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Kommunstyrelsen 
Dag och tid: Måndagen den 3 april 2017, kl. 13:00 

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. 13:00
Information, SKNO TÖS-projekt, Malin Wildt-Persson

5 Kl. 13:20
Information, kommunchef Petra Gummeson

6 Revisionsrapport, "Förstudie av näringslivsarbetet i Osby kommun"

7 Arkivreglemente samt gallringsplan för handlingar av liten och kortvarig betydelse

8 Reglemente för Osby kommun, revidering

9 Delegationsordning för kommunstyrelsen, revidering

10 Kl. 14:00
Intern kontroll 2016, avrapportering
Ekonomichef Pia Lindvall Bengtsson

11 Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över de kommunala bolagen 2016

12 Borgensförbindelse, regressavtal och avtal om medlemmarnas ansvar för Kommun-
invest

13 Osbybostäder AB, årsredovisning 2016, uppdrag till det av kommunfullmäktige valda 
ombudet

14 Fjärrvärme i Osby AB, årsredovisning 2016, uppdrag till det av kommunfullmäktige valda 
ombudet

15 Industrihus i Osby AB, årsredovisning 2016, uppdrag till det av kommunfullmäktige valda 
ombudet

16 Årsredovisning och bokslut 2016, samt beslut om ansvarsfrihet
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17 Årsredovisning för av kommunens förvaltade stiftelser

18 Bidrag - Stiftelsen Lekoseum 2017

19 Redovisning av besvarade/obesvarade medborgarförslag - april 2017

20 Årlig redovisning av motioner som ännu inte beretts färdigt

21 Årets eldsjäl 2017

22 Kl. 15:30
Detaljplan för del av Osby 181:5 (Lars Dufwa), Osby kommun, Skåne län
Planarkitekt FPR/MSA Kettil Svensson

23 Detaljplan för del av Sotaren 9 och 10, Osby kommun, Skåne län

24 Kl. 16:30
Fullmäktigeberedning, "Vision fastigheter och anläggningar för kultur och fritidsverk-
samhet i Osby kommun 2025", uppdrag till kommunstyrelsens ordförande och vice 
ordförande att föreslå de frågeställningar beredningen ska arbeta med.
Kultur- och fritidschef Reia Sofiadotter Collberg

25 "Ett levande centrum - vision 2025", förlängning av tiden för granskning av förslaget till 
och med 2017-06-30
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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. Osbybostäder AB, ”SAMMANTRÄDESPROTOKOLL”, 2017-01-04.
2. Delregionalt samverkansmöte för Nordöstra Skåne, Kommunförbundet Skåne – 

Region Skåne, ”PROTOKOLL”, 2017-02-16.
3. Skräbeåns vattenråd, ”PROTOKOLL”, 2017-02-16.
4. Kommunala pensionärsrådet, ”MÖTESANTECKNINGAR”, 2017-02-27.
5. Osbybostäder AB, ”SAMMANTRÄDESPROTOKOLL”, 2017-03-03.
6. Örkeneds Center- och Centerkvinnoavdelning, ”Uttalande”, 2017-03-06.
7. Rådet för funktionshindrade i Osby, ”MÖTESANTECKNINGAR”, 2017-03-13.

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

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

Förslag till beslut

Nedan angivna delegationsbeslut läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet

Verksamhetscontroller, förvaltningen för utbildning och arbete
Beslut i anledning av ansökan om kontant resebidrag, punkt 10.23, tre (3) ärenden.
KS/2017:161, 162 och 181    623

Förvaltningschef, förvaltningen för utbildning och arbete
Tilläggsbelopp till fristående gymnasieskola, punkt 10.26, två (2) ärenden.
Beslutsdatum 24 februari 2017
KS/2017:163 och 164    606

Vuxenenheten, förvaltningen för utbildning och arbete
Delegationslistor
Ärendetyp Beslutsdatum Antal beslut
IFO Vuxen februari månad 2017 tretton (13)
KS/2016:6  752

Försörjningsstöd februari månad 2017 trehundrasextioåtta (368)
KS/2016:7  754

Administratör, samhällsbyggnadsförvaltningen
Parkeringstillstånd för rörelsehindrade, punkt 20.4, tre (3) ärenden.
Beslutsdatum 2, 14 och 21 mars 2017
KS/2017:11    517

Kommunsekreterare, kansliet, serviceförvaltningen
Resebidrag för högskole-, universitets-, yrkeshögskole- och folkhögskolestuderande, 
enligt kommunstyrelsens beslut 2016-09-07, § 126, sjuttioåtta (78) ärenden, 
KS/2016:457    043

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

En anmälan av delegationsbeslut innebär inte att kommunstyrelsen godkänner, omprövar 
eller fastställer beslutet. Syftet med anmälan av delegationsbeslut är dels att tillgodose 
kommunstyrelsens informations- och kontrollskyldighet, dels att det anmälda beslutet ska 
vinna laga kraft. Ett anmält delegationsbeslut vinner laga kraft tre (3) veckor efter det att 
protokollet från det sammanträde där beslutet anmäldes har justerats och satts upp på 
kommunens anslagstavla. Kommunstyrelsen har möjlighet att när som helst återkalla en 
lämnad delegation.
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2017-03-22 

Kommunstyrelsens ledningsutskott 

I Justerandes s,gn 

§ 30 

Revisionsrapport, "Förstudie av näringslivsarbetet i 
Osby kommun" 

KS/2016:830 140 

Beslut 
Kommunstyrelsens ledningsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta. 

Lämna yttrande över "Förstudie näringslivsarbete i Osby kommun" i 
enlighet med kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskotts förslag 
enligt nedan: 

,/ 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. 

,/ 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. 

,/ Det finns cirka 112 byggklara tomter för enbostadshus i Osby, 
Lönsboda och Killeberg. På kommunens hemsida finns en 
karta att tillgå över byggklara tomter. 

./ 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. 

Anmäla yttrandet och revisionsrapporten till kommunfullmäktige. 

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. 

(I) 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 

Expedierat 

I 

I 
I 

Utdragsbestyrkande 
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Justerandes slgn 

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 mål tal 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 l 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 l juni 2017 för nybyggnation av flerbostadshus i ovan nämnda 
orter? 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens beslut den 25 januari 2017, § 11. 

Tjänsteskrivelse "Yttrande över Förstudie näringslivsarbetet i Osby 
kommun" daterad den 9 januari 2017 från t.f. samhällsbyggnadschef Arne 
Bertilsson och planarkitekt FPR/MSA Kettil Svensson. 

Skrivelse "Förstudie näringslivsarbetet i Osby kommun" från revisorerna 
Osby kommun, revisionens ordförande Per Johnmark. 

Rapport "Förstudie av näringslivsarbetet - Osby kommun" daterad 23 
november 2016 från PwC Lena Salomon. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

I 
Expedierat Utdragsbestyrkande 

I 
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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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Kommunstyrelsen 

§ 11 

Revisionsrapport "Förstudie näringslivsarbetet i Osby kommun" 

KS/2016:830 140 

Beslut 

Revisionsrapporten "Förstudie näringslivsarbetet i Osby kommun" remitte
ras till kommunstyrelsens ledningsutskott. 

Sammanfattning av ärendet 

Sida 
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På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har Pwc genomf'ört en förstudie av 
Osby kommuns näringslivsarbete. Revisionsfrågan som ställdes var "Säkerställer 
kommunstyrelse att det bedrivs ett ändamålsenligt näringslivsarbete i Osby 
kommun? " Svaret på frågan blev att kommunstyrelsen i allt väsentligt säkerställer 
att det bedrivs ett ändamålsenligt näringslivsarbete I granskningen återfinns fyra 
( 4) kontroll.mål för att belysa området och fö ljande rekommendationer gavs i 
rapporten i syfte att vidareutveckla kommunens näringslivsarbete. 

1. Kommunstyrelsen bör se till att målen och riktlinjerna förtydligas i samband 
med att den nya organisationen kommer på plats. I detta arbete bör kom
munen 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 stra
tegiska 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. 

Utifrån resultatet av förstudien har revisorerna vid sitt sammanträde i november 
2016 beslutat att inte genomföra någon fördjupad granskning avseende närings
livsarbetet. Däremot önskar revisorerna svar från kommunstyrelsen och dess sam
hällsbyggnadsutskott på följande frågestäl lningar avseende tillgång till mark för 
etablering av handel/industri samt för bostäder småhus/flerbostadshus. 

1. Hur många kvadratmeter mark finns tillgängligt för att kunna erhålla start
besked före 1 juni 2017 för nybyggnad av handels/industrilokaler i Osby 
respektive Lönsboda och Killeberg? 

2. Hur många tomter för enbostadshus finns tillgängliga för att kunna erhålla 
startbesked före l juni 2017 för nybyggnad av småhus i Osby respektive 
Lönsboda och Killeberg? 

Expedierat Utdragsbestyri<ande 

I -#> 2dl 1--62'-t)L I 
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3. Hur många kvadratmeter mark finns tillgängligt för att kunna erhålla start
besked före 1 juni 2017 för nybyggnation av flerbostadshus i ovan nämnda 
orter? 

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott har den 19 januari 2017, § 7, lämnat 
följande yttrande över Förstudie av näringslivsarbetet Osby kommun. 

Det finns en inventering av befintlig mark inom redan detaljplanelagda in
dustriområden i syfte att se om det går att nyttja denna för nyetablering av 
företag. Bedömningen av inventeringen gällande kommunägd och industri
planerad mark är att det grovt räknat finns cirka 250 000 kvadratmeter obru
kad mark. 

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. 

Det finns cirka 112 byggkJara tomter för enbostadshus i Osby, Lönsboda 
och Killeberg. På kommunens hemsida finns en karta att till.gå över bygg
klara tomter. 

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. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens sarnhälsbyggnadsutskott beslut 2017-01-19, § 7. 

Tjänsteskrivelse, "Yttrande över "Förstudie näringslivsarbetet i Osby 
kommun", daterad den 9 januari 2017, från tf. samhällsbyggnadschef Arne 
BertiJsson och Kettil Svensson, Planarkitekt FPR/MSA. 

Skrivelse "Förstudie näringslivsarbetet i Osby kommun", från den förtroen
devalde revisorn Per Johnmark. 

Förstudie av näringslivsarbetet Osby kommun, daterad november 2016. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsens ledningsutskott 

Expedierat Utdragsbestyrkande 

J tf, 2011--CIZ-ac.. J 
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Samhällsbyggnadsutskottet 
För kännedom: Kommunfull
mäktige 

Förstudie näringslivsarbetet i Osby kommun 
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har PwC genomfört en förstudie av nä
rings livsarbetet i Osby kommun. Revisionsfrågan som ställdes var "Säkerställer kom
munstyrelsen att det bedrivs ett ändamålsenligt näringslivsarbete i Osby kommun?" 
Svaret på frågan är att kommunstyrelsen i allt väsentligt säkerställer att det bedrivs ett 
ändamålsenligt näringslivsarbete I granskningen återfinns fyra kontrollmål för att belysa 
området och följande rekommendationer ges i rappo1ien i syfte att vidareutveckla kom
munens näringslivsarbete: 

• Kommunstyrelsen bör se till att målen och riktlinjerna förtydligas; samband med att 
den nya organisationen kommer på plats. I detta arbete bör kommunen överväga om 
målvärden tex via SKL:s undersökning Insikt eller andra kan utgöra ett komplement 
till Svenskt näringslivs ranking över företagsklimat. 

• Vi rekommenderar att kommunstyrelsen prioriterar bland aktiviteterna i syfte att 
kunna genomföra de aktiviteter inom näringslivsområdet som ger störst effekt. 

• Kommunstyrelsen bör genom dialog säkerställa ett forum för utveckling av närings
livsfrågor, tex genom ett näringslivsråd eller liknande där olika strategiska frågor kan 
diskuteras som är väsentliga för kommunens näringsliv. 

• Vi konstaterar att det saknas en h1ventering av befintlig mark inom redan detaljplane
lagda industriområden i syfte att se om det går att nyttja denna för nyetablering av fö
retag. Vi konstaterar att det inte verkar finnas några nyckeltal eller må/tal för hur 
mycket mark som ska avsättas till näringslivet som helhet i kommunen. 

Utifrån resultatet av förstudien har revisorerna vid sitt sammanträde i november 2016 be
slutat att inte genomföra någon fördjupad granskning avseende näringslivsarbetet. Däre
mot önskar revisorerna svar från kommunstyrelsen/samhällsbyggnadsutskottet på föl
jande frågeställningar avseende tillgång till mark för etablering av handel/industri samt 
för bostäder småhus/flerbostadshus: 

• Hur många kvadratmeter markfinns tillgängligt för att kunna erhålla startbesked 
före 1 juni 2017 för nybyggnad av handels/industrilokaler i Osby- respektive 
Lönsboda och Killeberg? 



• Hur många tomterför enbostadshusfinns tillgängligaför att kunna erhålla start
beskedföre 1 juni 2017 för nybyggnad av småhus i Osby respektive Lönsboda och 
Killerberg? 

• Hur många kvadratmeter markfinns tillgängligt för att kunna erhålla startbesked 
före 1 juni 2017för nybyggnad av jlerbostad~hus i ovan nämnda orter? 

Svar på ovanstående frågeställningar önskas före den 1 mars 201 7. 
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Sammanfattning 
Undersökningar visar att kommunens attityd till företagande är avgörande för ett positivt 
företagsklimat. När en kommuns befolkning växer och antal företag ökar, medför det att 
skatteunderlaget ökar. Revisorerna har i sin risk- och väsentlighetsanalys identifierat att 
Osby kommun har haft en negativ trend gällande placeringen i Svenskt Näringslivs under
sökning gällande företagsklimat. Revisionsfrågan som ställdes var "Säkerställer kommun
styrelsen att det bedrivs ett ändamålsenligt närings livsarbete i Osby kommun?" Svaret 
på frågan är att kommunstyrelsen i allt väsentligt säkerställer att det bedrivs ett ända
målsenligt näringslivsarbete. Det kommer sättas en ny organisation efter årsskiftet 2016, 

vilket kommer medföra en bättre roll- och ansvarsfördelning än den som finns idag. Nä
ringslivsverksamheten kommer få en annan roll i den nya organisationen som kommer 
stärka dess position i kommunen. 

Finns tydliga mål och styrdokumentför näringslivsverksamheten? 
Kontrollmålet bedöms vara uppfyllt. En översyn av styrdokumenten föreslås mot bak
grund av den nya organisationen. 

På vilket sätt och i vilken utsträckning bedrivs aktiviteter inom näringslivs
verksamhetenför attförbättraföretagsklimatet? 
Kontrollmålet bedöms vara uppfyllt då flera olika aktiviteter bedrivs av kommunstyrelsen. 

Finns en ändamålsenlig näringslivsorganisation i kommunen och är roller 
och ansvar tydliga? 
Kontrollmålet bedöms vara delvis uppfyllt. Kommunstyrelsen har beslutat att en ny orga
nisation ska implementeras i början av 2017 där näringslivsstrategen kommer arbeta 
närmare kommunstyrelsen. 

Finns en tillfredställande hantering i samhällsbyggnadsutskottet gällande 
planfl'ågor som berör företagm·e? 
Kontrollmålet bedöms vara uppfyllt. Revisionen rekommenderar följande gällande nä
ringslivsarbetet. 

• Kommunstyrelsen bör se till att målen och riktlinjernaförtydligas i samband med 
att den nya organisationen kommer på plats. I detta arbete bör kommunen över
väga om målvärden t ex via SKL:s undersökning Insikt eller andra kan utgöra ett 
komplement till Svenskt näringslivs ranldng över företagsklimat. 

• Vi rekommenderar att kommunstyrelsen prioriterar bland aktiviteterna i syfte att 
kunna genomföra de aktiviteter inom näringslivsområdet som ger störst effekt 

• Kommunstyrelsen bör genom dialog säkerställa ett forum för utveckling av nä
ringslivsfrågor, tex genom ett näringslivsråd eller liknande där olika strategiska 
frågor kan diskuteras som är väsentliga för kommunens näringsliv. 

• Vi konstaterar att det saknas en inventering av befintlig mark inom redan detalj
planelagda industriområden i syfte att se om det går att nyttja denna för nyetable
ring av företag. Vi konstaterar att det inte verkar finnas några nyckeltal eller mål
tal för hur mycket mark som ska avsättas till näringslivet som helhet i kommunen. 
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Förstudie av näringslivsarbetet i Osby kommun 

1. Inledning 
1.1. Bakgrund 
Grundförutsättningen för en kommuns utveckling är ekonomisk tillväxt. Företagarna i 
kommunen utgör viktiga motorer för tillväxt och utveckling. Många småföretag är en för
utsättning för sysselsättningstillväxt. Ett dynamiskt och växande näringsliv präglas av ett 
inflöde av nya företag och förnyelse inom det befintliga näringslivet. 

Kommunen har en viktig uppgift att bidra till ett gott näringslivsklimat. Vad skapar ett 
gott lokalt företagsklimat? Faktorer som politisk historia och företagartraditioner, har 
förstås betydelse, men det finns en lång rad faktorer som kommunerna själva kan påverka 
och som har minst lika stor betydelse. Kontaktytor mellan kommunledning och företagare 
är en sådan faktor. Servicegraden och tillgängligheten i den kommunala förvaltningen är 
en annan. Även tilldelningen av tomtmark för företagsändamål är en viktig pusselbit. 

Undersökningar visar att kommunens attityd till företagande är avgörande för ett positivt 
företagsklimat. När en kommuns befolkning växer och antal företag ökar, medför det att 
skatteunderlaget ökar. Revisorerna har i sin risk- och väsentlighetsanalys identifierat att 
Osby kommun har haft en negativ trend gällande placeringen i Svenskt Näringslivs under
sökning gällande företagsklimat. Osby kommun har 2015 i kommunstyrelsen fastställt en 
näringslivspolicy för näringslivsutveckling i Osby kommun. Därtill finns en verksamhets
plan för 2016 som redovisar kommunens handlingsplan gällande det kom,mande året. 

Syftet med förstudien är att ge en övergripande bild av några delar av näringslivsarbetet i 
kommunen är ändamålsenligt. Utifrån förstudien ska sedan revisorerna fatta beslut om 
närings arbetet ska granskas ytterligare i detalj. 

1 .2. Syfte och Revisionsfråga 
Syftet med förstudien är att ge en övergripande bild av några delar av näringslivsarbetet i 
kommunen för att se om det bedrivs ett ändamålsenligt näringslivsarbete. Revisionsfrå
gan som besvaras är följande: 

Säkerställer kommunstyrelsen att det bedrivs ett ändamålsenligt näringslivsarbete i 
Osby kommun? 

1.3. Revisionskrite1-ier 
• Budget och flerårsplan 
• Strategidokument för Osby kommun 
• Näringslivspolicy och fastställd näringslivsplan för 2016 

• Genomförda undersölmingar gällande näringslivsklimatet i Osby kommun av 
Svenskt näringsliv och SKL 
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1.4. Konh·ollmål 
• Finns tydliga mål och styrdokument för näringslivsverksamheten? 
• På vilket sätt och i vilken utsträclming bedrivs aktiviteter inom näringslivsverk

samheten för att förbättra företagsklimatet? 
• Finns en ändamålsenlig näringslivsorganisation i kommunen och är ansvar och 

roller tydliga? 
• Finns en tillfredställande hantering i samhällsbyggnadsutskottet gällande planfrå

gor som berör företagare? 

1.5. Avg1·änsning 
Förstudien avgränsas kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsutskottet gällande planfrå
gor. 

1.6. Metod 
Intervjuer med ordförande i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, vice ordförande i 
kommunstyrelsen, kommunchef, ansvarig för planfrågor inom samhällsbyggnadsutskottet 
samt näringslivsutvecklare. 

Genomgång av näringslivsprogram, övergripande styrdokument och andra för gransk
ningen relevanta dokument, samt statistik från Svenskt Näringslivs företagsklimatunder
sökning och sammanställningen Insikt från SKL. 
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Förstudie av näringslivsarbetet i Osby kommun 

2. Iakttagelser och bedömningar 

2.1 . Finns tydliga mål och styrdokumentför nä1·ings -
livsverksamheten? 

2.1.1. Iakttagelser 
Det finns för Osby kommun ett politiskt beslutat och förankrat näringslivsprogram. Beslut 
om detta näringslivsprogram fattades 2015-06-18. I programmet finns tre delar, en nä
ringslivspolicy, en verksamhetsplan för det kommande året samt årsrappo1t över det 
gångna året. Syftet med näringslivspolicyn är att på ett övergripande plan ange målen 
med och inriktningen för kommunens arbete med näringslivsfrågor. I policyn fastställs 
långsiktiga strategier och fokusområden för näringslivsarbetet inom kommunen. Policyn 
är baserad på fyra delar: närings livsservice, vägen till arbete, samhällsutveclding och 
samarbete. 

Verksamhetsplanen styrs av policyn, men åtgärderna i denna tar också hänsyn till aktuella 
resultat som redovisats i årsrapporten. I verksamhetsplanen tillvaratas fran1gångar från 
föregående år och deras potential att vidareutvecklas undersöks. De åtgärder som inte 
uppnått önskat resultat granskas så att ändringar kan implementeras. Årsrapporten inne
håller en nulägesrapportering enligt senast gällande information där nyckeltal och resul
tatinformation presenteras. 

De målvärdena som finns är kopplade till Svenskt Näringslivs ranking om företagsklimat. 
Rankingen mäter olika attityder och i intervjuerna framgår att det vore en bra ide att även 
ha målvärden utifrån SKL:s undersökning Insikt. Osby kommun har nyligen börjat göra 
kvartalsvisa rapp01teringar utifrån Insikt och resultaten visar på en positiv trend till skill
nad från Svenskt näringslivs ranking som under de senaste åren visat på en negativ h·end. 
Näringslivet är oroliga över den negativa trend som visar sig i Svenskt Näringslivs under
sökning. 
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Näringslivsverksamheten kommer gå in i en ny organisation i böijan av 2017 (vilket 
kommer beskrivas mer i avsnitt 2.3) och i samband med den nya organisationen kommer 
mål och riktlinjer ses över och revideras. Kommunchefen har flera tankar på hur närings
livsorganisationen ska göras om. Eftersom kommunen antagit en vision om att människor 
ska bo och verka i Osby kommun är det viktigt med ett fungerande näringsliv och olika 
samarbetsformer med tydliga dokument och strategier. 

2.1.2 . Bedömning 
Kontrollmålet om det finns tydliga mål och riktlinjer för näringslivsverksamheten bedöms 
vara uppfyllt. De mål och riktlinjer som idag finns för näringslivsarbetet är strukturerade 
utifrån den gamla organisationen. Då organisationen ska förändras vid årsskiftet är det 
enligt vår bedömning viktigt att styrdokumenten anpassas efter den nya organisationen i 
syfte att få en så bra effekt av det kommande näringslivsarbetet som möjligt. 
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2.2. På vilket sätt och i vilken utsträckning bed1·ivs 
aktiviteter inom nä1·ingslivsve1·ksamhetenfö1· att 
förbättraföretagsklimatet? 

2 .2 .1. Iakttagelser 
Då det finns en målsättning att samarbeta med näringslivsaktörer inom kommunen, an
ordnas en rad aktiviteter för att främja detta samarbete. Näringslivskontoret anordnar 
möten, seminarier och utbildningar. Vad ämnet handlar om beror mycket på vad som är 
aktuellt och vad som efterfrågas. Den senaste tiden har utbildningarna bland annat hand
lat om upphandling då upphandlingsprocessen i kommunen har fått kritik av näringslivet. 
För att förklara hur upphandlingsprocessen ser ut har då näringslivskontoret anordnat 
utbildningar kring detta. Näringslivskontoret har även haft en upphandlings drop-in där 
företagarna har fått ställa frågor till de som sysslar med upphandling i kommunen. 

Ytterligare ett projekt för att förbättra företagsklimatet har varit att samarbeta med lokala 
fastighetsägare. Några av de intervjuade anser att det nu är dags att ta ett nytt grepp på 
detta och kanske se över till vilka dessa subventioner ska gå till, exempelvis företag med 
unga entreprenörer eller de med utländsk härkomst. 

Näringslivskontoret samarbetar även med skolor i kommunen, bland annat genom att 
engagera sig i UF-projekt, medverkar på mässa tillsammans med Älmhult, ordnar före
tagsbesök och andra aktiviteter som främjas ungas vilja att sta1ta företag. Näringslivskon
toret har även en plan att starta sommarentreprenörer, något som inte är klatt än men 
som rektorerna ställer sig positiva till. 

När det gäller kommunens dialog med näringslivet så är forumet för detta paraplyorgani
sationen Osby näringslivsförening med ca 220 medlemsföretag. Samtliga större företag 
och många mindre företag är medlemmar. Osby näringsliv leds av en styrelse med nio 
ledamöter och tre suppleanter. Vid sidan av de regelbundna mötena med Osby Näringsliv 
eftersträvas direktkontalct årligen med de 20-30 största företagen i kommunen. 

Det anordnas även regelbundet företagsluncher till vilken företagare kommer och får en 
föreläsning, därefter finns det möjlighet för företagarna att stanna kvar och ställa frågor 
till anställda och politiker i kommunen. 

Näringslivskontoret är även ute på företagsbesök och i vissa fall är även den politiska led
ningen med. Kommunstyrelsen åker även på en resa i kommunen till ett utvalt företag en 
gång om året där alla i kommunstyrelsen, förtroendevalda samt alla förvaltningschefer är 
medbjudna. 

Från kornmw1fullmälctiges håll finns det ett önskemål om att Osby kommun ska engagera 
sig mer i exempelvis Skåne Nordosts Näringslivsdagar. Det framhålls även att näringslivs
funktionen årligen har presenterats i kommunstyrelsen under tidigare mandatperioder, i 
förhållande till en analys av de 30 största företagens årsredovisningar, resultat och lik
nande. Detta vore önskvärt att återuppta. 
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Runt 80 tjänstemän och politiker har deltagit i SKL-kursen "Förenlda - Helt enkelt", vil
ket är en stor utbildningsinsats för förbättrad dialog mellan kommun och näringsidkare. 
Denna utbildning är något som näringslivskontoret vill arbeta vidare med. 

2.2.2. Bedömning 
Kontrollmålet om aktiviteter för näringslivet bedöms vara uppfyllt. Näringslivsverksam
heten tillsammans med politiken bedriver en rad olika aktiviteter för att få näringsidkare 
att trivas och etablera sig i Osby kommun. De bedriver dessutom ett antal aktiviteter ihop 
med skolan i syfte att främja ett framtida företagande. Vi rekommenderar att kommunsty
relsen prioriterar bland aktiviteterna i syfte att kunna genomföra de aktiviteter inom 
näringslivsområdet som ger störst effekt. Det är också enligt vår bedömning viktigt att se 
över hemsidan så att de viktigaste aktiviteterna inom näringslivsarbetet presenteras där. 

2.3. Finns en ändamålsenlig näringslivso1·ganisation 
och är ansva1· och rolle1· tydliga? 

2.3.1. Iakttagelser 
Som näringslivsverksamheten är uppbyggd idag ligger näringslivskontoret under verk
samhetsområdet utbildning och arbete. Detta är en förvaltning som hanterar många 
tunga frågor såsom arbetsmarlmadsfrågor, flyktingarbete, missbruk och ekonomiskt bi
stånd. Organiseringen som sådan har medfört att näringslivsfrågorna inte är prioriterade 
på förvaltningen och ibland hamnar i skymundan. Denna organisation skapades 2013 och 
tanken bakom att näringslivet skulle vara placerat här var för att kunna integrera närings
livskontoret med gymnasie- och arbetsmarknadsfrågor. Som det är nu tycker ingen av de 
intervjuade att näringslivskontoret är bra placerat. 

Det har därför fattats ett beslut om att näringslivsfrågorna ska ligga centralt, där kom
munchefen till en böijan kommer vara chef för näringslivsstrategen och senare kommer 
även en mellanchef att finnas som ansvarig för området. Även turismenheten kommer 
ingå i samma organisation då båda handlar om besöksnäring och företagande. Genom att 
ligga mer centralt skapas också en större närhet till politiken och det blir lättare att höra 
in vad de tycker i näringslivsfrågorna. 

Tidigare år genomförde regelbundna analyser av hur det går för företagen i kommunen 
och inom olika branscher. Bildandet av Osby Nova AB var också tänkt som ett bolag som 
skulle svara för kompetensutveckling till näringslivet. Bolaget är idag vilande och några av 
de intervjuade framhåller att bolaget skulle kunna fungera som centrum för näringslivs
frågor. 

2.3.2. Bedömning 
Kontrollmålet om huruvida det finns en ändamålsenlig organisation, samt om roller och 
ansvar är tydliga bedöms vara delvis uppfyllt. Som verksamheten är organiserad idag får 
näringslivsfrågorna inte tillräckligt mycket fokus i den verksamhet den befinner sig i. 
Kommunchefen har, på delegation, beslutat att en ny organisation ska implementeras 
2017 där näringslivsstrategen kommer arbeta närmare kommunstyrelsen och i ett sam
manhang där även andra tillväxtfrågor ingår i syfte att få en bättre effektivitet i närings-
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livsarbetet. Vi föreslår att kommunstyrelsen utvärderar den nya organisationer och dess 
effekter gällande näringslivsarbetet framöver. 

Kommunstyrelsen bör genom dialog säkerställa ett forum för utveckling av näringslivsfrå
gor, tex genom ett näringslivsråd eller liknande där olika strategiska frågor kan diskute
ras som är väsentliga för kommunens näringsliv. Företag inom olika branscher som är 
viktiga för Osby kommuns näringslivsarbete kan t ex bjudas in till näringslivsrådet i syfte 
att representera företagarna i kommunen. Oavsett om detta sker i bolagsform (Osby 
Nova) eller inom ramen för kommunens arbete syftar detta till att få ökad fokus på nä
ringslivsfrågorna i kommunen. 

2.4. Finns en tillfredställande hantering i samhälls
byggnadsutskottet gällande planfrågor sont be1·ö1· 
fö1·etagare? 

Iakttagelser 
Några intervjuade framför att det kan vara svårt att få tillgång till industrimark i kommu
nen. Förhållandet beskrivs som ett problem då det påverkar såväl nyetablerade som be
fintliga företag. Det finns en översiktsplan som är beslutad av kommunen och framtagna 
detaljplaner för några olika områden. Om ett företag är inh·esserad av ett område som 
redan är planlagt för industri så kan det ta upp till några år innan verksamheten kan vara 
igång, många företagare vill inte vänta så länge. Detta kan upplevas som ett problem då 
företagen är beroende av en snabb process. Men oavsett upplevelsen av att processen är 
långsam, finns det lagar och regler att förhålla sig till som gör att processen är tidskrä
vande. Bland annat behövs bygglov och projektering av uppförandet av en ny verksamhet, 
vilket i sig tar tid. 

När en företagare vill etablera sig i kommunen så ringer den berörda antingen till närings
livsstrategen eller till planarkitekten och ställer fråga om i vilket område detta kan ske i 
kommunen. Näringslivsstartegen, planarkitekten och mark- och exploateringsenheten ser 
sedan tillsammans över olika lösningar för var verksamheten skulle kunna passa in. Fin
ner de en passande mark så skrivs ett avtal mellan företagaren och kommunen. Om per
sonen eller företaget vill ändra på en befintlig plan lämnas ett planbesked och politiken får 
bestämma om planarbetet ska påbörjas eller ej. 

Det finns för närvarande tre detaljplanelagda områden för främst industri, m en även 
handel i kommunen. Områdena som är planlagda men som ännu inte används är sam
mantaget på cirka 200 ooo kvadrntmeter. Det finns även förslag på en ny mark för verk
samheter på 112 ooo kvadratmeter, men beslut om detta har ännu inte fattas av politiken. 
Följande områden (kattans gråmarkerade områden) finns redan planerade för industri 
och handel i kommunen: 
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Källa: Ansvarig för planfrågor, Samhällsbyggnadsutskottet 

Bedömning 
Kontrollmålet om det finns en tillfredställande hantering i samhällsbyggnadsutskottet 
gällande planfrågor som berör näringslivet bedöms vara uppfyllt. Det finns planlagda om
råden och det finns en hanteringsprocess för företagare som vill etablera sig i kommunen. 
Med det nya området som ännu inte beslutats politisk kommer det att finnas ännu fler 
möjligheter för företagare att etablera sig. Däremot finns det få områden där företag di
rekt kan uppföra en byggnad på, men det finns generellt sätt gott om utrymme för företa
garna att etablera sig på. Att företagare inte direkt kan uppföra en byggnad på befintlig 
mark avgörs av lagar, regler och riktlinjer som styr processen över bland annat bygglov 
och projektering. 

Vi konstaterar att det saknas en inventering av befintlig mark inom redan detaljplane
lagda industriområden i syfte att se om det går att nyttja denna för nyetablering av före
tag. Vi konstaterar att det inte verkar finnas några nyckeltal eller måltal för hur mycket 
mark som ska avsättas till näringslivet som helhet i kommunen. 
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Förstudie av näringslivsarbetet i Osby kommun 

3. Revisionell bedömning 
I allt väsentligt bedöms det att kommunstyrelsen säkerställer att det bedrivs ett ända
målsenligt näringslivsarbete i Osby kommun. De problem som finns i organisationen har 
kommunstyrelsen utrett och en ny organisation är på väg att etableras from 2017. Kom
munstyrelsen är även med vid anordning av aktiviteter för företagare och ser till att relat
ionen dem emellan är god. De finns planlagd mark för företagare att etablera sig på. 

Trots att Osby kommun tappat placeringar i Svenskt näringslivs ranking över företagskli
mat, så finns det goda möjligheter för Osby att utvecklas. Med sina seminarier, luncher 
och annat bidrar kommunen till att skapa och upprätthålla en god relation till företagarna 
och med den nya organisationen som ska sjösättas bör förutsättningarna vara ännu 
bättre. Vi föreslår att en fördjupad granskning genomförs när den nya organisationen va
rit igång ett tag. 

3.1. Rekommendationer 
Revisionen rekommenderar följande i syfte att ytterligare vidareutveckla näringslivsar
betet. 

• Kommunstyrelsen bör se till att målen och riktlinjerna.fortydligas i samband med 
att den nya organisationen kommer på plats. I detta arbete bör kommunen över
väga om målvärden t ex via SKL:s undersökning Insikt eller andra kan utgöra ett 
komplement till Svenskt näringslivs ranking över företagsldimat. 

• Vi rekommenderar att kommunstyrelsen prioriterar bland aktiviteterna i syfte att 
kunna genomföra de aktiviteter inom näringslivsområdet som ger störst effekt. 

• Kommunstyrelsen bör genom dialog säkerställa ett forum för utveclding av nä
ringslivsfrågor, tex genom ett näringslivsråd eller liknande där olilrn strategiska 
frågor kan diskuteras som är väsentliga för kommunens näringsliv. 

• Vi konstaterar att det saknas en inventering av befintlig mark inom redan detalj
planelagda industriområden i syfte att se om det går att nyttja denna för nyetable
ring av företag. Vi konstaterar att det inte verkar finnas några nyckeltal eller mål
tal för hur mycket mark som ska avsättas till näringslivet som helhet i kommunen. 

23 november 2016 

Lena Salomon 

November 201 6 
Osby kommun 
PwC 

11 av 11 





lo/1 0SBY 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-03-22 

Kommunstyrelsens ledningsutskott 

§ 31 

Arkivreglemente samt gallringsplan för handlingar av 
liten och kortvarig betydelse 

KS/2016:641 003 

Beslut 

Kommunstyrelsens ledningsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta. 

ARKIVREGLEMENTE för Osby kommun, daterat den 27 februari 
201 7, antas. 

Kommunstyrelsens ledningsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta. 

Gallringsplan för handlingar av liten och kortvarig betydelse, 
daterad den 27 februari 2017, antas. 

Sammanfattning av ärendet 

Information behövs både i dag och i framtiden. Den ska finnas till hands när 
den efterfrågas. Då behövs noggrann planering och säker förvaring. Kom
munerna har ansvar för att verksamhetsinformation bevaras och görs till
gänglig. Det handlar om att säkerställa en långsiktig informationsförsörj
mng. 

Arkiv dokumenterar beslut, aktiviteter och minnen. Arkivet utgör ett unikt 
och oersättligt arv som ska bevaras för kommande generationer. Handlings
offentlighet garanterar rätten till insyn i såväl ärenden, som i myndighetens 
verksamhet i stort. En myndighets arkiv är en del av det nationella kulturar
vet och ska, enligt arkivlagen (1990:782), bevaras, hållas ordnade och vårdas 
så att de tillgodoser rätten att ta del av allmänna handlingar, behovet av in
formation för rättsskipningen och förvaltningen samt forskningens behov. 
Bestämmelser om arkiv i offentlig förvaltning finns, förutom i arkivlagen 
(1990:782), i arkivförordningen (1991:446) och offentlighets - och sekretessla
gen (2009:400). 

I det här reglementet finns förslag till särskilda bestämmelser för Osby 
kommun, som kommunfullmäktige ska besluta om med stöd av 16 § arkiv
lagen. Bestämmelserna i reglementet är teknikneutrala och gäller oavsett hur 
information lagras, struktureras och förmedlas. 

Reglementet gäller för kommunens samlade verksamhet, det vill säga alla 
myndigheter i Osby kommun. Med myndighet avses kommunfullmäktige 
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~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-03-22 

Kommunstyrelsens ledningsutskott 

och dess revisorer, kommun-styrelsen, övriga nämnder och styrelser med 
förvaltningar, andra styrelseformer med självständig ställning, juridiska per
soner som till exempel aktiebolag, handelsbolag, ekonomiska föreningar 
och stiftelser där Osby kommun utövar och har ett rättsligt bestämmande 
inflytande. 

I de av kommunen hel- och delägda aktiebolagen blir arkivreglementet gäl
lande endast efter associationsrättsligt bindande beslut, det vill säga be
stämmelser i bolagsordning, ägardirektiv eller motsvarande. 

Vid delat ägarskap eller kommunalförbund fastställs arkivansvaret av be
rörda parter efter samråd med respektive arkivmyndigheter. 

Genom kommunens inträde i kommunalförbundet Sydarkivera kan kom
munalförbundets förbundsstyrelse utses till arkivmyndighet för de digitala 
arkiv som överlämnas till kommunalförbundet. 

Besluts underlag 

Tjänsteskrivelse "Arkivreglemente, Osby kommun", daterad den 27 februari 
2017, från kanslichef Benny Nilsson och arkivarie Håkan Dahlbeck. 

Utkast till "ARKIVREGLEMENTE för Osby kommun", daterad den 27 
februari 2017. 

"Gallringsplan för handlingar av liten och kortvarig betydelse för Osby 
kommun", daterad den 27 februari 2017. 

"Bilaga till Gallringsplan för handlingar av liten och kortvarig betydelse", 
daterad den 27 februari 2017. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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Serviceförvaltningen
Kanslienheten 

Besköksadress Briogatan 1
Postadress 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

Arkivreglemente, Osby kommun
Dnr KS/2016:641 

/Förslag till beslut/

Kommunstyrelsens ledningsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta.

ARKIVREGLEMENTE för Osby kommun, daterat den 27 februari 2017, antas.

Kommunstyrelsens ledningsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta.

Gallringsplan för handlingar av liten och kortvarig betydelse, daterad den 27 februari 
2017, antas.

Sammanfattning av ärendet

Information behövs både i dag och i framtiden. Den ska finnas till hands när den 
efterfrågas. Då behövs noggrann planering och säker förvaring. Kommunerna har ansvar 
för att verksamhetsinformation bevaras och görs tillgänglig. Det handlar om att säkerställa 
en långsiktig informationsförsörjning.

Arkiv dokumenterar beslut, aktiviteter och minnen. Arkivet utgör ett unikt och oersättligt 
arv som ska bevaras för kommande generationer. Handlingsoffentlighet garanterar rätten 
till insyn i såväl ärenden, som i myndighetens verksamhet i stort. En myndighets arkiv är 
en del av det nationella kulturarvet och ska, enligt arkivlagen (1990:782), bevaras, hållas 
ordnade och vårdas så att de tillgodoser rätten att ta del av allmänna handlingar, behovet 
av information för rättsskipningen och förvaltningen samt forskningens behov. 
Bestämmelser om arkiv i offentlig förvaltning finns, förutom i arkivlagen (1990:782), i 
arkivförordningen (1991:446) och offentlighets - och sekretesslagen (2009:400). 

I det här reglementet finns förslag till särskilda bestämmelser för Osby kommun, som 
kommunfullmäktige ska besluta om med stöd av 16 § arkivlagen. Bestämmelserna i 
reglementet är teknikneutrala och gäller oavsett hur information lagras, struktureras och 
förmedlas.

Reglementet gäller för kommunens samlade verksamhet, det vill säga alla myndigheter i 
Osby kommun. Med myndighet avses kommunfullmäktige och dess revisorer, kommun-
styrelsen, övriga nämnder och styrelser med förvaltningar, andra styrelseformer med 
självständig ställning, juridiska personer som till exempel aktiebolag, handelsbolag, 
ekonomiska föreningar och stiftelser där Osby kommun utövar och har ett rättsligt 
bestämmande inflytande.

I de av kommunen hel- och delägda aktiebolagen blir arkivreglementet gällande endast 
efter associationsrättsligt bindande beslut, det vill säga bestämmelser i bolagsordning, 

http://www.osby.se/
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ägardirektiv eller motsvarande.

Vid delat ägarskap eller kommunalförbund fastställs arkivansvaret av berörda parter efter 
samråd med respektive arkivmyndigheter.

Genom kommunens inträde i kommunalförbundet Sydarkivera kan kommunalförbundets 
förbundsstyrelse utses till arkivmyndighet för de digitala arkiv som överlämnas till kom-
munalförbundet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse ”Arkivreglemente, Osby kommun”, daterad den 27 februari 2017, från 
kanslichef Benny Nilsson och arkivarie Håkan Dahlbeck.

Utkast till ARKIVREGLEMENTE för Osby kommun, daterat den 27 februari 2017.
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KS/2016:641

ARKIVREGLEMENTE 2017-02-27
Bestämmelser om arkiv i offentlig förvaltning finns i arkivlagen (1990:782) och arkivförord-
ningen (1991:446) samt i offentlighets - och sekretesslagen (2009:400). I det här reglementet 
finns särskilda bestämmelser för Osby kommun. Bestämmelserna i reglementet är teknikneu-
trala och gäller oavsett hur information lagras, struktureras och förmedlas.

Omfattning 
Reglementet gäller för kommunens samlade verksamhet, det vill säga alla myndigheter inom 
Osby kommun.

Med myndighet avses i detta reglemente.

 Kommunfullmäktige och dess revisorer.
 Kommunstyrelsen och övriga nämnder och styrelser med förvaltningar.
 Andra styrelseformer med självständig ställning.
 Juridiska personer som till exempel aktiebolag, handelsbolag, ekonomiska föreningar 

och stiftelser där Osby kommun utövar och har ett rättsligt bestämmande inflytande.

Arkivreglementet blir gällande i kommunala företag endast efter associationsrättsligt bindan-
de beslut, det vill säga bestämmelser i bolagsordning, ägardirektiv eller motsvarande. 

Vid delat ägarskap eller kommunalförbund fastställs arkivansvaret av berörda parter efter 
samråd med respektive arkivmyndigheter.

Syftet med informationsförvaltning (arkivvård)
Arkiv dokumenterar beslut, aktiviteter och minnen. Arkivet utgör ett unikt och oersättligt arv 
som bevaras för kommande generationer. Handlingsoffentligheten garanterar rätten till insyn i 
såväl ärenden, som i myndighetens verksamhet i stort. 

Myndigheternas arkiv ska hanteras så att de tillgodoser.

 Rätten att ta del av allmänna handlingar.
 Information för rättsskipning och förvaltning.
 Forskningens behov.

Definitioner
Allmän handling Med handling förstås framställning i skrift eller bild samt upptagning som kan läsas, av-

lyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med tekniskt hjälpmedel.
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Handling är allmän, om den förvaras hos myndighet och enligt Tryckfrihetsförordningen 
(1949:105) är att anse som inkommen till eller upprättad hos myndighet. Allmänna 
handlingar är normalt offentliga men kan ibland innehålla sekretessuppgifter. 

Arkiv Den samlade mängden allmänna handlingar som dokumenterar den verksamhet eller de 
verksamheter som myndigheten bedriver. Omfattar samtliga informationssystem (ana-
loga och digitala) som hanterar allmänna handlingar/allmän information. 

Arkivansvarig Roll som innebär formellt ansvar för arkivet hos en myndighet (informationsägare). Den 
ansvarige ska bland annat se till att det finns resurser och kompetens för att hantera in-
formationsförvaltningen (arkivvården). 

Arkivbeskrivning Skriftlig dokumentation med översiktlig beskrivning av en myndighets arkiv och infor-
mationshantering. Ska finnas i enligt med bestämmelser i lagstiftning.

Arkivbildare Den myndighet eller verksamhetsfunktion som i sin verksamhet tar emot och skapar 
handlingar. Till exempel nämnd eller kommunalt bolag.

Arkivfunktion Organisation eller befattning som fungerar som förvaltning för arkivmyndigheten.

Arkivförteckning Systematisk lista över innehållet i ett arkiv. 

Arkivombud Roll som innebär att en anställd har till uppgift att ta hand om den löpande informations-
förvaltningen (arkivvården) hos en nämnd eller kommunalt företag.

Arkivredovisning Dokumentation som redovisar hur allmän information hanteras i verksamheten. I arkiv-
redovisning ingår klassificeringsstruktur, dokumenthanteringsplan, arkivbeskrivning och 
arkivförteckning.

Arkivsamordnare Roll som innebär att en anställd har till uppgift att samordna arbetet med arkiv- och 
dokumenthantering på en förvaltning. Fungerar som samordnare för myndighetens 
arkivombud.

Arkivmyndighet Myndighet som har tillsynsansvar och kan överta arkiv från andra myndigheter.

Dokument-
hanteringsplan

Förteckning över allmänna handlingar med hanteringsanvisningar och beslut om gallring. 

Egenkontroll Kontroll av arkiv och dokumenthantering genom organisering av rutiner, kontroller och 
processer för att uppnå fastställda mål i verksamheten.

Informations-
förvaltning
(arkivvård)

Verksamhet för att ta emot eller skapa information som ska hanteras, distribueras och till 
slut bevaras eller gallras. Med hantera menas att systematisera, beskriva, redovisa, av-
gränsa och skydda information som hör till arkivet. Bestämmelser om arkivvård finns i 
arkivlagen (1990:782). 

Organisation och ansvar
Ansvaret för arkivet är delat mellan den gemensamma arkivmyndigheten, kommunalförbund-
et Sydarkivera, den lokala arkivmyndigheten, Osby kommun, och Osby kommuns myndig-
heter.

Arkivmyndigheter

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19490105.htm#K2P6
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Gemensam arkivmyndighet

Kommunalförbundet Sydarkiveras förbundsstyrelse är gemensam arkivmyndighet för för-
bundsmedlemmarna. Den gemensamma arkivmyndigheten benämns i fortsättningen Syd-
arkivera.

Sydarkiveras ansvarsområden är att.

 Meddela de riktlinjer som behövs för en god arkivvård.
 Ansvara för tillsyn över förbundsmedlemmarnas arkiv. 
 Rapportera brister som konstaterats vid tillsyn till lokal arkivmyndighet eller 

myndighet, med begäran om åtgärd.
 Ansvara för vården av arkiv i den mån att dessa överlämnats till Sydarkivera.
 Sydarkivera får delegera befogenheter som gemensam arkivmyndighet. 

Lokal arkivmyndighet

Lokal arkivmyndighet för Osby kommun är kommunstyrelsen.

 Den lokala arkivmyndighetens ansvarsområden är att.
 Ansvara för att implementera de riktlinjer som Sydarkivera har beslutat om.
 Besluta om övergripande gallringsbeslut som gäller för kommunens samlade 

verksamhet efter samråd med Sydarkivera.
 Ansvara för vården av arkiv i den mån att dessa överlämnats till den lokala 

arkivmyndigheten. 
 Den lokala arkivmyndigheten får delegera befogenheter som lokal arkivmyndighet. 

Arkivfunktion
Sydarkiveras arkivfunktion innebär att det under den gemensamma arkivmyndigheten ska 
finnas en gemensam arkivfunktion, Sydarkiveras förvaltning, med tillsynsarkivarie.

Sydarkiveras förvaltnings ansvarsområden är att.

 Utöva tillsyn över förbundsmedlemmarnas arkiv i enlighet med Sydarkiveras 
förbundsord-ning och handlingsprogram.

 Hantera egenkontroll när det gäller arkiv och dokumenthantering. 
 Rapportera brister som konstaterats vid tillsyn till den gemensamma 

arkivmyndigheten. 
 Ta initiativ till åtgärder för att främja arkivvården hos förbundsmedlemmarna. 
 Vårda och tillhandahålla till Sydarkivera överlämnade arkivhandlingar. 
 Vårda och tillhandahålla Sydarkiveras arkiv.
 Verka för att hålla arkiven tillgängliga och för deras användning i kulturell 

verksamhet, forskning och i det löpande förvaltningsarbetet.
 Ge information, rådgivning och annat stöd åt förbundsmedlemmarna när det gäller 

arkiv, dokumenthantering och informationssäkerhet.
 Samordna arbetet med dokumenthanteringsplaner och granska förslag till 

gallringsbeslut.
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 Samordna och leda arbetet med att planera och genomföra leverans av information 
från IT-baserade verksamhetssystem.

 Förvalta klassificeringsstruktur och mallar inom arkivredovisning och 
dokumenthantering

 Tillhandahålla utbildning om arkiv och dokumenthantering. 
 Biträda förbundsmedlemmarna med specialistkompetens inom verksamhetsområdet. 

Lokal arkivfunktion

För att planera och verkställa den lokala arkivmyndighetens uppgifter enligt detta reglemente 
finns en lokal arkivfunktion som utgörs av ett kommunarkiv. 

Kommunarkivarien/Arkivföreståndaren svarar under den lokala arkivmyndigheten för för-
valtning av överlämnade arkiv. 

Den lokala arkivfunktionens ansvarsområden är att.

 Vårda och tillhandahålla arkivhandlingar som har överlämnats till den lokala 
arkivmyn-digheten. 

 Hantera leveranser av arkivhandlingar till den lokala arkivmyndigheten.
 Verka för att hålla arkiven tillgängliga och för deras användning i kulturell 

verksamhet, forskning och i det löpande förvaltningsarbetet.
 Hantera egenkontroll när det gäller arkiv och dokumenthantering.
 Delta i arbetet med tillsyn tillsammans med Sydarkivera. 
 Delta i arbetet med framtagande av dokumenthanteringsplaner.
 Delta i arbetet med att planera och genomföra leveranser av arkiv till Sydarkivera. 
 Ge information, rådgivning och annat stöd åt myndigheterna när det gäller arkiv och 

dokumenthantering.

Myndigheten
Varje myndighet som omfattas av bestämmelserna i detta reglemente ska fastställa organisa-
tion och ansvarsfördelning för att förvalta den information som hanteras i myndighetens verk-
samhet. 

I detta ingår att utse en arkivansvarig, som är ytterst ansvarig för informationsförvaltningen. 
Förvaltningschef/VD är arkivansvarig om inte myndigheten utser någon annan. Arkivansvarig 
ska utse en eller flera personer som svarar för det praktiska arbetet med arkivet. 

Myndighetens ansvarsområden är att

 Framställa handlingar som ska bevaras med material och metoder som garanterar 
informa-tionens beständighet. 

 Besluta om gallring när det gäller myndighetens kärnverksamheter efter samråd med 
Sydarkivera. 

 Se till så att det finns personal, arkivombud och vid behov arkivsamordnare, som har 
till uppgift att sköta det löpande arbetet med informationsförvaltning, planering av 
dokumenthantering och informationsredovisning.
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 Delta i arbetet med framtagande av dokumenthanteringsplaner.
 Delta i arbetet med att planera och genomföra leveranser av elektroniska arkiv till 

Sydarkivera och pappersarkiv den lokala arkivmyndigheten. 
 Beakta konsekvenserna för sin hantering av allmänna handlingar när organisation eller 

arbetssätt ändras samt i samband med byte av lokaler eller vid införande av nya infor-
mationssystem. Samråd bör ske med Sydarkivera. 

 Samråda i god tid med Sydarkivera om myndigheten har för avsikt att överföra verk-
samhet till enskilt organ. 

 Samråda i god tid med Sydarkivera innan myndigheten beslutar om gallring och antar 
dokumenthanteringsplan. 

Planera informationshantering
Hantering av information ska styras och planeras. 

För de handlingar som ska bevaras ska myndigheten ta fram en strategi för bevarande i sam-
råd med Sydarkivera.

Dokumenthanteringsplan
Varje myndighet ska upprätta en förteckning över allmänna handlingar med hanteringsanvis-
ningar och beslut om gallring, en s.k. dokumenthanteringsplan. Dokumenthanteringsplanen är 
ett levande dokument som ska hållas aktuell.

Dokumenthanteringsplanen ska ses över i samarbete med Sydarkivera minst en gång per man-
datperiod och utöver det snarast uppdateras om det finns förändringar som påverkar 
informationsförvaltningen.

Dokumenthanteringsplanen ska ta upp alla de olika typer av information som finns hos 
myndigheten och innehålla uppgifter om hur dessa ska hanteras ur arkivsynpunkt.

Förändring av gallringsbeslut ska ske i samråd med Sydarkivera. 

Redovisa information 
Arkivbeskrivning
Myndigheten ska beskriva sin informationshantering i en arkivbeskrivning.

Beskrivningen ska ge en samlad överblick över myndighetens information och hur den hante-
ras samt vara utformad så att den underlättar användningen.

Arkivförteckning
Arkiv som överlämnats till lokala arkivmyndigheten förtecknas av lokala arkivmyndighetens 
arkivfunktion. Arkiv som överlämnats till Sydarkivera förtecknas av Sydarkiveras förvalt-
ning.

Arkivförteckningen ska utformas så att den kan användas som sökmedel i arkivet och som in-
strument för kontroll av arkivet. 
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Myndigheten ska dokumentera hur informationen förvaras och kunna kontrollera om informa-
tion saknas. 

Om dokumenthanteringsplaner har tagits fram i enlighet med de riktlinjer som meddelas från 
Sydarkivera så behöver inte särskild arkivförteckning upprättas hos myndigheterna.

Förvalta information 
Varje myndighet svarar för att vårda sitt arkiv genom att systematisera, beskriva, redovisa, 
avgränsa och skydda informationen. 

Systematisera
Myndighetens arkiv ska hållas skilt från andra arkiv som myndigheten förvarar.

Handlingarna ska under hela bevarandetiden förvaras och skyddas så att en hållbar fysisk och 
logisk struktur finns kvar. 

Förvara
Förvarings- eller lagringsplats ska utformas enligt Riksarkivets och Sydarkiveras riktlinjer. 

Nya förvarings- eller lagringsplatser ska utformas i samråd med Sydarkivera.

Gallra och rensa
Med gallring avses förstöring av allmänna handlingar. Beslut om gallring ska verkställas av 
ansvarig myndighet. Det innebär att handling som ska gallras ska utan dröjsmål förstöras. 
Handlingar som innehåller uppgifter som omfattas av sekretess ska destrueras på ett sådant 
sätt så att otillbörlig åtkomst förhindras, det gäller även databärare där sådana uppgifter rade-
rats. 

Hantering av handlingar i samband med omstrukturering av information räknas som gallring 
om detta medför.

 Informationsförlust.
 Förlust av möjliga sammanställningar.
 Förlust av sökmöjligheter.
 Förlust av möjligheten att fastställa informationens autenticitet.

Allmänna handlingar får endast gallras med stöd i lag, förordning eller efter beslut av myn-
digheten eller den lokala arkivmyndigheten.

All gallring ska redovisas i dokumenthanteringsplanen eller i särskilda gallringsbeslut som tas 
fram i samråd med Sydarkivera.

Lokal arkivmyndighet har rätt att föreskriva undantag från gallring i myndigheternas arkiv, i 
det fall gallring inte strider mot bestämmelser i lag.

Handlingar som inte ska tillhöra arkivet ska fortlöpande rensas eller på annat sätt avskiljas 
från arkivhandlingarna. Rensning ska senast genomföras i samband med att handlingar över-
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lämnas till arkivmyndighet. 

Överlämna
Överlämna till annan myndighet
Om en myndighet har upphört med sin verksamhet helt eller delvis och verksamheten över-
förs till annan kommunal myndighet eller till juridisk person som omfattas av 2 kap 3 § 
offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), kan arkivet överlämnas till den myndighet eller 
det organ som fortsätter verksamheten. Myndigheten bör samråda med Sydarkivera. Om 
verksamheten uppdelas på flera myndigheter beslutar Sydarkivera efter förslag av berörda 
myndigheter hur arkivet ska hanteras.

Överlämna till arkivmyndighet
Arkivhandlingar som inte längre behövs i den löpande verksamheten bör överlämnas till ar-
kivmyndighet. Överlämnande av arkivhandlingar till lokal arkivmyndighet och/eller Sydar-
kivera bör ske först sedan skriftlig överenskommelse upprättats mellan parterna.

Om myndighet upphört och dess verksamhet inte överförts till annan kommunal myndighet 
eller till juridisk person enligt ovan ska arkivet överlämnas till lokal arkivmyndighet och/eller 
Sydarkivera senast tre (3) månader efter det att myndigheten upphört med verksamheten. 
Berörda myndigheter ska vid dessa tillfällen samråda med Sydarkivera. 

När lokal arkivmyndighet och/eller Sydarkivera övertagit arkiv ifrån annan myndighet enligt 
detta reglemente så övergår hela ansvaret för arkivet. 

Lokal arkivmyndighet äger rätt att besluta om särskild avgift för arkiv som deponeras hos ar-
kivmyndigheten utan att överlämnas.  

Utlån
Myndighet får låna ut arkivhandlingar endast till kommunala eller statliga myndigheter för 
tjänsteändamål. Utlån får endast ske i undantagsfall.

Utlån ska vara tidsbegränsade och ske enligt tryckfrihetsförordningens och offentlighets- och 
sekretesslagens bestämmelser. Utlåning av originalhandlingar ska i möjligaste mån begränsas.

Utlånande lokal arkivmyndighet ska förvissa sig om att arkivhandlingarna under lånetiden 
hanteras varsamt samt tillse att arkivhandlingarna efter det att lånetiden löpt ut återlämnas.

________________________
Kommunfullmäktige har, med stöd av 16 § arkivlagen (1990:782), den        april 2017, §      , 
beslutat att detta arkivreglemente ska gälla för Osby kommuns samlade verksamhet, det vill 
säga alla myndigheter inom Osby kommun.



Sida 1 av 5

KS/2016:641

.Gallringsplan för handlingar av liten och kortvarig betydelse 2017-02-27

Vår vardagliga kommunikation lämnar allt fler spår i form av inlägg, meddelanden och loggar. När 
kommunikationen sker i arbetet hos en kommun eller ett regionförbund blir spåren allt som oftast allmän 
information. 

En stor del av den vardagliga kommunikationen har både liten och kortvarig betydelse för verksamheten 
som bedrivs. Därför behöver den inte sparas längre än nödvändigt. Däremot behövs det tydliga regler för 
att allmänheten ska veta vilken information som raderas (gallras/förstöras), eftersom allmänheten har rätt 
till insyn i kommunernas verksamhet.

En gallringsplan för information som har liten och kortvarig betydelse är en förutsättning för att komma 
igång med den digitala sophanteringen. Då är det möjligt att börja slänga allt skräp som kommer in till 
myndigheterna, skickas ut eller registreras i olika loggfiler.

Nyttan
En gallringsplan för  handlingar av liten och kortvarig betydelse är en del i arbetet med rättssäker 
informationshantering. Planen hjälper anställda att veta vad som kan kastas direkt eller efter kort tid. Den 
redovisar också för allmänheten vilka handlingar som gallras och därför inte kan begäras ut.

Gallring är en viktig del när det gäller informationsförvaltning och arkiv. Det blir helt enkelt svårare att 
hitta handlingar av vikt om en stor mängd handlingar som har liten betydelse förvaras hos myndigheten.

Att ta bort filer som inte behövs är dessutom viktigt för att tekniken ska fungera bra. Särskilt idag när det 
är lätt att ta stora, högupplösta, digitala foton och snabbt ladda upp på en server. Både lagring och 
säkerhetskopiering är resurskrävande. 

Bra gallringsbeslut är till nytta både för användare och för IT-avdelningar.

Besluta om gallring
Om det inte finns beslut om gallring ska allmän information bevaras för framtiden. För att kunna radera 
allmän information krävs formella beslut om gallring. Det står i arkivreglementet hur gallringsbeslut 
fattas i kommunen eller regionförbundet. 

Sydarkivera har tagit fram en mall för en gallringsplan för handlingar med liten och kortvarig betydelse 
samt spår som uppkommer i samband med dator- och internetanvändning. Gallringsplanen är efter beslut 
ett styrande dokument som talar om vad som behöver sparas och inte. Gallringsplanen skapar en enhetlig 
hantering av allmänna handlingar som har liten och kortvarig betydelse och som förekommer i stor 
mängd inom samtliga verksamheter.
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Andra allmänna handlingar kan gallras förutsatt att det finns beslut i de dokumenthanteringsplaner som 
respektive myndighet beslutat om i enlighet med arkivreglementet.

Utföra gallring
Handlingar som ska gallras ska förstöras utan dröjsmål.

Gallringsplanen gäller både för handlingar som förvaras digitalt och i pappersform. Handlingar som 
inkommit elektroniskt ska förvaras elektroniskt fram till gallring.

Många av de verktyg vi använder för kommunikation och information gör det möjligt att ställa in 
automatisk gallring av till exempel loggar och temporära filer. Det är viktigt att inställningar i 
epostsystem, brandväggar med mera stämmer överens med beslut om gallring. 

Exakt hur gallringen ska utföras beskrivs inte i detta dokument utan kommer i nästa steg.

Rensa
Information som inte är allmän handling kan slängas eller tas bort utan att det finns beslut. 

Det gäller till exempel.

 Utkast till dokument som inte har skickats utanför arbetsgruppen. 
 Egna stödanteckningar som inte delas med arbetsgruppen eller skickas till externa mottagare. 
 Versioner av bilder eller filmer som inte har redigerats klart. 

Notera särskilt att det inte gäller register, förteckningar eller andra listor där information tillförs 
fortlöpande. Det vill säga när registret har färdigställts för att börja registrera uppgifter fortlöpande. 

När det gäller privata dokument och bilder så är det inte allmän handling, men dessa dokument ska 
naturligtvis inte förvaras på lagringsytor avsedda för myndighetens arkiv och arbetsmaterial. 

Förklaringar till gallringsplanen
Liten och kortvarig betydelse
I kommunernas verksamheter hanteras stora mängder information som är allmän handling men som har 
en liten och kortvarig betydelse för verksamheten.  

Gallring av dessa handlingar får bara ske under förutsättning att allmänhetens rätt till insyn inte åsidosätts 
och att handlingarna bedöms sakna värde för rättskipning, förvaltning och forskning. 

Udda filformat
Mottagaren ska om möjligt upplysas om detta och uppmanas att skicka dokument i ett standardformat 
(ISO-standarden PDF till exempel). Myndigheten behöver endast ha tillgång till programvaror som 
används i verksamheten och standardprogram. Det bör finnas dokumentation över format man stöder i sin 
tekniska plattform och de programvaror som man har licens för att använda.
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Konvertering och migrering
Handlingar kan ha tillfällig betydelse eftersom de har överförts till en ny databärare (till exempel från 
CD-skiva till hårddisk) eller konverterats till ett nytt format (till exempel genom att spara en MS Word-fil 
till RTF-format). De ursprungliga handlingarna kan då gallras om det bara innebär ringa förlust av:

 Betydelsebärande uppgifter/data.
 Sammanställnings- och sökmöjligheter.
 Möjligheter att fastställa autenticiteten, det vill säga att handlingen är äkta och kommer från den 

person eller organisation som den verkar göra. 

En annan förutsättning för att få gallra dessa handlingar är att de ursprungliga handlingarna inte längre 
har någon funktion. 

Om handlingen är autentiserad med elektroniska signaturer eller liknande eller strukturerad på ett sådant 
sätt att betydande bearbetningsmöjligheter går förlorade genom åtgärden: I det fallet bör handlingstypen 
finnas med i dokumenthanteringsplan för myndigheten och beslut om bevarandestrategi (migrering 
och/eller bevarande av ursprungligt filformat, så kallad bit-level preservation).

Nya medier
Kommunerna använder olika webbtjänster (sociala medier) för att kommunicera med medborgare eller 
kollegor. Både e-delegationen och SKL har kommit ut med rekommendationer och riktlinjer. 
Gallringsplanen tar upp vissa typer av handlingar som uppkommer i samband med snabbmeddelanden 
(instant messaging), webbmöten , nätverk och forum. Myndigheten är ansvarig för inlägg, kommentarer 
och meddelanden både på egna konton och om de uppkommer i dialog med andra.

Den här gallringsplanen tar upp meddelanden och listor av tillfällig och ringa betydelse; till exempel 
stötande kommentarer, meddelanden som har förts till ett ärende, kontaktlistor och liknande. 

Notera särskilt att gallringsplanen endast tar upp handlingar av liten och kortvarig betydelse. Handlingar 
av vikt ska hanteras på samma sätt som annan inkommen post. Beslut om gallring och bevarande av 
handlingar som uppkommer när sociala medier används ska finns i myndigheternas 
dokumenthanteringsplaner. Det är inte vilken tjänst som används som är avgörande för bedömningen om 
bevarande och gallring, utan hur den används och informationsinnehållet

Brev och meddelanden
Förutom papperspost, e-post och fax så kan det finnas inkorgar på olika webbplatser och sociala medier 
där myndigheten har konton. Bestämmelserna om gallring av meddelanden och kopior gäller även för 
meddelanden i inkorg på olika webbplatser, statusuppdateringar, inlägg eller liknande av liten och 
kortvarig betydelse. 

Internet- och datoranvändning
I planen har tagits med gallring av handlingar som uppstår i samband med internet- och datoranvändning. 
Internettrafik och datoranvändning skapar fortlöpande handlingar som registrerar händelser. Handlingarna 
har ofta en mycket kortvarig betydelse, men kräver gallringsbeslut eftersom de är allmänna handlingar 
enligt TF 2 kap i och med att information tillförs löpande. 
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En anledning till att det behövs gemensamma och tydliga regler för gallring är att loggarna ofta töms efter 
att de har uppnått en viss storlek (av prestandaskäl). Istället för att gallras efter en bestämd tid. Det gör att 
det är viktigt att veta vilka regler som ska gälla när systemen sätts upp, så att inte information gallras av 
misstag. När det gäller handlingar av tillfällig och ringa betydelse så gallras informationen vid inaktuali-
tet, och då går det bra att använda den typen av inställningar.

När det gäller loggar som används för att kontrollera att till exempel användarinstruktionen följs och 
utreda missbruk behövs tydliga gallringsfrister. Samma sak gäller för e-post och loggar över internettrafik 
som kan vara av intresse när det gäller allmänhetens rätt till insyn.

Handlingar som registrerar Internet- och e-postanvändning ska inte bevaras för framtiden. Eftersom 
uppgifterna kan knytas till enskilda personer är det personuppgifter. Personuppgifter ska inte bevaras 
längre än nödvändigt. Det finns ett visst insynsintresse, men det har ganska kort aktualitet. Arbetsgivaren 
har ett intresse av att fastslagna policys efterlevs. Endast uppgifter som leder till utredning har mer 
varaktig betydelse för verksamheten.  

När det gäller information som både sparas lokalt på datorerna och centralt på servrarna så kan den 
information som lagras lokalt gallras vid inaktualitet.

Registrering av händelser (loggar) som hör till verksamhetssystemen omfattas inte av den gemensamma 
gallringsplanen. Det finns olika krav på loggning inom olika verksamheter, och gallringsbesluten ska 
fattas av ansvarig myndighet (systemägare).

Telefoner, surfplattor och bärbara datorer
Bring your own device (BYOD)

Ute hos kommunerna börjar man prata om möjligheterna att låta anställda ta med sig egna telefoner och 
datorer att använda i arbetet. Det brukar kallas för bring your own device, eller i förkortning BYOD. 
Framförallt är det frågor om säkerhet och användarsupport som diskuteras. Kommunerna behöver ta fram 
riktlinjer för vad som gäller för anställda inom kommunerna, så att det blir tydligt vad som gäller.

Det finns anledning att även fundera på konsekvenserna när det gäller även hantering av allmän 
information med hjälp av privata maskiner. Spår av vad den anställde gör i sitt arbete får anses vara 
allmän handling oavsett om det är myndighetens eller den enskildes maskiner som används. Svårigheten 
är att skilja ut vad som är vad och också att myndigheten inte har åtkomst till privata enheter. Juridiken 
kring vad som gäller för till exempel gallring av loggar är ännu inte utredd. Att skapa särskilda 
jobbkonton borde vara ett alternativ att överväga för att underlätta gallring av elektroniska spår och 
historik. 

Privat användande av kommunens telefoner och surfplattor

I förekommande fall så tillåter kommunernas policy att telefoner och plattor även används privat. När det 
gäller enheter som kommunen äger kan IT-avdelningarna sätta begränsningar för vilka program (appar) 
som kan användas och inte. Den enskilda tjänstemannen som har ett ansvar för vilka applikationer som 
används. 
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Appar

Meddelanden och konversationer i olika kommunikationsapplikationer som är privata blir inte allmän 
handling bara för att det är kommunens enheter som används. Även elektroniska spår som uppkommer 
när applikationer används för privata ändamål, och inte för verksamheten, är enligt vår bedömning inte 
allmän handling. Det kan vara till exempel appar för att lyssna på musik eller hantera resor. 

Meddelanden och konversationer som berör till exempel pågående ärenden blir dock allmän handling på 
samma sätt som gäller för sms, post, e-post och sociala medier på webben. Om användaren tar bort ett 
konto eller rensar historik är vår bedömning att informationen i dessa fall får anses som gallrad.

Elektroniska spår eller meddelanden som uppkommer när applikationer används som är knutna till 
verksamhetssystem eller som på annat sätt används i arbetet är också allmän handling.

________________________
Denna ”Gallringsplan för handlingar av liten och kortvarig betydelse” har den        april 2017, §      , 
antagits av kommunstyrelsen.
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VISSA MEDDELANDEN OCH KOPIOR (POST, FAX, E-POST OCH ANDRA INKORGAR)

Typ av handling Gallring Kommentarer och exempel Vem gallrar?

Inkomna eller expedierade framställ-
ningar, förfrågningar och meddeland-
en av tillfällig betydelse eller rutin-
mässig karaktär.

Vid inaktualitet.

När svar har skickats.

(Om det finns behov att ha kvar 
handlingar ett kortare tag, för att 
kunna kontrollera att frågor skickats 
vidare eller svar lämnats, kan 1-2 
månader vara lämpligt. Det är upp till 
varje myndighet att sätta en policy för 
detta). 

Om en konversation behöver sparas 
under längre tid bör registrering/dia-
rieföring övervägas. 

Förfrågningar om kontaktupp-gifter, 
blanketter, mötestider, allmän 
information och liknande.

Funktionsbrevlådor, gemensamma 
brevlådor eller inkorgar gallras av 
administratör, registrator eller annan 
ansvarig.

Enskilda anställdas brevlådor eller 
inkorgar ansvarar var och en själv för 
att gallra. 

Handlingar som har inkommit för 
kännedom.

Vid inaktualitet.

Efter genomläsning eller när informa-
tionen inte längre behövs. 

Förutsatt att handlingarna inte har 
föranlett någon åtgärd och att de 
även i övrigt har liten betydelse för 
verksamheten. 

Vissa cirkulär, inbjudningar, 
nyhetsbrev, PM, mötes-anteckningar 
och likande.

Funktionsbrevlådor, gemensamma 
brevlådor eller inkorgar gallras av 
administratör, registrator eller annan 
ansvarig.

Enskilda anställdas brevlådor eller 
inkorgar ansvarar var och en själv för 
att gallra.

Kopior och dubbletter som inte har 
någon funktion då det finns 
arkivexemplar hos myndigheten med 
samma innehåll.

Vid inaktualitet.

När kopiorna och dubbletterna inte 
används längre. 

Kopior på nämndprotokoll.
Exemplar av tryckta verksamhets-
berättelser.
Elektroniska kopior som delas på 
intranät, projektarbetsplatser och 
likande.

Den som har skapat, distribuerat, 
publicerat eller förvarar kopian.
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Typ av handling Gallring Kommentarer och exempel Vem gallrar?

Handlingar som endast framställts för 
överföring, utlämnande, eller 
spridning av handlingar.

Vid inaktualitet.

När kopian har skickats eller när man 
har kontrollerat att den kommit fram.

 Kopia av en skrivelse som skickats 
till den som begärt kopian.

Den som skickar kopian. 

Bifogade filer i e-postmeddelanden 
som inte kan öppnas.

En (1) månad. Mottagaren ska om möjligt upplysas 
om detta och uppmanas att skicka 
dokument i ett standardformat (ISO-
standarden PDF till exempel). 

Den som tagit emot eller förvarar e-
postmeddelandet eller lagringsmediet 
för den okända filen. 

Felaktiga uppgifter i ADB-
upptagningar av registerkaraktär, 
vilka tillkommit genom skrivfel, 
räknefel eller motsvarande 
förbiseendefel

Efter rättning.
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KONVERTERING OCH MIGRERING 

Typ av handling Gallring Kommentarer och exempel Vem gallrar?

Elektroniska handlingar som har 
överförts till annat format. Genom 
konvertering till format lämpligt för 
långtidslagring i ärende- och 
dokumenthanteringssystem eller 
genom överföring till annan 
databärare (till exempel utskrift på 
papper)

Vid inaktualitet.

Efter överföring till 
verksamhetssystem.

I enlighet med rutiner för ärende- och 
dokumenthantering. 

E-postmeddelanden. 

Elektroniska handlingar som lämnas 
in på diskett eller CD.

Inlägg eller meddelanden på sociala 
medier som innehåller sekretess- eller 
integritetskänsliga personuppgifter.

Den som konverterar eller skriver ut 
handlingen. 

Det kan också finnas automatiserade 
rutiner när handlingar förs över till 
verksamhetssystem eller ärende- och 
dokumenthanteringssystem. 

Hanteras av systemadministratör/ 
systemansvarig. 

Handlingar som har överförts till 
annan databärare inom samma 
medium

Vid inaktualitet.

Efter överföring till 
verksamhetssystem.

Under förutsättning att de inte längre 
behövs för sitt ändamål.

Arkivexemplar av ljud och 
videoupptagningar och mikrofilm  
som har ersatts av nya exemplar.

Arkivexemplar av elektroniska 
handlingar som kopierats till annan 
databärare.

Den som hanterar migreringen till nya 
databärare.
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BREV, PAKET OCH BUD

Typ av handling Gallring Kommentarer Vem gallrar?

Handlingar som endast tillkommit för 
kontroll av postbefordran

Två (2) år. Under förutsättning att de inte längre behövs 
som bevis för att en försändelse har inkommit 
till eller utgått från myndigheten.

Inlämningskvitton.

Kvittensböcker för avgående post eller 
listor/motsvarande.

Elektroniska register eller dokument med 
samma funktion.

Den som hanterar den centrala posten eller 
avdelningens post och som förvarar kvitton 
och kvittensböcker/motsvarande. 

Loggar i frankeringsmaskiner Vid inaktualitet. Efter kontroll Den som administrerar frankeringsmaskinen 
eller tar ut loggarna för kontroll. 
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E-POST

Typ av handling Gallring Kommentarer Vem gallrar?

Loggar över anställdas avsända och 
mottagna e-postmeddelanden 

Tre (3) månader.

(Enligt datainspektionens rekom-
mendation.)

Förutsatt att e-postmeddelanden 
registrerats på annat sätt och inte 
behövs för kontroll av överföringen. 

Loggar i epostsystemet

Epostsystemet.

Används en molntjänst så gäller 
samma gallringsregler förutsatt att 
loggarna är åtkomliga för admini-
stratör. 

Meddelanden i e-posten som säkert 
bedöms som skräppost/spam och 
meddelanden med virus 

Omedelbart. Skräpposthanteringssystemet. 

Misstänkt skräppost/spam Vid inaktualitet.

Systemet som hanterar skräpposten 
rensar med automatik.

När användaren bedömt att det 
säkert är skräppost. Användaren får 
en lista i ett e-postmeddelande.

Användaren och ansvarig för skräp-
posthanteringssystemet. 

Meddelande till användaren om 
skräppost/spam

Vid inaktualitet. Efter att e-postmottagaren 
kontrollerat om något meddelande 
ska släppas. 

E-postanvändaren. 

Filter och listor som sorterar inkom-
mande mejl

Vid inaktualitet. När det kommer nya uppdateringar 
eller när manuellt skapade filter 
behöver förändras. 

Den som administrerar 
skräpposthanteringssystemet.

Hantering av skräppost/spammed-
delanden i andra kommunikations-
kanaler 

Vid inaktualitet. När skräpmeddelandet upptäcks. Den som administrerar kommunika-
tionskanalen. 
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Typ av handling Gallring Kommentarer Vem gallrar?

E-postlista Vid inaktualitet. Den lista som användaren hanterar i 
sin inkorg. Uppgifter tas bort i sam-
band med gallring och rensning av e-
post

E-postanvändaren.
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TELEFONER OCH SURFPLATTOR

Typ av handling Gallring Kommentarer och exempel Vem gallrar?

Förteckning över inkomna/utgående 
samtal.

Vid inaktualitet.

När uppgifterna inte behövs längre.

Samtalslistor i mobiltelefon, IP-
telefoni och motsvarande. 

Varje anställd ansvarig för att hantera 
sina listor.

Utgående samtalslistor genom 
webbtjänst för mobil telefoni.

Tre (3) månader. Därefter kan listor i förekommande 
fall begäras ut från operatören och 
hanteras då som inkommen handling. 

Automatisk gallring regleras i avtal 
med operatören.

Användarens samtalslistor i 
webbtjänst för mobil telefoni.

Vid inaktualitet. Automatisk gallring regleras i avtal 
med operatören.

Användaren i de fall samtalslistorna 
kan tömmas manuellt. 

Handling som inkommit till myndig-
heten i form av ljudmeddelande i 
röstbrevlåda, telefonsvarare och mot-
svarande och som tillför ett ärende 
sakuppgift eller behövs för att doku-
mentera verksamheten.

Vid inaktualitet.

Efter att tjänsteanteckning tillförts 
övriga handlingar i ärendet.

Behövs ljudfilen för bevis ska en 
upptagning sparas och tillföras 
ärendet eller skickas till berörda 
enligt kommunens rutiner. 

Den som tagit emot meddelandet och 
har åtkomst till telefonen/tjänsten. 

Handling som inkommit till myndig-
heten i form av ljudmeddelande i 
röstbrevlåda, telefonsvarare och 
motsvarande och som inte tillför ett 
ärende sakuppgift eller behövs för att 
dokumentera verksamheten. 

Vid inaktualitet.

Raderas av användaren efter 
avlyssning.

Den som tagit emot meddelandet och 
har åtkomst till telefonen/tjänsten. 

Automatisk gallring regleras i avtal 
med leverantör av tjänsten. 
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Typ av handling Gallring Kommentarer och exempel Vem gallrar?

SMS eller andra meddelanden i text 
eller bild som tillför ärende sakuppgift 
eller behövs för att dokumentera 
verksamheten

Vid inaktualitet.

Efter att tjänsteanteckning/ notering i 
diariet tillförts övriga handlingar i 
ärendet eller att Sms:et eller den 
bifogade filen överförts till verksam-
hetssystem/ ärendehanteringssys-
tem.

Om verksamhetssystemet som 
används har funktioner för att ta 
emot till exempel Sms-meddelanden 
hanteras dessa på samma sätt som 
andra dokument i den verksamheten. 
Det ursprungliga meddelandet gallras 
efter att det lagts in i systemet. 

Den som tagit emot meddelandet och 
har åtkomst till telefonen/tjänsten. 

SMS eller andra meddelanden i text 
eller bild som inte tillför ärende 
sakuppgift eller behövs för att 
dokumentera verksamheten

Vid inaktualitet.

Efter att det har lästs. 

Den som tagit emot meddelandet och 
har åtkomst till telefonen/tjänsten.

Skärmdumpar, fotografier och andra 
bilder som bifogas som fil till SMS 
eller andra meddelanden. 

Vid inaktualitet.

Efter att dokumentet har registrerats 
eller överförts till 
verksamhetssystem.  

Hanteras på samma sätt som andra 
inkomna handlingar. 

Se även meddelanden och kopior!

Den som tagit emot meddelandet och 
har åtkomst till telefonen/tjänsten. 

Historik och elektroniska spår som 
lagras då olika program (appar) 
används på telefon eller surfplatta 

Vid inaktualitet.

När uppgifterna inte behövs längre 
(om uppgifterna har liten och 
kortvarig betydelse).

Alternativt efter tjänsteanteckning 
eller att uppgifter överförts till 
verksamhetssystem. 

Om den mobila applikationen är 
integrerad mot verksamhetssystem 
så kan data på huvudenheten gallras 
efter kontroll. Förutsatt att informa-
tionen inte längre behövs i arbetet 
eller har någon annan betydelse.

Den som har åtkomst till telefonen/ 
applikationen. 

I förekommande fall: automatisk 
gallring hanteras av administratör 
eller via avtal. 
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WEBBMÖTEN, NÄTVERK, FORUM OCH PROJEKTARBETSPLATSER

Typ av handling Gallring Kommentarer Vem gallrar?

Sparade konversationer som tillför ett 
ärende sakuppgift eller behövs för att 
dokumentera verksamheten.

Vid inaktualitet.

Efter att information har överförts till 
ärendet eller tagits om hand för 
arkivering. 

Snabbmeddelanden via till exempel 
Skype, Lync, MSN, Adobe Connect 
och likande. 

Den som sparar konversationen 

Om konversationer inte sparas, så blir 
det ingen upptagning/handling

Sparade konversationer som inte 
tillför ett ärende sakuppgift eller 
behövs för att dokumentera 
verksamheten.

Vid inaktualitet.

Efter genomläsning eller åtgärd.

Sparade webbmöten eller 
telefonmöten.

Vid inaktualitet.

Har mötet sparats endast för att 
kunna skriva anteckningar kan dessa 
rensas efter att anteckningar är 
upprättade.

Om upptagningen sparas istället för 
anteckningar, ska dessa hanteras i 
enlighet med myndighetens doku-
menthanteringsplan. 

Mötesarrangören eller den som 
renskriver anteckningarna. 

Kontaktlistor.

Uppgifter om kontakter som hanteras 
när funktioner för snabbmeddelan-
den, webbmöten m.m. används.

Vid inaktualitet. När kontaktuppgifterna inte behövs 
längre. 

Varje anställd ansvarig för sina listor. 
För gemensamma listor bör en 
ansvarig utses. 
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Typ av handling Gallring Kommentarer Vem gallrar?

Register med kontaktuppgifter/ pro-
filinformation för anställda eller en-
heter/motsvarande inom kommunen 
som uppdateras fortlöpande

Vid inaktualitet.

När uppgifterna inte behövs längre. 

Gäller ej tryckta handlingar eller 
publicerade samlade dokument med 
tex adressuppgifter.

Adress- eller telefonregister.

Profiluppgifter på projektarbetsplats, 
nätverk eller forum.

Den som administrerar ett 
konto/profil eller sida på en 
webbplats, projektarbetsplats, 
samarbetsyta eller sociala medier. 

Register, listor och liknande av till-
fällig karaktär som har tillkommit för 
att underlätta myndighetens arbete.

Vid inaktualitet. Förutsatt att de saknar betydelse när 
det gäller att dokumentera myndig-
hetens verksamhet, återsöka hand-
lingar eller upprätthålla samband 
inom arkivet. 

Länklista

Listor över referensmaterial

Den som administrerar ett konto/pro-
fil eller sida på webbplats, projektar-
betsplats, samarbetsyta eller sociala 
medier. 

Meddelanden, statusuppdateringar, 
inlägg och liknande.

Se under rubriken meddelanden!

Kommentarer och inlägg som inte rör 
verksamheten på sociala medier eller 
andra kommunikationskanaler.

Vid inaktualitet. Så snart som meddelandet 
uppmärksammas av den som 
administrerar kontot.

Personer som administrerar det 
aktuella kontot. Bevakning enligt 
kommunens rutiner för sociala 
medier. 

Meddelanden av stötande eller krän-
kande karaktär som kommer in via e-
post, som kommentarer och inlägg på 
sociala medier eller andra kommuni-
kationskanaler.

Vid inaktualitet.

Hanteras enligt kommunens rutiner 
för hantering av hot och våld och 
sociala medier. 

Föranleder kommentarerna åtgärd 
dokumenteras nödvändiga uppgifter 
och tillförs ärende enligt rutin för 
ärendehantering/diarieföring. 

Personer som administrerar det 
aktuella kontot. Bevakning enligt 
kommunens rutiner för sociala 
medier.
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SPÅR AV INTERNET OCH DATORANVÄNDNING – LOKALT PÅ DATORERNA 

Typ av handling Gallring Kommentarer Vem gallrar?

Elektroniska spår som visar vilka 
webbsidor som har besökts.

Vid inaktualitet.

Vanlig inställning är att filerna gallras 
med automatik. Gallras även vid 
ominstallation/byte av dator, eller vid 
behov.

Webbhistorik

Tidigare besökta webbplatser

Datoranvändaren.

Generella inställningar kan göras i 
samband med att datorer konfigure-
ras. 

Kopior av webbsidor som lagras i 
syfte att åstadkomma snabbare 
åtkomst.

Vid inaktualitet.

Gallras även vid ominstallation/byte 
av dator, eller vid behov.

Temporary Internet Files Datoranvändaren. 

Generella inställningar kan göras i 
samband med att datorer 
konfigureras.

Lösenord Vid inaktualitet.

När uppgifterna inte behövs längre.

Filer som webbplatser sparar lokalt på 
datorn för att spara personliga inställ-
ningar.

Datoranvändaren.

Formulärdata Vid inaktualitet.

När uppgifterna inte behövs längre.

Filer som webbplatser sparar lokalt på 
datorn för att spara personliga inställ-
ningar. 

Datoranvändaren.

Cookies Vid inaktualitet.

Rekommenderar om möjligt att ställa 
in gallring med kort intervall. Gallra 
när webbläsaren stängs ner, med visst 
intervall. 

Filer som webbplatser sparar lokalt på 
datorn för att spara personliga inställ-
ningar.

Datoranvändaren. 

Generella inställningar kan göras i 
samband med att datorer 
konfigureras.
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Typ av handling Gallring Kommentarer Vem gallrar?

Tillfällig elektroniska spår som sparas 
för att underlätta internetanvändning 
eller kommunikation.

Vid inaktualitet.

När applikationen, webbsidan eller 
webbläsaren stängs ner.

Sessionskakor (Session Cookie) Sker med automatik. 

Certifikat för att kunna logga in till 
olika tjänster interna och/eller 
externa.

Inte någon allmän handling. Ersätts med nytt certifikat när sådant 
utfärdas. Fungerar som en nyckel för 
att öppna ett system. Certifikat kan 
användas för olika ändamål för åt-
komst eller också signering av t.ex. 
dokument. 

Inte någon allmän handling. 

Intrångsförsök (lokal brandvägg). Sex (6) månader. Dessa uppgifter hanteras också cen-
tralt på servrarna.

Spår efter användning i olika typer av 
systemfiler.

Vid inaktualitet.

När datorn skrotas eller profiler 
rensas. 

Exempel, thumbs.db. Administratör.

Temporära filer (till exempel bilder 
som inte överförts korrekt).

Vid inaktualitet. Förutsatt att den temporära filen inte 
behövs för att säkerställa bevarande 
av informationen.

Datoranvändare, ägare till gemen-
samma kataloger/mappar eller admi-
nistratör (beroende på åtkomstnivå)
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SPÅR AV INTERNET OCH DATORANVÄNDNING – CENTRALT PÅ SERVRAR 

Typ av handling Gallring Kommentarer och exempel Vem gallrar?

Elektroniska spår som visar vilka 
webbsidor som har besökts.

Tre (3) månader.

(Enligt datainspektionens 
rekommendation)

Registrerar ex. IP-adress, datornamn, 
vilken adress uppkopplad mot, 
tidpunkt, användarkonto.

Inställningar bör dokumenteras.

Brandväggslogg 

Den som administrerar systemet som 
loggar uppgifterna. 

Elektroniska spår som visar 
intrångsförsök och liknande

Sex (6) månader. Den som administrerar systemet som 
loggar uppgifterna.

Elektroniska spår som sparas i 
samband med blockering och 
övervakning av olagliga sidor och 
innehåll.

Vid inaktualitet.

Efter det att nödvändiga åtgärder 
vidtagits.

NetClean: Systemet larmas direkt. 
Larmen finns lagrade tills dess att 
databas uppgraderas eller byts ut. 

Den som administrerar systemet som 
loggar uppgifterna.

Elektronisk spår som sparas i 
samband med filtrering och 
övervakning av vilka webbsidor som 
besöks

Tre (3) månader.

(Enligt datainspektionens 
rekommendation)

Surf-filter, URL-filter.

Används för att kontrollera att 
användarinstruktioner följs. 

Den som administrerar systemet som 
loggar uppgifterna.

Spår efter virusangrepp med mera Tre (3) månader. Databas och loggar.

För att kunna spåra och ta reda på 
vad som har hänt i samband med ett 
virusangrepp.

Den som administrerar systemet som 
loggar uppgifterna.
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Typ av handling Gallring Kommentarer och exempel Vem gallrar?

Operativsystemets händelseloggar 
som sparas lokalt på servern 

Vid inaktualitet.

Även i samband med ominstallation 
och liknande.

Används för felsökning mm, inställ-
ningar ska dokumenteras i systemdo-
kumentation 

Säkerhet - in- och utloggningar.
Program.
Installation.

Den som administrerar systemet som 
loggar uppgifterna.
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REGISTER ÖVER ANVÄNDARE 

Typ av handling Gallring Kommentarer och exempel Vem gallrar?

Användarkonto i användardatabas 
(AD - Active Directory) 

Hantering av användare. Åtkomst till 
dator, intranät, kataloger, e-post med 
mera.

Vid inaktualitet.

Efter avslutad anställning eller 
avslutat uppdrag.

Förutsatt att uppgifterna inte har 
betydelse för tolkning av händelse-
loggar i anslutna system som ska 
bevaras under längre tid. I de fallen 
ansvarar systemförvaltare för att 
uppgifter bevaras. 

Den som administrerar systemet som 
loggar uppgifterna.

Loggning av händelser (t ex in- och 
utloggning, spärrning av konton) i 
anknytning till användardatabas 

Vid inaktualitet. Den som administrerar systemet som 
loggar uppgifterna.

Profilinformation (tunna klienter) Vid inaktualitet. Uppgifter om favoriter, genvägar, 
signatur Outlook, personliga 
inställning sparas 

Den som administrerar systemet som 
loggar uppgifterna.

Loggar med IP-adresser DHCP-loggar Tre (3) månader.

(Enligt datainspektionens 
rekommendation)

Den som administrerar systemet som 
loggar uppgifterna.
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SKRIVARE

Typ av handling Gallring Kommentarer och exempel Vem gallrar?

Temporär filer Vid inaktualitet. Den som administrerar skrivaren och 
hanterar inställningar.

Kölogg Vid inaktualitet. Den som administrerar skrivaren och 
hanterar inställningar.

Skrivarloggar Vid inaktualitet.

Kan tas bort efter körning.

Används för statistik och debitering. Den som hanterar statistiken.
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Kapitel I Övergripande bestämmelser
Övergripande bestämmelser för kommunstyrelsen, tillsyns- och tillståndsnämnden, 
vård- och omsorgsnämnden samt barn- och skolnämnden.

1.1 Nämndernas uppdrag (Med nämnd avses även kommunstyrelsen) 

§ 1 Ansvar och rapporteringsskyldighet
Samtliga nämnder ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål, strate-
gier och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan 
finnas i lag eller förordning samt bestämmelserna för respektive nämnd i detta 
reglemente. Respektive nämnd ansvarar inom sitt verksamhetsområde för 

 regelmässig rapportering till kommunfullmäktige hur verksamheten utvecklas 
och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret,

 upprättande av nämndplan och budget,
 kontinuerlig uppföljning och utvärdering av det egna verksamhetsområdet,
 utveckling av kvalitetsarbete och kvalitetsuppföljning,
 att effektivisera verksamheten,
 information till allmänheten och de anställda om den egna verksamheten,
 förhandla på kommunens vägnar enligt MBL § 11-14, 19 och 38 i frågor där 

nämnden fattar beslut eller avger förslag samt företräda arbetsgivaren i sam-
verkanssystem,

 registeransvar för de personregister som nämnden behandlar i sin verksamhet,
 reformering av nämndens regelbestånd,
 att nämndens arkiv vårdas och förtecknas enligt bestämmelserna i arkivlagen 

och arkivreglemente,
 själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden inom 

nämndens verksamhet, om inte någon annan ska göra det på grund av lag 
eller annan författning eller beslut av kommunfullmäktige,

 upprätta förslag till taxor och avgifter och besluta i ärenden gällande tillämp-
ningen av fullmäktige antagen taxa, besluta om mindre taxor som inte är av 
principiell art,

 att inom ramen för budget sluta avtal inom sitt verksamhetsområde och träffa 
överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och 
sluta annat avtal,

 att tillämpa avtal, policys och andra bestämmelser i personalfrågor och med 
beaktande av de generella föreskrifter som kommunstyrelsen har utfärdat,

 arbetsmiljöfrågor som påverkas av nämndens verksamhetsbeslut,
 de informationssystem som stödjer nämndens verksamhet,
 planläggning enligt gällande beredskaps- och krishanterings lagstiftning och 

enligt föreskrifter,
 kommunens egendom, såvida inte annat fastslagits,
 att i övrigt fullgöra de förvaltnings- och verkställighetsuppgifter som åläggs 

respektive nämnd.


Samtliga nämnder ska hos kommunfullmäktige, övriga nämnder och hos andra 
myndigheter göra de framställningar som nämnden finner påkallade.
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Samtliga nämnder får, såvida inte lagstadgad sekretess gäller, inhämta upplysningar 
från övriga nämnder, beredningar och anställda i kommunen, när det behövs för 
nämndens verksamhet.

Samtliga nämnder ska verka för en samverkan nämnderna emellan för att gemensamt 
nå kommunens övergripande mål.

Samtliga nämnder ska verka för att samråd sker med dem som nyttjar nämndens 
tjänster. Möjlighet och nytta med medborgarinflytande ska övervägas i processer och 
inför beslut.

1.2 Nämndernas arbetsformer (Med nämnd avses även kommunstyrelsen) 

§ 2 Sammansättning 
Nämndernas sammansättning anges i de nämndspecifika reglementen, kapitel 2, 
punkterna 2.1, 2.2, 2.3 och 2.4.

§ 3 Ersättarnas tjänstgöring
Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta 
i ett sammanträde, ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.

En ledamot, som inställer sig under ett pågående sammanträde, har rätt att tjänstgöra 
även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.

Om inte ersättarna väljs proportionellt, ska ersättarna tjänstgöra enligt den av full-
mäktige mellan dem bestämda ordningen.

En ersättare, som har börjat tjänstgöra, har dock alltid företräde oberoende av turord-
ningen. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkats får en ersättare 
som inställer sig under pågående sammanträde, träda in i stället för en ersättare, som 
kommer längre ner i ordningen.

§ 4 Avbruten tjänstgöring
En ledamot eller en ersättare, som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett 
ärende, får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts.

En ledamot, som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på grund 
av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra, om ersättarens inträde har påverkat styrke-
balansen mellan partierna.

Ej tjänstgörande ersättare har rätt att delta i överläggningarna, men ej i beslutet.

§ 5 Inkallande av ersättare
En ledamot som är förhindrad att delta i sammanträde eller i en del av ett samman-
träde, ska snarast anmäla detta till den ersättare som står i tur att inkallas samt, om 
denne inte har möjlighet att närvara, underrätta nämndens kansli som inkallar den 
ersättare till tjänstgöring som står närmast i tur och som inte redan inkallats.
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§ 6 Ersättare för ordföranden
Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett helt sammanträde eller i 
en del av ett sammanträde, utses en annan ledamot att vara ordförande tillfälligt. Den 
till åldern äldste ledamoten tjänstgör som ordförande tills den tillfällige ordföranden 
utsetts.

Om ordföranden eller vice ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är 
hindrad att fullgöra sitt uppdrag för en längre tid, får en annan ledamot utses att vara 
ersättare för ordföranden/vice ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens/vice 
ordförandens samtliga uppgifter.

§ 7 Sammanträdenas tidpunkt
Nämnden sammanträder på dag och tid, som nämnden bestämmer.

§ 8 Kallelse
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. När varken ord-
föranden eller vice ordföranden kan kalla till sammanträde ska den till åldern äldste 
ledamoten göra detta.

Kallelsen ska, om inte i särskilt fall annat förfarande påkallas av omständigheterna, 
vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.

Kallelsen ska på ett lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt annan 
förtroendevald, som får närvara vid sammanträdet, senast fem (5) dagar före sam-
manträdesdagen. Kallelse får ske elektroniskt om det inte är olämpligt. Ordföranden 
bestämmer formen för kallelse. I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken ut-
sträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kal-
lelsen.

§ 9 Ordföranden
Det åligger nämndens ordförande att 

 med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och 
ekonomiska intressen samt effektiviteten inom nämndens verksamhetsområde 
och ta initiativ i dessa frågor,

 främja samverkan mellan den egna nämnden och kommunens övriga nämn-
der, samt

 representera nämnden vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och 
sammanträden, om inte nämnden bestämt annat i ett särskilt fall.

§ 10 Justering av protokoll
Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. Nämnden bestämmer tid och 
plats för justeringen. Justeringen ska äga rum inom tid som anges i kommunallagen.
Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragra-
fen bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar den.

§ 11 Reservation
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reserva-
tionen, ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas före den tidpunkt, 
som har fastställts för justeringen av protokollet.
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§ 12 Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter m.m. 
Kommunstyrelsen och övriga nämnder ansvarar för att beslut och föreskrifter inom 
det egna ansvarsområdet kungörs enligt gällande bestämmelser.

Övriga nämnder ska underrätta kommunstyrelsen så snart en uppdatering av den 
kommunala författningssamlingen bedöms nödvändig.

§ 13 Delgivningsmottagare 
Delgivning med kommunstyrelsen och övriga nämnder sker med ordföranden, 
kommunchefen alternativt förvaltningschefen eller annan anställd som 
kommunstyrelsen/nämnden beslutar.

§ 14 Undertecknande av handlingar 
Skrivelser, avtal och andra handlingar från kommunstyrelsen/nämnden ska på 
kommunstyrelsens/nämndens vägnar undertecknas av ordföranden, eller vid förfall 
för denne av vice ordföranden, och kontrasigneras av kommunchef alternativt för-
valtningschef beroende på ärendets art.

Kommunstyrelsen/nämnden får även uppdra åt en förtroendevald eller tjänsteman att 
enligt av kommunstyrelsen/nämnden lämnade direktiv underteckna handlingar på 
kommunstyrelsens/nämndernas vägnar. 

Beslut som fattas med stöd av delegation samt skrivelser, avtal och andra handlingar 
som upprättas i anledning därav undertecknas av den som fattat beslutet och, i före-
kommande fall, kontrasigneras av den som utses därtill.

§ 15 Närvarorätt 
Vid nämndens sammanträde och utskotts sammanträde får, i den mån inte nämnden, 
eller utskottet i särskilt fall annat beslutar, berörd sekreterare och berörd tjänsteman, 
närvara med rätt att delta i överläggningarna.

Förtroendevald, anställd eller sakkunnig får närvara vid ärenden för att lämna upp-
lysningar efter ordförandens bedömande.

Kommunalråd och kommunchef har rätt att närvara och delta i överläggningen men 
inte i besluten i samtliga kommunens nämnder/utskott. Närvarorätten gäller inte 
ärenden som rör myndighetsutövning mot enskild person.

I övrigt ska nämnden/utskottet godkänna att någon får rätt att närvara. 

§ 16 Behandling av medborgarförslag 
I ärenden som väckts genom medborgarförslag och där kommunfullmäktige har 
överlåtit beslutanderätten till nämnden ska om möjligt fattas beslut inom ett (1) år 
från det att förslaget väcktes i kommunfullmäktige.

En nämnd som handlägger medborgarförslag ska på kommunfullmäktiges ordinarie 
sammanträden i april och oktober informera kommunfullmäktige om vilka beslut och 
åtgärder som vidtagits med anledning av förslagen samt redovisa obesvarade med-
borgarförslag. Om inte medborgarförslag behandlats inom föreskriven tid ska anled-
ningen till detta anges, tillsammans med ett besked om när ett beslut kan beräknas 
vara fattat. 
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§ 17 Delegationsbestämmelser
Nämnden får delegera beslutanderätten till ett utskott, en ledamot, en ersättare eller 
en anställd hos kommunen i de ärenden som nämnden finner lämpliga.
En delegerad beslutanderätt får inte användas i ärende som är av principiell beskaf-
fenhet eller i övrigt av större vikt. Delegationsbeslut ska anmälas till nämnden som 
bestäm-mer i vilken ordning och på vilket sätt det ska ske. Nämnden ska fortlöpande 
övervaka hur förtroendevalda och anställda utövar sin beslutanderätt.

§ 18 Delegering från fullmäktige
Nämndens från kommunfullmäktige delegerade beslutanderätt anges i kapitel 2. 
Nämnden ska anmäla delegationsbeslut till kommunfullmäktige vid nästkommande 
sammanträde.

§ 19 Utskott
Nämnden väljer för den tid nämnden bestämmer bland utskottets ledamöter en ord-
förande och en vice ordförande.
Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett helt sammanträde eller i 
en del av ett sammanträde, utses en annan ledamot att vara ordförande tillfälligt. Den 
till åldern äldste ledamoten tjänstgör som ordförande tills den tillfällige ordföranden 
utsetts.

Om ordföranden eller vice ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är 
hindrad att fullgöra sitt uppdrag för en längre tid, får en annan ledamot utses att vara 
ersättare för ordföranden/vice ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens/vice 
ordförandens samtliga uppgifter.

Ersättare ska närvara vid utskottets sammanträden endast om ledamot är förhindrad 
att tjänstgöra. Undantag görs för ersättare i kommunstyrelsens utskott där ersättare 
har närvarorätt även då ordinarie ledamot tjänstgör. 

Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av nämnden vid valet bestämda 
ordningen.
Avgår en ledamot eller en ersättare i utskottet, som inte utsetts vid proportionellt val, 
ska fyllnadsval snarast förrättas.
Utskott sammanträder på dag och tid som utskottet bestämmer. Sammanträden ska 
också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst två (2) ledamöter 
begär det. Utskottet får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är 
närvarande.
De ärenden, som ska avgöras av nämnden i dess helhet ska beredas av utskottet, om 
beredning behövs. Ordföranden eller sekreteraren överlämnar sådana ärenden till 
utskottet. När ärendet beretts ska utskottet lägga fram förslag till beslut.
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Kapitel 2 Nämndspecifika reglementen

2.1 Reglemente för kommunstyrelsen i Osby kommun
Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen (1991:900) gäller 
bestämmelserna i detta reglemente.

§ 1 Sammansättning
Kommunstyrelsen består av femton (15) ledamöter och femton (15) personliga er-
sättare.

Enligt beslut av kommunfullmäktige den 14 mars 2016, § 27, har under resterande 
del av innevarande mandatperiod, det vill säga till och med den 31 december 2018, 
det/de politiska partier som är representerade i kommunfullmäktige men inte i kom-
munstyrelsen möjlighet att utse en namngiven förtroendevald, med namngiven per-
sonlig ersättare, som endast har närvarorätt när den ordinarie inte har möjlighet att 
närvara, till en s.k. insynsplats i kommunstyrelsen. 

Närvarorätten för en förtroendevald som utsetts till en s.k. insynsplats i kommun-
styrelsen gäller inte i ärenden avseende myndighetsutövning mot enskild.
Förtroendevald som utsetts till en s.k. insynsplats i kommunstyrelsen får delta i 
överläggningarna men inte i besluten.

Förtroendevald som utsetts till en s.k. insynsplats i kommunstyrelsen har rätt till er-
sättning för förlorad arbetsförtjänst och resekostnader enligt samma regelverk som 
övriga ledamöter/ersättare i kommunstyrelsen.

Förtroendevald som utsetts till en s.k. insynsplats i kommunstyrelsen har inte rätt till 
arvode. 

Kommunstyrelsens övergripande uppgifter

§ 2 Ledningsfunktionen 
Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har 
ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning.

Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommun-
ens ekonomi och verksamheter.

Kommunstyrelsen har uppsikt över övriga nämnders verksamhet.

Krisledningsnämnden utövar kommunledning vid extraordinära händelser i kommun-
en. Detta innebär befogenhet för krisledningsnämnden att överta ansvar för kommun-
styrelsens och övriga nämnders verksamhet och anslag, se separat reglemente för 
krisledningsnämnden.
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§ 3
I kommunstyrelsens ledningsfunktion ligger att leda och samordna bl.a.

 utvecklingen av den kommunala demokratin och former för medborgar- och 
brukarinflytandet,

 personalpolitiken,
 den översiktliga planeringen av användningen av mark och vatten samt 

detaljplaneringen,
 mark- och bostadspolitiken och se till att en tillfredsställande markberedskap 

upprätthålls,
 att bostadsförsörjningen och samhällsbyggandet främjas,
 energiplaneringen samt främja energihushållningen och klimatarbetet i 

kommunen,
 trafikpolitiken och verka för en tillfredsställande trafikförsörjning, 

trafiksäkerhet och trafikmiljö,
 informationsverksamheten och övergripande marknadsföring av kommunen,
 utvecklingen av informationssystem, IT och kommunikation,
 samordning av kommunens säkerhetsarbete,
 arbetet med att främja sysselsättningen, näringslivet och turismen i 

kommunen,
 regionala och mellankommunala frågor.

Kommunstyrelsen är arbetslöshetsnämnd och räddningsnämnd samt fullgör uppgifter 
enligt plan- och bygglagen (2010:900).

Kommunstyrelsen ska vidare med uppmärksamhet följa
 miljövårds- och naturvårdspolitiken och verka för en god miljö i kommunen,
 socialtjänsten och verka för att socialtjänstlagens mål kan uppfyllas,
 den kommunala hälso- och sjukvården och verka för en god kommunal hälso- 

och sjukvård,
 den kommunala omsorgsverksamheten,
 skolväsendet och verka för att skollagstiftningens mål kan uppfyllas,
 överförmyndarens verksamhet,
 brottsförebyggande arbete och folkhälsoarbete.

§ 4 Styrfunktionen 
I kommunstyrelsens styrfunktion ingår att

 leda arbetet med och samordna utformningen av övergripande mål, riktlinjer 
och ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten, göra fram-
ställningar i målfrågor, som inte i lag är förbehållna annan nämnd,

 övervaka att de av kommunfullmäktige fastställda målen och planerna för 
verksamheten och ekonomin efterlevs och att kommunens löpande 
förvaltning handhas rationellt och ekonomiskt,

 tillse att uppföljning sker till kommunfullmäktige från samtliga nämnder om 
hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under 
budgetåret, 

 ansvara för samordningsträffar med nämndpresidierna och berörda tjänste-
män, 

 ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag och stiftelser som 
kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i, främst vad gäller 
ändamål, ekonomi och efterlevnad av uppställda direktiv men också i 
avseende på övriga för-hållanden av betydelse för kommunen,
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 ansvara för att beslut om ägardirektiv till de företag, som kommunen helt 
eller delvis äger eller annars har intresse i, fattas och kontinuerligt hålls 
uppdaterade,

 ansvara för regelbundna möten med styrelsen och företagsledningarna i de 
företag som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i,

 löpande vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som anges i 3 
kap. 17-18b §§ kommunallagen (1991:900) är uppfyllda beträffande de företag 
och stiftelser som kommunen äger eller har intresse i,

 årligen senast den 30 april i beslut pröva om den verksamhet som bedrivits i 
de aktiebolag som kommunen helt eller delvis äger under föregående 
kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och 
utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna samt därefter snarats 
anmäla beslutet till kommunfullmäktige med förslag till nödvändiga åtgärder 
för de(-t) företag där brister förelegat,

 utse ombud till och tillvarata kommunens intressen vid bolags/förenings-
stämmor och andra likartade sammanträden i de företag/föreningar där 
kommunen har en ägar-/medlemsandel understigande tjugofem (25) procent,

 ansvara för att samordning sker mellan kommun och kommunala företag 
samt mellan de kommunala företagen.

§ 5 Ekonomisk förvaltning
Kommunstyrelsen ska ha hand om kommunens medelsförvaltning och därvid följa 
av fullmäktige meddelade föreskrifter härför.

Medelsförvaltningen omfattar placering och upplåning av medel. I uppgiften ingår 
också att bevaka att kommunens inkomster inflyter och att betalningar görs i tid samt 
vidta de åtgärder som behövs för indrivning av förfallna fordringar.

Kommunstyrelsen har också hand om övrig ekonomisk förvaltning. I denna uppgift 
ingår bland annat att

 förvalta kommunens fasta och lösa egendomar,
 vara centralt organ för upphandling och materialadministrativa frågor,
 handha förvaltning av stiftelser och donationsmedel,
 se till att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett.

§ 6 Personalpolitiken
Kommunstyrelsen är organisationsnämnd och tillika personalorgan innefattande 
anställningsmyndighet och pensionsmyndighet för all personal.

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för organisationsfrågor, vilket inne-
bär att kommunstyrelsen beslutar om organisationsstrukturen på verksamhetsnivå.

Kommunstyrelsen kan delegera beslut om organisation vidare till förvaltningen1.

Kommunstyrelsen bereder ärenden som ska beslutas av kommunfullmäktige i organi-
sationsfrågor2.

1 Enlig kommunfullmäktiges beslut 2013-04-29, § 67.
2 Enlig kommunfullmäktiges beslut 2013-04-29, § 67.
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Kommunstyrelsen ska ha hand om frågor som rör förhållandet mellan kommunen 
som arbetsgivare och dess arbetstagare och har därvid bland annat att

 med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal reglera frågor 
rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbets-
tagare, 

 avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra bestäm-
melser rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess 
arbetstagare, 

 själv eller genom ombud föra kommunens talan i mål och ärenden som rör 
förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare,

 förhandla på kommunens vägnar enligt gällande lagstiftning om förhand-
lingsrätt,

 tillse att förhandling sker enligt lagen om medbestämmande i arbetslivet, 
 ansvara för övergripande personalpolitiska frågor,
 besluta om stridsåtgärd,
 utarbeta regler om förtroendevaldas arvoden och ersättningar samt tolkning 

av desamma,
 lämna uppdrag som avses i 6 kap. 3 § lagen (2009:47) om vissa kommunala 

befogenheter.


Som anställningsmyndighet är kommunstyrelsen ytterst ansvarig för arbetsmiljön för 
de anställda. Övriga nämnder har ett verksamhetsansvar och ska se till att de lagkrav 
som gäller inom arbetsmiljöområdet efterlevs.

§ 7 Kommunstyrelsens verksamhetsansvar 
Näringsliv, sysselsättning och arbetsmarknad, flyktingmottagning

Kommunstyrelsen har ansvar för sysselsättnings- och näringslivsfrågor samt för 
övergripande planeringen av kommunens flyktingmottagning.

Sociala frågor
Kommunstyrelsen fullgör kommunens uppgifter enligt socialtjänstlagen (SOL) och 
lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) avseende personer över 18 år,

 individärenden avseende personer över 18 år och flyktingmottagning på 
individnivå,

 råd och anvisning till skuldsatta personer.

Utbildning, vuxenutbildning
Kommunstyrelsen fullgör kommunens uppgifter enligt lagar och förordningar inom 
utbildningsområdet och har ansvar för gymnasieskola och vuxenutbildning, upp-
dragsutbildning, svenskundervisning för invandrare (SFI), Särvux samt kommunens 
informationsansvar avseende icke skolpliktiga ungdomar.

Kultur, fritid och turism
Kommunstyrelsen har ansvar för frågor om biblioteks-, kultur- och fritidsverksamhet 
samt turism.

Kostverksamhet

Städverksamhet
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Samhällsbyggnad, teknik
Kommunstyrelsen har ansvar för 

 samtliga planfrågor, kommunens verksamhet inom GEO-data,
 kommunens centrala fastighetsförvaltning samt ny-, till- och ombyggnad 

inom kommunens fastighets- och lokalbestånd samt övriga obebyggda 
fastigheter, 

 Va-verkets anläggningar, markreserv,
 köp och försäljning av fast egendom, utarrendera, uthyra eller annars upplåta 

fastighet, som tillhör kommunen samt ansökningar om 
bostadsanpassningsbidrag,

 gator, vägar, park- och grönytor,
 organisation och samordning av den kommunala skyddsjakten.

Övrig verksamhet
Kommunstyrelsen är arkivmyndighet. Närmare föreskrifter om arkivvården finns i 
arkivreglementet.

Kommunstyrelsen ansvarar för
 kommunens förvaltningsorganisation,
 kommunens uppgifter enligt lotterilagen,
 verksamhet inom alkohollagstiftningen,
 vänortssamarbete, folkhälsoarbete samt brottsförebyggande arbete,
 central informationsverksamhet, internt och externt,
 kommunens anslagstavla,
 kommunens vapen,
 de förvaltnings- och verkställighetsuppgifter som inte delegerats till någon 

annan nämnd.

§ 8 Delegering från kommunfullmäktige till kommunstyrelse
Kommunstyrelsen ska besluta i följande grupper av ärenden

 vid behov ta upp lån inom den beloppsram och de riktlinjer, som 
kommunfullmäktige fastställt, med särskilt beaktande av de närmare 
föreskrifter om säkerheten som kommunfullmäktige har angivit,

 antagande av planer enligt plan- och bygglagen (2010:900) som inte är av 
principiell beskaffenhet eller i övrigt av större vikt,

 avge yttrande enligt kameraövervakningslagen (2103:460),
 utöva kommunens beslutanderätt i ärenden angående tillstånd att använda 

kommunens vapen,
 avge yttrande i ärende som ankommer på kommunfullmäktige, om inte ytt-

randet är av principiell betydelse för den kommunala självstyrelsen, samt 
besluta i sistnämnda slag av ärenden, om remisstiden inte medger att ytt-
randet/ärendet behandlas på ordinarie sammanträde med kommunfullmäk-
tige.
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§ 9 Kommunstyrelsens ordförande 
Det åligger kommunstyrelsens ordförande att

 närmast under kommunstyrelsen ha uppsikt över kommunens hela 
nämndförvaltning,

 med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och 
ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i 
dessa frågor,

 främja samverkan mellan kommunstyrelsen och kommunens övriga nämnder,
 representera kommunstyrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter, 

konferenser och sammanträden, om inte kommunstyrelsen bestämt annat i ett 
särskilt fall.

§ 10 Kommunalråd
Kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande ska också vara kommunalråd.
Kommunalråd ska ägna hela sin av kommunen fastställda arbetstid åt uppdrag för 
kommunen. Arvode fastställs av kommunfullmäktige i reglemente för ekonomiska 
förmåner för förtroendevalda.

Kommunstyrelsens vice ordförande ska vara minoritetsföreträdare.

§ 11 Kommunstyrelsens utskott 
Kommunstyrelsen ska ha tre (3) utskott

 ledningsutskott, 
 utskott för utbildning och arbete,
 samhällsbyggnadsutskott.

Respektive utskott svarar för uppföljning och utvärdering av ekonomi och verk-
samhet inom sitt ansvarsområde och ska uppmärksamt följa utvecklingen inom 
utskottets ansvarsområde och därvid ta de initiativ och utarbeta de förslag som 
utskottet finner påkallade samt medverka i planering, där utskottets frågor berörs.

Respektive utskott bereder ärenden inom sitt verksamhetsområde inför kommun-
styrelsens sammanträde. Ordförande och vice ordförande i de tre (3) utskotten 
samråder om tveksamheter uppkommer i ansvarsfördelningen mellan utskotten.

Respektive utskott ska, även om det inte uttryckligen anges i aktuella inom kom-
munen gällande interna dokument, jämställas med nämnder, dvs. de ska ha samma 
behörigheter/befogenheter som en nämnd, utan att kommunstyrelsens övergripande 
ansvar inskränks eller övertas.

Ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen ska inte inneha dubbla funktioner.

Respektive utskott arbetar på kommunstyrelsens uppdrag bereder och/eller beslutar i 
ärenden inom nedan angivna ansvarsområden. I beredningen av ärenden ska även 
beräknad kostnad och/eller övriga ekonomiska konsekvenser av förslaget till beslut 
framgå.

Ledningsutskott 
Utskottet har sex (6) ordinarie ledamöter och sex (6) personliga ersättare. I uppdraget 
för kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande ingår att vara ordförande och 
vice ordförande i ledningsutskottet.
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Ledningsutskottet ansvarar för ekonomi- och styrningsfrågor samt övriga strategiska 
frågor jämte sådana frågor som inte ligger inom de båda andra utskottens 
ansvarsområde eller som berör dessa båda utskotten. 

Ledningsutskottet ska hantera andra översiktliga frågor där kommunen ska agera 
utifrån ett helhetsperspektiv.

Utskottet beslutar i de ärenden i vilka utskottet enligt kommunstyrelsens 
delegationsordning har rätt att fatta beslut samt bereder ärenden till kommun- 
styrelsen inom följande områden,

 ekonomistyrningsprocessen inklusive finansieringsfrågor,
 styrningsfrågor,
 IT, systemfrågor,
 strategiskt utvecklingsarbete, internt och externt,
 kommunens översiktsplan,
 personalpolitik, lönepolitik,
 information, medborgardialog,
 marknadsföring och profilering,
 ärendehantering och arkiv,
 inköp och upphandling,
 kostverksamhet,
 strategiska infrastrukturfrågor, väg, järnväg, flyg, kollektivtrafik,
 trygghet, säkerhet, beredskap och kris,
 bolagsstyrning,
 internationella frågor, vänortsutbyte,
 fastighetsfrågor, 
 näringslivsfrågor, 
 turism,
 räddningstjänst, med undantag för ärenden avseende myndighetsutövning
 markanvändning/exploatering, övergripande ärenden,
 initiera och följa upp övergripande förändringar i förvaltningsorganisationen,
 ärenden som inte naturligt handhas av annat utskott.

Utskott för utbildning och arbete
Utskottet har fem (5) ordinarie ledamöter och fem (5) personliga ersättare. 

Utskottet fattar beslut i ärenden enligt skollagen (SkolL), socialtjänstlagen (SOL), 
avseende vuxna, lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM), lagen om mot-
tagande av asylsökande m.fl. (LMA) och eventuella övriga ärenden i vilka utskottet 
enligt kommunstyrelsens delegationsordning har rätt att fatta beslut. Kommunstyrel-
sens utskott för utbildning och arbete ska yttra sig om den ekonomiska ramen.
Utskottet fullgör kommunens uppgifter enligt socialtjänstlagen (SOL), lagen med 
särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och föräldrabalken (FB) avseende 
ensamkommande barn och ungdomar.
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Utskottet beslutar i de ärenden i vilka utskottet enligt kommunstyrelsens 
delegationsordning har rätt att fatta beslut samt bereder ärenden till kommunstyrelsen 
inom följande områden

 ekonomiskt bistånd,
 missbruksvård, psykiatri, öppenvård vuxna,
 gymnasieskola, gymnasiesärskola,
 vuxenutbildning, lärcenter, särvux, SFI, uppdragsutbildning,
 arbetsmarknadsfrågor,
 integration, flyktingmottagande, ensamkommande flyktingbarn,
 alkoholtillstånd.

Det är endast ledamöter och ersättare i utskottet för utbildning och arbete som har 
rätt att ta del av sekretessuppgifter i personärenden, förutom de ärenden som ska 
beslutas i kommunstyrelsen.

Ledamot i kommunstyrelsen har inte rätt att inhämta sekretessuppgifter i 
personärenden om inte detta har givits denne i uppdrag i kommunstyrelsen.

Samhällsbyggnadsutskott 
Utskottet har fyra (4) ordinarie ledamöter och fyra (4) personliga ersättare. 

Utskottet fattar beslut i de ärenden i vilka utskottet enligt kommunstyrelsens 
delegationsordning har rätt att fatta beslut samt bereder ärenden till kommunstyrelsen 
inom följande områden,

 detaljplaner, 
 markanvändning/exploatering, löpande verksamhet,
 kartor & Mätning, GEO-data,
 bostadsanpassning,
 trafik,
 gata, parker och lekplatser, skogar,
 skötsel av grönytor och vandringsleder,
 VA, beställning,
 renhållning,
 fritidsanläggningar, simhallar, fritidsgårdar,
 föreningsbidrag (idrottsföreningar, kulturföreningar m.m.),
 övriga fritidsfrågor,
 energirådgivning,
 torg och upplåtelse av allmän plats,
 allmänna kommunikationer, löpande verksamhet,
 kultur och bibliotek,
 miljöärenden, med undantag för ärenden avseende myndighetsutövning.

§ 12 Personaldelegation
Kommunstyrelsen har en personaldelegation med tre (3) ledamöter och tre (3) ersät-
tare. Delegationen utgörs av ordförande, vice ordförande samt en ledamot i kommun-
styrelsen. I uppdraget för kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande ingår att 
vara ordförande och vice ordförande i personaldelegationen. Ansvarsområde är styr-
ning, tolkning av arvodesregler för förtroendevalda, förhandlingar, personalfrågor, 
fastställa ramar vid årlig löneöversyn, uppföljning av personalekonomisk redovis-
ning. 
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§ 13 Fastighetsdelegation
Kommunstyrelsen har en fastighetsdelegation3 med tre (3) ledamöter. Delegationen 
utgörs av ordföranden, Marika Bjerstedt Hansen (S),  och vice ordföranden, Niklas 
Larsson (C), samt ytterligare en (1) ledamot, Carl-Magnus Nilsson (M), i 
kommunstyrelsen.

För beslut i fastighetsdelegationen krävs att samtliga tre (3) ledamöter är ense, i annat 
fall skall ärendet hänskjutas för beslut till kommunstyrelsen alternativt, efter delega-
tion från kommunstyrelsen, till kommunstyrelsens ledningsutskott.

§ 14 Råd
Till kommunstyrelsen knyts följande råd.

 Rådet för funktionshindrade (RFFH)
 Kommunala pensionärsrådet (KPR)
 Rådet för trygghet och hälsa (RTH)

3 Enligt beslut av kommunstyrelsen den 28 oktober 2015, § 300.
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2. 2 Reglemente för tillsyns- och tillståndsnämnden
Utöver det som föreskrivs i kommunallagen (1991:900) gäller föreskrifterna i detta 
reglemente.

§ 1 Sammansättning
Tillsyns- och tillståndsnämnden består av fem (5) ledamöter och fem (5) personliga 
ersättare.

§ 2 Tillsyns- och tillståndsnämndens verksamhet
Tillsyns- och tillståndsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom miljö- och 
hälsoskyddsområdet och inom byggväsendet. Nämnden ansvarar för 

 miljö- och hälsoskydd- och livsmedelstillsyn inom kommunen,
 samordning av kommunens miljöskyddsplanering,
 kommunens naturvård,
 bygglovshantering enligt plan- och bygglagen,
 tillstånd och tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor och enligt lagen om 

brandfarliga och explosiva varor,
 räddningstjänst (myndighetsutövning) och sotningsväsendet,
 tillsyn enligt tobakslagstiftningen,
 tillsyn av receptfria läkemedel
 strandskydd, dispenser och tillsyn,
 kalkning av sjöar och vattendrag,
 prövning av ansökningar och tillåtelse, tillstånd, dispens eller undantag från 

renhållningsordningens bestämmelser. 

§ 3 Personalfrågor
Kommunstyrelsen är anställningsmyndighet för all personal. Regleringen av 
personalfrågor framgår av § 6 kommunstyrelsens reglemente. 
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2.3 Reglemente för vård- och omsorgsnämnden
Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen (1991:900) gäller föreskrifterna i detta 
reglemente.

§ 1 Sammansättning
Vård- och omsorgsnämnden har elva (11) ledamöter och elva (11) personliga 
ersättare.

§ 2 Nämndens verksamhet
Vård- och omsorgsnämnden fullgör kommunens uppgifter enligt 

 socialtjänstlagen (SOL) avseende äldre- och funktionshindrade,
 lagen om stöd och service till vissa funktionsnedsatta (LSS),
 kommunala hälso- och sjukvårdslagen avseende kommunal hälso- och

sjukvård (HSL).

Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för 
 vård och omsorg om äldre, 
 hemsjukvård,
 omsorg om funktionshindrade.

§ 3 Utskott
Inom vård- och omsorgsnämnden ska finnas ett utskott med fem (5) ledamöter och 
fem (5) personliga ersättare. Utskottet beslutar i de eventuella ärenden i vilka 
utskottet enligt delegationsordning har rätt att fatta beslut samt bereder ärenden inför 
vård- och omsorgsnämndens sammanträde.

Det är endast ledamöter i vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott som har rätt att 
ta del av sekretessuppgifter i personärenden, förutom de ärenden som ska beslutas i 
vård- och omsorgsnämnden.

Ledamot i vård- och omsorgsnämnden har inte rätt att inhämta sekretessuppgifter i 
personärenden om inte detta har givits denne i uppdrag i vård- och omsorgsnämnden.

§ 4 Personalfrågor
Kommunstyrelsen är anställningsmyndighet för all personal. Regleringen av 
personalfrågor framgår av § 6 kommunstyrelsens reglemente. 
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2.4 Reglemente för barn- och skolnämnden
Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen (1991:900) gäller föreskrifterna i detta 
reglemente.

§ 1 Sammansättning
Barn- och skolnämnden har elva (11) ledamöter och elva (11) personliga ersättare.

§ 2 Nämndens verksamhet
Barn- och skolnämnden fullgör kommunens uppgifter enligt lagar och förordningar 
inom utbildningsområdet samt för kommunens uppgifter enligt socialtjänstlagen 
(SOL) avseende barn och ungdomar samt enligt lagen med särskilda bestämmelser 
om vård av unga (LVU) och föräldrabalken (FB).

Barn- och skolnämnden har ansvar för 
 förskola,
 grundskola,
 musikskola,
 skolskjutsar,
 barn och familj.

§ 3 Utskott
Inom barn- och skolnämnden ska finnas ett arbetsutskott med fem (5) ledamöter och 
fem (5) personliga ersättare.

Utskottet beslutar i de eventuella ärenden i vilka utskottet enligt delegationsordning 
har rätt att fatta beslut samt bereder ärenden inför barn- och skolnämndens 
sammanträde.

Det är endast ledamöter i barn-och skolnämndens arbetsutskott som har rätt att ta del 
av sekretessuppgifter i personärenden, förutom de ärenden som ska beslutas i barn- 
och skolnämnden.

Ledamot i barn- och skolnämnden har inte rätt att inhämta sekretessuppgifter i 
personärenden om inte detta har givits denne i uppdrag i barn- och skolnämnden.

§ 4 Personalfrågor
Kommunstyrelsen är anställningsmyndighet för all personal. Regleringen av 
personalfrågor framgår av § 6 kommunstyrelsens reglemente. 
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Allmänt om delegering av beslutanderätt 
inom en nämnd

(6 kap. 33-38 §§ kommunallagen (KL))
Vad innebär delegering?

Delegering innebär att beslutanderätten, i ett visst ärende eller i en ärende-grupp, 
flyttas över från nämnden till ett utskott, till en ledamot eller ersättare eller till en 
anställd hos kommunen (=delegaten). Delegaten träder helt in i nämndens ställe. 
Ett beslut av delegaten ses som ett beslut av nämnden och kan överklagas genom 
laglighetsprövning. Nämnden kan inte ändra delegatens beslut, men kan när som 
helst återkalla ett delegeringsuppdrag. Nämnden kan också genom eget handlande 
föregripa ett beslut i ett enskilt ärende genom att själv ta över ärendet och fatta 
beslut.

Förutsättningar för nämndens delegationsrätt
Delegering inom en nämnd förutsätter alltid beslut i två led. Först måste kommun-
fullmäktige i ett reglemente eller i ett särskilt beslut ha uppdragit till nämnden att 
hantera vissa verksamhetsområden eller besluta i vissa ärenden eller ärendegrupp-
er. Därefter kan nämnden om den vill besluta om delegering av denna beslutande-
rätt. Nämnden lämnar delegeringsuppdrag genom särskilt beslut eller genom att 
fatta beslut om en delegationsordning där beslutande-rätten i olika ärenden över-
förs till delegater.

Vad kan delegeras
Nämndens delegationsrätt – delegeringsförbud 

(6 kap. 34 § KL)
Nämnden får inte delegera beslutanderätten i följande slag av ärenden.
1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet, 

d.v.s. nämndens övergripande ansvar för verksamheten,
2. framställningar eller yttranden till kommunfullmäktige,
3. yttranden i anledning av att beslut av nämnden i sin helhet överklagats,
4. yttranden i anledning av att kommunfullmäktiges beslut överklagats,
5. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om ärendet är av 

principiell beskaffenhet eller annars av större vikt1,
6. ärenden som väckts genom medborgarförslag och som överlåtits till nämnden,
7. vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter bl.a. i socialtjänstlagen 

(2001:453).

Någon klar gräns för vad som är möjligt att delegera eller inte, finns inte. En 
bedömning görs utifrån hur ofta ärendena förekommer, kommunens storlek, 
budgetomslutning, förvaltningens/verksamhetens storlek och organisation.

1 Ärenden som får stora konsekvenser för kommunen och där politiska bedömningar är avgörande.
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Delegering eller verkställighet
Det är skillnad mellan beslut i KL:s mening och ren verkställighet. Gränsen mellan 
beslut som kräver delegering och ren verkställighet går inte exakt att avgöra.

Beslut i kommunallagens mening kännetecknas bland annat av att det finns utrym-
me för alternativa lösningar och att den som beslutar måste göra vissa övervägan-
den och bedömningar. Normalt kan denna typ av beslut överklagas genom laglig-
hetsprövning eller genom förvaltningsbesvär.

Vid ren verkställighet saknas utrymme för självständiga bedömningar och besluts-
alternativ. Det rör sig till exempel om att tillämpa en fastställd taxa eller där klara 
riktlinjer anger förhållningssätt. Beslut av rent förberedande eller verkställande art 
kan inte överklagas.

Beslut utan delegeringsuppdrag
Om en delegat fattar beslut utan stöd av ett delegeringsuppdrag kan ett sådant 
beslut inte överklagas genom laglighetsprövning eftersom beslutet inte existerar i 
KL:s mening. Kommunen kan dock bli civilrättsligt bunden av beslutet om den 
som beslutet avser är i god tro och det rör ett civilrättsligt förhållande.

Vem kan man delegera till?
(6 kap. 33 § KL)

En nämnd kan lämna delegeringsuppdrag till ett utskott en ledamot eller ersättare i 
nämnden eller en anställd hos kommunen. Ett delegeringsuppdrag kan inte lämnas 
till flera anställda i grupp, till en anställd tillsammans med en ledamot eller 
ersättare, s.k. blandad delegering, en anställd i av kommunen hel- eller delägt 
aktiebolag, en konsult eller motsvarande. Det bör, i delegationsordningen eller på 
annat sätt, klart anges vem som går in i en delegats ställe vid delegatens frånvaro.

Delegering av beslutanderätten i brådskande ärenden 
där nämndens avgörande inte kan avvaktas

(6 kap. 36 § KL)
En nämnd får enligt KL uppdra åt ordförande eller en annan ledamot i nämnden att 
besluta i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas. 
Vilka beslut som kan delegeras och om det finns några begränsningar framgår inte 
av lagtexten. Ärenden som avgjorts med stöd av denna bestämmelse skall anmälas 
vid nämndens nästa sammanträde.

Anmälan av delegationsbeslut
(6 kap. 35 och 37 §§ KL)

Beslut som fattas med stöd av delegering ska anmälas till nämnden. Syftet med 
anmälan är att nämndens informations- och kontrollbehov ska tillgodoses, dess-
utom har det betydelse för när beslutet vinner lagakraft.
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Allmänna bestämmelser och regler för Osby 
kommunstyrelses delegationsordning

Vid förfall för delegaten
Vid förfall för delegaten inträder ersättare som delegat om inte annat anges. Om 
såväl ordinarie delegat som eventuell ersättare har förfall och beslut inte bör dröja 
flyttas delegationen stegvis uppåt i organisationen.

Ärenden av principiell betydelse, tillämpning av policy m.m.
En delegat ska överlämna beslutanderätten i ett ärende till kommunstyrelsen om 
ärendet är av principiell betydelse eller om andra skäl motiverar att ärendet ska 
beslutas av kommunstyrelsen. En delegat ska följa policies och riktlinjer som 
antagits av Osby kommun inom olika områden. 

En delegerad beslutanderätt får utnyttjas endast inom ramen för respektive förvalt-
nings/enhets budget eller inom ramen för beslutad kostnadskalkyl för visst projekt.

Överklagande av beslut och domar, 
inhibitionsansökan och yttranden

Rätt att besluta i en viss ärendegrupp innefattar också rätt att

 besluta att överklaga beslut och domar som innefattar ändring av delegatens 
beslut,

 besluta att avge yttrande till högre instans med anledning av överklagande av 
delegatens beslut samt begära inhibition av överklagat beslut,

 ompröva överklagat beslut.

Anmälan av beslut fattade på delegation
Samtliga beslut som fattats på delegation ska anmälas till kommunstyrelsen.
Respektive delegat noterar beslut på särskild blankett och kopia av underlaget till 
beslutet ska bifogas.

Vidaredelegation
(6 kap. 37 § KL)

En förvaltningschef inom kommunstyrelsens verksamhetsområden får överlåta 
hela eller delar av sin beslutanderätt enligt denna delegationsordning till en annan 
anställd inom kommunen. Ett beslut som fattas med stöd av sådan vidaredelegation 
ska anmäls till förvaltningschefen som i sin tur anmäler delegationsbeslutet till 
kommunstyrelsen. 
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Förkortningar Lagar/Avtal

AB Allmänna bestämmelser, kollektivavtal

AL Alkohollagen (2010:1622)

BrB Brottsbalken (1962:700)

FvL Förvaltningslag (1986.223)

Gyf Gymnasieförordningen (2010:2039)

KL Kommunallag (1991:900)

LFF Lag (1974:358) om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen

LMA Lag (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. 

LOU Lag (1992:1528) om offentlig upphandling 

LSO Lag (2003:778) om skydd mot olyckor

LVM Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall

OSL Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)

PBL Plan och bygglag (2010:900)

PuL Personuppgiftslagen (1998:204)

SL Skollagen (2010:800)

SoL Socialtjänstlag (2001:453)

Sf Skolförordningen (2011:185)

TF Tryckfrihetsförordningen (1949:105)

TrF Trafikförordningen (1998:1276)

Förkortningar delegater

BSNO Barn- och skolnämndens ordförande

BSNVO Barn- och skolnämndens vice ordförande

LU Ledningsutskottet

P-delegation Kommunstyrelsens personaldelegation

SAE Skolassistent Ekbackeskolan

SHBU Samhällsbyggnadsutskottet

Socsekr Socialsekreterare

UUA Utskottet för utbildning och arbete

FV-chef Förvaltningschef

FV-chef SB Förvaltningschef samhällsbyggnadsförvaltningen

FV-chef SE Förvaltningschef serviceförvaltningen

FV-chef UA Förvaltningschef förvaltningen för utbildning och arbete
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1. Gemensamt för utskottens delegation
Nr Ärende Delegat Ersättare Lagrum

1.1 Beslut att lämna ut handling fattas, efter sekretesspröv-
ning och prövning enligt PuL, av den som har handling-
en i sin vård.

Närmast ansvarig 
chef

TF, OSL,
PuL

1.2 Beslut om att lämna ut handling till annan myndighet i 
enlighet med skyldighet att bryta sekretess

Närmast ansvarig 
chef

10 kap 15 
§OSL

1.3 Beslut om avslag på begäran om utlämnande av allmän 
handling till enskild eller annan myndighet samt upp-
ställande av förbehåll i samband med utlämnande till 
enskild
* Besvärshänvisning bifogas beslutet 

Närmast ansvarig 
chef

6 kap 7§ 
och 10 kap 
14 § OSL

1.4 Beslut att lämna ut uppgifter ur personregister till stat-
liga myndigheter i forskningssyfte

Respektive FV-
chef

12 kap 6 § 
SOL
19 § PuL

1.5 Överklagande, yrkande om inhibition samt yttrande till 
kammar- och förvaltningsrätt när ursprungsbeslutet 
fattats av utskott.

Respektive 
utskott

6 kap 33 § 
KL

1.6 Beslut om omprövning av delegationsbeslut skall ske 
samt omprövning av beslutet

Delegaten i 
ursprungsbeslutet

27 § FvL

1.7 Prövning av att överklagande skett i rätt tid samt av-
visning av överklagande som kommit in för sent

Delegaten i 
ursprungsbeslutet

24 § 1 st 
FvL

1.8 Prövning om överklagande skett i rätt tid och avvisning 
av överklagande som kommit in för sent, i de fall där 
ursprungsbeslutet inte fattats på tjänstemannadelega-
tion, inom utskottens ansvarsområden.

FV-chef SE Kommunsek-
reterare 

24 § FvL

1.8a Prövning om överklagande skett i rätt tid och avvisning 
av överklagande som kommit in för sent, i de fall där 
ursprungsbeslutet inte fattats på tjänstemannadelegation, 
inom samhällsbyggnadsutskottets ansvarsområden.

Respektive 
enhetschef

FV-chef SB

1.8b Prövning om överklagande skett i rätt tid och avvisning 
av överklagande som kommit in för sent, i de fall där 
ursprungsbeslutet inte fattats på tjänstemannadelegation, 
inom utskottet för utbildning och arbetes 
ansvarsområden.

Respektive 
enhetschef/Rektor

FV-chef UA

1.9 Avge yttrande med anledning av överklaganden av 
delegationsbeslut

Delegaten i 
ursprungsbeslutet

1.10 Yttrande över remisser till myndigheter, organisationer 
m.fl. i frågor som inte är av stor vikt eller principiell 
betydelse

Respektive 
utskott

1.11 Beslut i ärende till utskott som är så brådskande, att
utskottets avgörande inte kan avvaktas 

Respektive ut-
skotts ordförande

Respektive 
utskotts vice 
ordförande

6 kap 6§ 
KL

1.12 Avvisande av ombud till sammanträde med utskott Respektive ut-
skotts ordförande

Respektive 
utskotts vice 
ordförande

9 § FvL

1.13 Riktlinjer inom verksamheterna (som inte beslutas av 
annat organ t.ex. personalärenden) 

Respektive 
utskott

1.14 Övergripande rutiner utifrån fastställda riktlinjer Respektive FV-
chef

1.15 Ansökningar om projektmedel, EU-bidrag m.m. hos 
Länsstyrelsen, ESF m.fl.

Respektive ut-
skotts ordförande 
och vice ordfö-
rande i förening

Respektive 
FV-chef
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Nr Ärende Delegat Ersättare Lagrum

1.16 Tecknande av samverksansavtal med andra myndig-
heter.

Respektive FV-
chef

Kommunchef

1.17 Tecknande av avtal med Länsstyrelsen gällande ensam-
kommande barn med permanent uppehållstillstånd.

UUA

Samtliga utskott/Personaldelegationen
2. Juridiska och allmänna ärenden, arkiv, nämndadministration, 
kommunikation, fastigheter
Nr Ärende Delegat Ersättare Lagrum

2.1 Befullmäktigande av ombud att föra kommunens talan 
vid/inför domstol och andra myndigheter samt vid 
förrättningar av olika slag 

FV-chef 6 kap 6 § KL

2.2 Yttrande enligt kameraövervakningslagen (2013:460) Fastighetsstrateg Kommunchef 18 §

2.3 Yttrande angående antagande av hemvärnsmän Enhetschef 
vuxenenhet

FV-chef UA Hemvärns-
förordning-en 
(1997:146), 
§ 5

2.4 Avge yttrande i folkbokföringsärenden FV-chef SE . Folkbokfö-
ringslagen 
(1991:481)

2.5 Lämna medgivande att använda kommunens vapen Kommunchef Kommunstyrels
ens ordförande

2.6 I kommunstyrelsens ställe avge yttrande i ärenden om 
remisstiden inte medger att ärendet hinner behandlas på 
ordinarie sammanträde.

LU

2.7 Beslut i ärende till kommunstyrelsen som är så 
brådskande, att kommunstyrelsens avgörande inte kan 
inväntas

LU Kommunstyrel-
sens ordförande

6 kap 36 § 
KL

2.8 Utse personuppgiftsombud FV-chef PuL

2.9 Beslut om antagande och revidering av kommunstyrel-
sens dokumenthanteringsplan(-er)

LU

2.10 Utse arkivansvariga LU

2.11 Utse arkivredogörare inom verksamhetsområdena i 
samråd med förvaltningschef

Arkivansvarig

2.12
a

Kommunstyrelsens representation och uppvaktning 
m.m.

Kommunstyrel-
sens ordförande

Kommunsty-
relsens vice 
ordförande

2.13 Kommunstyrelsens ordförandes deltagande i kurser, 
konferenser m.m. 

Kommunsty-
relsens vice 
ordförande

2.14 Övriga förtroendevaldas i kommunstyrelsen deltagande i 
kurser, konferenser m.m.

Kommunstyrel-
sens ordförande

Kommunsty-
relsens vice 
ordförande



Revidering 2017-03-10

9

Nr Ärenden Delegat Ersättare Lagrum

2.15 Rätt att begära yttrande och upplysningar från 
kommunala nämnder, beredningar och utskott

Kommunstyrel-
sens ordförande

Kommunsty-
relsens vice 
ordförande

2.16 Besluta om marknadsföringsinsatser och annan 
övergripande PR-verksamhet

LU

2.17 Ärenden om konsumentverksamhet LU

2.18 Svåra händelser, uppgifter i enlighet med antagen 
ledningsplan

LU

2.19 Ansvara för förberedelser för att kunna utföra effektiv 
krisledning 

Säkerhetssamord-
nare

2.20 Ärenden enligt säkerhetsskyddslagen (1996: 627) Säkerhetssamord-
nare

 

2.21 Tecknande av hyresavtal Fastighetsstrateg Kommunchef

2.22 Uthyrning av lokaler förvaltade av kommunstyrelsen för 
en tid av högst två (2) år

Fastighetsstrateg Kommunchef

2.23 Uppsägning/villkorsändring av hyresavtal Fastighetsstrateg Kommunchef

2.24 Yttrande över översiktsplan från andra kommuner LU

2.25 Rätt att begära yttrande från nämnd/förvaltning över 
motioner och medborgarförslag inför kommunstyrelsens 
beredning eller beslut.

FV-chef SE Kommunsekrete
rare

3. Ekonomisk förvaltning och upphandling
Nr Ärende Delegat Ersättare Lagrum

3.1 Upplåning enligt budget och riktlinjer och villkor 
som fullmäktige angivet
*Samråd sker med kommunstyrelsens ordförande

Ekonomichef Kommunchef

3.2 Omskrivning, inlösen eller konvertering av lån Ekonomichef Kommunchef

3.3 Placering av lån Ekonomichef Kommunchef

3.4 Placering av likvida medel samt kapital för stiftelser Ekonomichef Kommunchef

3.5 Godkänna till kommunen ställd säkerhet Ekonomichef Kommunchef

3.6 Avskrivningar av fordringar intill ett belopp 
motsvarande högst 1 basbelopp i varje särskilt fall 

FV-chef Ekonomichef

3.7 Avskrivningar av fordringar i övrigt LU

3.8 Utdelning från stiftelser FV-chef Ekonomichef

3.9 Utse personer för tidsbegränsad firmateckning hos 
banker, postgiro och post.

Kommunstyrelsens 
ordförande

3.10 Beslut om polisanmälan angående brott mot den 
egna verksamheten (ex skadegörelse)

Enhetschef FV-chef OSL 10 kap 2 
§ 

3.11 Ta ställning till krav på skadestånd eller andra 
ersättningskrav som är kopplade till försäkrings-
ärenden

Ekonomichef Kommunchef

3.12 Ta ställning till krav på skadestånd eller andra 
ersättningskrav riktade mot kommunen i övrigt

LU
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Nr Ärenden Delegat Ersättare Lagrum

3.1 Avyttring/utrangering av inventarier, maskiner, 
fordon eller annan kommunen tillhörig lös egendom 
till ett värde om högst 

ett (1) prisbasbelopp

två (2) prisbasbelopp

fem (5) prisbasbelopp

tio (10) prisbasbelopp

Enhets-/sektionschef

Avdelningschef

FV-chef

Kommunchef

3.14 Beslut om upphandling, beslut om tilldelning av 
kontrakt, undertecknande av kontrakt/ramavtal, 
beslut i överprövningsmål. 
Not: gäller även 
1. beslut om att delta i samordnad upphandling av 
annan kommun/extern aktör genom undertecknande 
av fullmakt eller annan form av anmälan
2. beslut om tilldelning av kontrakt i samordnande 
upphandlingar av annan kommun/extern aktör
3. beslut om att avbryta upphandling

Upphandling över beloppsgränsen för 
direktupphandling

Direktupphandling över 100 000 kr

Direktupphandling under 100 000 kr

Förnyad konkurrensutsättning inom ramavtal

Kommunchef
FV-chef
Fastighetsstrateg

Kommunchef
FV-chef
Fastighetsstrateg

Fastighetsstrateg
Enhetschef

Fastighetsstrateg
Enhetschef

Kommunchef
FV-chef

Kommunchef
FV-chef

3.15 Beslut att bevilja handkassor- max 2 500 kr Förvalningscontroller,
UUA
Ekonom, SHBU 

4. Personaladministrativa ärenden2

Nr Ärende Delegat Ersättare Lagrum

4,1 Anställning av förvaltningschef
*Samråd med berört nämnds-/utskottspresidium 
och/eller personaldelegationen

Kommunchef

4.2 Anställning med varaktighet mer än ett (1) år för 
övrig personal. (Innan beslut om anställning fattas 
ska samråd ske med HR-konsult för att bevaka 
lagstadgade skyldigheter såsom omplacering, LAS 
m.m.)

Närmast överordnad 
chef

4.2a Inrättande, indragning, ändring av tjänster och 
förändring av ledningsorganisation inom ramen 
för fastställd budget.

Kommunchef
FV-chef

4.3 Fastställa lön till kommunchef P-delegation

2 Kommunstyrelsen är anställningsmyndighet för samtlig personal.
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Nr Ärende Delegat Ersättare Lagrum

4.4 Träffa överenskommelse om lön eller ta ensidigt 
beslut om lön under pågående avtalsperiod

HR-chef P-delegation

4.5 Fastställa ramar, regler och riktlinjer för 
löneöversyn

P-delegation

4.6 Träffa kollektivavtal HR-chef P-delegation MBL § 10

4.7 Godkänna avtal rörande personalfrågor som 
överenskommits centralt av SKL

HR-chef HR-specialist

4.8 Tolkning av arbetsrättsliga regler i ärenden som 
hänskjuts till personaldelegationen av HR-enheten

P-delegation

4.9 Löpande utfärda föreskrifter och anvisningar 
beträffande löne- och förmånsfrågor samt i övrigt 
inom arbetsrättens område

HR-chef HR-specialist

4.10 Meddela förbud mot/alternativt godkänna 
utövande av bisyssla 

P-delegation AB § 8

4.11 Omplacering mellan verksamhetsområdena när 
överenskommelse inte nåtts 

HR-chef FV-chef

4.12 Omplacering i samband med 
rehabiliteringssituation samt beslut om 
omreglering av tjänst på grund av beviljad 
sjukersättning

HR-konsult FV-chef

4.13 Uppsägning från arbetsgivare på grund av 
personliga omständigheter, arbetsbrist

HR-chef P-delegation

4.14 Träffa särskild överenskommelse med arbetstagare 
om avslutning av anställning

HR-chef P-delegation

4.15 Avsked HR-chef P-delegation

4.16 Avstängning 
* Samråd med HR-enheten

Närmast överordnad 
chef

AB § 10

4.17 Prövning av löneförmåner under avstängning HR-chef AB § 10

4.18 Disciplinpåföljd 
* Samråd med HR-enheten

Närmast överordnad 
chef

AB § 11

4.19 Polisanmälan 
* Samråd med HR-enheten

Närmast överordnad 
chef

AB § 10

4.20 Tvisteförhandling enligt 64-68 §§ MBL HR-chef P-delegation MBL 64-68 
§§

4.21 Beslut om stridsåtgärder P-delegation

4.22 Tvisteförhandling på grund av konflikt P-delegation

4.23 Beslut om samhällsfarlig konflikt P-delegation

4.24 Förhöjd pensionsavgift P-delegation

4.25 Pensionsförstärkning förtida pensionsuttag HR-chef P-delegation

4.26 Särskild avtalspension HR-chef P-delegation

4.27 Minskad arbetstid 80-90-100, 63-65 år HR-chef, efter samråd 
med kommun-/FV-chef

P-delegation
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UTSKOTTET FÖR UTBILDNING och ARBETE
5. Gymnasieskolan
Nr Ärende Delegat Ersättare Lagrum

5.1 Fastställande av läsårstider FV-chef UA Sf 3:2

5.2 Beslut om att elev skall hålla sig med enstaka 
egna hjälpmedel

Rektor SL 15:17

5.3 Beslut om att elevs utbildning på nationellt 
program får avvika från vad som annars gäller

Rektor
FV-chef UA

SL 16:14

5.4 Fördelning av utbildningen på längre tid än tre 
(3) år. 

Rektor SL 16:15 GyF 
9:7

5.5 Fördelning av utbildningen på längre tid än tre 
(3) år hos annan huvudman

FV-chef UA SL 16:15

5.6 Förlängning av preparandutbildning till två (2) 
år

Rektor SL 17:5

5.7 Minskning av omfattningen av utbildning på 
introduktionsprogram

Rektor SL 17:6

5.8 Plan för utbildning på introduktionsprogram Rektor SL 17:7

5.9 Beslut att ungdomar som uppfyller 
behörighetskrav för ett yrkesprogram tas emot 
till yrkesintroduktion eller individuellt alternativ

Rektor SL 17:11

5.10 Beslut om vilka kurser som skall erbjudas som 
program-fördjupning

Rektor GyF 4:6

5.11 Beslut om vilka kurser som skall erbjuda som 
individuellt val

Rektor GyF 4:7

5.12 Antalet undervisningstimmar för varje kurs samt 
fördelning av undervisningstiden över läsåren

Rektor GyF 4:22

5.13 Beslut om avstängning av elev från viss 
utbildning med praktiska inslag samt 
avstängningstidens längd
* Kan överklagas i Förvaltningsdomstol

FV-chef UA SL 5:19, 20

5.14 Bedömning om elev från grundsärskolan har 
förutsättningar att klara yrkesintroduktion och 
individuellt alternativ inom ramen för 
introduktionsprogram
* I samråd med enhetschef elevhälsan

Rektor SL 17:16 st 2

5.15 Arbetsplatsförlagt lärande på 
högskoleförberedande program samt omfattning 
av denna

Rektor GyF 4:12

5.16 Beslut om arbetsplatsförlagt lärande Rektor GyF 4:13

5.17 Beslut om förlängd modersmålsundervisning Rektor GyF 4:18

5.18 Urval till platser på programinriktat individuellt 
val och yrkesintroduktion

Rektor GyF 6:1

5.19 Mottagande av behöriga elever till 
yrkesintroduktion och individuellt alternativ

Rektor GyF 6:2

5.20 Skolförläggning av yrkesintroduktion Rektor GyF 6:5

5.21 Beslut om hänsyn till speciella färdigheter inom 
det estetiska området vid urval till utbildning

FV-chef UA GyF 7:5

5.22 Beslut om studiehandledning vid särskilda skäl Rektor GyF 9:9

5.23 Beslut om vilka utbildningar som erbjuds UUA SL 15:30
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Nr Ärende Delegat Ersättare Lagrum

5.24 Beslut om att avvika från program Rektor SL 16:14
FS

5.25 Undantag behörighet engelska Rektor SL 16:32

6. Gymnasiesärskolan
Nr Ärende Delegat Ersättare Lagrum

6.1 Fördelning av undervisningstid över läsåren 
samt fördelning av utbildning på längre tid än 
fyra (4) år

Rektor Gyf 13:6
SL 18:5

6.2 Fördelning av undervisningstid över läsåren 
samt fördelning av utbildning på längre tid än 
fyra (4) år hos annan huvudman

UUA

6.3 Antagning av elev i gymnasiesärskolan samt 
placering av elev på nationellt, specialutformat 
eller individuellt program

Rektor SL 18:9

6.4 Meddelande till elevens hemkommun när denne 
börjar eller slutar vid gymnasiesärskolan

Rektor SL 18:10

6.5 Inrättande av lokala kurser samt beslut om hur 
många timmar lokal kurs omfattar

Rektor Gyf 13:8-10

6.6 Betygskriterier för lokala kurser Rektor GyF 13:22

6.7 Inom individuellt program – placering i 
yrkesträning eller verksamhetsträning

Rektor SL 19:6

6.8 Beslut om lokala tillägg Rektor GyF 13:14

6.9 Plan för specialutformat program och i 
förekommande fall beslut om programmål

Rektor SL 19:4

6.10 Yttrande till annan kommun avseende 
mottagande av elev som av särskilda skäl önskar 
gå i den kommunens gymnasiesärskola

FV-chef UA SL 19:13

6.11 Beslut om avstängning av elev samt 
avstängningstidens längd
* 5:17 punkt 3 kan överklagas i Förvaltningsdomstol

FV-chef UA SL 5:17, 18

6.12 Beslut om avstängning av elev från viss 
utbildning med praktiska inslag samt 
avstängningstidens längd
* Kan överklagas i Förvaltningsdomstol

FV-chef UA SL 5:19, 20

6.13 Beslut om avslag om skolskjuts vid val av annan 
skolenhet inom kommunen eller annan kommun

Skolskjuts-
samordnare

SL 19:20 st 2

6.14 Beslut om avslag om skolskjuts i annan 
kommun än hemkommunen
* Får överklagas som förvaltningsbesvär hos allmän 
förvaltningsdomstol. SkolL 28 kap 5§ p7

Skolskjuts-
samordnare

SL 19:21

6.15 Beslut om studiehandledning vid särskilda skäl Rektor GyF 9:9

6.16 Beslut om kursplaner för lokala kurser Rektor GyF 13:3

6.17 Beslut om antalet timmar som skall gälla för en 
kurs

Rektor GyF 13:5

6.18 Beslut om lokalt valbara kurser inom 
yrkesämnen och estetiska ämnen

Rektor GyF 13:12
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Nr Ärende Delegat Ersättare Lagrum

6.19 Urval till utbildning på nationellt eller 
specialutformat program

Rektor GyF 13:18

6.20 Beslut om hur anmälningsskyldigheten vid 
ledighet skall fullgöras

Rektor GyF 13:19

7. Kommunal Vuxenutbildning (Komvux)
Nr Ärende Delegat Ersättare Lagrum

7.1 Beslut om att böcker och andra lärverktyg, som 
varje elev har för eget bruk och får behålla som 
sin egendom, ska anskaffas av elever själva eller 
erbjudas mot avgift

Rektor SL 20:7

7.2 Beslut om att utbildningen för en elev ska 
upphöra

Rektor SL 20:9 2 st

7.3 Beslut om att på nytt bereda plats på utbildning 
för elev vars utbildning upphört
* Kan överklagas i Skolväsendets överklagandenämnd

Rektor SL 20:9 3 st

7.4 Beslut om avstängning av elev samt 
avstängningstidens längd
* 5:17 punkt 3 kan överklagas i Förvaltningsdomstol

FV-chef UA SL 5:17, 18

7.5 Beslut om att helt eller delvis stänga av elev från 
utbildning med praktiska inslag
* Kan överklagas i Förvaltningsdomstol

FV-chef UA SL 5:19

7.6 Beslut om att avstängning av elev från 
utbildning med praktiska inslag ska avse viss tid 
eller gälla utan tidsbegränsning

FV-chef UA SL 5:20

7.7 Beslut om den sökande ska tas emot till 
utbildningen
Grundläggande vuxenutbildning
* Kan överklagas i Skolväsendets överklagandenämnd

Rektor Sl 20:13 o 
20:14 2 st

7.8 Yttrande om att hemkommunen åtar sig att svara 
för kostnader för den sökandes utbildning
* Kan överklagas hos skolväsendets 
överklagandenämnd

Rektor SL 20:21

7.9 Beslut om att den sökande ska tas emot till 
utbildningen
* Kan överklagas hos skolväsendets 
överklagandenämnd

Rektor SL 20:22

7.10 Beslut om att en sökande ska antas till 
utbildningen. (Gäller inte sökande som avses i 
SkolL Rektor 20:19)

Rektor SL 20:23

8. Särskild utbildning för vuxna
Nr Ärende Delegat Ersättare Lagrum

8.1 Beslut om att böcker och andra lärverktyg, som 
varje elev har för eget bruk och får behålla som 
sin egendom, ska anskaffas av elever själva eller 
erbjudas mot avgift.

Rektor SL 21:6

8.2 Yttrande om att hemkommunen åtar sig att svara 
för kostnader för den sökandes utbildning
* Kan överklagas i skolväsendets överklagandenämnd

Rektor SL 21:7 3 st
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Nr Ärende Delegat Ersättare Lagrum

8.3 Beslut om sökande ska tas emot till utbildning
* Kan överklagas i skolväsendets överklagandenämnd

Rektor SL 21:7 3 st

8.4 Beslut om sökande ska antas till utbildning Rektor SL 21:7 4 st

8.5 Beslut om att utbildningen på en kurs för en elev 
ska upphöra
* Kan överklagas i skolväsendets överklagandenämnd

Rektor SL 21:9 2 st

8.6 Beslut om att på nytt bereda plats på utbildning 
för elev vars utbildning upphört
* Kan överklagas i skolväsendets överklagandenämnd

Rektor SL 21:9 3 st

8.7 Beslut om avstängning av elev samt 
avstängningstidens längd
* 5:17 punkt 3 kan överklagas i Förvaltningsdomstol

FV-chef UA SL 5:17, 18

8.8 Beslut om att helt eller delvis stänga av elev från 
utbildning med praktiska inslag
* Kan överklagas i Förvaltningsdomstol

FV-chef UA SL 5:19

8.9 Beslut om att avstängning av elev från 
utbildning med praktiska inslag ska avse viss tid 
eller gälla utan tidsbegränsning

FV-chef UA SL 5:20

9. Utbildning i svenska för invandrare
Nr Ärende Delegat Ersättare Lagrum

9.1 Beslut om att elever ska hålla sig med enstaka 
egna lärverktyg

Rektor SL 22:5

9.2 Beslut om att ta emot person till utbildningen
* Kan överklagas hos skolväsendets 
överklagandenämnd

Rektor SL 22:15

9.3 Beslut om att utbildningen på en kurs för en elev 
ska upphöra
* Kan överklagas i skolväsendets överklagandenämnd

Rektor SL 22:16 2 st

9.4 Beslut om att på nytt bereda plats på utbildning 
för elev vars utbildning upphört
* Kan överklagas i skolväsendets överklagandenämnd

Rektor SL 22:17

9.5 Beslut om att på nytt bereda plats för elev på 
utbildningen
* Kan överklagas i skolväsendets överklagandenämnd

Rektor SL 22:17

9.6 Beslut om avstängning av elev samt 
avstängningstidens längd
* 5:17 punkt 3 kan överklagas i förvaltningsdomstol

FV-chef UA SL 5:17, 18

9.7 Beslut om att helt eller delvis stänga av elev från 
utbildning med praktiska inslag
* Kan överklagas i förvaltningsdomstol

FV-chef UA SL 5:19

9.8 Beslut om att avstängning av elev från 
utbildning med praktiska inslag ska avse viss tid 
eller gälla utan tidsbegränsning

FV-chef UA SL 5:20
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10. Utbildning, gemensamma frågor, antagning m.m. 
Nr Ärende Delegat Ersättare Lagrum

10.1 Samverkansavtal med annan kommun gällande gymnasie- och 
vuxenutbildning

FV-chef UA

10.2 Upprättande av plan mot kränkande 
behandling samt
likabehandlingsplan

Rektor SL 6:8

10.3 Skyldighet att skyndsamt utreda 
omständigheter kring anmälda kränkningar 
med mera

Rektor SL 6:10

10.4 Beslut avseende antagning till gymnasieskolan FV-chef UA SL 15:12 
GyF 7:7-8

10.5 Beslut om inackorderingsbidrag
* Får överklagas som förvaltningsbesvär i allmän 
förvaltningsdomstol. SkolL 28 kap 5§ p7

Förvaltningscon-
troller, UUA

SL 15:32

10.6 Beslut att inte ta emot obehörig sökande
* Får överklagas i skolväsendets överklagande 
nämnd SkolL 28 kap, 12§ p 4

FV-chef UA SL 16:36  
Sf 17:14

10.7 Dispens från betyget godkänt i engelska vid 
ansökan till nationellt program
* Efter yttrande från rektor

FV-chef UA SL 16:32

10.8 Yttrande från hemkommun FV-chef UA SL 16:48

10.9 Beslut angående sökande från annan kommun FV-chef UA SL 16:44, 47, 
Sf 17:19, 21

10.10 Mottagande av elever från utlandet
* Får överklagas i skolväsendets 
överklagandenämnd SkolL 28 kap, 12§ p 4

FV-chef UA SL 29:2-5
GyF 12:11

10.11 Beslut om antalet platser som avsätt för fri 
kvot

FV-chef UA GyF 7:3

10.12 Meritvärde – kompletterande urvalsgrunder, 
färdighetsprov

FV-chef UA GyF 7:5
GyF 5:8
GyF 5:16

10.13 Fördelning av elever på inriktningar i högre 
årskurs då inriktningsgaranti inte medgivits

Rektor GyF 7:6

10.14 Inriktningsgaranti FV-chef UA SL 16:12, 39

10.15 Byte av studieväg Rektor GyF 7:9

10.16 Återantagning Rektor GyF 7:10

10.17 Antagning vid senare tidpunkt än vid början av 
utbildningen samt i förekommande fall beslut 
att den sökande skall genomgå inträdesprov

Rektor GyF 7:8

10.18 Beslut angående sökande till högre årskurs när 
hemkommunen inte erbjuder sökt inriktning
* SFS 1985:1100 ändr SFS 1999:180 – avser elev 
som påbörjar utbildning före den 1 juli 2011

Rektor SL 5:18

10.19 Utse ledningsgrupp för Yrkeshögskoleutbild-
ning och sköta uppgifter enligt YrkhögskF 4:2

Rektor YrkeshögskF 
4:2 och 5

10.20 Tillfälligt inställande av undervisning – 
gymnasium, vuxenutbildning: 1 dag

Rektor

10.21 Tillfälligt inställande av undervisning – 
gymnasium, vuxenutbildning: > 2 dagar

FV-chef UA

10.22 Information om icke skolpliktiga ungdomar Rektor SL 29:9
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Nr Ärende Delegat Ersättare Lagrum

10.23 Beslut i anledning av ansökan om kontant 
resebidrag
* Enligt fastställda regler

Förvaltningscon-
troller, UUA

Verksamhetsu
tvecklare, 
UUA

10.24 Beslut om stipendier ur Gösta och John 
Darlins fond, Osbypannans Resestipendiefond 
samt Landsfiskal Johannes och fru Teresia 
Browns minnesfond

UUA

10.25 Beslut om bidrag till fristående 
gymnasieskola, gymnasiesärskola 

UUA SL 16:53

10.26 Tilläggsbelopp till fristående gymnasieskola FV-chef UA Verksamhets-
controller, 
UUA

SL16:54

10.27 Beslut om regler och storlek på kontakt 
reseersättning

UUA

10.28 Beslut om att anställa obehörig lärare längre 
än sex (6) månader, dock längst tolv (12) 
månader.

Rektor SL 2:19

10.30 Rutiner för klagomål. FV-chef UA SL 4:8

10.31 Hantering av inkomna klagomål UUA FV-chef UA SL 4:7

10.32 Utse ställföreträdande/tillförordnad rektor FV-chef UA Rektor SL 2:9

10.33 Avstängning i de frivilliga skolformerna. UUA FV-chef UA SL 5:17

10.34 Avstängningstid i de frivilliga skolformerna UUA FV-chef UA SL 5:18

10.35 Avstängning från viss utbildning med 
praktiska inslag

UUA FV-chef UA SL 5:19

11. Näringsliv
Nr Ärende Delegat Ersättare Lagrum

11.1 Projektsamarbete med näringslivsorganisationer
- inkl. beslut om finansiering

LU Kommunchef

11.2 Skåne Nordost-samverkan Kommunchef HR-chef

11.3 Utmärkelsen ”Årets Eldsjäl” LU Kommunchef

11 4 Etableringsärende LU Kommunchef

12. Arbete/Sysselsättning 
Nr Ärende Delegat Ersättare Lagrum

12.1 Skåne Nordost-samverkan FV-chef UA Kommunchef

12.2 Projektsamarbete med externa aktörer, inkl. 
finansiering

UUA FV-chef UA

12.3 Fastställande av cafeteriapris utifrån 
självkostnadsprincip

Enhetschef FV-chef UA
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13. Beslut om ekonomiskt bistånd
Ärende Delegat Ersättare Lag-

rum
13.1 Beslut i ärenden om försörjningsstöd enligt riksnorm

- med villkor om praktik eller kompetenshöjande 
åtgärd
- med vägrande av eller nedsättning av fortsatt försörj-
ningsstöd

Socsekr, social-
assistent enligt 
riktlinjer

Socsekr

Socsekr

4 kap 1 § 
SoL 

4 kap 
4-5 §§
SoL

13.2 Beslut om bistånd i form av förmedling av egna medel Socsekr 4 kap 1 § 
SoL

13.3 Beslut om bistånd utöver vad som följer av 4 kap 1 § 
SoL då särskilda skäl finns
- enligt riktlinjer

- ekonomiskt bistånd som inte regleras av de ekono-
miska riktlinjerna upp till trettio (30) procent av bas-
beloppet
- ekonomiskt bistånd som inte regleras av de ekono-
miska riktlinjerna upp till femtio (50) procent av bas-
beloppet
- övrigt utöver femtio (50) procent av basbeloppet

Socsekr, soc-
assistent

Socsekr

Enhetschef

UUA

4 kap 2 § 
SoL

13.4 Beslut om ekonomiskt bistånd till begravningskostna-
der och utgifter i omedelbar anslutning till dödsfallet

Socsekr/social-
assistent

4 kap 2 §
SoL

13.5 Beslut om att återkräva ekonomiskt bistånd enligt 4 
kap 1 § SoL

Samordnare 9 kap
1-2 §§ SoL

13.6 Beslut om att återkräva ekonomiskt bistånd enligt 4 
kap 2 § SoL

Samordnare 9 kap
2 § 2 st
SoL

13.7 Beslut om bistånd till Glappet i etableringsreformen
* Kontakt ska tas med Migrationsverket innan ersättning 
betalas ut med särskilt belopp

Socsekr

13.8 Beslut om att inleda utredning Socsekr 11 kap 1 § 
SoL

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

Samordnare 11 kap 1 § 
SoL

13.10 Beslut om eftergift av ersättningsskyldighet enligt 9 
kap 1 och 2 §§, 8 kap 1§

Samordnare 9 kap 1 §, 
3 st SoL

13.11 Beslut om att föra talan i förvaltningsrätt om återkrav 
enligt 9 kap 1 § SoL

UUA 9 kap 3 § 
SoL
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14. Beslut rörande vuxna
Nr Ärende Delegat Ersättare Lag-

rum
14.1 Beslut om bistånd i form av vård (placering/om-

placering) i familjehem
Enhetschef 4 kap 1 § 

SoL

14.2 Beslut om beviljande av bistånd i form av öppenvårds-
insatser för vuxna
* Högst 50 % av basbeloppet per klient och månad

Enhetschef 4 kap 1 § 
SoL

14.3 Beslut om bistånd i form av vård (placering/om-
placering) i hem för vård eller boende

Högst tre (3) månader 

Mer än tre (3) månader

Enhetschef

UUA

4 kap 1 § 
SoL

14.4 Beslut om strukturerad öppenvård
* Avser öppenvård på Resurshuset

Socsekr 4 kap 1 § 
SoL

14.5 Beslut om ersättning till familjehem (arvode och om-
kostnadsersättning)
- enligt riktlinjer
- över riktlinjer

Enhetschef
UUA

4 kap 1 § 
SoL

14.6 Beslut om upphörande av bistånd i form av familjehem 
eller vård i hem för vård och boende

Enhetschef 4 kap 1 § 
SoL

14.7 Beslut om bistånd i form av kontaktperson/-familj Socsekr 4 kap 1 §
SoL

14.8 Beslut om bistånd i form av behandlingspedagog Socsekr 4 kap 1 §
SoL

14.9 Beslut om boendestöd Socsekr 4 kap 1 §
SoL

14.10 Beslut om bistånd i form av boende i jourlägenhet Socsekr 4 kap 1 §
SoL

14.11 Beslut om samtalskontakt med socialsekreterare Socsekr 4 kap 1 §
SoL

14.12 Beslut om upphörande av bistånd i form av kontakt-
person/-familj

Socsekr 4 kap 1 §
SoL

14.13 Beslut om förordnande och entledigande av kontakt-
person/-familj

Socsekr

14.14 Beslut om arvode och omkostnadsersättning till kon-
taktperson/-familj enligt SKL:s riktlinjer

- över SKL:s riktlinjer

Socsekr

Enhetschef

14.15 Beslut om ersättning för uppehälle (egen avgift) vid 
stöd- och hjälpinsatser av behandlingskaraktär, i 
samband med vård i HVB-hem eller familjehem

Socsekr 8 kap8 1§ 
1 st SoL
42a § SoF

14.16 Beslut om anmälan till försäkringskassa att nämnden 
ska uppbära sjukpenning för den som bereds vård i 
sådant HVB-hem eller familjehem som ger behandling 
åt missbrukare

Socsekr 3 kap 15§
AFL

14.17 Beslut om att underrätta försäkringskassa om att 
nämnden ska uppbära ersättning enligt AFL

Socsekr 17 kap 1§
AFL
9 kap
2 § SoL

14.18 Beslut om att inleda utredning Socsekr 11 kap 1 st 
SoL
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Nr Ärende Delegat Ersättare Lagrum

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

Enhetschef 11 kap 1 st 
SoL

14.20 Beslut om att utredning inte ska föranleda någon åtgärd 11 kap 2§ 
SoL

14.21 Beslut om framställning om överflyttning av årende till 
nämnd i annan kommun

UUA 16 kap 
1 § SoL

14.22 Beslut i fråga om mottagande av ärende från annan 
kommun

UUA 16 kap 1§
SoL

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

Socsekr 42§ 2 st 1 
p SoF

14.24 Beslut om anmälan till överförmyndaren om behov av 
god man/förvaltare inte längre föreligger

Socsekr 42§ 2 st 1 
p SoF

15. Beslut enligt lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall
Nr Ärende Delegat Ersättare Lag-

rum
15.1 Beslut om att ansöka hos Förvaltningsrätt om vård 

enligt LVM 
* Beslut som enl 47 § SoL kan delegeras till utskott men inte 
till tjänsteman

UUA LVM 11§

15.2 Beslut om omedelbart omhändertagande av missbrukar
* Beslut som enl 47 § SoL kan delegeras till utskott men inte 
till tjänsteman

UUA LVM 13§

15.3 Beslut om omedelbart omhändertagande av 
missbrukare
* Beslutanderätten får användas när utskottets beslut inte kan 
avvaktas

BSNO BSNVO LVM 13§

15.4 Beslut om att inleda utredning om det kan finnas skäl 
att bereda någon tvångsvård

Enhetschef LVM 7§

15.5 Beslut om att utredning inte ska inledas eller att inledd 
utredning ska läggas ned alternativt övergå i utredning 
enligt SoL 11:1

Enhetschef LVM 7§

15.6 Beslut om att utse kontaktman som ska svara för 
kontakten mellan missbrukaren och olika vårdgivare

Enhetschef LVM 8§

15.7 Beslut om läkarundersökning samt utse läkare för 
undersökningen

Socsekr LVM 9§

15.8 Beslut om ansökan om intagning på visst hem för vård 
eller boende efter beslut om omedelbart 
omhändertagande enligt LVM

Enhetschef LVM 19§

15.9 Beslut om att begära polishandräckning för att föra 
missbrukare till läkarundersökning

Enhetschef LVM 45§
1

15.10 Beslut om begäran om biträde av polis för inställelse 
till vårdinstitution

Enhetschef LVM 52§
2

15.11 Beslut om egen avgift vid placering i LVM-hem Socsekr 8 kap 1 § 
SoL
42a§ SoF
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16. Beslut rörande barn och ungdom (ensamkommande)
Nr Ärende Delegat Ersättare Lagrum

Placering
16.1 Godkännande av familjehems lämplighet för 

vård och fostran
UUA 6 kap 6§ 1 

och 2st SoL

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

UUA 4 kap 1§ 
SoL

16.3 Godkännande av jourhems lämplighet för 
tillfällig vård och fostran

UUA 6 kap 6§ 3st 
SoL

16.4 Beslut om tillfällig vistelse i familjehem eller 
jourhem

Enhetschef FV-chef UA 4 kap 1§ 
SoL

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

Enhetschef FV-chef UA 4 kap 1§ 
SoL

16.6 Beslut om bistånd åt barn och ungdom i form 
av vård (placering/ omplacering) i hem för vård 
eller boende
-Högst tre (3) mån
-Utöver tre (3) mån

Enhetschef
UUA

FV-chef UA
FV-chef UA

4 kap 1§ 
SoL

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

1e socsekr Enhetschef 4 kap 1§ 
SoL

16.8 Beslut om ersättning till familjehem (arvode 
och omkostnadsersättning) gällande barn och 
ungdom enligt SKLs riktlinjer

-över SKLs riktlinjer

Socsekr

Enhetschef

1:e socsekr

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

Enhetschef FV-chef UA

16.10 Begäran till försäkringskassan om ändring av 
betalningsmottagare för barnbidrag

Socsekr 1:e socsekr 16 kap 6 o 
18§§ SFB

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

Socsekr 1:e socsekr 18 kap 19§ 
SFB

16.12 Underrättelse till försäkringskassan barn med 
underhållsstöd återflyttar till biologiska 
föräldrar

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

16.13 Beslut om framställan till CSN om ändring av 
betalningsmottagare för studiemedel

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

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

UUA 6 kap 8§ 
SoL
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Nr Ärende Delegat Ersättare Lagrum

Öppenvård

16.15 Beslut om bistånd i form av personligt stöd av 
socsekr

Socsekr 4 kap 1§ 
SoL

16.16 Beslut om bistånd i form av öppenvård
-internt
-externt

Socsekr
Enhetschef

FV-chef AU
FV-chef UA

4 kap 1§ 
SoL

16.17 Beslut om bistånd i form av kontaktfamilj eller 
kontaktperson

Socsekr 1:e socsekr 4 kap 1§ 
SoL

16.18 Förordande och entledigande av kontaktfamilj 
och kontaktperson

Socsekr 1:e socsekr

16.19 Beslut om ersättning till kontaktfamilj och 
kontaktperson

1e socsekr Enhetschef

16.20 Bistånd i form av socialt kontrakt Enhetschef FV-chef UA 4 kap 1§ 
SoL

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

Socsekr 1:e socsekr 
Enhetschef

4 kap 1§ 
SoL

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

Socsekr 1:e socsekr 
Enhetschef

4 kap 1§ 
SoL

Utredning

16.23 Beslut om att inleda utredning Socsekr 1:e socsekr 11 kap 1§ 
SoL

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

Enhetschef 1:e socsekr 11 kap 1§ 
SoL

16.25 Beslut om att inleda utredning oavsett den 
enskildes samtycke

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

16.26 Förlängning av utredningstid i ärenden som rör 
barn

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

16.27 Beslut om att utredning inte ska föranleda 
någon åtgärd

1e socsekr Enhetschef 11 kap 1§ 
SoL

Övrigt
16.28 Beslut om framställning om överflyttning av 

ärende till nämnd i annan kommun
Enhetschef FV-chef UA 2 a kap 10§ 

SoL

16.29 Meddela inställning i fråga om annan kommuns 
begäran om överflyttning

Enhetschef FV-chef UA 2a kap 10§ 
SoL

16.30 Beslut i fråga om mottagande av ärende från 
annan kommun 

UUA 2a kap 11§ 
SoL

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

Enhetschef 6 kap 11§ 
SoL

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

Socsekr 5 kap 3§ 1 
och 2st SoF
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Nr Ärende Delegat Ersättare Lagrum

Övrigt forts.
16.33 Beslut om att anmäla till överförmyndaren att 

behov av god man/förvaltare inte längre 
föreligger

Socsekr 5 kap 3§ 1 
och 2st SoF

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

Socsekr 5 kap 3§ 3st 
SoF

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

Socsekr

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

16.36 Beslut om ansökan till Förvaltningsrätten för 
vård enligt LVU

UUA Ordföranden/ 
vice ordföran-
den UUA

4§ LVU

16.37 Beslut om omedelbart omhändertagande
När utskottets beslut inte kan avvaktas

UUA BSNO/BSNVO 6§ LVU

16.38 Beslut om hur vården ska ordnas och var den 
unge ska vistas under vårdtiden
När utskottets beslut inte kan avvaktas

UUA BSNO/BSNVO 11§ 1-2 st 
LVU

16.39 Beslut om att omhändertagande enligt 6§ LVU 
ska upphöra

UUA BSNO/BSNVO 9§ 3st LVU

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

UUA 13§ 1st 
LVU

16.41 Beslut i fråga om fortsatt vård UUA 13§ 2st 
LVU

16.42 Beslut att den unges vistelseort inte ska röjas 
för vårdnadshavare
När utskottets beslut inte kan avvaktas

UUA

Enhetschef

14§ 2st 1p 
LVU

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

UUA 14§ 23st 
LVU

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

UUA 21§ LVU

16.45 Beslut om kontaktperson eller öppen 
behandling (s.k. mellantvång)

UUA 22§ LVU

16.46 Prövning om beslut om förebyggande insats 
ska upphöra att gälla

UUA 22§ 3st 
LVU

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

UUA 22§ 3st 
LVU

16.48 Beslut om läkarundersökning, att utse läkare 
samt plats för läkarundersökning

Socsekr 1e socsekr 32§ 1st 
LVU

16.49 Beslut om att begära biträde av polis för att 
genomföra läkarundersökning
När utskottets beslut inte kan avvaktas

UUA BSNO/BSNVO 43§ 1p 
LVU

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

Enhetschef FV-chef UA 43§ 2p 
LVU
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Nr Ärende Delegat Ersättare Lagrum

Beslut enligt lag (1190:52) med 
särskilda bestämmelser om vård av 
unga, (LVU) forts.

16.51 Beslut om att hos förvaltningsrätt ansöka om 
förlängning av utredningstid

Enhetschef 8§ LVU

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

Socsekr 1e socsekr 11§ 4st 
LVU

17. Överklaganden, yttranden och anmälningar m.m. till domstol, 
åklagarmyndighet och andra myndigheter, sekretesslagen
Nr Ärende Delegat Ersättare Lagrum

17.1 Beslut om att föra talan i förvaltningsrätt 
om återkrav enligt SoL 9 kap § 1.

UUA 9 kap. 3 § SoL

17.2 Beslut om att föra talan i ärenden eller 
mål vid allmän domstol eller 
förvaltningsdomstol.

Enhetschef FV-chef UA 10 kap. 2 § SoL

17.3 Överklagande och yrkande om inhibition i 
förvaltningsrätt eller högsta förvaltnings-
domstolen och beslutet ursprungligen 
fattas av delegaten, samt angivande av 
yttrande i SoL- och LVM-ärenden där 
ursprungsbeslutet fattats av delegaten 

Delegaten i ur-
sprungsbeslutet

Enhetschef 10 kap. 1 o 2 §§ SoL
6 kap. 33, 34 §§ KL

17.4 Överklagande, yrkande om inhibition 
samt yttrande till förvaltningsrätt och 
kammarrätt i SoL, LVM- ärenden när 
ursprungsbeslutet fattas av utskottet
* När brådska råder eller sammanträde med 
utbildnings- och arbetsutskott ej kan avvaktas

Ordföranden, UUA 10 kap. 1 o 2 §§ SoL 
6 kap. 36§ KL

17.5 Avvisande av ombud i samband med 
individärenden

Enhetschef

17.6 Yttrande till allmän domstol i brottmål Enhetschef 31 kap. 1 § 1 st BrB

17.7 Yttrande till allmän domstol när den som 
begått brottslig gärning kan bli föremål 
för LVM-vård

Enhetschef 31 kap. 1 § 2 st BrB

17.8 Yttrande till åklagare vid åtalsprövning Enhetschef LVM 46 §

17.9 Yttrande i körkortsärende Socsekr Körkortslagen 
(1977:477) 39 § 3 st

17.10 Yttrande angående värdeautomatspel Assistent Lotterilagen 
(1994:1000) 44 §

17.11 Upplysning i vapenärenden
* Samtycke krävs

Socsekr

17.12 Dödsboanmälan Assistent Ärvdabalken (1958:637) 
20 kap 8a §  

17.13 Beslut om att ordna med gravsättning 
m.m.

Enhetschef Begravningslagen 
(1990:1144)
5 kap. 2 §

17.14 Yttrande till tillsynsmyndighet
* Tillsynsmyndighet är Inspektionen för vård 
och omsorg, Länsstyrelsen, JO, JK, DO

UUA 13 kap. 2 § SoL
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Nr Ärende Delegat Ersättare Lagrum

17.15 Utredning av anmälan om 
missförhållande eller risk för 
missförhållanden

Enhetschef FV-chef UA 14 kap. 6 § SoL

17.16 Anmälan om allvarliga missförhållanden 
eller påtaglig risk för allvarligt 
missförhål-lande inom 
verksamhetsområde utbildning- och 
arbete

FV-chef UA 14 kap. 7 § SoL

17.17 Beslut om polisanmälan angående 
misstanke om vissa grövre brott
* Avser misstanke om bort enligt 3,4 och 6 kap 
BrB, samt brott för vilket inte är föreskrivet 
lindrigare straff än fängelse i 2 år

Ordföranden, UUA SoL 12 kap. 10§
SekrL 14 kap. 2 §

17.18 Beslut om polisanmälan angående brott 
mot den egna verksamheten
* Vid brådskande ärenden: arbetsledning

Ordföranden ,UUA SoL 12 kap. 10§
SekrL 1 kap. 5 §

17.19 Yttrande till Migrationsverket i 
åldersfråga

Socsekr 1e socsekr
Enhetschef

Begäran om 
uppgifter enl 17 kap 
1§ utlänningslagen

18. Tillstånd enligt alkohollagen
Nr Ärende Delegat Ersättare Lag-

rum
18.1 Beslut om ändrad serveringstid utanför normaltiden 

enligt alkohollagen 8 kap 19§
UUA 8 kap 19§

18.2 Beslut om tillfälligt serveringstillstånd till 
allmänheten.
Avser enstaka tillfällen eller i avvaktan på permanent 
tillstånd.

Enhetschef 
vuxenenhet

FV-chef UA Al 8 kap 
2§

18.3 Beslut om tillfälligt serveringstillstånd till slutna 
sällskap

Enhetschef 
vuxenenhet

FV-chef UA Al 8:2

18.4 Besluta att ej meddela serveringstillstånd p.g.a. att 
ansökningsavgiften ej erlagts eller p.g.a. att sökanden 
ej inlämnat erforderliga ansökningshandlingar

Enhetschef  
vuxenenhet

8 kap 2§
1 st

18.5 Beslut om särskilt medgivande för ombyggnad av 
serveringsställe som medför väsentlig förändring av 
serveringslokal

UUA c 9 kap 11 §

18.6 Beslut att låta konkursbo fortsätta serveringsrörelse UUA 9 kap 12§

18.7 Beslut att omedelbart återkalla serveringstillstånd Ordföranden, 
UUA

9 kap 18§

18.8 Beslut vad gäller återkallelse av serveringstillstånd 
som inte längre utnyttjas

Enhetschef 
vuxenenhet

9 kap 18§

18.9 Utlämnande av uppgift på begäran av annan tillsyns-
myndighet

Enhetschef 
vuxenenhet

9 kap 8§

18.10 Framställan till tillståndshavare om tillträde till drifts-
ställe, tillhandahavande av handlingar som rör 
verksamheten , biträde vid tillsyn, utlämnande av 
varuprover och tillgång till verksamhetsredovisning

Enhetschef 
vuxenenhet

9 kap 13§

18.11 Framställan om tillträde till servering eller 
detaljhandel med öl klass II, samt upplysningar som 
behövs för tillsynen

Enhetschef 
vuxenenhet

9 kap 15 §
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Nr Ärende Delegat Ersättare Lagrum

18.12 Begäran om biträde av polismyndigheten för 
utövande av tillsyn

Enhetschef 
vuxenenhet

9 kap 9§

18 13 Beslut att avvisa för sent inkommet överklagande Enhetschef 
vuxenenhet

FvL 24§

SAMHÄLLSBYGGNADSUTSKOTTET
19. Planärenden, kart/GEO-data
Nr Ärende Delegat Ersättare Lagrum

19.1 Beslut om planbesked i de fall stöd för den avsedda 
åtgärden finne i en aktuell eller aktualitetsförklarad 
översiktsplan

SHBUt 5 kap 2 o 
5§§

19.2 Beslut om överenskommelse med sökande att 
planbesked får lämnas senare än inom fyra månader

SHBU 5 kap 4§

19.3 Upphävande av fastighetsplan ska inledas, att 
samrådshandlingar upprättas samt att samråd genomförs 

Planarkitekt SHBU PBL

19.4 Upprättande av förslag till ny detaljplan SHBU PBL

19.5 Upprätta förslag till ändringar i detaljplan och förslag 
till planprogram 

SHBU PBL

19.6 Beslut om samråd om detaljplaneförslag SHBU PBL

19.7 Beslut om granskning SHBU

19.8 Yttrande över andra kommuners förslag till detaljplaner SHBU

20. Teknik och service (mark, exploatering)

Nr Ärende Delegat Ersättare Lagrum

20.1 Beslut i ärende om underhållsbidrag till enskilda 
vägar och vägsamfälligheter

Gatuingenjör Enhetschef 
mark och 
exploatering

20.2 Uthyrning, utarrendering, upplåtelse av mark och 
fastigheter förvaltade av kommunstyrelsen för en tid 
av högst två (2) år 

Enhetschef mark 
och exploatering

FV-chef SB

20.3 Hyra och arrendering av mark Enhetschef mark 
och exploatering

FV-chef SB

20.4 Försäljning av skog upp till femhundra (500) kbm per 
objekt

Skogsansvarig Driftchef

20.5 Medge bebyggelse intill gränsen för fastigheter under 
kommunstyrelsens förvaltning 

Enhetschef mark 
och exploatering

20.6 Fastighetsjuridiska/lantmäteriärenden av formell art Enhetschef mark 
och exploatering

12.7 Köp och försäljning av mark och byggnader inom 
detaljplan/översiktsplan upp till tre (3) basbelopp

Enhetschef mark 
och exploatering

20.8 Försäljning av fastigheter > tre (3) basbelopp upp till 
sex (6) basbelopp 

SHBU

20.9 Försäljning av fastigheter då principbeslut om pris Enhetschef mark 
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fattats av kommunstyrelsen och exploatering

Nr Ärende Delegat Ersättare Lagrum

20.10 Yttrande till lantmäterimyndigheten angående 
fastighetsbildning där kommunen är sakägare

Enhetschef mark 
och exploatering

20.11 Förordnande av kommunjägare Enhetschef mark 
och exploatering

FV-chef SB

20.12 Kommunens beställare gentemot SBVT Enhetschef mark 
och exploatering

FV-chef SB

21. Trafikärenden
Nr Ärende Delegat Ersättare Lagrum

21.1 Trafikärenden, exempelvis framställningar till 
myndigheter, regionala organ m.fl. 

SHBU

21.2 Besluta om lokala trafikföreskrifter Gatuingenjör Enhetschef 
mark och 
exploatering

21.3 Tillfälliga lokala trafikföreskrifter samt 
yttranden och framställningar om lokala 
trafikföreskrifter och trafiksäkerhetsfrågor

Gatuingenjör Enhetschef 
mark och 
exploatering

21.4 Parkeringstillstånd för rörelsehindrade Administratör 
mark och 
exploatering    

Gatuingenjör Trafikförordningen 
(1998:1276)  13 kap. 

21.5 Ansvar för drift och underhåll Osby industri-
spår. Befogenhet att stoppa trafik vid brist i 
infrastruktur eller järnvägstrafik tills rättelse 
sker

Gatuingenjör Transportstyrelsens 
föreskrifter om säker-
hetsstyrningssystem 
och övriga säkerhets-
bestämmelser för 
infrastrukturförvaltare 
med säkerhetstill-
stånd samt järnvägs-
företag med säker-
hetsintyg (TSFS 
2015:34)

21.6 Förordnande av parkeringsvakt Enhetschef 
mark- och 
exploatering

FV-chef SB Lagen (1987:24) om 
kommunal parke-
ringsövervakning

22. Kultur/Fritid, turism/lotterilag
Nr Ärende Delegat Ersättare Lagrum

22.1 Godkännande av förening och beviljande av bidrag 
till förening enligt fastställda normer och inom 
givna budgetramar

Chef kultur och 
fritid

22.2 Behandling av beslut om övriga föreningsbidrag 
inom givna budgetramar och lämnade riktlinjer

Chef kultur och 
fritid

22.3 Beslut i ärenden som rör tillståndsgivning m.m. 
enligt lotterilagen (1994:1000)

Fritidsadministratör Chef kultur 
och fritid

Lotterilagen
(1994:1000)
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23. Bostadsanpassningsbidrag
Nr Ärende Delegat Ersättare Lagrum

23.1 Beviljande av bostadsanpassningsbidrag till 
ett belopp överstigande fem (5) 
prisbasbelopp och upp till ett belopp om 
500.000 kronor

SHBU Lagen 
(1992:1574) 
om bostadsan-
passningsbidrag 
m.m.

23.2 Avslag på ansökningar om bostadsanpass-
ningsbidrag till ett belopp överstigande fem 
(5) prisbasbelopp och upp till ett belopp om 
500.000 kronor

SHBU Lagen 
(1992:1574) 
om bostadsan-
passningsbidrag 
m.m.

23.3 Beviljande av bostadsanpassningsbidrag upp 
till ett belopp om högst fem (5) basbelopp

Byggnadsinspektör Lagen 
(1992:1574) 
om bostadsan-
passningsbidrag 
m.m.

23.4 Avslag på ansökningar om 
bostadsanpassningsbidrag upp till ett belopp 
om högst fem (5) prisbasbelopp.

Byggnadsinspektör Lagen 
(1992:1574) 
om bostadsan-
passningsbidrag 
m.m.

23.5 Beviljande av bidrag för att ta bort 
anordningar för funktionshindrade personer 
(återställning)

Byggnadsinspektör Lagen 
(1992:1574) 
om bostadsan-
passningsbidrag 
m.m.

23.6 Beslut i övriga ärenden enligt lagen 
(1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag 
m.m.

SHBU Lagen 
(1992:1574) 
om bostadsan-
passningsbidrag 
m.m.
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Verkställighet, exempel
För verkställighetsärenden gäller att beslut alltid skall följa såväl kommunens 
policy och riktlinjer inom personalpolitiken som övriga fastställda riktlinjer. 
Verkställighetsärenden kan även omfatta andra ärenden/ärendegrupper av liknande 
art och omfattning som de nedan angivna.

Ekonomisk förvaltning
Kommunchef
Förändringar av beslutsattest under resterande mandatperiod. Kommunstyrelsen 
fastställer besluts-attest inför ny mandatperiod.

Personalpolitik
Enhetschef
Organisation för underordnad personal i sin enhet inom ramen för sin budget.

Närmast överordnad chef
Återbesättningsprövning under förutsättning att medel finns i budget.
Fastställa lön vid nyanställning av chefer, efter samråd med personalchef.
Fastställa lön vid nyanställning av övrig personal.
Anställning med varaktighet mindre än 1 år, innan beslut om anställning fattas ska 
samråd ske med HR-konsult för att bevaka lagstadgade skyldigheter såsom 
omplacering, LAS m.m.
Begära in läkarintyg vid sjukdom, utreda rehabiliteringsbehov, göra handlingsplan 
för återgång i arbete.
Avstängning, dock inte vid fel/försummelse eller brott.
Bevilja ledigheter utan lön som regleras i lag/avtal, bevilja arbetstagare att avbryta 
ledigheten.
Förlägga semester, inklusive huvudsemestern.
Bevilja ledighet för enskild angelägenhet med lön, högst tio (10) dagar.
Infordra uppgift om bisyssla.
Godkännande av entledigande och förkortad uppsägningstid, avgångssamtal samt 
utfärda betyg och intyg.
Arbetsmiljöfrågor av löpande karaktär, uppgiftsfördelning enligt särskild 
förteckning.
Årlig löneöversyn.

HR-specialist
Teckna kollektivavtal om tidsbegränsad anställning och byta rast mot  
måltidsuppehåll.
Bevilja facklig utbildning med lön enligt lagen (1974:358) om facklig 
förtroendemans ställning på arbetsplatsen.
Godkänna för sent inkommen ansökan.

Ekonomi
Ekonomichef
Besluta att belasta investeringar med kreditivränta i enlighet med god 
redovisningssed.
Betalningsuppskov med upp till sex (6) månader.
Godkännande av leasingavtal.
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Fastighetsfrågor
Fastighetsstrateg
Inköp och anskaffning av material m.m. till ett maxbelopp av 200.000 kronor inom 
ram för anslagen budget.
Avrop på ramavtal, rabattavtal eller motsvarande.
Löpande underhåll och reparationer av kommunens fastigheter.

Kommunikation
Kommunikationsstrateg
Besluta om marknadsföringsinsatser och annan PR-verksamhet inom budget.

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Enhetschef kultur & fritid
Upplåtelse av fritidsgårdar, anläggningar och lokaler vid enstaka tillfällen.
Förändringar av fritidsgårdar och anläggningars öppethållande.

Gatuingenjör, ersättare administratör mark & exploatering
Flyttning av fordon och fordonsvrak

Mark- och exploateringsingenjör, ersättare förvaltningschef 
Yttrande över mindre avvikelse, grannmedgivande, avseende kommunala 
fastigheter

Förvaltningen för utbildning och arbete
Rektor vuxenutbildning
Ansökan om statsbidrag gällande yrkesvux och yrkeshögskola.
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15. Beslut enligt LVM (Lagen om vård missbruk) 18
16. Överklagande, yttranden och anmälningar m.m. till domstol, 
åklagarmyndighet och andra myndigheter enligt bl.a.socialtjänst-
lagen m.fl. 19
17. Tillstånd enligt alkohollagen 20

Samhällsbyggnadsutskott
18. Planärenden, kart/GIS 21
19. Teknik och service, mark och exploatering

21
20. Trafikärenden 22
21. Kultur/fritid, turism/lotterilag 22
22. Bostadsanpassningsbidrag 23

Verkställighet, exempel 23



3

Allmänt om delegering av beslutanderätt inom en 
nämnd (6 kap. 33-38 §§ kommunallagen (KL))

1. Vad innebär delegering?
Delegering innebär att beslutanderätten, i ett visst ärende eller i en ärende-
grupp, flyttas över till någon annan (=delegaten).

Delegaten träder helt in i nämndens ställe. Ett beslut av delegaten ses som ett 
beslut av nämnden och kan överklagas genom laglighetsprövning. Nämnden 
kan inte ändra delegatens beslut, men kan återkalla delegeringsuppdraget. 
Nämnden kan också genom eget handlande föregripa ett beslut i ett enskilt 
ärende genom att själv ta över ärendet och fatta beslut. 

2. Förutsättningar för nämndens delegationsrätt
Delegering inom en nämnd förutsätter alltid beslut i två led. Först måste 
fullmäktige i ett reglemente eller i ett särskilt beslut ha uppdragit till nämn-
den att hantera vissa verksamhetsområden eller besluta i vissa ärenden eller 
ärendegrupper. Därefter kan nämnden om den vill besluta om delegering av 
denna beslutanderätt. Nämnden lämnar delegeringsuppdrag genom särskilt 
beslut eller genom att fatta beslut om en delegationsordning där beslutande-
rätten i olika ärenden överförs till delegater. 

3. Vad kan delegeras
a) Nämndens delegationsrätt – delegeringsförbud (6 kap. 34 § KL)

Nämnden får inte delegera beslutanderätten i följande slag av ärenden.
1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller 

kvalitet d.v.s. nämndens övergripande ansvar för verksamheten,
2. framställningar eller yttranden till fullmäktige,
3. yttranden med anledning av att fullmäktiges beslut överklagats,
4. yttranden med anledning av att nämndens egna beslut överklagats,
5. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om ärendet är av 

principiell beskaffenhet eller annars av större vikt,
6. vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter bl.a. inom socialområdet.

Ärenden som är av principiell beskaffenhet eller som annars är av större vikt 
beslutas av nämnden. Oftast handlar det om ärenden som får stora konse-
kvenser för kommunen och ofta där politiska bedömningar blir avgörande. 

Någon klar gräns för vad som är möjligt att delegera eller inte, finns inte. En 
bedömning görs utifrån hur ofta ärendena förekommer, kommunens storlek, 
budgetomslutning, förvaltningens/verksamhetens storlek och organisation. 

b) Delegering och verkställighet
Det är skillnad mellan beslut i KL:s mening och ren verkställighet.
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Gränsen mellan beslut som kräver delegering och ren verkställighet går inte 
exakt att avgöra.

Beslut i kommunallagens mening kännetecknas bl.a. av att det finns utrymme 
för alternativa lösningar och att den som beslutar måste göra vissa överväg-
anden och bedömningar. Normalt kan denna typ av beslut överklagas genom 
laglighetsprövning eller genom förvaltningsbesvär.

Vid ren verkställighet saknas utrymme för självständiga bedömningar och 
beslutsalternativ. Det rör sig om t.ex. tillämpa en fastställd taxa eller där 
klara riktlinjer anger förhållningssätt. Beslut av rent förberedande eller 
verkställande art kan inte överklagas (10 kap. 2 § 2 p KL). 

c) Beslut utan delegeringsuppdrag
Om en anställd fattar beslut utan stöd av ett delegeringsuppdrag kan ett 
sådant beslut inte överklagas genom laglighetsprövning eftersom beslutet 
inte kan sägas existera i kommunallagens mening. Kommunen kan dock bli 
civilrättsligt bunden av beslutet om mottagen är i god tro och det rör civil-
rättsliga förhållanden. Mottagaren kan i sådant fall även driva ärendet via 
allmän domstol.

4. Vem kan man delegera till? 
(6 kap. 33 § KL)

En nämnd kan lämna delegeringsuppdrag till ett utskott bestående av 
ledamöter eller ersättare i nämnden, en ledamot eller ersättare i nämnden, en 
anställd hos kommunen.

Det är inte tillåtet att lämna delegeringsuppdrag till flera anställda i grupp, 
till anställd tillsammans med ledamot eller ersättare, s.k. blandad delegering, 
anställd i kommunalt bolag.

Det bör också vara klart, genom delegationsordningen eller på annat sätt, 
vem som går in i en delegats ställe vid delegatens frånvaro.

5. Delegering av beslutanderätten i brådskande ärenden 
där nämndens avgörande inte kan avvaktas 

(6 kap. 36 § KL)
En nämnd får enligt kommunallagen uppdra åt ordförande eller en annan 
ledamot i nämnden att besluta i ärenden som är så brådskande att nämndens 
avgörande inte kan avvaktas. Det rör sig här om ärenden som oundgängligen 
måste avgöras. Vilka beslut som kan delegeras och om det finns några be-
gränsningar framgår inte av lagtexten. Ärenden som avgjorts med stöd av 
denna bestämmelse skall anmälas vid nämndens nästa sammanträde. Denna 
typ av beslut anses som ett beslut av nämnden.
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Allmänna bestämmelser och regler för Osby 
kommunstyrelses delegationsordning

1. Vid förfall för delegat
Vid förfall för delegat inträder den ersättare som delegat som anges i 
denna delegationsordning. Om såväl ordinarie delegat som ersättare har 
förfall och beslut inte bör dröja flyttas delegationen stegvis uppåt i 
organisationen.

2. Vidaredelegation
(6 kap. 37 § KL)

Förvaltningschef inom kommunstyrelsens förvaltningar/verksamhetsom-
råden får vidaredelegera sin beslutanderätt enligt denna delegationsordning.

3. Beslut i brådskande ärenden
(6 kap. 36 § KL)

Kommunstyrelsens ordförande, eller vid förfall för ordföranden, vice 
ordföranden, har delegation att fatta beslut på kommunstyrelsens vägnar i 
ärenden som är så brådskande, att kommunstyrelsens avgörande inte kan 
avvaktas. Sådana beslut skall anmälas på kommunstyrelsens nästa 
sammanträde.

4. Ärenden av principiell betydelse, 
tillämpning av policy m.m.

Delegat ska överlämna ärendet till kommunstyrelsen om ärendet är av 
principiell betydelse eller om andra skäl motiverar att beslut ska beslutas av 
kommunstyrelsen. 
Delegat ska följa de policies och riktlinjer som antagits av Osby kommun 
inom olika områden. 
Delegerad beslutanderätt får utnyttjas endast inom ramen för respektive 
förvaltnings/enhets budget eller inom ramen för beslutad kostnadskalkyl för 
visst projekt.

5. Överklagande av beslut och domar, 
inhibitionsansökan och yttranden

Rätt att besluta i en viss ärendegrupp innefattar också rätt att.
a) Besluta överklaga beslut och domar som innefattar ändring av delegatens 
beslut
b) Besluta att avge yttrande till högre instans med anledning av 
överklagande av delegeringsbeslut samt besluta att ansöka om inhibition.
c) Ompröva överklagat beslut.
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6. Anmälan av beslut fattade på delegation
(6 kap. 35 och 37 §§ KL)

Samtliga beslut som fattats på delegation ska anmälas till kommunstyrelsen. 
Delegat noterar sitt beslut på särskild blankett. Underlag till beslutet bifo-
gas blanketten. Beslut som fattats med stöd av vidaredelegation från 
förvaltningschef ska anmälas till förvaltningschefen som i sin tur anmäler 
till kommunstyrelsen.

Syftet med anmälan är dels att kommunstyrelsens informations- och 
kontrollbehov ska tillgodoses, dels att beslutet vinner laga kraft. Ett beslut 
vinner laga kraft tre (3) veckor efter det att protokollet från det sammanträde 
där beslutet anmälts anslagits på kommunens anslagstavla. 

Förkortningar Lagar/Avtal

AB Allmänna bestämmelser, kollektivavtal

AL Alkohollagen

BrB Brottsbalken

FvL Förvaltningslag (1986.223)

Gyf Gymnasieförordningen (2010:2039)

KL Kommunallag (1991:900)

 LFF Lag (1974:358) om facklig förtroendemans ställning på 
arbetsplatsen

LMA Lag (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. 

LOU Lag (1992:1528) om offentlig upphandling 

LSO Lag (2003:778) om skydd mot olyckor

LVM Lag om vård av missbrukare i vissa fall

OSL Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)

PBL Plan och bygglag

PuL Personuppgiftslagen (1998:204)

SL Skollagen (2010:800)

SoL Socialtjänstlag (2001:453)

Sf Skolförordningen (2011:185)

TF Tryckfrihetsförodningen (1949:105)

TrF Trafikförordningen (1998:1276)

BSNO Barn- och skolnämndens ordförande

BSNVO Barn- och skolnämndens vice ordförande
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Förkortningar delegater

LU Ledningsutskottet

P-delegation Kommunstyrelsens personaldelegation

SAE Skolassistent Ekbackeskolan

SHBU Samhällsbyggnadsutskottet

Socsekr Socialsekreterare

UUA Utskottet för utbildning och arbete

VO-chef Verksamhetsområdeschef

VO-chef UA Verksamhetsområdeschef utbildning och arbete

VO-chef SB Verksamhetsområdeschef samhällsbyggnad

1. Gemensamt för utskottens delegation

Nr Ärende Delegat Ersättare Lagrum

1.1 Beslut att lämna ut handling fattas, efter sekretesspröv-
ning och prövning enligt PuL, av den som har handling-
en i sin vård.

Närmast ansvarig 
chef

TF, OSL,
PuL

1.2 Beslut om att lämna ut handling till annan myndighet i 
enlighet med skyldighet att bryta sekretess

Närmast ansvarig 
chef

10 kap 15 
§OSL

1.3 Beslut om avslag på begäran om utlämnande av allmän 
handling till enskild eller annan myndighet samt upp-
ställande av förbehåll i samband med utlämnande till 
enskild
* Besvärshänvisning bifogas beslutet 

Närmast ansvarig 
chef

6 kap 7§ 
och 10 kap 
14 § OSL

1.4 Beslut att lämna ut uppgifter ur personregister till stat-
liga myndigheter i forskningssyfte

Respektive VO-
chef

12 kap 6 § 
SOL
19 § PuL

1.5 Överklagande, yrkande om inhibition samt yttrande till 
Förvaltningsrätt och Kammarrätt när ursprungsbeslutet 
fattats av utskott.

Respektive 
utskott

6 kap 33 § 
KL

1.6 Beslut om omprövning av delegationsbeslut skall ske 
samt omprövning av beslutet

Delegaten i 
ursprungsbeslutet

27 § FvL

1.7 Prövning av att överklagande skett i rätt tid samt av-
visning av överklagande som kommit in för sent

Delegaten i 
ursprungsbeslutet

24 § 1 st 
FvL

1.8 Prövning om överklagande skett i rätt tid och avvisning 
av överklagande som kommit in för sent, i de fall där 
ursprungsbeslutet inte fattats på tjänstemannadelega-
tion, inom utskottens ansvarsområden.

Kanslichef Kommunsek-
reterare 

24 § FvL

1.8a Prövning om överklagande skett i rätt tid och avvisning 
av överklagande som kommit in för sent, i de fall där 
ursprungsbeslutet inte fattats på tjänstemannadelegation, 
inom samhällsbyggnadsutskottets ansvarsområden.

Respektive 
enhetschef

VO-chef SB

1.8b Prövning om överklagande skett i rätt tid och avvisning 
av överklagande som kommit in för sent, i de fall där 
ursprungsbeslutet inte fattats på tjänstemannadelegation, 
inom utskottet för utbildning och arbetes 
ansvarsområden.

Respektive 
enhetschef/Rektor

VO-chef UA

1.9 Avge yttrande med anledning av överklaganden av 
delegationsbeslut

Delegaten i 
ursprungsbeslutet
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1.10 Yttrande över remisser till myndigheter, organisationer 
m.fl. i frågor som inte är av stor vikt eller principiell 
betydelse

Respektive 
utskott

1.11 Beslut i ärende till utskott som är så brådskande, att
utskottets avgörande inte kan avvaktas 

Respektive ut-
skotts ordförande

Respektive 
utskotts vice 
ordförande

6 kap 6§ 
KL

Nr Ärende Delegat Ersättare Lagrum

1.12 Avvisande av ombud till sammanträde med utskott Respektive ut-
skotts ordförande

Respektive 
utskotts vice 
ordförande

9 § FvL

1.13 Riktlinjer inom verksamheterna (som inte beslutas av 
annat organ t.ex. personalärenden) 

Respektive 
utskott

1.14 Övergripande rutiner utifrån fastställda riktlinjer Respektive VO-
chef

1.15 Ansökningar om projektmedel, EU-bidrag m.m. hos 
Länsstyrelsen, ESF m.fl.

Respektive ut-
skotts ordförande 
och vice ordfö-
rande i förening

Respektive 
VO-chef

1.16 Tecknande av samverksansavtal med andra myndig-
heter.

Respektive VO-
chef

Kommunchef

1.17 Tecknande av avtal med Länsstyrelsen gällande ensam-
kommande barn med permanent uppehållstillstånd.

UUA

Ledningsutskottet/Personaldelegationen
2. Juridiska och allmänna ärenden, arkiv, nämndadministration, 
kommunikation, fastigheter

Nr Ärende Delegat Ersättare Lagrum

2.1 Befullmäktigande av ombud att föra kommunens talan 
vid inför domstol och andra myndigheter samt vid 
förrättningar av olika slag 

Kommunchef Kanslichef 6 kap 6 § 
KL

2.2 Yttrande över ansökan och beslut om brukande av 
övervaknings-kamera enligt kameraövervaknings-lagen 
(2013:460)

Fastighetsstrateg Kommunchef 18 §

2.3 Yttrande angående antagande av hemvärnsmän Enhetschef 
vuxenenhet

VO-chef UA Hemvärns-
förordning-
en 
(1997:146), 
§ 5

2.4 Avge yttrande i folkbokföringsärenden Kanslichef Kommunsek-
reterare.

Folkbokfö-
ringslagen 
(1991:481)

2.5 Lämna medgivande att använda kommunens vapen Kommunchef Kommunstyr
elsens 
ordförande

2.6 I kommunstyrelsens ställe avge yttrande i ärenden om 
remisstiden inte medger att ärendet hinner behandlas på 
ordinarie sammanträde med KS

LU

2.7 Beslut i ärende till KS som är så brådskande, att 
styrelsens avgörande inte kan inväntas

LU 6 kap 6 § 
KL

2.8 Utse personuppgiftsombud Kommunchef Kanslichef PuL
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2.10 Beslut om antagande och revidering av kommunens 
dokumenthanterings-planer

LU

2.11 Utse arkivansvariga LU

2.12 Utse arkivredogörare inom verksamhetsområdena i 
samråd med verksamhetsområdeschef

Arkivansvarig

Nr Ärende Delegat Ersättare Lagrum

2.13 Kommunstyrelsens representation och uppvaktning Kommunstyrel-
sens ordförande

Kommunsty-
relsens vice 
ordförande

2.14 Kommunstyrelsens ordförandes deltagande i kurser, 
konferenser  

Kommunstyrelsens 
vice ordförande

2.15 Övriga förtroendevalda i kommun-styrelsen deltagande i 
kurser, kon-ferenser 

Kommunstyrelsens 
ordförande

Kommunstyrel
sens vice 
ordförande

2.16 Rätt att infordra yttrande och upp-lysningar från 
kommunala nämnder, beredningar och utskott

Kommunstyrelsens 
ordförande

Kommunstyrel
sens vice 
ordförande

2.17 Besluta om marknadsföringsinsatser och annan 
övergripande PR-verk-samhet

LU

2.18 Ärenden om konsumentverksamhet LU

2.19 Svåra händelser, uppgifter i enlighet med antagen 
ledningsplan

LU

2.20 Ansvara för förberedelser för att kunna utföra effektiv 
krisledning 

Säkerhetssamord-
nare

2.21 Ärenden enligt säkerhetsskydds-lagen (1996: 627) Säkerhetssamord-
nare

 

2.22 Tecknande av hyresavtal Fastighetsstrateg Kommunchef

2.23 Uthyrning av lokaler förvaltade av kommunstyrelsen för 
en tid av högst två (2) år

Fastighetsstrateg Kommunchef

2.24 Uppsägning/villkorsändring av hyresavtal Fastighetsstrateg Kommunchef

2.25 Yttrande över översiktsplan från andra kommuner LU

2.26 Infordra yttrande från nämnd, verk-samhetsområde, 
kommunlednings-kontoret och kommunchefens stab 
över motioner och medborgarförslag inför 
kommunstyrelsens beredning eller beslut.

Kommunstyrelsens 
ordförande

Kommunstyrel
sens vice 
ordförande

3. Ekonomisk förvaltning och upphandling

Nr Ärende Delegat Ersättare Lagrum

3.1 Upplåning enligt budget och riktlinjer och 
villkor som fullmäktige angivet
*Samråd sker med kommunstyrelsens ordförande

Ekonomichef Kommunchef

3.2 Omskrivning, inlösen eller konvertering av lån Ekonomichef Kommunchef

3.3 Placering av lån Ekonomichef Kommunchef

3.4 Placering av likvida medel samt kapital för 
stiftelser

Ekonomichef Kommunchef

3.5 Godkänna till kommunen ställd säkerhet Ekonomichef Kommunchef

3.6 Avskrivningar av fordringar intill ett belopp 
motsvarande högst 1 basbelopp i varje särskilt 

VO-chef Ekonomichef
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fall 

3.7 Avskrivningar av fordringar i övrigt LU

3.8 Utdelning från stiftelser VO-chef Ekonomichef

3.9 Utse personer för tidsbegränsad firmateckning 
hos banker, postgiro och post.

Kommunstyrelsens 
ordförande

Nr Ärende Delegat Ersättare Lagrum

3.10 Beslut om polisanmälan angående brott mot den 
egna verksamheten (ex skadegörelse)

Enhetschef VO-chef OSL 10 
kap 2 § 

3.11 Ta ställning till krav på skadestånd eller andra 
ersättningskrav som är kopplade till försäkrings-
ärenden

Ekonomichef Kommunchef

3.12 Ta ställning till krav på skadestånd eller andra 
ersättningskrav riktade mot kommunen i övrigt

LU

3.13 Avyttring/utrangering av inventarier, maskiner, 
fordon eller annan kommunen tillhörig lös 
egendom till ett värde om högst 

ett (1) prisbasbelopp

två (2) prisbasbelopp

fem (5) prisbasbelopp

tio (10) prisbasbelopp

Enhets-/sektionschef

Avdelningschef

VO-chef

Kommunchef

3.14 Beslut om upphandling, beslut om tilldelning av 
kontrakt, undertecknande av kontrakt/ramavtal, 
beslut i överprövningsmål. 
Not: gäller även 
1. beslut om att delta i samordnad upphandling 
av annan kommun/extern aktör genom 
undertecknande av fullmakt eller annan form av 
anmälan
2. beslut om tilldelning av kontrakt i 
samordnande upphandlingar av annan 
kommun/extern aktör
3. beslut om att avbryta upphandling

Upphandling över beloppsgränsen för 
direktupphandling

Direktupphandling över 100 000 kr

Direktupphandling under 100 000 kr

Förnyad konkurrensutsättning inom ramavtal

Kommunchef
VO-chef
Fastighetsstrateg

Kommunchef
VO-chef
Fastighetsstrateg

Fastighetsstrateg
Enhetschef

Fastighetsstrateg
Enhetschef

Kommunchef
VO-chef

Kommunchef
VO-chef

3.15 Beslut att bevilja handkassor- max 2 500 kr Verksamhetscontroller,
UUA
Ekonom, SHBU 
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4. Personaladministrativa ärenden1

Nr Ärende Delegat Ersättare Lagrum

4,1 Anställning av verksamhetsområdeschef
*Samråd med kommunstyrelsens 
personaldelegation

Kommunchef

4.2 Anställning med varaktighet mer än 1 år för övrig 
personal. (Innan beslut om anställning fattas ska 
samråd ske med personalkonsult för att bevaka 
lagstadgade skyldigheter såsom omplacering, 
LAS m.m.)

Närmast överordnad 
chef

4.2a Inrättande, indragning, ändring av tjänster och 
förändring av ledningsorganisation inom ramen 
för fastställd budget.

Kommunchef, 
respektive. VO-chef

4.3 Fastställa lön till kommunchef P-delegation

4.4 Träffa överenskommelse om lön eller ta ensidigt 
beslut om lön under pågående avtalsperiod

HR-chef P-delegation

4.5 Fastställa ramar, regler och riktlinjer för 
löneöversyn

P-delegation

4.6 Träffa kollektivavtal (MBL § 10) HR-chef P-delegation

4.7 Godkänna avtal rörande personalfrågor som 
överenskommits centralt av SKL

HR-chef HR-specialist

4.8 Tolkning av arbetsrättsliga regler i ärenden som 
hänförs till Personaldelegationen av 
personalavdelningen

P-delegationen

4.9 Löpande utfärda föreskrifter och anvisningar 
beträffande löne- och förmånsfrågor samt i övrigt 
inom arbetsrättens område

HR-chef HR-specialist

4.10 Meddela förbud mot/alternativt godkänna 
utövande av bisyssla 

P-delegation AB § 8

4.11 Omplacering mellan verksamhetsområdena när 
överenskommelse inte nåtts 

HR-chef

4.12 Omplacering i samband med 
rehabiliteringssituation samt beslut om 
omreglering av tjänst på grund av beviljad 
sjukersättning

HR-konsult

4.13 Uppsägning från arbetsgivare på grund av 
personliga omständigheter, arbetsbrist

HR-chef P-delegation

4.14 Träffa särskild överenskommelse med 
arbetstagare om avslutning av anställning

HR-chef P-delegation

4.15 Avsked HR-chef P-delegation

4.16 Avstängning 
* Samråd med personalavdelningen

Närmast överordnad 
chef

AB § 10

4.17 Prövning av löneförmåner under avstängning HR-chef AB § 10

4.18 Disciplinpåföljd 
* Samråd med personalavdelningen

Närmast överordnad 
chef

AB § 11

4.19 Polisanmälan 
* Samråd med personalavdelningen

Närmast överordnad 
chef

AB § 10

4.20 Tvisteförhandling enligt 64-68 §§ MBL HR-chef P-delegation

1 Kommunstyrelsen är anställningsmyndighet för samtlig personal.
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4.21 Beslut om stridsåtgärder P-delegation

4.22 Tvisteförhandling på grund av konflikt P-delegation

4.23 Beslut om samhällsfarlig konflikt P-delegation

4.24 Förhöjd pensionsavgift P-delegation

Nr Ärende Delegat Ersättare Lagrum

4.25 Pensionsförstärkning förtida pensionsuttag HR-chef P-delegation

4.26 Särskild avtalspension HR-chef P-delegation

4.27 Minskad arbetstid 80-90-100, 63-65 år HR-chef, efter samråd 
med 
kommun/verksam-
hetsområdeschef

P-delegation

UTSKOTTET FÖR UTBILDNING och ARBETE
5. Gymnasieskolan

Nr Ärende Delegat Ersättare Lagrum

5.1 Fastställande av läsårstider VO-chef UA Sf 3:2

5.2 Beslut om att elev skall hålla sig med enstaka 
egna hjälpmedel

Rektor SL 15:17

5.3 Beslut om att elevs utbildning på nationellt 
program får avvika från vad som annars gäller

Rektor
VO-chef UA

SL 16:14

5.4 Fördelning av utbildningen på längre tid än tre 
(3) år. 

Rektor SL 16:15 GyF 
9:7

5.5 Fördelning av utbildningen på längre tid än tre 
(3) år hos annan huvudman

VO-chef UA SL 16:15

5.6 Förlängning av preparandutbildning till två (2) 
år

Rektor SL 17:5

5.7 Minskning av omfattningen av utbildning på 
introduktionsprogram

Rektor SL 17:6

5.8 Plan för utbildning på introduktionsprogram Rektor SL 17:7

5.9 Beslut att ungdomar som uppfyller 
behörighetskrav för ett yrkesprogram tas emot 
till yrkesintroduktion eller individuellt alternativ

Rektor SL 17:11

5.10 Beslut om vilka kurser som skall erbjudas som 
program-fördjupning

Rektor GyF 4:6

5.11 Beslut om vilka kurser som skall erbjuda som 
individuellt val

Rektor GyF 4:7

5.12 Antalet undervisningstimmar för varje kurs samt 
fördelning av undervisningstiden över läsåren

Rektor GyF 4:22

5.13 Beslut om avstängning av elev från viss 
utbildning med praktiska inslag samt 
avstängningstidens längd
* Kan överklagas i Förvaltningsdomstol

VO-chef UA SL 5:19, 20

5.14 Bedömning om elev från grundsärskolan har 
förutsättningar att klara yrkesintroduktion och 
individuellt alternativ inom ramen för 
introduktionsprogram
* I samråd med Enhetschef elevhälsan

Rektor SL 17:16 st 2
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5.15 Arbetsplatsförlagt lärande på 
högskoleförberedande program samt omfattning 
av denna

Rektor GyF 4:12

5.16 Beslut om arbetsplatsförlagt lärande Rektor GyF 4:13

5.17 Beslut om förlängd modersmålsundervisning Rektor GyF 4:18

Nr Ärende Delegat Ersättare Lagrum

5.18 Urval till platser på programinriktat individuellt 
val och yrkesintroduktion

Rektor GyF 6:1

5.19 Mottagande av behöriga elever till 
yrkesintroduktion och individuellt alternativ

Rektor GyF 6:2

5.20 Skolförläggning av yrkesintroduktion Rektor GyF 6:5

5.21 Beslut om hänsyn till speciella färdigheter inom 
det estetiska området vid urval till utbildning

VO-chef  UA GyF 7:5

5.22 Beslut om studiehandledning vid särskilda skäl Rektor GyF 9:9

5.23 Beslut om vilka utbildningar som erbjuds UUA SL 15:30

5.24 Beslut om att avvika från program Rektor SL 16:14
FS

5.25 Undantag behörighet engelska Rektor SL 16:32

6. Gymnasiesärskolan

Nr Ärende Delegat Ersättare Lagrum

6.1 Fördelning av undervisningstid över läsåren samt 
fördelning av utbildning på längre tid än fyra (4) 
år

Rektor Gyf 13:6
SL 18:5

6.2 Fördelning av undervisningstid över läsåren samt 
fördelning av utbildning på längre tid än fyra (4) 
år hos annan huvudman

UUA

6.3 Antagning av elev i gymnasiesärskolan samt 
placering av elev på nationellt, specialutformat 
eller individuellt program

Rektor SL 18:9

6.4 Meddelande till elevens hemkommun när denne 
börjar eller slutar vid gymnasiesärskolan

Rektor SL 18:10

6.5 Inrättande av lokala kurser samt beslut om hur 
många timmar lokal kurs omfattar

Rektor Gyf 13:8-
10

6.6 Betygskriterier för lokala kurser Rektor GyF 13:22

6.7 Inom individuellt program – placering i 
yrkesträning eller verksamhetsträning

Rektor SL 19:6

6.8 Beslut om lokala tillägg Rektor GyF 13:14

6.9 Plan för specialutformat program och i 
förekommande fall beslut om programmål

Rektor SL 19:4

6.10 Yttrande till annan kommun avseende mottagande 
av elev som av särskilda skäl önskar gå i den 
kommunens gymnasiesärskola

VO-chef UA SL 19:13

6.11 Beslut om avstängning av elev samt 
avstängningstidens längd
* 5:17 punkt 3 kan överklagas i Förvaltningsdomstol

VO-chef UA SL 5:17, 
18
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6.12 Beslut om avstängning av elev från viss 
utbildning med praktiska inslag samt 
avstängningstidens längd
* Kan överklagas i Förvaltningsdomstol

VO-chef UA SL 5:19, 
20

Nr Ärende Delegat Ersättare Lagrum

6.13 Beslut om avslag om skolskjuts vid val av annan 
skolenhet inom kommunen eller annan kommun

Skolskjuts-
samordnare

SL 19:20 st 
2

6.14 Beslut om avslag om skolskjuts i annan kommun 
än hemkommunen
* Får överklagas som förvaltningsbesvär hos allmän 
förvaltningsdomstol. SkolL 28 kap 5§ p7

Skolskjuts-
samordnare

SL 19:21

6.15 Beslut om studiehandledning vid särskilda skäl Rektor GyF 9:9

6.16 Beslut om kursplaner för lokala kurser Rektor GyF 13:3

6.17 Beslut om antalet timmar som skall gälla för en 
kurs

Rektor GyF 13:5

6.18 Beslut om lokalt valbara kurser inom yrkesämnen 
och estetiska ämnen

Rektor GyF 13:12

6.19 Urval till utbildning på nationellt eller 
specialutformat program

Rektor GyF 13:18

6.20 Beslut om hur anmälningsskyldigheten vid 
ledighet skall fullgöras

Rektor GyF 13:19

7. Kommunal Vuxenutbildning (Komvux)

Nr Ärende Delegat Ersättare Lag-
rum

7.1 Beslut om att böcker och andra lärverktyg, som varje elev 
har för eget bruk och får behålla som sin egendom, ska 
anskaffas av elever själva eller erbjudas mot avgift

Rektor SL 20:7

7.2 Beslut om att utbildningen för en elev ska upphöra Rektor SL 20:9 
2 st

7.3 Beslut om att på nytt bereda plats på utbildning för elev 
vars utbildning upphört
* Kan överklagas i Skolväsendets överklagandenämnd

Rektor SL 20:9 
3 st

7.4 Beslut om avstängning av elev samt avstängningstidens 
längd
* 5:17 punkt 3 kan överklagas i Förvaltningsdomstol

VO-chef UA SL 5:17, 
18

7.5 Beslut om att helt eller delvis stänga av elev från utbild-
ning med praktiska inslag
* Kan överklagas i Förvaltningsdomstol

VO-chef UA SL 5:19

7.6 Beslut om att avstängning av elev från utbildning med 
praktiska inslag ska avse viss tid eller gälla utan tidsbe-
gränsning

VO-chef UA SL 5:20

7.7 Beslut om den sökande ska tas emot till utbildningen
Grundläggande vuxenutbildning
* Kan överklagas i Skolväsendets överklagandenämnd

Rektor Sl 20:13 
o 20:14 2 
st

7.8 Yttrande om att hemkommunen åtar sig att svara för 
kostnader för den sökandes utbildning
* Kan överklagas hos skolväsendets överklagandenämnd

Rektor SL 20:21

7.9 Beslut om att den sökande ska tas emot till utbildningen
* Kan överklagas hos skolväsendets överklagandenämnd

Rektor SL 20:22
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7.10 Beslut om att en sökande ska antas till utbildningen. 
(Gäller inte sökande som avses i SkolL Rektor 20:19)

Rektor SL 20:23

8. Särskild utbildning för vuxna

Nr Ärende Delegat Ersättare Lag-
rum

8.1 Beslut om att böcker och andra lärverktyg, som varje elev 
har för eget bruk och får behålla som sin egendom, ska 
anskaffas av elever själva eller erbjudas mot avgift.

Rektor SL 21:6

8.2 Yttrande om att hemkommunen åtar sig att svara för 
kostnader för den sökandes utbildning
* Kan överklagas i skolväsendets överklagandenämnd

Rektor SL 21:7 
3 st

8.3 Beslut om sökande ska tas emot till utbildning
* Kan överklagas i skolväsendets överklagandenämnd

Rektor SL 21:7 
3 st

8.4 Beslut om sökande ska antas till utbildning Rektor SL 21:7 
4 st

8.5 Beslut om att utbildningen på en kurs för en elev ska 
upphöra
* Kan överklagas i skolväsendets överklagandenämnd

Rektor SL 21:9 
2 st

8.6 Beslut om att på nytt bereda plats på utbildning för elev 
vars utbildning upphört
* Kan överklagas i skolväsendets överklagandenämnd

Rektor SL 21:9 
3 st

8.7 Beslut om avstängning av elev samt avstängningstidens 
längd
* 5:17 punkt 3 kan överklagas i Förvaltningsdomstol

VO-chef UA SL 5:17, 
18

8.8 Beslut om att helt eller delvis stänga av elev från utbild-
ning med praktiska inslag
* Kan överklagas i Förvaltningsdomstol

VO-chef UA SL 5:19

8.9 Beslut om att avstängning av elev från utbildning med 
praktiska inslag ska avse viss tid eller gälla utan tidsbe-
gränsning

VO-chef UA SL 5:20

9. Utbildning i svenska för invandrare

Nr Ärende Delegat Ersättare Lag-
rum

9.1 Beslut om att elever ska hålla sig med enstaka egna 
lärverktyg

Rektor SL 22:5

9.2 Beslut om att ta emot person till utbildningen
* Kan överklagas hos skolväsendets överklagandenämnd

Rektor SL 22:15

9.3 Beslut om att utbildningen på en kurs för en elev ska 
upphöra
* Kan överklagas i skolväsendets överklagandenämnd

Rektor SL 22:16 
2 st

9.4 Beslut om att på nytt bereda plats på utbildning för elev 
vars utbildning upphört
* Kan överklagas i skolväsendets överklagandenämnd

Rektor SL 22:17

9.5 Beslut om att på nytt bereda plats för elev på utbildningen
* Kan överklagas i skolväsendets överklagandenämnd

Rektor SL 22:17

9.6 Beslut om avstängning av elev samt avstängningstidens 
längd
* 5:17 punkt 3 kan överklagas i Förvaltningsdomstol

VO-chef UA SL 5:17, 
18

9.7 Beslut om att helt eller delvis stänga av elev från utbild-
ning med praktiska inslag

VO-chef UA SL 5:19
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* Kan överklagas i Förvaltningsdomstol

9.8 Beslut om att avstängning av elev från utbildning med 
praktiska inslag ska avse viss tid eller gälla utan tidsbe-
gränsning

VO-chef UA SL 5:20

10. Utbildning, gemensamma frågor, antagning m.m. 

Nr Ärende Delegat Ersättare Lagrum

10.1 Samverkansavtal med annan 
kommun gällande gymnasie- och 
vuxenutbildning

VO-chef UA

10.2 Upprättande av plan mot kränkande 
behandling samt
likabehandlingsplan

Rektor SL 6:8

10.3 Skyldighet att skyndsamt utreda 
omständigheter kring anmälda 
kränkningar med mera

Rektor SL 6:10

10.4 Beslut avseende antagning till 
gymnasieskolan

VO-chef UA SL 15:12 
GyF 7:7-8

10.5 Beslut om inackorderingsbidrag
* Får överklagas som förvaltningsbesvär i 
allmän förvaltningsdomstol. SkolL 28 kap 
5§ p7

Verksamhets-
Controller 

SL 15:32

10.6 Beslut att inte ta emot obehörig 
sökande
* Får överklagas i skolväsendets 
överklagande nämnd SkolL 28 kap, 12§ p 
4

VO-chef UA SL 16:36  
Sf 17:14

10.7 Dispens från betyget godkänt i 
engelska vid ansökan till nationellt 
program
* Efter yttrande från rektor

VO-chef UA SL 16:32

10.8 Yttrande från hemkommun VO-chef UA SL 16:48

10.9 Beslut angående sökande från annan 
kommun

VO-chef UA SL 16:44, 
47, Sf 17:19, 
21

10.10 Mottagande av elever från utlandet
* Får överklagas i skolväsendets överkla-
gande nämnd SkolL 28 kap, 12§ p 4

VO-chef UA SL 29:2-5
GyF 12:11

10.11 Beslut om antalet platser som avsätt 
för fri kvot

VO-chef UA GyF 7:3

10.12 Meritvärde – kompletterande urvals-
grunder, färdighetsprov

VO-chef UA GyF 7:5
GyF 5:8
GyF 5:16

10.13 Fördelning av elever på inriktningar i 
högre årskurs då inriktningsgaranti 
inte medgivits

Rektor GyF 7:6

10.14 Inriktningsgaranti VO-chef UA SL 16:12, 39

10.15 Byte av studieväg Rektor GyF 7:9

10.16 Återantagning Rektor GyF 7:10

10.17 Antagning vid senare tidpunkt än vid 
början av utbildningen samt i före-
kommande fall beslut att den sökande 
skall genomgå inträdesprov

Rektor GyF 7:8

10.18 Beslut angående sökande till högre Rektor SL 5:18
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årskurs när hemkommunen inte er-
bjuder sökt inriktning
* SFS 1985:1100 ändr SFS 1999:180 – 
avser elev som påbörjar utbildning före 
den 1 juli 2011

10.19 Utse ledningsgrupp för Yrkeshög-
skoleutbildning och sköta uppgifter 
enligt YrkhögskF 4:2

Rektor YrkeshögskF 
4:5

10.20 Tillfälligt inställande av undervisning 
– gymnasium, vuxenutbildning: 1 dag

Rektor,
RV

10.21 Tillfälligt inställande av undervisning 
– gymnasium, vuxenutbildning: > 2 
dagar

VO-chef UA

10.22 Information om icke skolpliktiga 
ungdomar

Rektor SL 29:9

10.23 Beslut i anledning av ansökan om 
kontant resebidrag
* Enligt fastställda regler

Verksamhetscontroller Verksamhetsutvecklare

10.24 Beslut om stipendier ur Gösta och 
John Darlins fond, Osbypannans 
Resestipendiefond samt Landsfiskal 
Johannes och fru Teresia Browns 
minnesfond

UUA

10.25 Beslut om bidrag till fristående 
gymnasieskola, gymnasiesärskola 

UUA SL 16:53

10.26 Tilläggsbelopp till fristående 
gymnasieskola

VO-chef UA Verksamhets-
controller

SL16:54

10.27 Beslut om regler och storlek på 
kontakt reseersättning

UUA

10.28 Beslut om att anställa obehörig lärare 
längre än sex (6) månader, dock 
längst tolv (12) månader.

Rektor SL 2:19

10.30 Rutiner för klagomål. VO-chef UA SL 4:8

10.31 Hantering av inkomna klagomål UUA VO-chef UA SL 4:7

10.32 Utse ställföreträdande/tillförordnad 
rektor

VO-chef UA Rektor SL 2:9

10.33 Avstängning i de frivilliga 
skolformerna.

UUA VO-chef UA SL 5:17

10.34 Avstängningstid i de frivilliga 
skolformerna

UUA VO-chef UA SL 5:18

10.35 Avstängning från viss utbildning med 
praktiska inslag

UUA VO-chef UA SL 5:19

11. Näringsliv

Nr Ärende Delegat Ersättare Lag-
rum

11.1 Projektsamarbete med näringslivsorganisationer
- inkl. beslut om finansiering

UUA VO-chef UA

11.2 Skåne Nordost-samverkan VO-chef UA Kommunchef

11.3 Utmärkelsen ”Årets Eldsjäl” UUA VO-chef UA
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11 4 Etableringsärende UUA VO-chef UA

12. Arbete/Sysselsättning 

Nr Ärende Delegat Ersättare Lag-
rum

12.1 Skåne Nordost-samverkan VO-chef UA Kommunchef

12.2 Projektsamarbete med externa aktörer, inkl. finansiering UUA VO-chef UA

12.3 Fastställande av cafeteriapris utifrån självkostnadsprincip Enhetschef VO-chef UA

13. Beslut om ekonomiskt bistånd

Ärende Delegat Ersättare Lag-
rum

13.1 Beslut i ärenden om försörjningsstöd enligt riksnorm

- med villkor om praktik eller kompetenshöjande åtgärd
- med vägrande av eller nedsättning av fortsatt försörj-
ningsstöd

Socsekr, soc-
assistent enligt 
riktlinjer

Socsekr
Socialsekr

4 kap 1 § 
SoL 

4 kap 
4-5 §§
SoL

13.2 Beslut om bistånd i form av förmedling av egna medel Socsekr 4 kap 1 § 
SoL

13.3 Beslut om bistånd utöver vad som följer av 4 kap 1 § 
SoL då särskilda skäl finns
- enligt riktlinjer

- ekonomiskt bistånd som inte regleras av de 
ekonomiska riktlinjerna upp till trettio (30) procent av 
basbeloppet
- ekonomiskt bistånd som inte regleras av de 
ekonomiska riktlinjerna upp till femtio (50) procent av 
basbeloppet
- övrigt utöver femtio (50) procent av basbeloppet

Socsekr, soc-
assistent

Socsekr

Enhetschef

UUA

4 kap 2 § 
SoL

13.4 Beslut om ekonomiskt bistånd till begravningskostnader 
och utgifter i omedelbar anslutning till dödsfallet

Socsekr/assistent 4 kap 2 §
SoL

13.5 Beslut om att återkräva ekonomiskt bistånd enligt 4 kap 
1 § SoL

Samordnare 9 kap
1-2 §§ 
SoL

13.6 Beslut om att återkräva ekonomiskt bistånd enligt 4 kap 
2 § SoL

Samordnare 9 kap
2 § 2 st
SoL

13.7 Beslut om bistånd till Glappet i Etableringsreformen
* Kontakt ska tas med Migrationsverket innan ersättning betalas 
ut med särskilt belopp

Socsekr

13.8 Beslut om att inleda utredning Socsekr 11 kap 1 
§ SoL

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

Samordnare 11 kap 1 
§ SoL

13.10 Beslut om eftergift av ersättningsskyldighet enligt 9 kap 
1 och 2 §§, 8 kap 1§

Samordnare 9 kap 1 §, 
3 st SoL
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13.11 Beslut om att föra talan i Förvaltningsrätt om återkrav 
enligt 9 kap 1 § SoL

UUA 9 kap 3 § 
SoL

14. Beslut rörande vuxna

Nr Ärende Delegat Ersättare Lag-
rum

14.1 Beslut om bistånd i form av vård (placering/om-
placering) i familjehem

Enhetschef 4 kap 1 § 
SoL

14.2 Beslut om beviljande av bistånd i form av öppenvårds-
insatser för vuxna
* Högst 50 % av basbeloppet per klient och månad

Enhetschef 4 kap 1 § 
SoL

14.3 Beslut om bistånd i form av vård (placering/om-
placering) i hem för vård eller boende
* Högst tre (3) månader 
* Mer än tre (3) månader

Enhetschef
UUA

4 kap 1 § 
SoL

14.4 Beslut om strukturerad öppenvård
* Avser öppenvård på Resurshuset

Socsekr 4 kap 1 § 
SoL

14.5 Beslut om ersättning till familjehem (arvode och om-
kostnadsersättning)
- enligt riktlinjer
- över riktlinjer

Enhetschef
UUA

4 kap 1 § 
SoL

14.6 Beslut om upphörande av bistånd i form av familjehem 
eller vård i hem för vård och boende

Enhetschef 4 kap 1 § 
SoL

14.7 Beslut om bistånd i form av kontaktperson/-familj Socsekr 4 kap 1 §
SoL

14.8 Beslut om bistånd i form av behandlingspedagog Socsekr 4 kap 1 §
SoL

14.9 Beslut om boendestöd Socsekr 4 kap 1 §
SoL

14.10 Beslut om bistånd i form av boende i jourlägenhet Socsekr 4 kap 1 §
SoL

14.11 Beslut om samtalskontakt med socialsekreterare Socsekr 4 kap 1 §
SoL

14.12 Beslut om upphörande av bistånd i form av kontakt-
person/-familj

Socsekr 4 kap 1 §
SoL

14.13 Beslut om förordnande och entledigande av kontakt-
person/-familj

Socsekr

14.14 Beslut om arvode och omkostnadsersättning till 
kontakt-person/-familj enligt Sveriges Kommuner och 
Landsting (SKL)
- enligt riktlinjer

- över riktlinjer

Socsekr

Enhetschef

14.15 Beslut om ersättning för uppehälle (egen avgift) vid 
stöd- och hjälpinsatser av behandlingskaraktär, i 
samband med vård i HVB-hem eller familjehem

Socsekr 8 kap8 1§ 
1 st SoL
42a § SoF

14.16 Beslut om anmälan till försäkringskassa att nämnden 
ska uppbära sjukpenning för den som bereds vård i 
sådant HVB-hem eller familjehem som ger behandling 
åt missbrukare

Socsekr 3 kap 15§
AFL

14.17 Beslut om att underrätta försäkringskassa om att Socsekr 17 kap 1§



20

nämnden ska uppbära ersättning enligt AFL AFL
9 kap
2 § SoL

Nr Ärende Delegat Ersättare Lagrum

14.18 Beslut om att inleda utredning Socsekr 11 kap 1 st 
SoL

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

Enhetschef 11 kap 1 st 
SoL

14.20 Beslut om att utredning inte ska föranleda någon åtgärd 11 kap 2§ 
SoL

14.21 Beslut om framställning om överflyttning av årende till 
nämnd i annan kommun

UUA 16 kap 
1 § SoL

14.22 Beslut i fråga om mottagande av ärende från annan 
kommun

UUA 16 kap 1§
SoL

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

Socsekr 42§ 2 st 1 
p SoF

14.24 Beslut om anmälan till överförmyndaren om behov av 
god man/förvaltare inte längre föreligger

Socsekr 42§ 2 st 1 
p SoF

15. Beslut enligt LVM (Lag om vård av missbrukare i vissa fall)

Nr Ärende Delegat Ersättare Lag-
rum

15.1 Beslut om att ansöka hos Förvaltningsrätt om vård enligt 
LVM 
* Beslut som enl 47 § SoL kan delegeras till utskott men inte till 
tjänsteman

UUA LVM 11§

15.2 Beslut om omedelbart omhändertagande av missbrukar
* Beslut som enl 47 § SoL kan delegeras till utskott men inte till 
tjänsteman

UUA LVM 13§

15.3 Beslut om omedelbart omhändertagande av missbrukare
* Beslutanderätten får användas när utskottets beslut inte kan 
avvaktas

Ordföranden i 
barn-och skol-
nämnden

Vice ordför-
anden i barn- 
och skol-
nämnden

LVM 13§

15.4 Beslut om att inleda utredning om det kan finnas skäl att 
bereda någon tvångsvård

Enhetschef LVM 7§

15.5 Beslut om att utredning inte ska inledas eller att inledd 
utredning ska läggas ned alternativt övergå i utredning 
enligt SoL 11:1

Enhetschef LVM 7§

15.6 Beslut om att utse kontaktman som ska svara för 
kontakten mellan missbrukaren och olika vårdgivare

Enhetschef LVM 8§

15.7 Beslut om läkarundersökning samt utse läkare för 
undersökningen

Socsekr LVM 9§

15.8 Beslut om ansökan om intagning på visst hem för vård 
eller boende efter beslut om omedelbart 
omhändertagande enligt LVM

Enhetschef LVM 19§

15.9 Beslut om att begära polishandräckning för att föra 
missbrukare till läkarundersökning

Enhetschef LVM 45§
1

15.10 Beslut om begäran om biträde av polis för inställelse till 
vårdinstitution

Enhetschef LVM 52§
2

15.11 Beslut om egen avgift vid placering i LVM-hem Socsekr 8 kap 1 § 
SoL
42a§ SoF
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16. Beslut rörande barn och ungdom (ensamkommande)

Nr Ärende Delegat Ersättare Lagrum

Placering

16.1 Godkännande av familjehems lämplighet för vård 
och fostran

UUA 6 kap 6§ 1 
och 2st 
SoL

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

UUA 4 kap 1§ 
SoL

16.3 Godkännande av jourhems lämplighet för tillfällig 
vård och fostran

UUA 6 kap 6§ 
3st SoL

16.4 Beslut om tillfällig vistelse i familjehem eller 
jourhem

Enhetschef VO-chef UA 4 kap 1§ 
SoL

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

Enhetschef VO-chef UA 4 kap 1§ 
SoL

16.6 Beslut om bistånd åt barn och ungdom i form av 
vård (placering/ omplacering) i hem för vård eller 
boende
-Högst tre mån
-Utöver tre mån

Enhetschef
UUA

VO-chef UA

4 kap 1§ 
SoL

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

1e socsekr Enhetschef 4 kap 1§ 
SoL

16.8 Beslut om ersättning till familjehem (arvode och 
omkostnads ersättning) gällande barn och ungdom
-enligt SKLs riktlinje
-över SKLs riktlinje

Socsekr
Enhetschef

1:e socsekr

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

Enhetschef VO-chef UA

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

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

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

Socsekr 1:e socsekr 18 kap 19§ 
SFB

16.12 Underrättelse till Försäkringskassan barn med 
underhållsstöd återflyttar till biologiska föräldrar

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

16.13 Beslut om framställan till CSN om ändring av 
betalnings- mottagare för studiemedel

Socsekr 1:e socsekr 2 kap 33§ 
andra 
stycket 
studie- 
stöds 
förord- 
ningen
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Nr Ärende Delegat Ersättare Lagrum

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

UUA 6 kap 8§ 
SoL

Öppenvård

16.15 Beslut om bistånd i form av personligt stöd av 
socsekr

Socsekr 4 kap 1§ 
SoL

16.16 Beslut om bistånd i form av öppenvård
-internt
-externt

Socsekr
Enhetschef

VO-chef AU
4 kap 1§ 
SoL

16.17 Beslut om bistånd i form av kontaktfamilj eller 
kontaktperson

Socsekr 1:e socsekr 4 kap 1§ 
SoL

16.18 Förordande och entledigande av kontaktfamilj och 
kontaktperson

Socsekr 1:e socsekr

16.19 Beslut om ersättning till kontaktfamilj och 
kontaktperson

1e socsekr Enhetschef

16.20 Bistånd i form av socialt kontrakt Enhetschef VO-chef UA 4 kap 1§ 
SoL

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

Socsekr 1:e socsekr 
Enhetschef

4 kap 1§ 
SoL

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

Socsekr 1:e socsekr 
Enhetschef

4 kap 1§ 
SoL

Utredning

16.23 Beslut om att inleda utredning Socsekr 1:e socsekr 11 kap 1§ 
SoL

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

Enhetschef 1:e socsekr 11 kap 1§ 
SoL

16.25 Beslut om att inleda utredning oavsett den 
enskildes samtycke

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

16.26 Förlängning av utredningstid i ärenden som rör 
barn

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

16.27 Beslut om att utredning inte ska föranleda någon 
åtgärd

1e socsekr Enhetschef 11 kap 1§ 
SoL

Övrigt

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

Enhetschef VO-chef UA 2 a kap 10§ 
SoL

16.29 Meddela inställning i fråga om annan kommuns 
begäran om överflyttning

Enhetschef VO-chef UA 2a kap 10§ 
SoL

16.30 Beslut i fråga om mottagande av ärende från 
annan kommun 

UUA 2a kap 11§ 
SoL

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

Enhetschef 6 kap 11§ 
SoL
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Nr Ärende Delegat Ersättare Lagrum

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

Socsekr 5 kap 3§ 1 
och 2st 
SoF

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

Socsekr 5 kap 3§ 1 
och 2st 
SoF

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

Socsekr 5 kap 3§ 
3st SoF

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

Socsekr

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

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

UUA UUAO eller 
UUAVO

4§ LVU

16.37 Beslut om omedelbart omhändertagande
När utskottets beslut inte kan avvaktas

UUA
BSNO eller 
BSNVO

6§ LVU

16.38 Beslut om hur vården ska ordnas och var den 
unge ska vistas under vårdtiden
När utskottets beslut inte kan avvaktas

UUA

BSNO eller 
BSNVO

11§ 1-2 st 
LVU

16.39 Beslut om att omhändertagande enligt 6§ LVU 
ska upphöra

UUA BSNO eller 
BSNVO

9§ 3st 
LVU

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

UUA 13§ 1st 
LVU

16.41 Beslut i fråga om fortsatt vård UUA 13§ 2st 
LVU

16.42 Beslut att den unges vistelseort inte ska röjas för 
vårdnadshavare
När utskottets beslut inte kan avvaktas

UUA

Enhetschef

14§ 2st 1p 
LVU

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

UUA 14§ 23st 
LVU

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

UUA 21§ LVU

16.45 Beslut om kontaktperson eller öppen behandling 
(s.k. mellantvång)

UUA 22§ LVU

16.46 Prövning om beslut om förebyggande insats ska 
upphöra att gälla

UUA 22§ 3st 
LVU

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

UUA 22§ 3st 
LVU

16.48 Beslut om läkarundersökning, att utse läkare samt 
plats för läkarundersökning

Socsekr 1e socsekr 32§ 1st 
LVU
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Nr Ärende Delegat Ersättare Lagrum

16.49 Beslut om att begära biträde av polis för att 
genomföra läkarundersökning
När utskottets beslut inte kan avvaktas

UUA

BSNO eller 
BSNVO

43§ 1p 
LVU

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

Enhetschef VO-chef UA 43§ 2p 
LVU

16.51 Beslut om att hos förvaltningsrätt ansöka om 
förlängning av utredningstid

Enhetschef 8§ LVU

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

Socsekr 1e socsekr 11§ 4st 
LVU

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

Nr Ärende Delegat Ersättare Lagrum

16.1 Beslut om att föra talan i Förvaltningsrätt 
om återkrav enligt SoL 9 kap § 1.

UUA 9 kap. 3 § SoL

16.2 Beslut om att föra talan i ärenden eller mål 
vid allmän domstol eller 
förvaltningsdomstol.

Enhetschef VO-chef U A 10 kap. 2 § SoL

16.3 Överklagande och yrkande om inhibition i 
förvaltningsrätt eller högsta 
förvaltningsdomstolen och beslutet 
ursprungligen fattas av delegaten, samt 
angivande av yttrande i SoL- och LVM-
ärenden där ursprungsbeslutet fattats av 
delegaten 

Delegaten i ur-
sprungsbeslutet

Enhetschef 10 kap. 1 o 2 §§ SoL
6 kap. 33, 34 §§ KL

16.4 Överklagande, yrkande om inhibition samt 
yttrande till förvaltningsrätt och kammarrätt 
i SoL, LVM- ärenden när ursprungsbeslutet 
fattas av utskottet
* När brådska råder eller sammanträde med 
utbildnings- och arbetsutskott ej kan avvaktas

Ordföranden i 
UUA

10 kap. 1 o 2 §§ SoL 
6 kap. 36§ KL

16.5 Avvisande av ombud i samband med 
individärenden

Enhetschef

16.6 Yttrande till allmän domstol i brottmål Enhetschef 31 kap. 1 § 1 st BrB

16.7 Yttrande till allmän domstol när den som 
begått brottslig gärning kan bli föremål för 
LVM-vård

Enhetschef 31 kap. 1 § 2 st BrB

16.8 Yttrande till åklagare vid åtalsprövning Enhetschef LVM 46 §

16.9 Yttrande i körkortsärende Socsekr Körkortslagen 
(1977:477) 39 § 3 st

16.10 Yttrande angående värdeautomatspel Assistent Lotterilagen (1994:1000)  
44 §

16.11 Upplysning i vapenärenden
* Samtycke krävs

Socsekr
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Nr Ärende Delegat Ersättare Lagrum

16.12 Dödsboanmälan Assistent Ärvdabalken (1958:637) 
20 kap 8a §  

16.13 Beslut om att ordna med gravsättning m.m. Enhetschef Begravningslagen 
(1990:1144)
5 kap. 2 §

16.14 Yttrande till tillsynsmyndighet
* Tillsynsmyndighet är Inspektionen för vård och 
omsorg, Länsstyrelsen, JO, JK, DO

UUA 13 kap. 2 § SoL

16.15 Utredning av anmälan om missförhållande 
eller risk för missförhållanden

Enhetschef VO-chef UA 14 kap. 6 § SoL

16.16 Anmälan om allvarliga missförhållanden 
eller påtaglig risk för allvarligt missförhål-
lande inom verksamhetsområde utbildning- 
och arbete

VO-chef UA 14 kap. 7 § SoL

16.17 Beslut om polisanmälan angående 
misstanke om vissa grövre brott
* Avser misstanke om bort enligt 3,4 och 6 kap 
BrB, samt brott för vilket inte är föreskrivet 
lindrigare straff än fängelse i 2 år

Ordföranden i 
UUA

SoL 12 kap. 10§
SekrL 14 kap. 2 §

16.18 Beslut om polisanmälan angående brott mot 
den egna verksamheten
* Vid brådskande ärenden: arbetsledning

Ordföranden i 
UUA

SoL 12 kap. 10§
SekrL 1 kap. 5 §

17.19 Yttrande till Migrationsverket i 
åldersfråga

Socsekr 1e socsekr
Enhetschef

Begäran om 
uppgifter enl 17 kap 
1§ utlänningslagen

18. Tillstånd enligt alkohollagen

Nr Ärende Delegat Ersättare Lag-
rum

17.1 Beslut om ändrad serveringstid utanför normaltiden 
enligt alkohollagen 8 kap 19§

UUA 8 kap 19§

17.2 Beslut om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten.
Avser enstaka tillfällen eller i avvaktan på permanent tillstånd.

Enhetschef 
vuxenenhet

VO-chef UA Al 8 kap 
2§

17.3 Beslut om tillfälligt serveringstillstånd till slutna 
sällskap

Enhetschef 
vuxenenhet

VO-chef UA Al 8:2

17.4 Besluta att ej meddela serveringstillstånd p.g.a. att 
ansökningsavgiften ej erlagts eller p.g.a. att sökanden 
ej inlämnat erforderliga ansökningshandlingar

Enhetschef  
vuxenenhet

8 kap 2§
1 st

17.5 Beslut om särskilt medgivande för ombyggnad av 
serveringsställe som medför väsentlig förändring av 
serveringslokal

UUA 9 kap 11 §

17.6 Beslut att låta konkursbo fortsätta serveringsrörelse UUA 9 kap 12§

17.7 Beslut att omedelbart återkalla serveringstillstånd Ordföranden i 
UUA

9 kap 18§

17.8 Beslut vad gäller återkallelse av serveringstillstånd som 
inte längre utnyttjas

Enhetschef 
vuxenenhet

9 kap 18§

17.9 Utlämnande av uppgift på begäran av annan tillsyns-
myndighet

Enhetschef 
vuxenenhet

9 kap 8§
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Nr Ärende Delegat Ersättare Lagrum

17.10 Framställan till tillståndshavare om tillträde till drifts-
ställe, tillhandahavande av handlingar som rör 
verksamheten , biträde vid tillsyn, utlämnande av 
varuprover och tillgång till verksamhetsredovisning

Enhetschef 
vuxenenhet

9 kap 13§

17.11 Framställan om tillträde till servering eller detaljhandel 
med öl klass II, samt upplysningar som behövs för 
tillsynen

Enhetschef 
vuxenenhet

9 kap 15 §

17.12 Begäran om biträde av polismyndigheten för utövande 
av tillsyn

Enhetschef 
vuxenenhet

9 kap 9§

17 13 Beslut att avvisa för sent inkommet överklagande Enhetschef 
vuxenenhet

FvL 24§

SAMHÄLLSBYGGNADSUTSKOTTET
19. Planärenden, kart/GEO-data

Nr Ärende Delegat Ersättare Lag-
rum

18.1 Beslut om planbesked i de fall stöd för den 
avsedda åtgärden finne i en aktuell eller 
aktualitetsförklarad översiktsplan

SHBUt 5 kap 2 
o 5§§

18.2 Beslut om överenskommelse med sökande att 
planbesked får lämnas senare än inom fyra 
månader

SHBU 5 kap 4§

18.3 Upphävande av fastighetsplan ska inledas, att 
samrådshandlingar upprättas samt att samråd 
genomförs 

SHBU PBL

18.4 Upprättande av förslag till ny detaljplan SHBU PBL

18.5 Upprätta förslag till ändringar i detaljplan och 
förslag till planprogram 

SHBU PBL

18.6 Beslut om samråd om detaljplaneförslag SHBU PBL

18.7 Beslut om granskning SHBU

20. Teknik och service (mark, exploatering)

Nr Ärende Delegat Ersättare Lag-
rum

19.1 Beslut i ärende om underhållsbidrag till 
enskilda vägar och vägsamfälligheter

Gatuingenjör Enhetschef mark 
och  exploatering

19.2 Uthyrning, utarrendering, upplåtelse av mark 
och fastigheter förvaltade av kommunstyrelsen 
för en tid av högst två (2) år 

Enhetschef mark 
och exploatering

VO-chef SB

19.3 Hyra och arrendering av mark Enhetschef mark 
och exploatering

VO-chef SB

19.4 Försäljning av skog upp till femhundra (500) 
kbm per objekt

Skogsansvarig Driftschef

19.5 Medge bebyggelse intill gränsen för fastigheter 
under kommunstyrelsens förvaltning 

Enhetschef mark 
och exploatering
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Nr Ärende Delegat Ersättare Lagrum

19.6 Fastighetsjuridiska/lantmäteriärenden av formell art Enhetschef 
mark och 
exploatering

19.7 Köp och försäljning av mark och byggnader inom 
detaljplan/översiktsplan upp till tre (3) basbelopp

Enhetschef 
mark och 
exploatering

19.8 Försäljning av fastigheter > tre (3) basbelopp upp till 
sex (6) basbelopp 

SHBU

19.9 Försäljning av fastigheter då principbeslut om pris 
fattats av kommunstyrelsen

Enhetschef 
mark och 
exploatering

19.10 Yttrande till lantmäterimyndigheten angående 
fastighetsbildning där kommunen är sakägare

Enhetschef 
mark och 
exploatering

19.11 Förordnande av kommunjägare Enhetschef 
mark och 
exploatering

VO-chef SB

19.12 Kommunens beställare gentemot SBVT Enhetschef 
mark och 
exploatering

VO-chef SB

21. Trafikärenden
Nr Ärende Delegat Ersättare Lagrum

20.1 Trafikärenden, exempelvis framställningar till 
myndigheter, regionala organ m.fl. 

SHBU

20.2 Besluta om lokala trafikföreskrifter Gatuingenjör Enhetschef 
mark och 
exploatering

20.3 Tillfälliga lokala trafikföreskrifter samt 
yttranden och framställningar om lokala 
trafikföreskrifter och trafiksäkerhetsfrågor

Gatuingenjör Enhetschef 
mark och 
exploatering

20.4 Parkeringstillstånd för rörelsehindrade Administratör 
mark och 
exploatering    

Gatuingenjör Trafikförordningen 
(1998:1276)  13 kap. 

20.5 Ansvar för drift och underhåll Osby indu-
strispår. Befogenhet att stoppa trafik vid brist i 
infrastruktur eller järnvägstrafik tills rättelse 
sker

Gatuingenjör Transportstyrelsens 
föreskrifter om säker-
hetsstyrningssystem 
och övriga säkerhets-
bestämmelser för 
infrastrukturförvaltare 
med säkerhetstill-
stånd samt järnvägs-
företag med säker-
hetsintyg (TSFS 
2015:34)

20.6 Förordnande av parkeringsvakt Enhetschef 
mark- och 
exploatering

VO-chef 
SHBU

Lagen (1987:24) om 
kommunal parke-
ringsövervakning
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22. Kultur/Fritid, turism/lotterilag

Nr Ärende Delegat Ersättare Lag-
rum

21.1 Godkännande av förening och beviljande av 
bidrag till förening enligt fastställda normer och 
inom givna budgetramar

Chef kultur och fritid

21.2 Behandling av beslut om övriga föreningsbidrag 
inom givna budgetramar och lämnade riktlinjer

Chef kultur och fritid

21.3 Beslut i ärenden som rör tillståndsgivning m.m. 
enligt Lotterilagen 

Fritidsadministratör Chef kultur och 
fritid

Lotterilagen
(1994:1000)

23. Bostadsanpassningsbidrag

Nr Ärende Delegat Ersättare Lagrum

22.1 Beviljande av bostadsanpassningsbidrag till 
ett belopp överstigande fem (5) prisbasbelopp 
och upp till ett belopp om 500.000 kronor

SHBU Lagen 
(1992:1574) 
om bostadsan-
passningsbidrag 
m.m.

22.2 Avslag på ansökningar om bostadsanpass-
ningsbidrag till ett belopp överstigande fem 
(5) prisbasbelopp och upp till ett belopp om 
500.000 kronor

SHBU Lagen 
(1992:1574) 
om bostadsan-
passningsbidrag 
m.m.

22.3 Beviljande av bostadsanpassningsbidrag upp 
till ett belopp om högst fem (5) basbelopp

Byggnadsinspektör Lagen 
(1992:1574) 
om bostadsan-
passningsbidrag 
m.m.

22.4 Avslag på ansökningar om 
bostadsanpassningsbidrag upp till ett belopp 
om högst fem (5) prisbasbelopp.

Byggnadsinspektör Lagen 
(1992:1574) 
om bostadsan-
passningsbidrag 
m.m.

22.5 Beviljande av bidrag för att ta bort 
anordningar för funktionshindrade personer 
(återställning)

Byggnadsinspektör Lagen 
(1992:1574) 
om bostadsan-
passningsbidrag 
m.m.
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Verkställighet, exempel
För verkställighetsärenden gäller att beslut alltid skall följa såväl kommunens policy och riktlinjer 
inom personalpolitiken som övriga fastställda riktlinjer. Verkställighetsärenden kan även omfatta 
andra ärenden/ärendegrupper av liknande art och omfattning som de nedan angivna.

Ekonomisk förvaltning
Kommunchef
Förändringar av beslutsattest under resterande mandatperiod. Kommunstyrelsen fastställer besluts-
attest inför ny mandatperiod.

Personalpolitik
Enhetschef
Organisation för underordnad personal i sin enhet inom ramen för sin budget.

Närmast överordnad chef
Återbesättningsprövning under förutsättning att medel finns i budget.
Fastställa lön vid nyanställning av chefer * samråd sker med personalchef.
Fastställa lön vid nyanställning av övrig personal.
Anställning med varaktighet mindre än 1 år, innan beslut om anställning fattas ska samråd ske med 
personalkonsult för att bevaka lagstadgade skyldigheter såsom omplacering, LAS m.m.
Begära in läkarintyg vid sjukdom, utreda rehabiliteringsbehov, göra handlingsplan för återgång i 
arbete.
Avstängning, dock inte vid fel/försummelse eller brott.
Bevilja ledigheter utan lön som regleras i lag/avtal, bevilja arbetstagare att avbryta ledigheten.
Förlägga semester, inklusive huvudsemestern.
Bevilja ledigheter för enskild angelägenheter med lön, högst 10 dagar.
Infordra uppgift om bisyssla.
Godkännande av entledigande och förkortad uppsägningstid, avgångssamtal samt utfärda betyg och 
intyg.
Arbetsmiljöfrågor av löpande karaktär, uppgiftsfördelning enligt särskild förteckning.
Årlig löneöversyn.

Personalspecialist:
Teckna kollektivavtal om tidsbegränsad anställning och byta rast mot måltidsuppehåll.
Bevilja facklig utbildning med lön enligt lagen om facklig företrädare (LFF).
Godkänna för sent inkommen ansökan.

Ekonomi
Ekonomichef
Besluta att belasta investeringar med kreditivränta i enlighet med god redovisningssed.
Betalningsuppskov > 6 månader.
Godkännande av leasingavtal.

Fastighetsfrågor
Fastighetsstrateg
Inköp och anskaffning av material m.m. till ett maxbelopp av 200 tkr inom ram för anslagen 
budget.
Avrop på ramavtal, rabattavtal eller motsvarande.
Löpande underhåll och reparationer av kommunens fastigheter.

Kommunikation
Kommunikatör
Besluta om marknadsföringsinsatser och annan PR-verksamhet inom budget.

Samhällsbyggnad
Enhetschef kultur & fritid



30

Upplåtelse av fritidsgårdar, anläggningar och lokaler vid enstaka tillfällen.
Förändringar av fritidsgårdar och anläggningars öppethållande.

Gatuingenjör, ersättare administratör mark & exploatering
Flyttning av fordon och fordonsvrak

Mark- och exploateringsingenjör, ersättare verksamhetsområdeschef samhällsbyggnad
Yttrande över mindre avvikelse, grannmedgivande, avseende kommunala fastigheter

Utbildning och arbete
Rektor vuxenutbildning
Ansökan om statsbidrag gällande yrkesvux och yrkeshögskola.





l~ IOSBY 
"(Y KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammantrådesdatum 

2017-03-22 

Kommunstyrelsens ledningsutskott 

§ 34 

Intern kontroll 2016, avrapportering 

KS/2016:754 040 

Beslut 

Kommunstyrelsens ledningsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta. 

Kommunstyrelsen ger komrnunledningsförvaltningen, serviceför
valtningen, förvaltningen för utbildning och arbete, samt samhälls
byggnadsförvaltningen i uppdrag att genomföra föreslagna åtgärder 
utifrån avrapporteringen av intern kontrollarbetet 2016. 

Kommunstyrelsen uttalar, med utgångspunkt från nämndernas och 
bolagens uppföljningsrapporter att den interna kontrollen 2016 ut
förts på ett tillfredsställande sätt i sin helhet för Osby kommun in
klusive helägda kommunala bolagen. 

I övrigt läggs redovisningen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att tillse att det finns en 
god intern kontroll inom Osby kommun samt att ta ställning till den interna 
kontrollens kvalitet. 

Kommunledningsförvaltningen har sammanställt avrapportering av intern 
kontroll 2016 för kommunstyrelsens verksamhetsområden, nämnder, över
förmyndaren och kommunala bolag. Några större avvikelser har inte konsta
terats i de genomförda kontrollerna och kommunledningsförvaltningen an
ser därmed att Osby kommun har en god intern kontroll 2016. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse "Avrapportering intern kontroll 2016" daterad den 8 mars 
2017 från kommunchef Petra Gurnmeson och ekonomichef Pia Lind vall 
Bengtsson. 

Rapport Intern kontroll 2016, Osby kommun och helägda kommunala bolag. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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Kommunledningsförvaltningen 
Pia Lindvall Bengtsson 
0479528161 
pia.lindvall@osby.se 

Besköksadress Briogatan 1
Postadress 
Kommunledningsförvaltningen
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

Avrapportering intern kontroll 2016
Dnr KS/2016:754 040  

Kommunledningsförvaltningens förslag till  kommunstyrelsen 

- Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen, serviceförvaltningen, 
förvaltningen för utbildning och arbete, samt samhällsbyggnadsförvaltningen i 
uppdrag att genomföra föreslagna åtgärder utifrån avrapporteringen av intern 
kontrollarbetet 2016.

- Kommunstyrelsen uttalar, med utgångspunkt från nämndernas och bolagens 
uppföljningsrapporter  att den interna kontrollen 2016 utförts på ett 
tillfredsställande sätt i sin helhet för Osby kommun inklusive helägda kommunala 
bolagen.

- I övrigt läggs redovisningen till handlingarna

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att tillse att det finns en god intern 
kontroll inom Osby kommun samt att ta ställning till den interna kontrollens kvalitet.

Kommunledningsförvaltningen har sammanställt avrapportering av intern kontroll 2016 
för kommunstyrelsens verksamhetsområden, nämnder, överförmyndaren och kommunala 
bolag. Några större avvikelser har inte konstaterats i de genomförda kontrollerna och 
kommunledningsförvaltningen anser därmed att Osby kommun har en god intern kontroll 
2016.

Beslutsunderlag

Rapport Intern kontroll 2016, Osby kommun och helägda kommunala bolag

Ärende

Intern kontroll innebär att kommunens tillgångar tryggas, minimerar risker, säkrar 
systemet och rutiner, säkerställer att resurser används i enlighet med tagna beslut, säkrar 

http://www.osby.se/
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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.

I kommunallagen 6 kapitel § 7 finns bland annat lagstiftat om nämnders/styrelsers ansvar 
för att se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i 
övrigt tillfredsställande sätt.

Det interna kontrollarbetet bedrivs utifrån kommunens reglemente för intern kontroll, 
antaget av kommunfullmäktige 1999-03-22, § 27. Under 2017 planeras för översyn av 
gällande reglemente, samt utbildningsinsatser som vägledning för arbetet med intern 
kontroll i Osby kommun.

I stort sett alla kontrollmoment har återrapporterats utifrån beslutade kontrollplaner för 
2016. Några större avvikelser har inte konstaterats i de genomförda kontrollerna och 
kommunledningsförvaltningen konstaterar att  Osby kommun har en god intern kontroll 
2016. 

 

Beslutet skickas till 

Ekonomiavdelningen

Petra Gummeson Pia Lindvall Bengtsson 
Kommunchef Ekonomichef 
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Osby kommun 

Sammanfattning 

Intern kontroll innebär att kommunens tillgångar tryggas och att risker minimeras, 
säkrar system och rutiner, samt säkerställer att resurser används i enlighet med antagna 
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. 

Planer för 2016 års interna kontrollarbete antogs av nämnder/styrelse och bolag 
årsskiftet 2015/2016. 

I enlighet med Osby kommuns reglemente för intern kontroll/"kvalitetssäkring" 
avrapporteras nämnders, styrelse och bolagens arbete med intern kontroll för år 2016 till 
kommunstyrelsen.  

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att tillse att det finns en god intern 
kontroll inom Osby kommun samt att ta ställning till den interna kontrollens kvalitet, 

I samband avrapportering har inte några större avvikelser 
rapporterats. Förbättringsåtgärder har föreslagits inom en del områden,  gällande  bland 
annat översyn av rutiner, utbildningsinsatser mm . En del åtgärder har genomförts 
fortlöpande, för att förbättra säkerhet och kvalitet i verksamheten. 

Intern kontrollarbetet har under 2016 genomförts i hela Osby kommun, samt i 
kommunens helägda bolag, på ett tillfredsställande sätt i enlighet gällande reglemente. 
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Kommunledningskontor 

Intern kontroll 2016, rapportering av åtgärder från föregående år 

Plan 

Rutin/sys-
tem Kontrollmoment 

Sann
olik-
het 

Kon-
sek-
vens 

Risk-
bedöm-
ning 

Ans-
va-rig 

Frek-
vens Metod 

Rappor
tering 
till 

Klar 

Uppföljning 
verkställig-
het  

 Beslut i kommun 
fullmäktige, 
nämnder och 
utskott  

3 3  9  Kansliet   Årligen  Förfråg
an  

Kommu
nfullmä
ktige  

 

 Datorkonto, 
hantering av 
dessa  

 Att säkerställa 
rätt nivå av 
behörighet  

4 3  12  Systemt
ekniker  

 1 
ggr/år  

stickpr
ov  

 IT-chef   1 dec 

 Virus och 
skadlig 
programkod  

 kontroll att 
brandvägg och 
signaturfiler är 
uppdaterad  

2 3  6  Systemt
ekniker  

 1 
ggr/kvar
tal  

stickpr
ov  

 IT-chef   1 dec 

 Återläsning 
av 
säkerhets-
kopiering  

 Säkerställa att 
återläsning kan 
göras  

1 4  4  Systemt
ekniker  

 1 
ggr/kvar
tal  

stickpr
ov  

 IT-chef   1 dec 

 Kompetens-
bortfall  

 säkerställa att vi 
täcker upp för 
varandra samt att 
dokumentation 
finns  

2 2  4  Systemt
ekniker  

 1 
ggr/år  

 full 
kontroll 
av 
dokum
entatio
n  

 IT-chef   1 dec 

 Förmåner/ 
arvoden  

 Kontrollera 
redovisningen av 
förmåner och 
arvoden.  

4 3  12  Lönean
svarig  

 1 
gång/år  

 
Stickpr
ov  

 HR 
chef  

 1 dec  

 Psykosocial 
arbetsmiljö  

 Undersökning av 
psykosocial 
arbetsmiljö med 
hjälp av 
medarbetarenkät  

3 4  12   HR 
konsult  

 1 
gång/år  

 Enkät   HR 
Chef  

 1 dec  

 Introduktion 
av 
nyanställda  

 Säkerställa att 
checklistor följs 
och välkomst-
USB lämnas  

3 3  9   HR 
konsult  

 1 
gång/år  

 Enkät   HR 
Chef  

 1 dec  

 Arbetstill-
fredsstäl-
lelse  

 Kontrollera risk 
för övertid  

3 3  9   HR 
konsult  

 1 
gång/år  

 
Person
alekon
omiska 
redovis
ningen  

 KF   31 
dec  

 Personal-
försörjning  

 Risk för allt för 
stor 
personalomsättni
ng samt svårt att 
rekrytera och 
behålla personal 
inom bristyrken  

4 4  16   HR 
konsult  

 1 
gång/år  

 
Person
alekon
omiska 
redovis
ningen  

 KF   31 
dec  

 
Försäkringar  

 Kontrollera att vi 
har rätt 
försäkringar, alla 
objekt och 
verksamheter 
omfattas  

4 4  16  System
ekonom  

 1 
gång/år  

 
Säkers
tälla 
proces
s  

 
Ekono
michef  

 31 
dec  

 
Leverantörs-
betalningar  

 Kontrollera att vi 
betalar ut till rätt 
leverantör  

4 4  16  Redovi
sningse
konom  

 1 
gång/år  

 
Stickpr
ov och 

 
Ekono
michef  

 31 
dec  
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Rutin/sys-
tem Kontrollmoment 

Sann
olik-
het 

Kon-
sek-
vens 

Risk-
bedöm-
ning 

Ans-
va-rig 

Frek-
vens Metod 

Rappor
tering 
till 

Klar 

proces
sen  

 
Löneutbetal
ningar  

 Kontrollera att 
löneassistenter 
rätt lön  

2 3  6  Budget
ekonom  

 1 
gång/år  

 
Stickpr
ov  

 
Ekono
michef  

 31 
dec  

Kontrollrapport 

Kontrollmoment: Beslut i kommun fullmäktige, nämnder och utskott 

Enhet: Kansliet Kontroll av process  

Process (rutin/system): Uppföljning verkställighet Dokumenterad 
processbeskrivning finns Ja 

  Processen fungerar enligt 
processbeskrivningen Ja 

Kontroll utförd (datum): 2017-01-31 Processen fungerar utan 
processbeskrivning Nej 

Kontrollansvarig: Kansliet Processen behöver utvecklas Ja 

Resultat:    

Motionen "Angående gång och cykelväg till Lönsboda pistolskytteklubb och återvinningsgård" som bifölls av 
kommunfullmäktige den 15 juni 2015, § 60, har ännu inte verkställts. 

Åtgärder:    

Kommunstyrelsens verksamhetsområde samhällsbyggnad har meddelat att gatuingenjören tar med motionens 
förslag i arbetet med en cykelplan för kommunen. 

 

Kontrollmoment: Att säkerställa rätt nivå av behörighet 

Enhet: IT Kontroll av process  

Process (rutin/system): Datorkonto, hantering av dessa Dokumenterad 
processbeskrivning finns Ja 

  Processen fungerar enligt 
processbeskrivningen Ja 

Kontroll utförd (datum): 2016-12-19 Processen fungerar utan 
processbeskrivning  

Kontrollansvarig: IT-Systemtekniker Processen behöver utvecklas Nej 

Resultat:    

stickprov genomfört 

Åtgärder:    
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Kontrollmoment: kontroll att brandvägg och signaturfiler är uppdaterad 

Enhet: IT Kontroll av process  

Process (rutin/system): Virus och skadlig programkod Dokumenterad 
processbeskrivning finns Ja 

  Processen fungerar enligt 
processbeskrivningen Ja 

Kontroll utförd (datum): 2016-12-20 Processen fungerar utan 
processbeskrivning  

Kontrollansvarig: Systemtekniker Processen behöver utvecklas Nej 

Resultat:    

kontroll genomfört 

Åtgärder:    

 

 

Kontrollmoment: Säkerställa att återläsning kan göras 

Enhet: IT Kontroll av process  

Process (rutin/system): Återläsning av säkerhetskopiering Dokumenterad 
processbeskrivning finns Ja 

  Processen fungerar enligt 
processbeskrivningen Ja 

Kontroll utförd (datum): 2016-12-20 Processen fungerar utan 
processbeskrivning  

Kontrollansvarig: Systemtekniker Processen behöver utvecklas Nej 

Resultat:    

kontroll genomfört 

Åtgärder:    

 

 

Kontrollmoment: säkerställa att vi täcker upp för varandra samt att dokumentation finns 

Enhet: IT Kontroll av process  

Process (rutin/system): Kompetensbortfall Dokumenterad 
processbeskrivning finns Ja 

  Processen fungerar enligt 
processbeskrivningen Ja 

Kontroll utförd (datum): 2016-12-19 Processen fungerar utan 
processbeskrivning  

Kontrollansvarig: Systemtekniker Processen behöver utvecklas Nej 

Resultat:    

kontroll av kompetensöverföring gjord 

Åtgärder:    

 

 

Kontrollmoment: Kontrollera redovisningen av förmåner och arvoden. 

Enhet:  Kontroll av process  

Process (rutin/system): Förmåner/arvoden Dokumenterad 
processbeskrivning finns  

  Processen fungerar enligt 
processbeskrivningen  
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Kontrollmoment: Kontrollera redovisningen av förmåner och arvoden. 

Kontroll utförd (datum):  Processen fungerar utan 
processbeskrivning  

Kontrollansvarig: Löneansvarig Processen behöver utvecklas  

Resultat:    

Förmåner 
Vid granskning av förmåner kan det konstateras att endast kostförmåner har registrerats. Inga andra förmåner har 
administrerats via personalsystemet. Särskild kontroll av telefoni, om den ska göras, måste i sådana fall kontrolleras 
via fakturakontroll. Vidkontrollen av kostförmåner har resultatet varit att vid de tillfällen som en reseräkning har 
skrivits, t ex i samband med att den anställde ska ersättas med traktamente, har också kostförmåner varit markerade 
i hög utsträckning. Vi kan notera att det under 2016 varit en markant ökning av antalet redovisade kostförmåner 
vilket kan härledas till att när reseräkningen fylls i via personalsystemet har redovisningen ökat. 
 
Arvoden 
Vid kontroll av arvoden har inga särskilda avvikelser noterats. Politikerarvoden kommer in i rimlig tid efter 
förrättning/mötestillfälle. Avseende arvode till Gode män har detta förbättrats ansenligt sedan en tjänst med assistent 
har upprättats. 

Åtgärder:    

· Förmåner: Fortsatt information via ”HR-enheten informerar” och chefsträffar om att förmånsbeskattning ska ske av 
fria måltider vid alla tillfällen dessa ges. · Förmåner: Fortsatt uppföljning via reseräkningsrutinen om. 

 

Kontrollmoment: Undersökning av psykosocial arbetsmiljö med hjälp av medarbetarenkät 

Enhet:  Kontroll av process  

Process (rutin/system): Psykosocial arbetsmiljö Dokumenterad 
processbeskrivning finns  

  Processen fungerar enligt 
processbeskrivningen  

Kontroll utförd (datum):  Processen fungerar utan 
processbeskrivning  

Kontrollansvarig: HR-konsult Processen behöver utvecklas  

Resultat:    

Den psykosociala arbetsmiljön undersöks i samband med de årliga skyddsronderna som sker på respektive 
arbetsplats. Arbetsmiljö är även en punkt som ska finnas med på dagordningen vid arbetsplatsträffar. Inom vård och 
omsorg har man startat ett arbete med att följa upp den psykosociala arbetsmiljön var tredje månad med hjälp av en 
enkät vars resultat diskuteras på arbetsplatsträffar. Vartannat år genomförs en medarbetarenkät där frågan 
behandlas genom olika frågeställningar. Arbetsmiljöverket har lanserat en ny föreskrift ”Organisatorisk och social 
arbetsmiljö” vilken tydliggör arbetsgivarens ansvar i frågor som arbetsbelastning, kränkande särbehandling och 
arbetstid. 

Åtgärder:    

• Fortsatt uppföljning via skyddsronder och enkäter. 
• Fortlöpande arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud innehållande bland annat organisatorisk och social 
arbetsmiljö. 

 

Kontrollmoment: Säkerställa att checklistor följs och välkomst-USB lämnas 

Enhet:  Kontroll av process  

Process (rutin/system): Introduktion av nyanställda Dokumenterad 
processbeskrivning finns  

  Processen fungerar enligt 
processbeskrivningen  

Kontroll utförd (datum):  Processen fungerar utan 
processbeskrivning  

Kontrollansvarig: HR-konsult Processen behöver utvecklas  

Resultat:    

För att kontrollera i vilken omfattning checklistor följs och välkomst-USB lämnas vid introduktion av nya medarbetare 
har enkät lämnats ut till cheferna. Resultatet visar att 85% av de chefer som svarat använder sig av checklistan. 
Flera av dem har anpassat checklistan med fler punkter så att den passar deras verksamhet bättre. När det gäller 
användandet av USB-stickan så visar enkäten att 93% använder den som ett medel vid introduktionen. 

Åtgärder:    
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Kontrollmoment: Säkerställa att checklistor följs och välkomst-USB lämnas 

Revidera USB-stickan så att ny vision och värdegrund finns med. 

 

Kontrollmoment: Kontrollera risk för övertid 

Enhet:  Kontroll av process  

Process (rutin/system): Arbetstillfredsställelse Dokumenterad 
processbeskrivning finns  

  Processen fungerar enligt 
processbeskrivningen  

Kontroll utförd (datum):  Processen fungerar utan 
processbeskrivning  

Kontrollansvarig: HR-konsult Processen behöver utvecklas  

Resultat:    

Metoden som använts är att mäta den skillnaden mellan den mertid/övertid som utförts motsvarande perioder under 
2015 och 2016. Där kan konstateras att både mertid och övertid har ökat markant mellan åren (34,5% för mertid och 
22,5% för övertid). Vid djupare analys av mertid, genom kontroll för flera år, kan noteras att 2015 sticker ut som ett år 
där vi har mycket färre mertidstimmar än övriga år, och om man jämför 2016 mot övriga år är det mer en normal 
mängd mertid. Avseende övertid kan däremot noteras att det kontinuerligt har ökat från 2013 och framåt. 

Åtgärder:    

Medvetandegöra verksamhetsområdescheferna om den ökande trenden för övertid och stötta i analys om vem/vilket 
område ökningen skett. 

 

Kontrollmoment: Risk för allt för stor personalomsättning samt svårt att rekrytera och behålla personal 
inom bristyrken 

Enhet:  Kontroll av process  

Process (rutin/system): Personalförsörjning Dokumenterad 
processbeskrivning finns  

  Processen fungerar enligt 
processbeskrivningen  

Kontroll utförd (datum):  Processen fungerar utan 
processbeskrivning  

Kontrollansvarig: HR-konsult Processen behöver utvecklas  

Resultat:    

Kontrollen innefattar risk för allt för stor personalomsättning samt svårt att rekrytera och behålla personal inom 
bristyrken. Uppföljning av personalomsättningen visar att omsättningen ökat succesivt sedan 2012. (2012 
- 6,1%, 2013 - 6,7%, 2014 – 8,2% 2015 – 9%). Av de 91 personer som slutat 2015 slutade 27 på grund av pension, 
59 egen uppsägning och 5 på grund av arbetsbrist. Av de yrkesgrupper som slutat på egen begäran var den 
procentuellt högsta avgången socialsekreterare, sjuksköterskor, assistenter och handläggare/specialister. Inom 
läraryrket finns, sedan förra årets mätning, en tendens till ökad rörlighet. 

Åtgärder:    

• Följa dokumentet Mål och åtgärder för attraktiv arbetsgivare. 
• Fortsätta ta fram statistik gällande personalrörligheten. 
• Ta fram kompetensförsörjningsplan. 
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Kontrollmoment: Kontrollera att vi har rätt försäkringar, alla objekt och verksamheter omfattas 

Enhet:  Kontroll av process  

Process (rutin/system): Försäkringar Dokumenterad 
processbeskrivning finns  

  Processen fungerar enligt 
processbeskrivningen  

Kontroll utförd (datum):  Processen fungerar utan 
processbeskrivning  

Kontrollansvarig: Systemekonom Processen behöver utvecklas  

Resultat:    

Under året är kontroll genomförd där genomgång av objekt och andra verksamhetsanknutna delar är uppdaterade 
för att tillse att rätt försäkringsnivå finns och är relevant till gällande behov. 

Åtgärder:    

 

 

Kontrollmoment: Kontrollera att vi betalar ut till rätt leverantör 

Enhet:  Kontroll av process  

Process (rutin/system): Leverantörsbetalningar Dokumenterad 
processbeskrivning finns  

  Processen fungerar enligt 
processbeskrivningen  

Kontroll utförd (datum):  Processen fungerar utan 
processbeskrivning  

Kontrollansvarig: Redovisningsekonom Processen behöver utvecklas  

Resultat:    

Stickprov har gjorts av leverantörsutbetalningar under oktober månad. I samtliga kontrollerade fall har utbetalning 
skett till det konto leverantören uppgivet på fakturan. I ett fall, i samband med att leverantören använder 
factoringbolag, hade utbetalning skett till rätt bankgiro men ekonomisystemet visade på fel kund.  
 
Fullständig processbeskrivning saknas men rutinbeskrivningar finns över delprocesserna. 

Åtgärder:    

Rutinen för upplägg av leverantörer kommer att ses över. Även en genomgång av leverantörsregistret är påbörjat. 
Under 2017 ligger i ekonomikontorets handlingsplan att processkartläggning av leverantörsreskontran ska göras. 

 

Kontrollmoment: Kontrollera att löneassistenter rätt lön 

Enhet:  Kontroll av process  

Process (rutin/system): Löneutbetalningar Dokumenterad 
processbeskrivning finns  

  Processen fungerar enligt 
processbeskrivningen  

Kontroll utförd (datum):  Processen fungerar utan 
processbeskrivning  

Kontrollansvarig: Budgetekonom Processen behöver utvecklas  

Resultat:    

Kontroll och rimlighetsbedömning har gjorts av nettolönerna per månad. Stickprov har gjorts att bokförda nettolöner 
överensstämmer med de belopp som finns på utbetalningslistorna. En rimlighetsbedömning har även gjorts att de 
avdrag och tillägg som finns är korrekta. Kontrollen visar på att utbetalningarna skett på ett korrekt sätt. 

Åtgärder:    

 



Intern kontroll 2016 - Rapportering 11(45) 

Fastighet 

Intern kontroll 2016, rapportering av åtgärder från föregående år 

Plan 

Rutin/sys-
tem Kontrollmoment 

Sann
olikh
et 

Kon-
sek-
vens 

Risk-
bedöm
ning 

Ansva-
rig 

Frek-
vens Metod 

Rappor
tering 
till 

Klar 

Avrop mot 
ramavtal 
entreprenöre
r gällande 
fastighet. 

Alla avrop mot 
ramavtalsentrepr
enörer skall vara 
skriftliga och 
dokumenteras. 

3 4 12  Irene 
Frizson  

 1 
gång/år  

 
Stickpr
ov, 5 
avrop  

 
Kommu
nchef  

 

Hyresdebiter
ing 

Kontroll av 
hyreskontrakt, att 
uppsägning skett 
vid rätt tid. 

3 4 12  Irene 
Frizson  

 1 
gång/år  

 
Stickpr
ov 5 
avtal  

 
Kommu
nchef  

 

Upphandling
: 
- byggentrep
renad 

Genomgång av 
under året 
utförda 
upphandlingar. 

3 4 12  Björn 
Svenss
on  

 1 
gång/år  

 
Stickpr
ov 3 
uppha
ndlinga
r  

 
Kommu
nchef  

 

Inköp 
gällande 
fastighet 

Att gällande 
inköpsrutiner följs 
och att inköpen 
följer villkoren i 
ramavtalen. 

3 4 12  Irene 
Frizson  

 1 
gång/år  

 
Stickpr
ov 5 
inköp  

 
Kommu
nchef  

 

Beslut 
kommunstyr
elsen 
avseende 
fastighet 

Uppföljning av 
kommunstyrelsen
s beslut 
avseende 
fastighet. 

3 4 12  Irene 
Frizson  

 1 
gång/år  

 
Kontrol
l av 
diariet  

 
Kommu
nchef  

 

Reservkraft Kontroll att 
reservkraft 
kopplas in vid 
strömavbrott 

2 4 8  
Fastigh
etsstrat
eg  

 1 
ggr/halv
år  

 
stickpr
ov  

 
Kommu
nchef  

 1 
decem
ber  

          

          

Kontrollrapport 

Kontrollmoment: Alla avrop mot ramavtalsentreprenörer skall vara skriftliga och dokumenteras. 

Enhet:  Kontroll av process  

Process (rutin/system): Avrop mot ramavtal entreprenörer gällande 
fastighet. 

Dokumenterad 
processbeskrivning finns  

  Processen fungerar enligt 
processbeskrivningen  

Kontroll utförd (datum): 20161130 Processen fungerar utan 
processbeskrivning  

Kontrollansvarig: Fastighetsassistent Processen behöver utvecklas  

Resultat:    

Kontroll av fem stycken fakturor att rekvisition samt att ramavtal finns och följs. Resultatet var att alla fem hade 
rekvisitioner samt följde gällande ramavtal. Nedan anges faktura samt kopplad rekvisition. 
1. Fakt nr: 31535, Målerifirman Sture Persson AB - rekvisition PP 1636. Resultat ok. 
2. Fakt nr: 5985FA16-1308099, Stoby Målerifirma AB - rekvisition JA 1612. Resultat ok. 
3. Fakt nr: 9444, Göinge Bygg & Fastighets AB - rekvisition JA 1651. Resultat ok. 
4. Fakt nr:15573, Claessons Electriska AB - rekvisition PJ 1603. Resultat ok. 
5. Fakt nr: 9093, Göinge Bygg & Fastighets AB - rekvisition KH 1604. Resultat ok. 
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Kontrollmoment: Alla avrop mot ramavtalsentreprenörer skall vara skriftliga och dokumenteras. 

Åtgärder:    

 

 

Kontrollmoment: Kontroll av hyreskontrakt, att uppsägning skett vid rätt tid. 

Enhet:  Kontroll av process  

Process (rutin/system): Hyresdebitering Dokumenterad 
processbeskrivning finns  

  Processen fungerar enligt 
processbeskrivningen  

Kontroll utförd (datum): 20161130 Processen fungerar utan 
processbeskrivning  

Kontrollansvarig: Fastighetsassistent Processen behöver utvecklas  

Resultat:    

Under året har ingen lokal blivit uppsagd. 

Åtgärder:    

 

 

Kontrollmoment: Genomgång av under året utförda upphandlingar. 

Enhet:  Kontroll av process  

Process (rutin/system): Upphandling: - byggentreprenad Dokumenterad 
processbeskrivning finns  

  Processen fungerar enligt 
processbeskrivningen  

Kontroll utförd (datum): 20161130 Processen fungerar utan 
processbeskrivning  

Kontrollansvarig: Fastighetsstrateg Processen behöver utvecklas  

Resultat:    

Under året har inga byggentreprenader upphandlats. 

Åtgärder:    

 

 

Kontrollmoment: Att gällande inköpsrutiner följs och att inköpen följer villkoren i ramavtalen. 

Enhet:  Kontroll av process  

Process (rutin/system): Inköp gällande fastighet Dokumenterad 
processbeskrivning finns  

  Processen fungerar enligt 
processbeskrivningen  

Kontroll utförd (datum): 20161130 Processen fungerar utan 
processbeskrivning  

Kontrollansvarig: Fastighetsassistent Processen behöver utvecklas  

Resultat:    

Kontroll av fem stycken fakturor att rekvisition samt att ramavtal finns och följs. Resultatet var att alla fem hade 
rekvisitioner samt följde gällande ramavtal. Nedan anges faktura samt kopplad rekvisition. 
1. Fakt nr: 31535, Målerifirman Sture Persson AB - rekvisition PP 1636. Resultat ok. 
2. Fakt nr: 5985FA16-1308099, Stoby Målerifirma AB - rekvisition JA 1612. Resultat ok. 
3. Fakt nr: 9444, Göinge Bygg & Fastighets AB - rekvisition JA 1651. Resultat ok. 
4. Fakt nr:15573, Claessons Electriska AB - rekvisition PJ 1603. Resultat ok. 
5. Fakt nr: 9093, Göinge Bygg & Fastighets AB - rekvisition KH 1604. Resultat ok. 

Åtgärder:    

 

 



Intern kontroll 2016 - Rapportering 13(45) 

Kontrollmoment: Uppföljning av kommunstyrelsens beslut avseende fastighet. 

Enhet:  Kontroll av process  

Process (rutin/system): Beslut kommunstyrelsen avseende 
fastighet 

Dokumenterad 
processbeskrivning finns  

  Processen fungerar enligt 
processbeskrivningen  

Kontroll utförd (datum): 20161130 Processen fungerar utan 
processbeskrivning  

Kontrollansvarig: Fastighetsassistent Processen behöver utvecklas  

Resultat:    

För detta kontroll moment hänvisas till KS beslut §29, Dnr KS/2016:51  110 

Åtgärder:    

 

 

Kontrollmoment: Kontroll att reservkraft kopplas in vid strömavbrott 

Enhet:  Kontroll av process  

Process (rutin/system): Reservkraft Dokumenterad 
processbeskrivning finns  

  Processen fungerar enligt 
processbeskrivningen  

Kontroll utförd (datum): 20161130 Processen fungerar utan 
processbeskrivning  

Kontrollansvarig: Fastighetsstrateg Processen behöver utvecklas  

Resultat:    

Reservkraftsaggregaten kontrolleras med fastställda mellanrum under året och utförs då i samråd med 
verksamheten. 

Åtgärder:    
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Kostorganisation 

Intern kontroll 2016, rapportering av åtgärder från föregående år 

Plan 

Rutin/sys-
tem Kontrollmoment 

Sann
olikh
et 

Kon-
sek-
vens 

Risk-
bedöm
ning 

Ansva-
rig 

Frek-
vens Metod 

Rappor
tering 
till 

Klar 

Specialkost Säkerställa att 
rutinen känd och 
används 

2 4 8  
Kostch
ef  

 1 
gång/år  

 Fråga 
till kök 
och 
chefer  

  2016-
05-01  

Synpunktsbl
ankett 

Säkerställa att 
sammanställning 
görs och 
redovisas 

2 2 4      

Vikarieanska
ffning 

Säkerställa att 
rutinen känd och 
används 

2 2 4      

Kontanthant
ering 

Säkerställa att 
insättningar sker 
tillräckligt ofta 

2 3 6  
Kostch
ef  

 1 
gång/år  

 
Fullstä
ndig 
kontroll  

  2015-
09-01  

Sjukskrivnin
gar 

Säkerställa 
uppföljning av 
sjukskrivningar i 
HRM/PA  

2 3 6  
Kostch
ef  

 1 
gång/år  

 
Kontak
ta 
person
al för 
statisti
k  

  2015-
12-01  

APT Säkerställa att 
APT genomförs 
tillräckligt ofta 

2 2 4      

Enkäter Säkerställa att de 
skickats och 
sammanställts 

2 2 4      

Kontrollrapport 

Kontrollmoment: Säkerställa att rutinen känd och används 

Enhet: Kostorganisationens enheter Kontroll av process  

Process (rutin/system): Specialkost Dokumenterad 
processbeskrivning finns Nej 

  Processen fungerar enligt 
processbeskrivningen  

Kontroll utförd (datum):  Processen fungerar utan 
processbeskrivning Ja 

Kontrollansvarig: Kostchef Processen behöver utvecklas Ja 

Resultat:    

I dagsläget används olika rutiner i olika enheter. Fel kost har serverats vid ett antal tillfällen pga bristande 
kommunikation och märkning. Inga livshotande eller alvarliga konsekvenser som följd. 

Åtgärder:    

Säkerställa att likvärdiga rutiner sker på samtliga enheter. Alla enheter har fått direktiv om att säkerställa märkning. 
Bristen av kommunikation mellan beställare och kök har påtalats. Några enheter är utrustade med epipen och 
säkerställd information då det finns elever där felaktig kost kan vara livshotande. 
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Kontrollmoment: Säkerställa att insättningar sker tillräckligt ofta 

Enhet: Kostorganisationens enheter Kontroll av process  

Process (rutin/system): Kontanthantering Dokumenterad 
processbeskrivning finns Nej 

  Processen fungerar enligt 
processbeskrivningen  

Kontroll utförd (datum):  Processen fungerar utan 
processbeskrivning Nej 

Kontrollansvarig: Kostchef Processen behöver utvecklas Ja 

Resultat:    

I samband med nya regler för kontanthantering från banken försvårades det rutinmässiga arbetet. 

Åtgärder:    

Nya regler för mynthantering möjliggör en förbättrad hantering. Översyn av rutiner är inplanerad. 

 

Kontrollmoment: Säkerställa uppföljning av sjukskrivningar i HRM/PA 

Enhet: Kostorganisationens personal Kontroll av process  

Process (rutin/system): Sjukskrivningar Dokumenterad 
processbeskrivning finns Nej 

  Processen fungerar enligt 
processbeskrivningen  

Kontroll utförd (datum):  Processen fungerar utan 
processbeskrivning Ja 

Kontrollansvarig: Kostchef Processen behöver utvecklas Ja 

Resultat:    

I dagsläget används olika rutiner i olika enheter. Generella regler följs. 

Åtgärder:    

Säkerställa att likvärdiga rutiner sker inom hela kostorganisationen 
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Utbildning och arbete 

Intern kontroll 2016, rapportering av åtgärder från föregående år 

Plan 

Rutin/sys-
tem Kontrollmoment 

Sann
olik-
het 

Kon-
sek-
vens 

Risk-
bedöm-
ning 

Ansva-
rig 

Frek-
vens Metod 

Rappor
tering 
till 

Klar 

Plan hot och 
våld 

Upprätta 
gemensam 
dokumentation 

4 3 12 Kvali-
tetsut-
veck-
lare 

 Enhets
anpas-
sade 
planer 

Verk-
sam-
hetsom-
rådes-
chef 

Ja 

Utveckling 
program-
priser 

Rätt prisnivå och 
korrekt 
beräkningsunder-
lag 

3 3 9 Verk-
sam-
hets-
control-
ler 

 Budget
unde-
rlaget 

Verk-
sam-
hetsom-
rådes-
chef 

Ja 

Social 
dokumenta-
tion/gransk-
ning 
genomfö-
randeplaner 

Ska finnas för 
samtliga klienter 
inom Vuxen-
enheten 

3 3 9 Enhets
chef 

 Doku-
menta-
tion 

Verk-
sam-
hetsom-
rådes-
chef 

Ja 

Uppföljning 
tillbud skada 

Rutiner/informa-
tion 

4 3 12 Chefer/ 
rektorer 

 Infor-
mation 

Verk-
sam-
hetsom-
rådes-
chef 

Nej 

Start SFI 
undervisning 
inom 3 
månader 

Kvalitetssäkring 
av verksamhet 

4 2 8 Rektor 
vuxen-
utbild-
ningen 

 Anpas-
sa 
förut-
sätt-
ningar-
na till 
antalet 
indivi-
der 

Verk-
sam-
hetsom-
rådes-
chef 

Nej 

Kontrollrapport 

Kontrollmoment: Plan hot och våld 

Enhet: Enheter inom Utbildning och arbete Kontroll av process  

Process (rutin/system): Upprätta gemensam dokumentation Dokumenterad 
processbeskrivning finns Ja 

  Processen fungerar enligt 
processbeskrivningen Ja 

Kontroll utförd (datum): 2016-11-18 Processen fungerar utan 
processbeskrivning Nej 

Kontrollansvarig: Verksamhetsutvecklare Processen behöver utvecklas Ja 

Resultat:    

Har inom UoA skett gemensam utbildning inom ämnet Hot- och våld. Alla enheter har tagit fram planer för Hot- och 
våld. För skolorna finns en kommunövergripande plan som tagits fram av HR. Kopplat till denna ska sedan skolorna 
plocka fram sina lokala planer utifrån sin verksamhet och sina särskilda behov. 

Åtgärder:    

Verksamheterna inom UoA ska årligen på personalmöten informera anställda om planen för hot och våld. 
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Kontrollmoment: Utveckling av programpriser gymnasieskolan 

Enhet: Utförs centalt av verksamhetscontroller 
Utbildning och arbete Kontroll av process  

Process (rutin/system): Rätt prisnivå och korrekta 
beräkningsunderlag 

Dokumenterad 
processbeskrivning finns Nej 

  Processen fungerar enligt 
processbeskrivningen Nej 

Kontroll utförd (datum): 2016-12-01 Processen fungerar utan 
processbeskrivning Ja 

Kontrollansvarig: Verksamhetscontroller Processen behöver utvecklas Ja 

Resultat:    

Programpriserna har under de par senaste åren sjunkit. Osby kommun har haft förhållandevis låga priser inom 
samverkansområdet och nationellt. Detta beror till stor del på oförändrad kostnadsbudget för Ekbackeskolan 
samtidigt som elevantalet dramatiskt har ökat. Till budget 2017 kommer verksamheten att vidta ett nytt 
resursfördelningssystem/budgetsystem. Det innebär att gymnasieskolan kommer få en elevpeng/gymnasieelev och 
därmed klara av att finansiera samtliga elever inom den tilldelningen. Detta är nu möjligt utifrån det ökade 
elevantalet. 
Inför programprisberäkningen 2017 kommer priserna att justeras uppåt. Introduktionsprogrammet har blivit en egen 
kostnadsenhet där resurstilldelningen har ökat för att höja och upprätthålla kvalitet i undervisning. Även detta bidrar 
till högre prissättning av programmet. 

Åtgärder:    

I programprisberäkningen ingår lokaler, undervisning, läromedel, skolhälsovård, kurator samt måltider och 
administration (3% pålägg på bidragsbelopp). Den stora svårigheten att fördela är kostnaden för lokalerna. 

 

Kontrollmoment: Social dokumentation/granskning genomförandeplaner Vuxenenheten 

Enhet: Vuxenenheten Kontroll av process  

Process (rutin/system): Ska finnas för samtliga klienter Dokumenterad 
processbeskrivning finns Ja 

  Processen fungerar enligt 
processbeskrivningen Ja 

Kontroll utförd (datum): 2016-11-18 Processen fungerar utan 
processbeskrivning Ja 

Kontrollansvarig: Enhetschef Vuxenenheten Processen behöver utvecklas Ja 

Resultat:    

Verksamheten har 28 boendestödsärenden och 25 av dem har aktuella genomförandeplaner. Detta är ett mycket 
gott resultat. Det är svårt att nå 100% eftersom det ofta finns några nya ärenden där genomförandeplaner inte hunnit 
skapas. Genomförandeplanen bidrar till att säkerställa klientens delaktighet och att rätt insats utförs mot bakgrund av 
uppdraget. Det bidrar också till att klienten kan få rätt stöd även om en vikarie arbetar då genomförandeplanen blir 
det som tydliggör hur arbetet ska utföras. Det gör det också lättare att utvärdera om insatsen gjort nytta då det finns 
en röd tråd ifrån utredda behov till genomförande av insats. 

Åtgärder:    

 

 

Kontrollmoment: Uppföljning tillbud/skada Flexite 

Enhet: samtliga Kontroll av process  

Process (rutin/system):  Dokumenterad 
processbeskrivning finns Nej 

  Processen fungerar enligt 
processbeskrivningen Nej 

Kontroll utförd (datum): 2016-11-18 Processen fungerar utan 
processbeskrivning Ja 

Kontrollansvarig:  Processen behöver utvecklas Ja 

Resultat:    

Flexite har ersatts av nytt system, KIA. Det är fortfarande få anmälningar av tillbud och skada. Flexite upplevs som 
krångligt och övergången till nytt system ska förhoppningsvis minska denna uppfattning. 

Åtgärder:    
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Kontrollmoment: Uppföljning tillbud/skada Flexite 

 

Kontrollmoment: Start SFI undervisning inom 3 månader 

Enhet: Vuxenutbildningen Kontroll av process  

Process (rutin/system): Kvalitetssäkring av följsamhet av lagkrav Dokumenterad 
processbeskrivning finns Ja 

  Processen fungerar enligt 
processbeskrivningen Ja 

Kontroll utförd (datum): 2016-11-18 Processen fungerar utan 
processbeskrivning Ja 

Kontrollansvarig: Rektor Vuxenutbildningen Processen behöver utvecklas Nej 

Resultat:    

För närvarande lever vi inte upp till lagens föreskrivna krav. Skälen till detta är i huvudsak två. Det första är att 
verksamheten har brist på utbildade lärare, en brist som är lika för alla kommuner i landet, och det andra är att 
lämpliga lokaler ännu inte finns för att bedriva undervisning i större skala än idag. För kategorin nyanlända enligt §11 
är väntetiden förnärvarande ca 3 månader. För kategorin invandrare som inte omfattas av lagen om 
etableringsinsatser är väntetiden ca 6 månader. 

Åtgärder:    

Åtgärder för att minska väntetiden pågår. Lokalproblemet är tänkt att lösas genom att flytta hela vuxenutbildningen till 
för verksamheten anpassade lokaler. Under oktober månad 2014 hade man inledande möten med kommunens 
fastighetsstrateg. Verksamheten räknar med att kunna flytta in i nya lokaler hösten 2017. Då finns realistiska 
möjligheter att klara lokalbehovet. Däremot kvarstår problemet med att rekrytera kompetent personal men 
möjligheten är större när vi kan erbjuda moderna, nybyggda och anpassade lokaler. Utifrån detta räknar 
verksamheten med att korta kötiderna under hösten 2017. 

Skollagen 22 kap §11 

”Hemkommunen är skyldig att ge…Utbildningen ska finnas tillgänglig så snart som möjligt efter 
det att en rätt till utbildning i svenska för invandrare inträtt. Om det inte finns särskilda skäl ska 
utbildningen kunna påbörjas inom tre månader.Varje kommun ska aktivt verka för att en 
nyanländ som omfattas av lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända 
invandrare kan påbörja utbildningen inom en månad från det att den nyanlände anmält sig till 
utbildning i svenska för invandrare hos kommunen.” (SFS 2010:877)  

Skollagen 22 kap §13 

”En person har rätt att delta i utbildning i svenska för invandrar från och med andra kalenderåret 
det år han eller hon fyller 16 år om han eller hon 

1. är bosatt i landet, och 
2. saknar sådana grundläggande kunskaper i svenska språket som utbildningen syftar till 

att ge.”  
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Samhällsbyggnad, exkl. VA-verksamheten 

Intern kontroll 2016, rapportering av åtgärder från föregående år 

Plan 

Rutin/sys-
tem Kontrollmoment 

Sann
olik-
het 

Kon-
sek-
vens 

Risk-
bedöm-
ning 

Ansva-
rig 

Frek-
vens Metod 

Rappor
tering 
till 

Klar 

Funktions-
kontroll/ 
besiktning 
lekplatser 

Kontrollera att 
rutiner är 
uppdaterade och 
följs. 

3 4 12 Mikael 
Svens-
son 

Två 
gånger, 
en vår 
och en 
höst. 

Inven-
tering 

Drift-
chef 

2016-
11-15 

Funktions-
kontroll/ 
besiktning 
badplatser 

Kontrollera att 
rutiner är 
uppdaterade och 
följs. 

3 4 12 Kenth 
Olsson 

Två 
gånger, 
en före 
säsong 
och en 
efter. 

Inven-
tering 

Drif-
tchef 

2016-
11-15 

Säker 
utrustning 

Säkerställa att 
utrustningen är 
godkänd. 

4 4 16 Jan 
Pers-
son 

Löpan-
de 

Inven-
tering 

Rädd-
nings-
chef 

2016-
11-15 

Rätt 
utbildning 

Säkerställa att 
personalen har 
rätt utbildning för 
att uppfylla 
arbetsmiljöregler. 

4 4 16 Peter 
Dubre-
fjord / 
Jimmie 
Ask 

Löpan-
de 

Inven-
tering 

VO-
chef 

2016-
11-15 

Rätt 
utbildning 

Säkerställa att 
personalen har 
rätt utbildning för 
att uppfylla 
arbetsmiljöregler. 

4 4 16 Tobias 
Sten-
sson 

Löpan-
de 

Inven-
tering 

VO-
chef 

2016-
11-15 

Risk-
hantering 

Kontrollera att 
stängningsrutiner 
följs. 

3 4 12 Reja 
Sofia-
dotter 
Coll-
berg 

1 gång 
per år 

Inven-
tering 

VO-
chef 

2016-
11-15 

Ensam-
arbete 

Kontrollera att 
rutiner för 
ensamarbete 
följs i Simhallar. 

3 4 12 Fredrik 
Johns-
son 

1 gång 
per år 

Inven-
tering 

KoF-
chef 

2016-
11-15 

Ensam-
arbete 

Kontrollera att 
rutiner för 
ensamarbete 
följs på 
Turistbyrån. 

3 4 12 Inga-Lill 
Bostöm 
/ 
Johan-
na 
Hägg-
berg 

1 gång 
per år 

Inven-
tering 

KoF-
chef 

2016-
11-15 

Kontrollrapport 

Intern kontrollpunkt: Funktionskontroll / besiktning lekplatser 

Enhet: Driftenheten Kontroll av process  

Process (rutin/system):  Dokumenterad 
processbeskrivning finns Ja 

Övrigt  Processen fungerar enligt 
processbeskrivningen Ja 

Kontroll utförd (datum): 2016-07-26 Processen fungerar utan 
processbeskrivning  

Kontrollansvarig: Mikael Svensson Processen behöver utvecklas Nej 
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Intern kontrollpunkt: Funktionskontroll / besiktning lekplatser 

Resultat:    

Rutinför funktionskontroll samt besiktning av lekplatser finns och är uppdaterade och följs. 

Åtgärder:    

- 

 

Intern kontrollpunkt: Funktionskontroll / besiktning badplatser 

Enhet: Driftenheten Kontroll av process  

Process (rutin/system):  Dokumenterad 
processbeskrivning finns Nej 

Övrigt  Processen fungerar enligt 
processbeskrivningen  

Kontroll utförd (datum): 2016-08-16 Processen fungerar utan 
processbeskrivning Ja 

Kontrollansvarig: Kenth Olsson Processen behöver utvecklas  

Resultat:    

Finns inga dokumenterade rutiner. 

Åtgärder:    

Under 2017 ska dokumenterad rutin/processbeskrivning med checklista tas fram. 

 

Intern kontrollpunkt: Säker utrustning 

Enhet: Räddningstjänsten Kontroll av process  

Process (rutin/system):  Dokumenterad 
processbeskrivning finns  

Övrigt  Processen fungerar enligt 
processbeskrivningen  

Kontroll utförd (datum): 2016-11-15 Processen fungerar utan 
processbeskrivning  

Kontrollansvarig: Jan Persson Processen behöver utvecklas  

Resultat:    

Den rökskyddsutrustning som används för rök- och kemdykning är i huvudsak kontrollerad och godkänd. 
Några äldre uppsättningar rökskydd som används som reservutrustning är inte kontrollerade. 
Kemskyddsdräkter är inte heller kontrollerade. 

Åtgärder:    

Nya rutiner för att inventera och säkerställa kontroll av all utrustning som ska omfattas av regelbundna 
kontroller ska tas fram under 2017. Äldre kemdräkter ska ersättas med moderna varianter som inte kräver 
samma underhåll och kontroll. 
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Intern kontrollpunkt: Rätt utbildning / Räddningstjänsten 

Enhet: Räddningstjänsten Kontroll av process  

Process (rutin/system):  Dokumenterad 
processbeskrivning finns  

Övrigt  Processen fungerar enligt 
processbeskrivningen  

Kontroll utförd (datum): 2016-11-15 Processen fungerar utan 
processbeskrivning  

Kontrollansvarig: Jimmie Ask Processen behöver utvecklas  

Resultat:    

All relevant personal har under året genomgått motorsågsutbildning behörighet A och F samt 
delegationsutbildning i syrgas och repetitionsutbildning IVPA. Löpandeutbildning i BAM för arbetsledare har 
också genomförts enligt turordning från HR-enheten. 5 nyanställda har genomgått preparandutbildning och 
4 av dem hargenomfört MSBs grundutbildning för brandmän. 2 st har genomfört MSBs utbildning att bli 
behöriga räddningsledare. 

Åtgärder:    

Fortsatt kontroll av utbildningar ska ske och en ny rutin för uppföljning tas fram. 

 

Intern kontrollpunkt: Rätt utbildning / Driftenheten 

Enhet: Driftenheten Kontroll av process  

Process (rutin/system):  Dokumenterad 
processbeskrivning finns Nej 

Övrigt  Processen fungerar enligt 
processbeskrivningen  

Kontroll utförd (datum): 2016-11-15 Processen fungerar utan 
processbeskrivning  

Kontrollansvarig: Tobias Stensson Processen behöver utvecklas Ja 

Resultat:    

Kontroll utbildningslistan 

Åtgärder:    

Uppdaterat utbildningslista och planerat framtida utbildningar för att säkerställa att de anställda har rätt 
utbildningar. 

 

Intern kontrollpunkt: Riskhantering 

Enhet: Kultur och fritid Kontroll av process  

Process (rutin/system):  Dokumenterad 
processbeskrivning finns Nej 

Övrigt  Processen fungerar enligt 
processbeskrivningen  

Kontroll utförd (datum): 2016-11-16 Processen fungerar utan 
processbeskrivning Ja 

Kontrollansvarig: Reia Sofiadotter Collberg Processen behöver utvecklas Nej 

Resultat:    

I samband med skyddsrond på stationshuset den 16 november 2016 har stängningsrutinerna kontrollerats 
med fokus på ensamarbete och kassahantering. 

Åtgärder:    

Öppettiderna på turistbyrån har förändrats för att minska riskerna vid stängning och bankning. Detta medför 
att bankning av kassan kan göras på dagtid. Denna åtgärd är även till för minimering av riskerna vid 
ensamarbete. Bärbart larm har också beställts. Förslag till åtgärder har lämnats in till politiken i samband 
med budgetprocess 2017. 
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Intern kontrollpunkt: Ensamarbete / Simhallar 

Enhet: Kultur och fritid Kontroll av process  

Process (rutin/system):  Dokumenterad 
processbeskrivning finns  

Övrigt  Processen fungerar enligt 
processbeskrivningen  

Kontroll utförd (datum): Görs i samband med schemaläggning Processen fungerar utan 
processbeskrivning  

Kontrollansvarig: Fredrik Johnsson Processen behöver utvecklas  

Resultat:    

Rutiner för ensamarbete finns på simhallarna och ensamarbete förekommer främst på morgonen. 

Åtgärder:    

Kvarstår som kontrollmoment 2017. 

 

Intern kontrollpunkt: Ensamarbete / Turistbyrån 

Enhet: Kultur och fritid Kontroll av process  

Process (rutin/system):  Dokumenterad 
processbeskrivning finns  

Övrigt  Processen fungerar enligt 
processbeskrivningen  

Kontroll utförd (datum): 2016-11-16 Processen fungerar utan 
processbeskrivning  

Kontrollansvarig: Johanna Häggberg Processen behöver utvecklas  

Resultat:    

Harkontrollerats i samband med skyddsrond den 16 november 2016. 

Åtgärder:    

Öppettiderna på turistbyrån har förändrats för att minska riskerna vid ensamarbete. Bärbart larm har 
beställts och förslag till åtgärder har lämnats in till politiken i samband med budgetprocess 2017. 
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Tillsyns- och tillståndsnämnden 

Intern kontroll 2016, rapportering av åtgärder från föregående år 

Plan 

Rutin/sys-
tem Kontrollmoment 

Sann
olik-
het 

Kon-
sek-
vens 

Risk-
bedöm-
ning 

Ansva-
rig 

Frek-
vens Metod 

Rappor
tering 
till 

Klar 

Nämnds-
beslut 

Uppföljning av 
verkställighet 

2 3 6 Miljö-
och 
bygg-
chef 

En 
gång 

Kont-
roll av 
pågå-
ende 
ärende
. 

Tillsyns
-och 
tillstånd
snämn-
den 

 

Delegations-
anmälan och 
rapportering 

Att 
delegationsord-
ningen följs 

2 3 6 Förval-
tnings-
sekrete-
rare/ 
miljö-
ärende 

En 
gång 

Stick-
prov, 
10 

Tillsyns
-och 
tillstånd
snämn-
den 

 

Delegations-
anmälan och 
rapportering 

Att 
delegationsord-
ningen följs 

2 3 6 Förval-
tning-
sassis-
tent/ 
bygg-
ärende 

En 
gång 

Stick-
prov, 
10 

Tillsyns
-och 
tillstånd
snämn-
den 

 

Inköp Att ramavtal/avtal 
följs 

2 3 6 Bygg-
nads-
inspe-
ktör 

En 
gång 

Stick-
prov, 
10 

Tillsyns
-och 
tillstånd
snämn-
den 

 

Bisyssla Anmälan om 
bisyssla 

3 3 9 Miljö-
och 
bygg-
chef 

En 
gång 

Förfrå-
gan till 
an-
ställd 

Tillsyns
-och 
tillstånd
snämn-
den 

 

Kontrollrapport 

Intern kontrollpunkt: Nämndsbeslut 

Enhet: Miljö-och bygg Kontroll av process  

Process (rutin/system):  Dokumenterad 
processbeskrivning finns Ja 

Övrigt  Processen fungerar enligt 
processbeskrivningen Ja 

Kontroll utförd (datum): 2016-11-29 Processen fungerar utan 
processbeskrivning  

Kontrollansvarig: Miljö-och byggchef Processen behöver utvecklas Nej 

Resultat:    

Av 10 slumpvis utvalda ärenden inom dels miljö, dels bygg var det en 100 % verkställighet 

Åtgärder:    
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Intern kontrollpunkt: Delegationsanmälan och rapportering / Miljö 

Enhet: Miljö-och bygg Kontroll av process  

Process (rutin/system):  Dokumenterad 
processbeskrivning finns Ja 

Övrigt  Processen fungerar enligt 
processbeskrivningen Ja 

Kontroll utförd (datum): 2016-11-08 Processen fungerar utan 
processbeskrivning  

Kontrollansvarig: Förvaltningssekreterare/ miljöärende Processen behöver utvecklas Nej 

Resultat:    

I 10 slumpvis utvalda miljöärenden  fanns ingen avvikelse från delegationsordningen 

Åtgärder:    

 

 

Intern kontrollpunkt: Delegationsanmälan och rapportering / Bygg 

Enhet: Miljö-och bygg Kontroll av process  

Process (rutin/system):  Dokumenterad 
processbeskrivning finns Ja 

Övrigt  Processen fungerar enligt 
processbeskrivningen Ja 

Kontroll utförd (datum):  Processen fungerar utan 
processbeskrivning  

Kontrollansvarig: Förvaltningsassistent/ byggärende Processen behöver utvecklas Nej 

Resultat:    

I 10 slumpvis utvalda byggärenden fanns ingen avvikelse från delegationsordningen 

Åtgärder:    

 

 

Intern kontrollpunkt: Inköp 

Enhet: Miljö-och bygg Kontroll av process  

Process (rutin/system):  Dokumenterad 
processbeskrivning finns Nej 

Övrigt  Processen fungerar enligt 
processbeskrivningen  

Kontroll utförd (datum): 2016-11-15 Processen fungerar utan 
processbeskrivning Ja 

Kontrollansvarig: Byggnadsinspektör Processen behöver utvecklas Nej 

Resultat:    

Ramavtal har följts vid alla inköp. Avvikelse är inköp av bullermätare med anledning av att ramavtal saknas 

Åtgärder:    
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Intern kontrollpunkt: Bisyssla 

Enhet: Miljö-och bygg Kontroll av process  

Process (rutin/system):  Dokumenterad 
processbeskrivning finns Ja 

Övrigt  Processen fungerar enligt 
processbeskrivningen Ja 

Kontroll utförd (datum): 2016-11-24 Processen fungerar utan 
processbeskrivning  

Kontrollansvarig: Miljö-och byggchef Processen behöver utvecklas Nej 

Resultat:    

Bedömningen är att ingen bisyssla förekommer som är oförenlig med nämndens verksamhet. 

Åtgärder:    
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Barn- och skolnämnden 

Intern kontroll 2016, rapportering av åtgärder från föregående år 

Plan 

Rutin/sys-
tem Kontrollmoment 

Sann
olik-
het 

Kon-
sek-
vens 

Risk-
bedöm-
ning 

Ansva-
rig 

Frek-
vens Metod 

Rappor
tering 
till 

Klar 

Rapporte-
ring av 
tillbud/skada
/risk 

Att säkerställa att 
rutinerna för 
anmälan av 
tillbud/skada/risk 
följs 

3 3 9 Hand-
läggare 
Barn 
och 
skola 

2 ggr/år Full-
ständig 
kontroll 

Verk-
sam-
hetsom-
rådes-
chef 

1 juni 
och 1 
decem
ber 

Attest av 
faktura 

Att säkerställa att 
betalningar sker i 
tid 

3 4 12 Hand-
läggare 
Barn 
och 
skola 

2 ggr/år Full-
ständig 
kontroll 

Verk-
sam-
hetsom-
rådes-
chef 

1 juni 
och 1 
decem
ber 

Utrednings-
tid Barn- och 
familjeen-
heten 

Att säkerställa att 
det finns väl 
fungerande 
rutiner inom 
Barn- och 
familjeenheten 

4 4 16 Förste 
socia-
lsekre-
terare 

2 ggr/år Full-
ständig 
kontroll 

Verk-
sam-
hetsom-
rådes-
chef 

1 juni 
och 1 
decem
ber 

Orosanmä-
lan grund-
skola och 
förskola 

Att säkerställa att 
det finns väl 
fungerande 
rutiner inom 
förskola och 
fritidshem för 
orosanmälan 
enligt 
socialtjänstlagen 
14 kap 1§ samt 
att dessa följs 

3 4 12 Chef för 
Elev-
hälsan 

2 ggr/år Stick-
prov 

Verk-
sam-
hetsom-
rådes-
chef 

1 juni 
och 1 
decem
ber 

Resor och 
skolskjuts 
för barn och 
elever 

Att säkerställa att 
det finns väl 
dokumenterade 
rutiner vid 
skolskjuts och 
resor för barn 
och elever samt 
att dessa följs 

3 4 12 Verks-
amhets-
control-
ler 

2 ggr/år Full-
ständig 
kontroll 

Verk-
sam-
hetsom-
rådes-
chef 

1 juni 
och 1 
decem
ber 

Kontant-
hantering 

Att säkerställa att 
kontanthantering 
sker i mycket 
begränsad 
omfattning och 
att det finns 
dokumenterade 
och fungerande 
rutiner i de fall 
kontanthantering 
förekommer 

3 3 9 Hand-
läggare 
Barn 
och 
skola 

2 ggr/år Full-
ständig 
kontroll 

Verk-
sam-
hetsom-
rådes-
chef 

1 juni 
och 1 
decem
ber 

Utdrag ut 
belsas-
tningsregist-
ret 

Att säkerställa att 
personal som 
inte är 
tillsvidareanställd 
lämnar utdrag 
från 
belastningsre-
gistret årligen 
och att det finns 
väl fungerande 
rutiner för detta 

3 4 12 Vikarie-
anskaff
are 

2 ggr/år Full-
ständig 
kontroll 

Verk-
sam-
hetsom-
rådes-
chef 

1 juni 
och 1 
decem
ber 



Intern kontroll 2016 - Rapportering 27(45) 

Rutin/sys-
tem Kontrollmoment 

Sann
olik-
het 

Kon-
sek-
vens 

Risk-
bedöm-
ning 

Ansva-
rig 

Frek-
vens Metod 

Rappor
tering 
till 

Klar 

Anmälan 
diskriminerin
g och 
kränkande 
behandling 

Att säkerställa att 
rutinen för 
anmälan till 
huvudmannen 
vid diskriminering 
och kränkande 
behandling följs 
samt att det finns 
likvärdighet i 
bedömningen av 
när en anmälan 
ska göras 

3 4 12 Utveckli
ngsstrat
eg 
grundsk
ola/Utv
eckling
sstrateg 
förskola 

2 ggr/år Fullstä
ndig 
kontroll 

Verksa
mhetso
mrådes
chef 

1 juni 
och 1 
decem
ber 

Kontrollrapport 

Kontrollmoment: Att säkerställa att rutinerna för anmälan av tillbud/skada/risk följs 

Enhet: Barn och skola Kontroll av process  

Process (rutin/system): Rapportering av tillbud/skada/risk Dokumenterad 
processbeskrivning finns Ja 

  Processen fungerar enligt 
processbeskrivningen Nej 

Kontroll utförd (datum):  Processen fungerar utan 
processbeskrivning  

Kontrollansvarig: Handläggare Barn och skola Processen behöver utvecklas Ja 

Resultat:    

Det finns kommunövergripande rutiner för rapportering av risk, skada och tillbud. För närvarande används ett system 
som heter Flexite, men under 2017 kommer detta att fullt ut ersättas av KIA. Rutinen för anmälan av risk, tillbud och 
skada är väl inarbetad, men trots detta anmäls få risker och tillbud. En orsak till detta kan vara att det råder en 
osäkerhet kring vad som ska rapporteras in och att det system som tidigare använts har upplevts som svårarbetat. 
Under hösten 2016 har de flesta av Barn och skolas verksamheter fått information om de nya systemet för 
inrapportering, samt allmän information om vad som ska rapporteras som risk, skada och tillbud. 

Åtgärder:    

Under början av 2017 kommer resterande verksamheter att få information om KIA. Det finns även behov av mer 
information om KIA inom vissa verksamheter. Förhoppningen är att antalet anmälningar av risker och tillbud kommer 
att öka för att på så leda till ett minskat antal skadetillfällen. Införandet av KIA kommer att följas upp under 2017 och 
mer fokus kommer att läggas på analys av de anmälningar som gjorts, för att på så sätt kunna arbeta mer 
förbyggande. 

 

Kontrollmoment: Att säkerställa att betalningar sker i tid 

Enhet: Barn och skola Kontroll av process  

Process (rutin/system): Attest av faktura Dokumenterad 
processbeskrivning finns Ja 

  Processen fungerar enligt 
processbeskrivningen Ja 

Kontroll utförd (datum):  Processen fungerar utan 
processbeskrivning  

Kontrollansvarig: Handläggare Barn och skola Processen behöver utvecklas Ja 

Resultat:    

Under 2016 har skriftliga rutiner för fakturahantering inom Ban och skolas verksamheter upprättats. Denna rutin 
fungerar för närvarande tillfredställande. I de fall fakturorna inte betalas i tid beror det oftast på att fakturan är delad 
mellan olika verksamhetsområden och att ingen tar på sig huvudansvaret för fakturan. 

Åtgärder:    

För att undvika att delade fakturor inte betalas i tid kan en fakturaansvarig utse, exempelvis den som står som 
referens på fakturan. Denna person har sedan som uppgift att fördela kostnaderna på fakturan och se till att fakturan 
betalas i tid. För att undvika problem vid sjukdom och ledighet ska attestreglementet uppdateras löpande och det ska 
säkerställas att det finns ersättare för samtliga attestanter, samt att dessa har rätt behörighet. 
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Kontrollmoment: Att säkerställa att utredningstider inom Barn- och familjeenhetens verksamhet följer 
gällande lagstiftning samt att det finns fungerande rutiner som säkerställer detta 

Enhet: Barn och skola Kontroll av process  

Process (rutin/system): Utredningstid Barn- och familjeenheten Dokumenterad 
processbeskrivning finns Ja 

  Processen fungerar enligt 
processbeskrivningen Nej 

Kontroll utförd (datum):  Processen fungerar utan 
processbeskrivning  

Kontrollansvarig: Förste socialsekreterare Processen behöver utvecklas Nej 

Resultat:    

Kontrollen gäller utredningar som har inletts med anledning av  
- Anmälan/ annat sätt 0-17 år 
- Ansökan 0-17 år 
- Pågående LVU-ärende 
- Yttrande 
 
Under perioden 2016-06-01 till 2016-12-31 har 81utredningar varit pågående hos Barn- och familjeenheten. Utav 
dessa har 27utredningar inte slutförts inom fyra månader. 13 av dessa 27 utredningar harfullföljts inom 
utredningstiden men inte sammanställts och/eller avslutats i systemet. I 1 av de 27 utredningarna har det fattats ett 
formellt beslut om att förlänga utredningen. 

Åtgärder:    

- Tätare uppföljning än 1 ggr/månad gällande pågående utredningar och utredningstider.  
- Tydliggöra rutiner gällande utredningsplanering 
- Tydligare rutiner för 1:e socialsekreterare gällande handledning till socialsekreterare  
- Tydligare rutiner gällande genomläsning av utredningarna 

 

Kontrollmoment: Att säkerställa att det finns väl fungerande rutiner inom förskola och fritidshem för 
orosanmälan enligt socialtjänstlagen 14 kap 1§ samt att dessa följs 

Enhet: Barn och skola Kontroll av process  

Process (rutin/system): Orosanmälan förskola och grundskola Dokumenterad 
processbeskrivning finns Ja 

Övrigt:  Processen fungerar enligt 
processbeskrivningen Ja 

Kontroll utförd (datum):  Processen fungerar utan 
processbeskrivning  

Kontrollansvarig: Chef för Elevhälsan Processen behöver utvecklas Ja 

Resultat:    

Det finns delvis fungerande rutiner för orosanmälningar på förskola och grundskola, men behov av fortsatta insatser 
som stärker samverkan upplevs. 

Åtgärder:    

Framtagna rutiner för samverkan mellan socialtjänst, förskola och grundskola. Kompetensutvecklingsinsatser har 
genomförts för personal inom  grundskola tillsammans med personal från socialtjänsten, för att öka medvetenheten 
och samverkan. Liknande kompetensinsatser kommer genomföras med regelbundenhet.  
Rutiner för samverkan socialtjänst, förskola och grundskola utvärderas årligen av förvaltningschef, områdeschefer 
förskola, grundskola och enhetschef Barn och familj. 

 

Kontrollmoment: Att säkerställa att det finns väl dokumenterade rutiner vid skolskjuts och resor för barn 
och elever samt att dessa följs 

Enhet: Barn och skola Kontroll av process  

Process (rutin/system): Resor och skolskjuts för barn och elever Dokumenterad 
processbeskrivning finns Ja 

  Processen fungerar enligt 
processbeskrivningen Nej 

Kontroll utförd (datum):  Processen fungerar utan 
processbeskrivning  

Kontrollansvarig: Verksamhetscontroller Processen behöver utvecklas Ja 

Resultat:    
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Kontrollmoment: Att säkerställa att det finns väl dokumenterade rutiner vid skolskjuts och resor för barn 
och elever samt att dessa följs 

Barn- och skolnämnden har fattat beslut om ett nytt skolskjutsreglemente och det kommer att implementeras fullt ut 
under 2017. Vid resor för barn och elever, utöver skolskjuts, finns väl fungerande rutiner. 

Åtgärder:    

Nytt skolskjutsreglemente implementeras fullt ut under 2017. 

 

Kontrollmoment: Att säkerställa att kontanthantering sker i mycket begränsad omfattning och att det finns 
dokumenterade rutiner i de fall det förekommer 

Enhet: Barn och skola Kontroll av process  

Process (rutin/system): Kontanthantering Dokumenterad 
processbeskrivning finns Ja 

  Processen fungerar enligt 
processbeskrivningen  

Kontroll utförd (datum):  Processen fungerar utan 
processbeskrivning Nej 

Kontrollansvarig: Handläggare Barn och skola Processen behöver utvecklas Ja 

Resultat:    

Det finns kommunövergripande rutiner för kontanthantering, men det finns inga verksamhetsspecifika rutiner för Barn 
och skola. Kontanthanteringen inom Barn och skola är mycket begränsad och uppgår inte till några högre belopp. 
Det finns för närvarande försäljning på öppna förskolan, samt på skolornas elevcaféer. Den övergripande rutinen för 
kontanthantering är förnärvarande inte känd i alla verksamheter där kontanthantering förekommer. 

Åtgärder:    

Under 2017 kommer den övergripande rutinen för kontanthantering att förmedlas till samtliga verksamheter där 
kontanthantering förekommer. Uppföljning kommer att ske för att säkerställa att rutinen följs. I de fall det anses 
nödvändigt kommer verksamhetsspecifika rutiner att upprättas. 

 

Kontrollmoment: Att säkerställa att personal som inte är tillsvidareanställd lämnar utdrag från 
belastningsregistret årligen och att det finns väl fungerande rutiner för detta 

Enhet: Barn och skola Kontroll av process  

Process (rutin/system): Utdrag ur belastningsregistret Dokumenterad 
processbeskrivning finns Ja 

  Processen fungerar enligt 
processbeskrivningen Ja 

Kontroll utförd (datum):  Processen fungerar utan 
processbeskrivning  

Kontrollansvarig: Vikarieanskaffare Processen behöver utvecklas Nej 

Resultat:    

Utdragbegärs in av Vikariebanken (system) 1 gång/år. Detta sköts automatiskt av vikariebanken. De vikarier som 
inte lämnar in nytt utdrag innan det gamla går ut stängs automatiskt och kan inte bokas. 

Åtgärder:    

Åtgärder har vidtagits genom att använda Vikariebanken som verktyg för vikarietillsättningen. 
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Kontrollmoment: Att säkerställa att upphandling görs och att ingångna avtal följs 

Enhet: Barn och skola Kontroll av process  

Process (rutin/system): Inköp och upphandling Dokumenterad 
processbeskrivning finns Nej 

  Processen fungerar enligt 
processbeskrivningen  

Kontroll utförd (datum):  Processen fungerar utan 
processbeskrivning  

Kontrollansvarig: Verksamhetscontroller Processen behöver utvecklas  

Resultat:    

Inom vissa områden finns det brister som behöver åtgärdas. Det upplevs i verksamheten ibland svårt att veta var 
man ska göra inköp, vilka avtal som finns samt att hitta enkel information om detta. 

Åtgärder:    

Om det kommer en faktura från en leverantör som kommunen inte har avtal med så ska en påminnelse om att 
använda rätt leverantörer skickas till den som gjort inköpet. I kommunen pågår ett arbete med att införa ett nytt 
system för inköp och fakturahantering som gör det enklare att hitta rätt leverantör. 

 

Kontrollmoment: 
Att säkerställa att rutinen för anmälan till huvudmannen vid diskriminering och kränkande 
behandling följs samt att det finns likvärdighet i bedömningen av när en anmälan ska 
göras 

Enhet: Barn och skola Kontroll av process  

Process (rutin/system): Anmälan diskriminering och kränkande 
behandling 

Dokumenterad 
processbeskrivning finns Ja 

  Processen fungerar enligt 
processbeskrivningen Ja 

Kontroll utförd (datum):  Processen fungerar utan 
processbeskrivning  

Kontrollansvarig: Utvecklingsstrateg 
grundskola/Utvecklingsstrateg förskola Processen behöver utvecklas Ja 

Resultat:    

Rutinen för anmälan fungerar nu tillfredställande. Det finns också en likvärdig bedömning i när en anmälan ska 
göras. 

Åtgärder:    

Under hösten 2016 har utbildningsinsatser genomförts. Bland annat har Barn och elevombudet varit i Osby och 
utifrån lagstiftning utbildat/informerat förskolechefer, rektorer, elevhälsopersonal och förvaltningsledning om vad som 
gäller. Detta har också skapat en större likvärdighet kring när en anmälan ska göras.  
En ny anmälningsblankett har tagits i bruk, vilket underlättar såväl rapportering som uppföljning. 
Sammantaget kan sägas att numera fungerar rutinen tillfredsställande. Det finns också en likvärdig syn på när en 
anmälan ska göras. 
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Vård- och omsorgsnämnden 

Intern kontroll 2016, rapportering av åtgärder från föregående år 

Plan 

Rutin/sys-
tem Kontrollmoment 

Sann
olik-
het 

Kon-
sek-
vens 

Risk-
bedöm
ning 

Ansva-
rig 

Frek-
vens Metod 

Rappor
tering 
till 

Klar 

Nutritions-
policy 

Kontroll av att 
nattfasta på 
särskilt boende 
inte överstiger 11 
timmar. 

3 3 9 MAS 2 ggr/år Full-
ständig 
kontroll 

VON Ja 

Bedömning 
av munhälsa 
i ordinärt 
boende 

Kontroll att 
bedömning görs 
enligt rutin för 
ROAG 

3 3 9 MAS 2 ggr/år Kont-
roll i 
Senior 
Alert 

VON Ja 

Riktlinjer för 
hantering av 
privata 
medel 

Att rutiner följs i 
ordinärt och 
särskilt boende 

2 4 8 Ech 2 ggr/år Stick-
prov 

VON Ja 

Rutin 
förriskbe-
dömning i 
ordinärt 
boende 

Att riskbeömning 
görs enligt rutin  

2 4 8 Ech 1 
gng/år 

Inven-
tering 

VON Ja 

Rutin för 
riskbedöm-
ning i SÄBO 

Att riskbeömning 
görs enligt rutin  

2 4 8 Ech 1 
gng/år 

Inven-
tering 

VON Ja 

Kontrollrapport 

Kontrollmoment: Hantering av privata medel i ordinärt boende 

Enhet: Ordinärt boende. Kontroll av process  

Process (rutin/system): Hantering av privata medel Dokumenterad 
processbeskrivning finns Ja 

  Processen fungerar enligt 
processbeskrivningen Nej 

Kontroll utförd (datum): 2016-12-31 Processen fungerar utan 
processbeskrivning - 

Kontrollansvarig: Enhetschefer Processen behöver utvecklas Ja 

Resultat:    

Rutinen om hantering av privata medel har under våren reviderats. Inom ordinärt boende blev två enhetschefs 
tjänster vakanta och arbete med att informera om förändringar och implementera dessa har inte genomförts. 

Åtgärder:    

Uppdrag till nytillträdda enhetschefer att göra förändringar kända ute i verksamheterna och implementera dessa. 
Fortsatt kontroll under 2017. 
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Kontrollmoment: Hantering av privata medel i särskilt boende 

Enhet: Särskilt boende Kontroll av process  

Process (rutin/system): Hantering av privata medel Dokumenterad 
processbeskrivning finns Ja 

  Processen fungerar enligt 
processbeskrivningen Nej 

Kontroll utförd (datum): 2016-12-31 Processen fungerar utan 
processbeskrivning  

Kontrollansvarig: Enhetschefer Processen behöver utvecklas Nej 

Resultat:    

Process finns och fungerar lite olika på de olika enheterna. I bilaga finns uppdelning på de fyra boenden vi har. Inget 
boende fungerar till 100 %. 

Åtgärder:    

Enhetscheferna uppmanas göra rutinerna kända och tillse att de följs. Bedömningen är dock att rutinen finns och att 
det handlar om att tillse att den efterföljs bättre. Behov av fortsatt kontroll 2017 bedöms inte aktuellt. 

Resultat från de olika enheterna i bilaga. 

Kontrollmoment: Riskbedömningar i ordinärt boende 

Enhet: Ordinärt boende Kontroll av process  

Process (rutin/system): Riskbedömningar Dokumenterad 
processbeskrivning finns Ja 

  Processen fungerar enligt 
processbeskrivningen Nej 

Kontroll utförd (datum): 2016-12-31 Processen fungerar utan 
processbeskrivning Nej 

Kontrollansvarig: Enhetschefer Processen behöver utvecklas Ja 

Resultat:    

De vakanser vi haft på ledningssidan under året har gjort att detta arbete inte kunnat prioriteras. Någon meningsfull 
kontroll har därför inte kunnat göras. Hemtjänsten i Lönsboda där enhetschef funnits hela året har kommit längre och 
där har det i något över hälften av brukarnas boenden gjorts riskbedömningar. 

Åtgärder:    

Framtagande och implementering av rutin kommer att ske även i Osby under 2017. 

Avsikten med denna rutin är att säkerställa arbetsmiljön i  den enskildes bostad i såväl ordinärt 
som särskilt boende. Saker som möjlighet att använda olika typer av hjälpmedel, storlek och 
utformning av toalett och hygienutrymmen ska bedömas ur ett riskperspektiv för både personal 
och brukare. 

Kontrollmoment: Riskbedömningar i särskilt boende 

Enhet: Särskilt boende Kontroll av process  

Process (rutin/system): Riskbedömningar Dokumenterad 
processbeskrivning finns Ja 

  Processen fungerar enligt 
processbeskrivningen Nej 

Kontroll utförd (datum): 2016-12-31 Processen fungerar utan 
processbeskrivning  

Kontrollansvarig: Enhetschefer Processen behöver utvecklas  

Resultat:    

För merparten av våra boenden har riskbedömning gjorts för samtliga. På Bergfast har man inte kommit lika långt 
och där ligger antalet strax under 40 %. 

Åtgärder:    

Enhetschefer tillser att det även fortsättningsvis görs riskbedömningar. På Bergfast implementeras rutinen i hela 
verksamheten. I intern kontroll även 2017. 
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Kontrollmoment: Nutritionspolicy 

Enhet: Särskilt boende Kontroll av process  

Process (rutin/system): Nutritionspolicy, nattfasta Dokumenterad 
processbeskrivning finns Ja 

  Processen fungerar enligt 
processbeskrivningen Ja 

Kontroll utförd (datum): 2016-12-31 Processen fungerar utan 
processbeskrivning  

Kontrollansvarig: MAS Processen behöver utvecklas  

Resultat:    

Målet är att minst 75 % av de boende skall ha en nattfasta, som maximalt är 11 timmar. Resultatet av mätningar 
2016 är att 72 % uppnåtts. Ett missförstånd i samband med insamlingen av resultaten gör att Rönnebacken inte 
ingår i sammanställningen, vilket gör resultatet mindre tillförlitligt. 

Åtgärder:    

Strama upp rutinerna kring insamlingen av data. Fortsätta arbetet med att minska antalet som har längre nattfasta än 
målet 11 timmar. Då detta redovisas i den årliga patientsäkerhetsberättelsen är det inte aktuellt för fortsatt intern 
kontroll. 

 

Kontrollmoment: Kontroll av munhälsa 

Enhet: Ordinärt boende Kontroll av process  

Process (rutin/system): Kontroll munhälsa ROAG Dokumenterad 
processbeskrivning finns Ja 

  Processen fungerar enligt 
processbeskrivningen Ja 

Kontroll utförd (datum): 2016-12-31 Processen fungerar utan 
processbeskrivning  

Kontrollansvarig: MAS Processen behöver utvecklas  

Resultat:    

23 munhälsobedömningar gjorda i ordinärt boende. Alla är dock inte gjorda enligt ROAG. 

Åtgärder:    

Fortsätta arbetet med senior alert enligt modellen med teamarbete, där munhälsobedömning ingår som en del. Då 
detta redovisas i den årliga patientsäkerhetsberättelsen är det inte aktuellt för fortsatt intern kontroll. 
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Överförmyndaren 

Intern kontroll 2016, rapportering av åtgärder från föregående år 

Plan 

Rutin/sys-
tem Kontrollmoment 

Sann
olik-
het 

Kon-
sek-
vens 

Risk-
bedöm
ning 

Ansva-
rig 

Frek-
vens Metod 

Rappor
tering 
till 

Klar 

Dokument-
hanterings-
plan 

Att 
dokumenthante-
ringsplan 
upprättats. 

4 2 8  Kansli-
assis-
tent  

Löpan-
de tills 
plan 
upprätt
ats  

Stick-
prov  

Överför
myndar
e  

 

Dokument-
hanterings-
plan 

Att 
dokumenthante-
ringsplanen 
efterlevs. 

4 2 8  Kansli-
assis-
tent  

Löpan-
de  

Stick-
prov  

Överför
myndar
e  

 

Kontrollrapport 

Kontrollmoment: Att dokumenthanteringsplan upprättats. 

Enhet:  Kontroll av process  

Process (rutin/system): Dokumenthanteringsplan Dokumenterad 
processbeskrivning finns Ja 

  Processen fungerar enligt 
processbeskrivningen Ja 

Kontroll utförd (datum): 2016-12-14 Processen fungerar utan 
processbeskrivning  

Kontrollansvarig: Kansliassistent Processen behöver utvecklas Nej 

Resultat:    

Överförmyndaren Margot Malmqvist (S) har i samråd med arkivarie Håkan Dahlbeck upprättat ett förslag till 
dokumenthanteringsplan för överförmyndaren, daterad den 16 november 2016. Kommunstyrelsen antog 
dokumenthanteringsplanen enligt beslut § 227, KS 2016-12-14. 

Åtgärder:    

 

 

Kontrollmoment: Att dokumenthanteringsplanen efterlevs. 

Enhet:  Kontroll av process  

Process (rutin/system): Dokumenthanteringsplan Dokumenterad 
processbeskrivning finns Ja 

  Processen fungerar enligt 
processbeskrivningen Ja 

Kontroll utförd (datum): 2016-12-31 Processen fungerar utan 
processbeskrivning  

Kontrollansvarig: Kansliassistent Processen behöver utvecklas Nej 

Resultat:    

Dokumenthanteringsplanen är dokumenterad och antagen i KS. Planen efterföljs i det löpande arbetet. 

Åtgärder:    
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Osbybostäder AB 

Intern kontroll 2016, rapportering av åtgärder från föregående år 

Plan 

Rutin/sys-
tem Kontrollmoment 

Sann
olik-
het 

Kon-
sek-
vens 

Risk-
bedöm-
ning 

Ansva-
rig 

Frek-
vens Metod 

Rappor
tering 
till 

Klar 

Avrop mot 
ramavtal 

Inga inköp 
utanför ramavtal 

3 2 6 Städ-
chef 

2 ggr/år 5 st 
stickpr
ov 

Styrelse Maj 
och 
dec 

Avtal Att upphandlingar 
är kontrollerade 
av 2 upphandlare 
innan 
tilldelningsbeslut 
ges 

2 4 8 Upp-
hand-
lare 

1 
ggr/må-
nad 

2 st 
slump
mässig
a urval 
av 
utförda 
uppha
ndlinga
r 

Styrelse Maj 
och 
dec 

Faktura/at-
testkontroll 
(Produkt) 

Att betalda inköp 
är utförda utan 
avvikelse 
alternativt att 
produkterna är 
mottagna utan 
anmärkning 

2 3 6 Ekass 2 ggr/år 5 st 
slump
mässig
a urval 
av 
fakturo
r 

Styrelse Maj 
och 
dec 

Faktura/at-
testkontroll 
(Pris) 

Att fakturerade 
varor/tjänster är 
kontrollerade av 
attestansvarig 
mot avtal/order 

2 3 6 AdmC 2 ggr/år 5 st 
slump
mässig
a urval 
av 
fakturo
r 

Styrelse Maj 
och 
dec 

Styrelse-
beslut 

Uppföljning av 
styrelsebeslut 

2 3 6 Sekr 2 ggr/år Redovi
sning 
av 
genom
förda 
styrels
ebeslut 

Styrelse Maj 
och 
dec 

Delegations
ordning 

Att beslutad 
delegationsord-
ning följs 

2 3 6 Presidi
et 

1 gg/år 5 st 
slump
mässig
a urval 
på 
beslut 
som 
rör 
verksa
mhete
n 

Styrelse Dec 

Arbetsmiljö-
arbetet 

Genomförs 
riskbedömningar 
vid förändringar i 
verksamheten 

2 4 8 VD 1 gg/år Att 
riskbed
ömnin
g är 
genom
förd 
vid 
samtlig
a 
förändr
ingar i 
verksa
mhete
n 

Styrelse Dec 
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Rutin/sys-
tem Kontrollmoment 

Sann
olik-
het 

Kon-
sek-
vens 

Risk-
bedöm-
ning 

Ansva-
rig 

Frek-
vens Metod 

Rappor
tering 
till 

Klar 

Arbetsmiljö-
arbetet 

Genomförs 
riskbedömningar 
vid befintlig 
verksamhet 

2 4 8 VD 1 ggr/år Stickpr
ov av 
olika 
delar 
av 
verksa
mhete
n 

Styrelse Dec 

Arbetsmiljö-
arbetet 

Genomförs 
skyddsronder 
enligt rutin 

2 4 8 VD 1 ggr/år Att 
skydds
ronder 
är 
genom
förda 
enligt 
rutin 

Styrelse Dec 

Kontrollrapport 

Kontrollmoment: Inga inköp utanför ramavtal 

Enhet: Osbybostäder Kontroll av process  

Process (rutin/system): Avrop mot ramavtal Dokumenterad 
processbeskrivning finns Ja 

  Processen fungerar enligt 
processbeskrivningen Ja 

Kontroll utförd (datum):  Processen fungerar utan 
processbeskrivning Ja 

Kontrollansvarig:  Processen behöver utvecklas Nej 

Resultat:    

Granskning har genomförts av 5 st avrop mot ramavtal: 

Åtgärder:    

Inga åtgärder behövs. 

 

Intern kontrollpunkt: Att upphandlingar är kontrollerade av 2 upphandlare innan tilldelningsbeslut ges 

Enhet: Osbybostäder Kontroll av process  

Process (rutin/system): Avtal Dokumenterad 
processbeskrivning finns Ja 

Övrigt:  Processen fungerar enligt 
processbeskrivningen Ja 

Kontroll utförd (datum):  Processen fungerar utan 
processbeskrivning Ja 

Kontrollansvarig:  Processen behöver utvecklas Nej 

Resultat:    

Då Osbybostäder AB inte genomfört någon upphandling mellan 1/6-16--6/12-16 har kontroll inte genomförts. 

Åtgärder:    

ingen åtgärd 
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Intern kontrollpunkt: Att betalda inköp är utförda utan avvikelse alternativt att produkterna är mottagna utan 
anmärkning 

Enhet: Osbybostäder Kontroll av process  

Process (rutin/system): Faktura/attestkontroll (Produkt) Dokumenterad 
processbeskrivning finns Ja 

Övrigt:  Processen fungerar enligt 
processbeskrivningen Ja 

Kontroll utförd (datum):  Processen fungerar utan 
processbeskrivning Ja 

Kontrollansvarig:  Processen behöver utvecklas Nej 

Resultat:    

Granskning har genomförts av 5 st fakturor. Inga anmärkningar 

Åtgärder:    

ingen åtgärd 

 

Intern kontrollpunkt: Att fakturerade varor/tjänster är kontrollerade av attestansvarig mot avtal/order 

Enhet:  Kontroll av process  

Process (rutin/system): Faktura/attestkontroll (Pris) Dokumenterad 
processbeskrivning finns Ja 

Övrigt:  Processen fungerar enligt 
processbeskrivningen Ja 

Kontroll utförd (datum):  Processen fungerar utan 
processbeskrivning Ja 

Kontrollansvarig:  Processen behöver utvecklas Nej 

Resultat:    

Granskning har genomförts av 5 st fakturor. Inga anmärkningar. 

Åtgärder:    

Inga åtgärder 

 

Intern kontrollpunkt: Uppföljning av styrelsebeslut 

Enhet:  Kontroll av process  

Process (rutin/system): Styrelsebeslut Dokumenterad 
processbeskrivning finns Ja 

Övrigt:  Processen fungerar enligt 
processbeskrivningen Ja 

Kontroll utförd (datum):  Processen fungerar utan 
processbeskrivning Ja 

Kontrollansvarig:  Processen behöver utvecklas Nej 

Resultat:    

6 sammanträden var av 2 extra är behandlade nämligen maj, juni extra, augusti, september, 2 i oktober och 
november. 27 beslutande paragrafer. Av de 28 beslutsparagraferna är 1 ärende inte färdigbehandlat. -Försäljning av 
Killeberg 5:4 samt fastighetsreglering av parkering till Killeberg 5:3.Uppdrag till Tf VD att undersöka möjligheten till 
försäljning av fastigheten. 

Åtgärder:    

Inga åtgärder. 
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Intern kontrollpunkt: Att beslutad delegationsordning följs 

Enhet: Osbybostäder Kontroll av process  

Process (rutin/system): Delegationsordning Dokumenterad 
processbeskrivning finns Ja 

Övrigt:  Processen fungerar enligt 
processbeskrivningen Ja 

Kontroll utförd (datum):  Processen fungerar utan 
processbeskrivning Ja 

Kontrollansvarig:  Processen behöver utvecklas Nej 

Resultat:    

Fem utvalda beslut granskade. Inga anmärkningar. 

Åtgärder:    

Inga åtgärder vidtagna. 

 

Intern kontrollpunkt: Genomförs riskbedömningar vid förändringar i verksamheten 

Enhet: Osbybostäder Kontroll av process  

Process (rutin/system): Arbetsmiljöarbetet Dokumenterad 
processbeskrivning finns Ja 

Övrigt:  Processen fungerar enligt 
processbeskrivningen Ja 

Kontroll utförd (datum):  Processen fungerar utan 
processbeskrivning Ja 

Kontrollansvarig:  Processen behöver utvecklas Nej 

Resultat:    

Riskbedömning genomförd för städverksamheten i samband med diskussioner om överflytt av verksamheten till 
Osby Kommun. 

Åtgärder:    

Åtgärder enligt genomförd riskbedömning. 

 

Intern kontrollpunkt: Genomförs riskbedömningar vid befintlig verksamhet 

Enhet: Osbybostäder Kontroll av process  

Process (rutin/system): Arbetsmiljöarbetet Dokumenterad 
processbeskrivning finns Ja 

Övrigt:  Processen fungerar enligt 
processbeskrivningen Ja 

Kontroll utförd (datum):  Processen fungerar utan 
processbeskrivning Ja 

Kontrollansvarig:  Processen behöver utvecklas Nej 

Resultat:    

Ingen riskbedömning genomförd vid befintlig verksamhet under 2016.  
 
Riskbedömning genomförd för städverksamheten i samband med diskussioner om överflytt av verksamheten till 
Osby Kommun. 

Åtgärder:    

Inga åtgärder vidtagna. 
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Intern kontrollpunkt: Genomförs skyddsronder enligt rutin 

Enhet: Osbybostäder Kontroll av process  

Process (rutin/system): Arbetsmiljöarbetet Dokumenterad 
processbeskrivning finns Ja 

Övrigt:  Processen fungerar enligt 
processbeskrivningen Ja 

Kontroll utförd (datum):  Processen fungerar utan 
processbeskrivning Ja 

Kontrollansvarig:  Processen behöver utvecklas Nej 

Resultat:    

Skyddsronder har genomförts för fastighetsskötarna som arbetar mot bostadsbeståndet under 2015 eller2016. De 
fastighetsskötare som arbetar mot kommunen deltar i de skyddsronder som genomförs av respektive verksamhet. 

Åtgärder:    

Se över behov av skyddsronder under 2017. 
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Industrihus i Osby AB 

Intern kontroll 2016, rapportering av åtgärder från föregående år 

Plan 

Rutin/sys-
tem Kontrollmoment 

Sann
olik-
het 

Kon-
sek-
vens 

Risk-
bedöm
ning 

Ansva-
rig 

Frek-
vens Metod 

Rappor
tering 
till 

Klar 

Attestrutiner Attestlista inkl 
namnteckningspr
ov 

 4 Möjlig Tommy 
August
sson 

En 
gång/år 

Kont-
roll 

Vd 2016-
11-03 

Attester Kontroll att 
besluts- och 
granskningsatt 
skett av två olika 
personer 

 3 Möjlig Tommy 
August
sson 

En 
gång/år 

Urval 
stick-
prov 
10 fakt 

Vd 2016-
11-03 

Upphandling Att regelverket 
för upphandling 
följts 

 4 Möjlig Tommy 
August
sson 

En 
gång/år 

Stick-
prov 
en 
upp-
hand-
ling 
per 
person 

Vd 2016-
11-03 

Ersättnings-
rapportering 

Rimlighetsbedöm
ning. Att rätt 
person attesterat. 

 3 Möjlig Tommy 
August
sson 

En 
gång/år 

Stick-
prov 

Vd 2016-
11-03 

Inköp Att gällande 
inköpsrutiner följs 
och att inköpen 
följer villkoren i 
ramavtalen 

 3 Möjlig Tommy 
August
sson 

En 
gång/år 

Stick-
prov 5 
inköp 

Vd 2016-
11-03 

Styrelse-
beslut 

Uppföljning av 
styrelsebeslut 

 3 Möjlig Tommy 
August
sson 

En 
gång/år 

Stic-
kprov 

Vd 2016-
11-03 

Kontrollrapport 

Kontrollmoment: Attestlista inkl namnteckningsprov 

Enhet: Industrihus i Osby AB Kontroll av process  

Process (rutin/system): Attestrutiner Dokumenterad 
processbeskrivning finns  

  Processen fungerar enligt 
processbeskrivningen  

Kontroll utförd (datum): 2016-11-03 Processen fungerar utan 
processbeskrivning  

Kontrollansvarig: Tommy Augustsson Processen behöver utvecklas  

Resultat:    

Ok 

Åtgärder:    
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Kontrollmoment: Kontroll att besluts- och granskningsatt skett av två olika personer 

Enhet: Industrihus i Osby AB Kontroll av process  

Process (rutin/system): Attester Dokumenterad 
processbeskrivning finns  

  Processen fungerar enligt 
processbeskrivningen  

Kontroll utförd (datum): 2016-11-03 Processen fungerar utan 
processbeskrivning  

Kontrollansvarig: Tommy Augustsson Processen behöver utvecklas  

Resultat:    

Ok 

Åtgärder:    

 

 

Kontrollmoment: Att regelverket för upphandling följts 

Enhet: Industrihus i Osby AB Kontroll av process  

Process (rutin/system): Upphandling Dokumenterad 
processbeskrivning finns  

  Processen fungerar enligt 
processbeskrivningen  

Kontroll utförd (datum): 2016-11-03 Processen fungerar utan 
processbeskrivning  

Kontrollansvarig: Tommy Augustsson Processen behöver utvecklas  

Resultat:    

Ej aktuellt 

Åtgärder:    

 

 

Kontrollmoment: Rimlighetsbedömning. Att rätt person attesterat. 

Enhet: Industrihus i Osby AB Kontroll av process  

Process (rutin/system): Ersättningsrapportering Dokumenterad 
processbeskrivning finns  

  Processen fungerar enligt 
processbeskrivningen  

Kontroll utförd (datum): 2016-11-03 Processen fungerar utan 
processbeskrivning  

Kontrollansvarig: Tommy Augustsson Processen behöver utvecklas  

Resultat:    

Ok 

Åtgärder:    
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Kontrollmoment: Att gällande inköpsrutiner följs och att inköpen följer villkoren i ramavtalen. 

Enhet: Industrihus i Osby AB Kontroll av process  

Process (rutin/system): Inköp Dokumenterad 
processbeskrivning finns  

  Processen fungerar enligt 
processbeskrivningen  

Kontroll utförd (datum): 2016-11-03 Processen fungerar utan 
processbeskrivning  

Kontrollansvarig: Tommy Augustsson Processen behöver utvecklas  

Resultat:    

Ok 

Åtgärder:    

 

 

Kontrollmoment: Uppföljning av styrelsebeslut 

Enhet: Industrihus i Osby AB Kontroll av process  

Process (rutin/system): Styrelsebeslut Dokumenterad 
processbeskrivning finns  

  Processen fungerar enligt 
processbeskrivningen  

Kontroll utförd (datum): 2016-11-03 Processen fungerar utan 
processbeskrivning  

Kontrollansvarig: Tommy Augustsson Processen behöver utvecklas  

Resultat:    

Ok 

Åtgärder:    
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Fjärrvärme i Osby AB 

Intern kontroll 2016, rapportering av åtgärder från föregående år 

Plan 

Rutin/sys-
tem Kontrollmoment 

Sann
olik-
het 

Kon-
sek-
vens 

Risk-
bedöm
ning 

Ansva-
rig 

Frek-
vens Metod 

Rappor
tering 
till 

Klar 

Attestrutiner Attestlista inkl 
namntecknings-
prov 

 4 Möjlig Erland 
Nilsson 

En 
gång/år 

Kont-
roll 

Vd 2016-
11-14 

Attester Kontroll att 
besluts- och 
granskningsattest 
skett av två olika 
personer 

 3 Möjlig Erland 
Nilsson 

En 
gång/år 

Urval 
stick-
prov 
10 fakt 

Vd 2016-
11-14 

Upphandling Att regelverket 
för upphandling 
följts 

 4 Möjlig Erland 
Nilsson 

En 
gång/år 

Stick-
prov 
en 
upp-
handl 
per 
person 

Vd 2016-
11-14 

Lönerappo-
rtering 

Rimlighetsbedöm
ning. Att rätt 
person attesterat. 

 3 Möjlig Erland 
Nilsson 

En 
gång/år 

Stick-
prov 

Vd 2016-
11-14 

Inköp Att gällande 
inköpsrutiner följs 
och att inköpen 
följer villkoren i 
ramavtalen 

 3 Möjlig Erland 
Nilsson 

En 
gång/år 

Stick-
prov 5 
inköp 

Vd 2016-
11-14 

Styrelse-
beslut 

Uppföljning av 
styrelsebeslut 

 3 Möjlig Erland 
Nilsson 

En 
gång/år 

Stick-
prov 

Vd 2016-
11-14 

IT-säkerhet IT-säkerhet vid 
arbetsplatsen 

 4 Möjlig Erland 
Nilsson 

En 
gång/år 

Stick-
prov 2 
arb.pl 
per 
månad 

Vd 2016-
11-14 

Kontrollrapport 

Kontrollmoment: Attestlista inkl namnteckningsprov 

Enhet: Fjärrvärme i Osby AB Kontroll av process  

Process (rutin/system): Attestrutiner Dokumenterad 
processbeskrivning finns  

  Processen fungerar enligt 
processbeskrivningen  

Kontroll utförd (datum): 2016-11-14 Processen fungerar utan 
processbeskrivning  

Kontrollansvarig: Erland Nilsson Processen behöver utvecklas  

Resultat:    

Komplettera med nyanställd 

Åtgärder:    

Inga 
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Kontrollmoment: Kontroll att besluts- och granskningsatt skett av två olika personer 

Enhet: Fjärrvärme i Osby AB Kontroll av process  

Process (rutin/system): Attester Dokumenterad 
processbeskrivning finns  

  Processen fungerar enligt 
processbeskrivningen  

Kontroll utförd (datum): 2016-11-14 Processen fungerar utan 
processbeskrivning  

Kontrollansvarig: Erland Nilsson Processen behöver utvecklas  

Resultat:    

Ingen anmärkning. 

Åtgärder:    

Inga 

 

Kontrollmoment: Att regelverket för upphandling följts 

Enhet: Fjärrvärme i Osby AB Kontroll av process  

Process (rutin/system): Upphandling Dokumenterad 
processbeskrivning finns  

  Processen fungerar enligt 
processbeskrivningen  

Kontroll utförd (datum): 2016-11-14 Processen fungerar utan 
processbeskrivning  

Kontrollansvarig: Erland Nilsson Processen behöver utvecklas  

Resultat:    

Ingen anmärkning 

Åtgärder:    

Ingen 

 

Kontrollmoment: Rimlighetsbedömning att rätt person attesterat 

Enhet: Fjärrvärme i Osby AB Kontroll av process  

Process (rutin/system): Lönerapportering Dokumenterad 
processbeskrivning finns  

  Processen fungerar enligt 
processbeskrivningen  

Kontroll utförd (datum): 2016-11-14 Processen fungerar utan 
processbeskrivning  

Kontrollansvarig: Erland Nilsson Processen behöver utvecklas  

Resultat:    

Ingen anmärkning 

Åtgärder:    

Ingen 
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Kontrollmoment: Att gällande inköpsrutiner följs och att inköpen följer villkoren i ramavtalen 

Enhet: Fjärrvärme i Osby AB Kontroll av process  

Process (rutin/system): Inköp Dokumenterad 
processbeskrivning finns  

  Processen fungerar enligt 
processbeskrivningen  

Kontroll utförd (datum): 2016-11-14 Processen fungerar utan 
processbeskrivning  

Kontrollansvarig: Erland Nilsson Processen behöver utvecklas  

Resultat:    

Ingen anmärkning 

Åtgärder:    

Ingen 

 

Kontrollmoment: Uppföljning av styrelsebeslut 

Enhet: Fjärrvärme i Osby AB Kontroll av process  

Process (rutin/system): Styrelsebeslut Dokumenterad 
processbeskrivning finns  

  Processen fungerar enligt 
processbeskrivningen  

Kontroll utförd (datum): 2016-11-14 Processen fungerar utan 
processbeskrivning  

Kontrollansvarig: Erland Nilsson Processen behöver utvecklas  

Resultat:    

Ingen anmärkning 

Åtgärder:    

Inga 

 

Kontrollmoment: IT-säkerhet vid arbetsplatsen 

Enhet: Fjärrvärme i Osby AB Kontroll av process  

Process (rutin/system): IT-säkerhet Dokumenterad 
processbeskrivning finns  

  Processen fungerar enligt 
processbeskrivningen  

Kontroll utförd (datum): 2016-11-14 Processen fungerar utan 
processbeskrivning  

Kontrollansvarig: Erland Nilsson Processen behöver utvecklas  

Resultat:    

Ingen anmärkning 

Åtgärder:    

Inga 
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Kommunstyrelsens ledningsutskott 

§ 35 

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över de kommunala 
bolagen 2016 

KS/2017:202 000 

Beslut 

Kommunstyrelsens ledningsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta. 

De av kommunen hel- och delägda aktiebolagens respektive verk
samheter under 2016 har varit förenlig med det fastställda kommu
nala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogen
heterna. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunallagens bestämmelser om kommunstyrelsens uppsiktsplikt har 
kompletterats med två bestämmelser, 6 kapitlet I a § och 6 kapitlet I b §. 
Gäller from 20130101. 

Kommunstyrelsen ska i årliga beslut pröva om den verksamhet som bolagen 
har bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det fast
ställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna. Kommunstyrelsen ska lämna förslag till kommunfullmäk
tige om nödvändiga åtgärder om kommunstyrelsen vid sin årliga prövning 
ser att bolaget inte bedriver verksamhet som överensstämmer med ändamå
let och/eller inte följer de kommunala principer som gäller för bolagets 
verksamhet. 

Kommunstyrelsen har i samband med tertialuppföljningama och i samband 
med bokslut/årsredovisning följt upp de kommunala bolagens verksamhet. 
Kommunen har dessutom löpande under året haft träffar med bolagen i olika 
frågor. 

Kommunledningsförvaltningen har begärt in intyg från bolagens styrelser 
och revisorer som intygar att verksamheten som bedrivits år 2016 stämmer 
med bolagens ändamål och är inom ramen för de kommunala befogenheter
na. 

Kommunstyrelsen kan därvid konstatera att samtliga kommunala bolagens 
respektive verksamheter har varit förenliga med det fastställda kommunala 
ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 

Sida 

13(26) 

I Juste,andes sign I r Expedierat Utdragsbestyrkande 

I I 
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~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-03-22 

Kommunstyrelsens ledningsutskott 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse "Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över kommunala bola
gen 2016" daterad den 20 mars 2017 från kommunchef Petra Gummeson 
och ekonomichef Pia Lindvall Bengtsson. 

Intyg från Osbybostäder AB. 

Intyg från Fjärrvärme i Osby AB. 

Intyg från Industrihus i Osby AB. 

Intyg från Östra Göinge Renhållning AB. 

Intyg från Skåne Blekinge Vattentjänst AB. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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Kommunledningsförvaltningen 
Pia Lindvall Bengtsson 
0479528161 
pia.lindvall@osby.se 

Besköksadress Briogatan 1
Postadress 
Kommunledningsförvaltningen
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

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över kommunala bolagen 2016
Dnr KS/2017:202 000  

Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen beslutar

Att de av kommunen hel- och delägda aktiebolagens respektive verksamheter under 2016 
har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de 
kommunala befogenheterna.

Sammanfattning av ärendet

Kommunallagens bestämmelser om kommunstyrelsens uppsiktsplikt har kompletterats 
med två bestämmelser, 6 kapitlet 1 a § och 6 kapitlet 1 b §. Gäller fr o m 20130101.

Kommunstyrelsen ska i årliga beslut pröva om den verksamhet som bolagen har bedrivit 
under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet 
och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Kommunstyrelsen ska lämna 
förslag till kommunfullmäktige om nödvändiga åtgärder om kommunstyrelsen vid sin 
årliga prövning ser att bolaget inte bedriver verksamhet som överensstämmer med 
ändamålet och/eller inte följer de kommunala principer som gäller för bolagets 
verksamhet.

Kommunstyrelsen har i samband med tertialuppföljningarna och i samband med 
bokslut/årsredovisning följt upp de kommunala bolagens verksamhet. Kommunen har 
dessutom löpande under året haft träffar med bolagen i olika frågor.

Kommunledningsförvaltningen har begärt in intyg från bolagens styrelser och revisorer 
som intygar att verksamheten som  bedrivits år 2016 stämmer med bolagens ändamål och 
är inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Kommunstyrelsen kan därvid konstatera att samtliga kommunala bolagens respektive 
verksamheter har varit förenliga med det fastställda kommunala ändamålet och utförts 
inom ramen för de kommunala befogenheterna.

http://www.osby.se/
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Beslutsunderlag

Intyg från Osbybostäder AB

Intyg från Fjärrvärme i Osby AB

Intyg från Industrihus i Osby AB

Intyg från Östra Göinge Renhållning AB

Intyg från Skåne Blekinge Vattentjänst AB

 

Beslutet skickas till

Ekonomichef

Petra Gummeson Pia Lindvall Bengtsson 
Kommunchef Ekonomichef 
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Intyg att verksamheten 2016 stämmer med bolagets 
ändamål och är inom ramen för befogenheter för 
Osbybostäder AB 

Bakgrund 

Kommunen och dess styrelse ska i ärliga beslut pröva om de kommunägda bolagen under 

föregående kalenderår bedrivit verksamheten med det fastställda ändamålet med bolaget 

och att verksamheten utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna (kommunal

lagen 6 kap l §). 

För Osbybostäder AB är ändamålet enl igt bolagsordningen: 

" Ändamålet med bolagets verksamhet är att med iakttagande av kommunala själv

kostnads- och likställighetsprinciperna främja bostadsförsörjningen i kommunen. 

Tillämpningen av den kommunala självkostnadsprincipen utgör ej hinder för utdel

ning av vinst från bolaget så länge vinsten ej överstiger skälig förräntning av det av 

aktieägaren tillskjutna kapitalet. 

Skulle bolaget likvideras skall dess behållna tillgångar tillfalla Osby kommun att till 

den del de ej motsvaras av kapital kommunen tillskjutit, utnyttjas till gagn för bo

stadsförsörj ningen i kommunen." 

Intyg från Stvrelsen 

Härmed intygas att verksamheten under 2016 bedrivits enligt det fastställda ändamålet för 

Osbybostäder AB och inom ramen för de kommunala befogenheterna. 

~~~/ 
P::- Jonny Ahlqvist -Ordförande 

~~ 
Eskil Martinsson Ann-Charlotte Melin Kent Lunden -VD 

Intyg från lekmannarevisor 

Härmed intygas att verksamheten under 2016 bedrivits enligt det fastställda ändamålet för 

Osbybostäder AB och inom ramen för de kommunala befogenheterna. 

~~~ 
Per-Ola Stensson 
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2017-

lntyg att verksamheten 2016 stämmer med bolagets 
ändamål och är inom ramen för befogenheter för 
Fjärrvärme i Osby AB 

BakgrllDd 

Kommunen och dess styrelse ska i årliga beslut pröva om de kommunägda bolagen under 

föregående kalenderår bedrivit verksamheten med det fastställda ändamålet med bolaget 

och att verksamheten utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna (kommunal

lagen 6 kap 1 §). 

För Fjärrvärme i Osby AB är ändamålet enligt bolagsordningen: 

" Bolagets syfte är att med tillämpning av kommunal likställigbetsprincip främja 

distributionen av fjärrvärme inom Osby kommun." 

Intyg fdo Styrelsen 

Härmed intygas att verksamheten under 2016 bedrivits enligt det fastställda ändamålet för 

Fjärrvärme i Osby AB och inom ramen för de kommunala befogenheterna. 

~;-~s-on---

Ordförande Vice Ordförande 

ffi _..._ ~ ·-... ~~,;./ ,,, .,d 1.c./---
- - p.M~agimj Nilsson { 

VD 

Intyg från lekmannarevisor 

Härmed intygas att verksamheten under 2016 bedrivits enligt det fastställda ändamålet för 

Fjärrvärme i Os AB och inom ramen för de kommunala befogenheterna. 

Per-Ola Stensson 
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2017-

lntyg att verksamheten 2016 stämmer med bolagets 
ändamål och är inom ramen för befogenheter för 
Industrihus i Osby AB 

Bakgrund 

Kommunen och dess styrelse ska i årliga beslut pröva om de kommunägda bolagen under 

föregående kalenderår bedrivit verksamheten med det fastställda ändamålet med bolaget 

och att verksamheten utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna (kommunal

lagen 6 kap l §). 

För Industrihus i Osby AB är ändamålet enligt bolagsordningen: 

" Ändamålet med bolagets verksamhet är att med iakttagande av den kommunala 

själv-kostnadsprincipen och likställighetsprincipen främja lokalförsörjningen för 

mindre företag inom hantverk, industri och service. 

Tillämpning av den kommunala självkostnadsprincipen utgör inte hinder för utdel

ning av vinst från bolaget så länge vinster inte överstiger skälig förräntning av det av 

aktieägaren tillskjutna kapitalet. 

Skulle bolaget likvideras skall dess behållna tillgångar tillfalla Osby kommun att till 
den del de inte motsvaras av kapital kommunen tillskjutit utnyttjas för det ändamål 

för vars främjande bolaget bildats." 

Intyg frln Styrelsen 

Härmed intygas att verksamheten under 2016 bedrivits enligt det fastställda ändamålet för 

Industrihus i Osby AB och inom ramen för de kommunala befogenheterna. 

Ordförande Vice Ordförande 

~ ~ Uul~~~,&fa$'"....;J - 1 tW /11, ,11 .,, ,, \ 
Truls J Hellberg () Roland ArivegårsV [Jarl-Magnus Nilsson 

VD 

Intyg från lekmannarevisor 

Härmed intygas att verksamheten under 2016 bedrivits enligt det fastställda ändamålet för 

Industrihus i Osby AB och inom ramen för de konununala befogenheterna. 

'cl~ :.:!~ ~-j 
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Intyg att verksamheten 2016 stämmer med bolagets 
ändamål och är inom ramen för befogenheter för 
Östra Göinge Renhållnings AB 

Bakgrund 

Kommunen och dess styrelse ska i årliga beslut pröva om de kommunägda bolagen under 
föregående kalenderår bedrivit verksamheten med det fastställda ändamålet med bolaget 
och att verksamheten utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna (kommunal

lagen 6 kap, I §). 

För Östra Göinge Renhållnings AB är ändamålet enligt bolagsordningen: 

" Bolagets ändamål är au Osby och Östra Göinge kommuner handha de praktiska 
åtgärder, som kommunerna har ansvar för enligt gällande renhållningsordning. Bola
gets verksamhet skall finansieras genom avgifter, som såvitt gäller aktieägare skall 
motsvara bolagets självkostnader med skäligt självfinansieringspåslag. De avgif-ter 
bolaget uttar för hushållsavfall, skall vara oberoende av transportavstånd till be
handlingsanläggning. Taxor för hushållsavfall fastställs av kommunfullmäktige i res
pektive kommun. För transport och behandling av allt annat avfall än hushållsavfall 

uttas avgift enligt styrelsens bestämmande." 

Intyg från Styrelsen 

Härmed intygas att verksamheten under 2016 bedrivit nligt det fastställda ändamålet för 
Östra Göinge Renhållnings AB och inom ramen för kommunala befogenheterna. 

rg 
Ordförande 

mf]~~ 

Intyg från lekmannarevisor 

Härmed intygas att verksamheten under 2016 bedrivits enligt det fastställda ändamålet för 
·· s a a-·· ~~tir:,.:.:.:~~ ~::.:.:....::.:: 
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Intyg att verksamheten 2016 stämmer med bolagets 
ändamål och är inom ramen för befogenheter för 
Skåne Blekinge Vattentjänst AB 

Bakgrund 

Kommunen och dess styrelse ska i årliga bes lut pröva om de kommunägda bolagen under 

föregående kalenderår bedrivit verksamheten med det fastställda ändamålet med bolaget 

och att verksamheten utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna (kommunal

lagen 6 kap I §). 

För Skåne Blekinge Vattentjänst AB är ändamålet en ligt bolagsordningen: 

''Bo lagets verksamhet skall bestå i att svara för adm inistration och eko nomi samt 

drift och underhåll av VA-an läggningar i Bromö lla, O lofström, Osby och Östra Gö

inge kommuner, samt driva därmed fören lig verksamhet. Bolaget skall vidare bed

riva konsultverksamhet i VA-frågor inom huvudmännens verksamhetsområde." 

Intyg från Stvrelsen 

Härmed intygas att verksamheten under 2016 bedrivi ts enl igt det faststä llda ändamålet för 

Skåne Blekinge Vattentjänst AB och inom ramen för de kommuna la befogenheterna. 

Intyg från lekmannarevisor 

Härmed intygas att verksamheten under 2016 bedrivits enligt det faststä llda ändamålet för z.~~::;; och inom ramen fur de kommunala befogenheterna. 

Lekmannarevisor 
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Kommunstyrelsens ledningsutskott 

§ 36 

Borgensförbindelse, regressavtal och avtal om 
medlemmarnas ansvar för Kommuninvest 

KS/2017:111 045 

Beslut 

Kommunstyrelsens ledningsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta. 

Osby kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 4 
januari 2008 (''Borgensförbindelsen"), vari Osby kommun åtagit sig 
solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i 
Sverige AB:s (pub!) ("Kommuninvest") förpliktelser, alltjämt gäller 
samt att Kommuninvest äger företräda Osby kommun genom att fö
reta samtliga nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande 
av borgen enligt Borgensförbindelsen i förhållande till Kommunin
vests nuvarande och blivande borgenärer. 

Osby kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av Osby 
kommun den 17 oktober 2011, vari det inbördes ansvaret mellan 
Kommuninvests medlemmar regleras för det fall Kommuninvests 
borgenärer skulle framställa anspråk gentemot någon eller några av 
medlemmarna enligt Borgensförbindelsen, alltjämt gäller. 

Osby kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av Osby 
kommun den 17 oktober år 2011, vari Osby kommuns ansvar för 
Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat regleras, 
alltjämt gäller. 

Utse Marika Bjerstedt Hansen, kommunstyrelsens ordförande, och 
Pia Lindvall Bengtsson, ekonomichef, att för kommunens räkning 
underteckna handlingar med anledning av detta beslut. 

Sammanfattning av ärendet 

Osby kommun fattade beslut i kommunfullmäktige§ 112, 2007-11-26 om 
att anta erbjudandet om medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening. 
I förutsättningarna ingick bland armat att teckna en solidarisk borgen såsom 
för egen skuld (proprieborgen) för samtliga förpliktelser, som Kommunin
vest i Sverige AB ingått eller kommer att ingå. Dessutom beslutades i enlig
het med Kommuninvest Ekonomisk förenings stadgar att ingå som part i det 
regressavtal mellan medlemmarna, för deras inbördes ansvar för borgenså
tagandet regleras. Ett borgensåtagande är enligt lag giltigt i tio år från den 
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Sammanträdesdatum 

2017-03-22 

Kommunstyrelsens ledningsutskott 

dag då åtagandet ingicks. Giltighetstiden för Osby kommuns borgensåta
gande kommer således inom kort att löpa ut. Med hänsyn till att borgensför
bindelsen utgör ett av villkoren för medlemskap i föreningen och den vikt 
borgensförbindelserna har för Kommuninvests verksamhet, är det av mycket 
stor vikt att Osby kommun innan borgensförbindelsens giltighetstid löper ut 
fattat ett beslut i kommunfullmäktige. Beslutet fattas på det sätt som bilagda 
skrivelse från Komrnuninvest daterad 2017-01-31 beskriver, som bekräftar 
att borgensförbindelsen alltjämt är gällande, samt därefter undertecknar en 
separat sådan bekräftelse av borgensförbindelsen. När detta skett har bor
gensåtagandet förlängts med ytterligare en tioårsperiod. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse "Borgensförbindelse, regressavtal och avtal om medlem
marnas ansvar - Komrnuninvest" daterad den 6 mars 2017 från kommun
chef Petra Gurnmeson och ekonomichef Pia Lindvall Bengtsson. 

Protokollsutdrag kommunfullmäktiges beslut 2007-11-26 § 112. 

Skrivelse "Angående borgensförbindelse, regressavtal och avtal om med
lemmarnas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende de
rivat" från Kornmuninvest Sverige AB daterad 31 januari 2017. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

Sida 
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Kommunledningsförvaltningen 
Pia Lindvall Bengtsson 
0479528161 
pia.lindvall@osby.se 

Besköksadress Briogatan 1
Postadress 
Kommunledningsförvaltningen
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

Borgensförbindelse, regressavtal och avtal om medlemmarnas 
ansvar - Kommuninvest
Dnr KS/2017:111 045  

Kommunledningsförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen/ 

Kommunfullmäktige beslutar

Att Osby kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 4 januari 2008 
(”Borgensförbindelsen”), vari Osby kommun åtagit sig solidariskt borgensansvar såsom 
för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) (”Kommuninvest”) förpliktelser, 
alltjämt gäller samt att Kommuninvest äger företräda Osby kommun genom att företa 
samtliga nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av borgen enligt 
Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests nuvarande och blivande 
borgenärer.

Att Osby kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av Osby kommun den 17 
oktober 2011, vari det inbördes ansvaret mellan Kommuninvests medlemmar regleras för 
det fall Kommuninvests borgenärer skulle framställa anspråk gentemot någon eller några 
av medlemmarna enligt Borgensförbindelsen, alltjämt gäller.

Att Osby kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av Osby kommun den 17 
oktober år 2011, vari Osby kommuns ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar 
avseende derivat regleras, alltjämt gäller.

Att utse Marika Bjerstedt Hansen (kommunstyrelsens ordförande) och Pia Lindvall 
Bengtsson (ekonomichef) att för kommunens räkning underteckna handlingar med 
anledning av detta beslut.

Sammanfattning av ärendet

Osby kommun fattade beslut i kommunfullmäktige § 112, 2007-11-26 om att anta 
erbjudandet om medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening. I förutsättningarna 
ingick bland annat att teckna en solidarisk borgen såsom för egen skuld (proprieborgen) 
för samtliga förpliktelser, som Kommuninvest i Sverige AB ingått eller kommer att ingå. 
Dessutom beslutades i enlighet med Kommuninvest Ekonomisk förenings stadgar att ingå 
som part i det regressavtal mellan medlemmarna, för deras inbördes ansvar för 

http://www.osby.se/
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borgensåtagandet regleras. Ett borgensåtagande är enligt lag giltigt i tio år från den dag då 
åtagandet ingicks. Giltighetstiden för Osby kommuns borgensåtagande kommer således 
inom kort att löpa ut. Med hänsyn till att borgensförbindelsen utgör ett av villkoren för 
medlemskap i föreningen och den vikt borgensförbindelserna har för Kommuninvests 
verksamhet, är det av mycket stor vikt att Osby kommun innan borgensförbindelsens 
giltighetstid löper ut fattat ett beslut i kommunfullmäktige. Beslutet fattas på det sätt som 
bilagda skrivelse från Kommuninvest daterad 2017-01-31 beskriver, som bekräftar att 
borgensförbindelsen alltjämt är gällande, samt därefter undertecknar en separat sådan 
bekräftelse av borgensförbindelsen. När detta skett har borgensåtagandet förlängts med 
ytterligare en tioårsperiod.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag Kommunfullmäktige § 112 2017-11-26

Skrivelse från Kommuninvest Sverige AB daterad 2017-01-31.

 

Beslutet skickas till 

Ekonomiavdelningen

Petra Gummeson Pia Lindvall Bengtsson 
Kommunchef Ekonomichef 
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Osby kommun 

Pia Lindvall Bengtsson 

283 80 Osby 

E-post: pia.lindvall@osby.se 

Angående borgensförbindelse, regressavtal och avtal om 
medlemmarnas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar 
avseende derivat 
Vi skriver till Dig som kontaktperson för Osby kommun som är medlem i 
Kommuninvest ekonomisk förening ("Föreningen"). 

Föreningens upplånings- och utlåningsverksamhet bedrivs i det av Föreningen helägda 
dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB (publ) ("Kommuninvest"). För an 
Kommuninvest i sin upplåning ska få bästa möjliga kreditvillkor på lånemarknaden 
återfinns i Föreningens stadgar som villkor för medlemskap, att samtliga medlemmar 
enligt separat tecknad borgensförbindelse ska ansvara solidariskt såsom för egen skuld 
för Kommuninvests samtliga förpliktelser. Samtliga medlemmar har tecknat 
borgensförbindelse. Osby kommun utfärdade sin borgensförbindelse den 4 januari 2008. 

Samtliga kommunala borgensförbindelser förvaras hos Kommuninvest. Vid 
Kommuninvests upptagande av lån på lånemarknaden presenteras borgens
förbindelserna för långivaren. I den praktiska hanteringen vid företeende av borgens
forbindelser i samband med Kommuninvests upplåning företräder således 
Kommuninvest medlemmarna gentemot långivarna. 

Ett borgensåtagande är enligt lag endast giltigt i tio år från den dag då åtagandet ingicks. 
Giltighetstiden för Osby kommuns borgensåtagande kommer således inom kort att löpa 
ut. Med hänsyn till att borgensförbindelsen utgör ett av villkoren för medlemskap i 
Föreningen och den vikt borgensförbindelserna har för Kommuninvests verksamhet är 
det av mycket stor vikt att Osby kommun innan borgensförbindelsens giltighetstid löper 
ut fattar ett beslut i kommunfullmäktige, på det sätt som anges nedan, som bekräftar att 
borgensförbindelsen alltjämt är gällande, samt därefter undertecknar en separat sådan 
bekräftelse av borgensförbindelsen. När detta har skett har borgensåtagandet förlängts 
ytterligare en tioårsperiod. 

Samtliga medlemmar har, utöver borgensförbindelsen, tecknat ett separat regressavtal 
("Regressavtalet") med Kommuninvest samt ett avtal om medlemmarnas ansvar för 
Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat ("Garantiavtalet"). Även dessa 
avtal är av avgörande betydelse för medlemskap i Föreningen samt av stor vikt för 

Kommunlnveat I Sverige AB (publ). Org nr 556281.«09 Styrelsens såte. Orebro 
Kommunlnvnt Ekonomisk ffirenlng. Org nr 716'453-2074. Styrelsens såte Orebro 

Kommuoloxut E11t1gheta AB. Org nr: 55§:1§4:5§29 Stvrefsens Hte örebro 

Postadress Box 124, 701 42 Orebro • Beallkaadreu Fenlxhuset, Drottninggatan 2 
Tel 019-16 78 00 • Fax: 019-12 11 98 •E-postförnamn eftemamn@kommumnvesue • lntemel www kommuninveslse 
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Kommuninvests verksamhet. Osby kommun undertecknade Regressavtalet den 17 
oktober 2011 och Garantiavtalet den 17 oktober 2011. Även dessa avtal riskerar att bli 
ogiltiga efter tio år och måste därför, inom denna tid, bekräftas i enlighet med vad som 
ovan angivits för borgensförbindelsen. 

För att underlätta för medlemmarna har beslutats att tillämpa ett gemensamt förfarande 
för samtliga bekräftelser och att Regressavtalet och Garantiavtalet således ska bekräftas 
i samband med borgensförbindelsen. På så sätt måste endast en bekräftelse göras, som 
omfattar såväl borgensförbindelsen som avtalen ("Bekräftelsen"). 

En checklista har upprättats över åtgärder som ska vidtas vid tecknandet av 
Bekräftelsen. För att enhetlighet i dokumentationen för samtliga medlemmar (i 
dagsläget ca 280 st) ska uppnås är det viktigt att samtliga medlemmar följer checklistan. 

Osby kommun ska vidta följande åtgärder. 

I. Kommunfullmäktige ska fatta ett beslut med följande lydelse: 

Kommunfullmäktige beslutar 

Att Osby kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 4 januari 
2008 ("Borgensförbindelsen"), vari Osby kommun åtagit sig solidariskt 
borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s (pub)) 
("Kommuninvest") förpliktelser, alltjämt gäller samt att Kommuninvest äger 
företräda Osby kommun genom att företa samtliga nödvändiga åtgärder för 
ingående och vidmakthållande av borgen enligt Borgensförbindelsen 
förhållande till Kommuninvests nuvarande och blivande borgenärer. 

Att Osby kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av Osby kommun 
den 17 oktober 2011, vari det inbördes ansvaret mellan Kommuninvests 
medlemmar regleras for det fall Kommuninvests borgenärer skulle framställa 
anspråk gentemot någon eller några av medlemmarna enligt 
Borgensförbindelsen, alltjämt gäller. 

Att Osby kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av Osby kommun 
den 17 oktober 2011 , vari Osby kommuns ansvar för Kommuninvests 
motpartsexponeringar avseende derivat regleras, alltjämt gäller. 

att utse [NN] och [NN] att för kommunens räkning underteckna alla handlingar 
med anledning av detta beslut. 

2. Protokoll från fullmäktiges möte (innehållande beslutet om att bekräfta ingången 
Borgensförbindelse, Regressavtalet samt Garantiavtalet) ska anslås på 
kommunens anslagstavla i enlighet med reglerna i kommunallagen. Observera 
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att vad gäller anslagsbevis måste justeringen av protokollet ha anslagits tre 
veckor från uppsättandet, dvs. 3 veckor + I dag räknat med dagen då det sattes 
upp. Som tumregel gäller att om protokollet anslås en måndag ska det tas ned en 
tisdag. Observera dock att förlängning av denna tid måste ske då sista dagen i 
fristen infaller på en lördag, en allmän helgdag, midsommarafton, julafton eller 
nyårsafton. Kontakta gärna Advokatfirman Lindahl (kontaktuppgifter nedan) om 
ni har några frågor med anledning av detta. 

3. När anslagstiden löpt ut ska lagakraftsbevis begäras från förvaltningsrätten i 
Malmö. 

4. När kommunfullmäktiges beslut vunnit laga kraft ska slutligen Bekräftelsen 
undertecknas av de två företrädare för Osby kommun som kommunfullmäktige 
bemyndigat i sitt beslut. För det fall företrädare inte namngivits i beslutet, och 
bemyndigandet endast avser innehavaren av viss befattning, ska till Bekräftelsen 
bifogas underlag som visar att företrädaren innehade ifrågavarande befattning 
vid tiden för undertecknandet. 

5. Osby kommun ska därefter till Advokatfirman Lindahl översända följande: 

A) Lagakraftvunnet protokoll 
Kopia av lagakraftvunnet protokoll med fullmäktiges beslut enligt punkten I 
ovan (inklusive anslagsbevis och lagakraftbevis). 

B) Bekräftelsen i original (samt i förekommande fall. underlag enligt punkt 4) 

Kommuninvest önskar att undertecknad Bekräftelse tillställs Advokatfirman Lindahl 
senast den 31 maj 2017. 

Vi har uppdragit åt Advokatfirman Lindahl att biträda oss i arbetet rörande 
borgensbekräftelsema och vid frågor rörande dessa ber vi er därför att kontakta Victoria 
Bromark på Advokatfirman Lindahl via telefon O 19-20 89 00 eller via e-post 
victoria.bromark@I indah I.se. 

Handlingar skickas till: 
Advokatfirman Lindahl 
Box 143 
70 I 42 Örebro 

Med vänlig hälsning 

Fredrika Norman 
KOMMUNrNVEST I SVERIGE AB (PUBL) 
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Bekräftelse av borgensförbindelse, regressavtal och avtal om medlemmarnas 
ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat samt fullmakt 
att kommunicera borgensförbindelse 

Härmed bekräftas 

att ingången borgensförbindelse av den 4 januari 2008 ("Borgensförbindelsen"), 
vari Osby kommun åtagit sig solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för 
Kommuninvest i Sverige AB:s (pub!) ("Kommuninvest") förpliktelser, aJltjämt 
gäller; 

att Kommuninvest äger företräda Osby kommun genom att företa samtliga 
nödvändiga åtgärder for ingående och vidmakthållande av borgen enligt 
Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests borgenärer och blivande 
borgenärer; 

att regressavtalet undertecknat av Osby kommun den 17 oktober 20 I I, vari det 
inbördes ansvaret mellan Kommuninvests medlemmar regleras för det fall 
Kommuninvests borgenärer skulle framställa anspråk gentemot någon eller 
några av medlemmarna enligt Borgensförbindelsen, alltjämt gäller; samt 

att garantiavtalet undertecknat av Osby kommun den 17 oktober 20 I I, vari Osby 
kommuns ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat 
regleras, alltjämt gäller. 

_____ / ____ _ 
Ort Datum 

För Osby kommun 

Företrädare för kommunen 
enligt beslut 

Namnförtydligande 

Företrädare för kommunen 
enligt beslut 

Namnförtydligande 
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§ 112 Dnr2007.0540 106 
Diverse ärenden, medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening 

Osby kommun har fått erbjudande om medlemskap i Kommuninvcs1 ekonomisk 
förening. Ekonomiavdelningen och Oshyhos1iidcr AB anser alt Osby kommun biir 
vara medlemmar i Kornmuninvesl ekonomisk förening, för all Kommuninvcsl ska 
kunna lämna offerter till oss i samband med låneupphandling. Låneskulden uppgilr 
den 31 augusti till 85 mkr avseende Osby kommun (inkl Fjiirrviinne i Osby AB) 
och för Osbyhostiidcr AB 172 mkr. Osby kommun har ett stort upplåningsbchov 
även nästa år. 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunfullmäktige beslutar 

a) att Osby kommun ska anta erbjudande om medlemskap i Kommuninvcst 
ekonomisk förening, 

b) att till Kommuninvcst ekonomisk förening inbetala kronor 660 000, utgörande 
Osby kommuns medlemsinsats i föreningen, 

c) att medlemsinsatsen finansieras av kommunens eget kapital, 

d) att Osby kommun tecknar solidarisk borgen såsom för egen skuld 
(proprieborgen) för samtliga förpliktelser, som Kommuninvest i Sverige AB 
ingått eller kommer att ingå, 

e) 

f) 

att Osby kommun, i enlighet med vad som anges i stadgarna för 
Kommuninvest ekonomisk förening, ska ingå som part i det regressavtal 
mellan medlemmarna, för deras inbördes ansvar för borgensätagandet 
regleras, 

att bemyndiga Anders Pettersson (kommunstyrelsens ordförande) och Pia 
Lind vall Bengtsson ( ekonomichef) att underteckna borgensförbindelse, avtal 
samt i övriga i ärendet förekommande handlingar, 

g) att bemyndiga kommunstyrelsens arbetsutskott att utse ombud och ersättare 
inför varje föreningsstämma, 

h) att kommunstyrelsen bemyndigas att vidta de åtgärder i övrigt som erfordras 
med anledning av kommunens medlemskap i Kommuninvest ekonomisk 
förening, 

i) att medge Kommuninvest i Sverige AB rätt att använda Osby kommuns 
vapen. 

012315-©Cop.'lriglrt Ko:..1ME1',,,.l_;SBlt\NKF.TrER 05-12 



; 

" ? 

' ~ ·,, 

f 

,, 

' ~ ,. 
' t 
' ' ~ 
' ! 
I 
I 

I 
i 

I 
I 
' I 
i 

§{ 

• 
• 

8 

Sido 

~~ 
OSBY KOMMUN 

X Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
So1111K111llr(ideMlot1nn 

2007-11-26 3fl 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige bt.'SI utar 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 

g) 

h) 

i) 

att Osby kommun ska anla erbjudande om medlemskap i Kommuninvesl 
ekonomisk förening, 

att till Kommuninvcst ekonomisk förening inbetala kronor 660 000, ulgörnndc 
Osby kommuns mcdlcmsinsats i föreningen, 

att mcdlemsinsatsen finansieras av kommunens eget kapital, 

att Osby kommun tecknar solidarisk borgen såsom för egen skuld 
(proprieborgen) för samtliga förpliktelser, som Kommuninvest i Sverige AB 
ingått eller kommer att ingå, 

att Osby kommun, i enlighet med vad som anges i stadgarna för 
Kommuninvest ekonomisk förening, ska ingå som part i det regressavtal 
mellan medlemmarna, för deras inbördes ansvar för borgensåtagandet 
regleras, 

att bemyndiga Anders Pettersson (kommunstyrelsens ordförande) och Pia 
Lindvall Bengtsson (ekonomichef) att underteckna borgensförbindelse, avtal 
samt i övriga i ärendet förekommande handlingar, 

att bemyndiga kommunstyrelsens arbetsutskott att utse ombud och ersättare 
inför varje föreningsstämma, 

att kommunstyrelsen bemyndigas att vidta de åtgärder i övrigt som erfordras 
med anledning av kommunens medlemskap i Kommuninvest ekonomisk 
förening, 

att medge Kommuninvest i Sverige AB rätt att använda Osby kommuns 
vapen. 

Beslut 

Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 
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lo/lQSBY 
~KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-03-22 

Kommunstyrelsens ledningsutskott 

§ 37 

Osbybostäder AB årsredovisning 2016, uppdrag till det 
av kommunfullmäktige valda ombudet 

KS/2017:191 049 

Beslut 

Kommunstyrelsens ledningsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta. 

Det av kommunfullmäktige valda ombudet får i uppdrag att på års
stämman, för verksamhetsåret 2016, i Osbybostäder AB rösta för: 

1. fastställelse av balans- och resultaträkningen, 
2. en utdelning på kommunens aktieinnehav i bolaget om trehundra

fyrtioåttatusenfyrahundra (348.400) kronor, motsvarande summan 
av tillskjutet kapital, 26.000.000 kronor, multiplicerat med den ge
nomsnittliga statslåneräntan 2016, 0,34 procent, plus en procenten
het, 

3. dispositioner beträffande bolagets vinst/förlust enligt den fastställda 
balans-räkningen, 

4. ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den 
verkställande direktören, 

5. samt att i övrigt fatta erforderliga beslut i ärende som stämman en
ligt aktie-bolagslagen (2005:551) bolagsordningen ska behandla. 

Sammanfattning av ärendet 

Ekonomiavdelningen har som underlag för framtagande av kommunens 
årsredovisning inklusive sammanställd redovisning (koncernredovisning) 
fått del av en preliminär årsredovisning för Osbybostäder AB. 

I enlighet med förslag till rutiner för kommunens ombud/ersättare på de 
helägda aktiebolagens bolagsstämmor ska kommunfullmäktige lämna upp
drag till ombudet/ersättaren inför bolagsstämman. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse "Osbybostäder AB årsredovisning 2016, uppdrag till det av 
kommunfullmäktige valda ombudet" daterad den 3 mars 2017 från kom
munchef Petra Gummeson och ekonomichef Pia Lindvall Bengtsson. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

Sida 
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IVIOSBY l&J KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-03-22 

Kommunstyrelsens ledningsutskott 

§ 38 

Fjärrvärme i Osby AB årsredovisning 2016, uppdrag till 
det av kommunfullmäktige valda ombudet 

KS/2017: 192 049 

Beslut 

Kommunstyrelsens ledningsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta. 

Det av kommunfullmäktige valda ombudet får i uppdrag att på års
stämman, för verksamhetsåret 2016, i Fjärrvärme i Osby AB rösta för: 

1. fastställelse av balans- och resultaträkningen, 
2. en utdelning på kommunens aktieinnehav i bolaget om trettiotusen 

(30.000) kronor, motsvarande summan av tillskjutet kapital, 
1.000.000 kronor, multiplicerat med tre (3) procent, 

3. dispositioner beträffande bolagets vinst/förlust enligt den fastställda 
balans-räkningen, 

4. ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den 
verkställande direktören, 

5. samt att i övrigt fatta erforderliga beslut i ärende som stämman enligt 
aktie-bolagslagen (2005:551) bolagsordningen ska behandla. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunledningsförvaltningen, ekonomiavdelning har tätt del av bolagets 
förslag till årsredovisning. I enlighet med förslag till "rutiner mm för kom
munens ombud/ersättare på de helägda aktiebolagens stämmor" föreslås att 
kommunfullmäktige lämnar uppdrag till ombud/ersättare att föreslå på bo
lagsstämman. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse "Fjärrvärme i Osby AB årsredovisning 2016, uppdrag till 
det av kommunfullmäktige valda ombudet" daterad den 6 mars 2017 från 
kommunchef Petra Gummeson och ekonomichef Pia Lindvall Bengtsson. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2017-03-03 

Sida
1(2)

Kommunledningsförvaltningen 
Pia Lindvall Bengtsson 
0479528161 
pia.lindvall@osby.se 

Besköksadress Briogatan 1
Postadress 
Kommunledningsförvaltningen
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

Osbybostäder AB årsredovisning 2016, uppdrag till det av 
kommunfullmäktige valda ombudet
Dnr KS/2017:191 049  

Kommunledningsförvaltningen förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens ledningsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta.

Det av kommunfullmäktige valda ombudet får i uppdrag att på årsstämman, för 
verksamhetsåret 2016, i Osbybostäder AB rösta för 

1. fastställelse av balans- och resultaträkningen,
2. en utdelning på kommunens aktieinnehav i bolaget om trehundrafyrtioåtta-

tusenfyrahundra (348.400) kronor, motsvarande summan av tillskjutet kapital, 
26.000.000 kronor, multiplicerat med den genomsnittliga statslåneräntan 2016, 0,34 
procent, plus en procentenhet, 

3. dispositioner beträffande bolagets vinst/förlust enligt den fastställda balans-
räkningen,

4. ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande 
direktören, 

5. samt att i övrigt fatta erforderliga beslut i ärende som stämman enligt aktie-
bolagslagen (2005:551) bolagsordningen ska behandla.

Sammanfattning av ärendet

Ekonomiavdelningen har som underlag för framtagande av kommunens årsredovisning 
inklusive sammanställd redovisning (koncernredovisning) fått del av en preliminär 
årsredovisning för  OsbybostäderAB.

I enlighet med förslag till rutiner för kommunens ombud/ersättare på de helägda 
aktiebolagens bolagsstämmor ska kommunfullmäktige lämna uppdrag till 
ombudet/ersättaren inför bolagsstämman.
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Beslutet skickas till 

Petra Gummeson Pia Lindvall Bengtsson 
Kommunchef Ekonomichef 





SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanlrädesdatum 

2017-03-22 

Kommunstyrelsens ledningsutskott 

§ 38 

Fjärrvärme i Osby AB årsredovisning 2016, uppdrag till 
det av kommunfullmäktige valda ombudet 

KS/2017: 192 049 

Beslut 

Kommunstyrelsens ledningsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta. 

Det av kommunfuJlmäktige valda ombudet får i uppdrag att på års
stämman, för verksamhetsåret 2016, i Fjärrvärme i Osby AB rösta för: 

1. fastställelse av balans- och resuJtaträkningen, 
2. en utdelning på kommunens aktieinnehav i bolaget om trettiotusen 

(30.000) kronor, motsvarande summan av tillskjutet kapital, 
1.000.000 kronor, multiplicerat med tre (3) procent, 

3. dispositioner beträffande bolagets vinst/förlust enligt den fastställda 
balans-räkningen, 

4. ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den 
verkställande direktören, 

5. samt att i övrigt fatta erforderliga beslut i ärende som stämman enligt 
aktie-bolagslagen (2005:551) bolagsordningen ska behandla. 

Sammanfattning av ärendet 

Kom.munledningsförvaltningen, ekonomiavdelning har fått del av bolagets 
förslag till årsredovisning. I enlighet med förslag till "rutiner mm för kom
munens ombud/ersättare på de helägda aktiebolagens stäm.mor" föreslås att 
kommunfullmäktige lämnar uppdrag till ombud/ersättare att föreslå på bo
lagsstämman. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse "Fjärrvärme i Osby AB årsredovisning 2016, uppdrag till 
det av kommunfullmäktige valda ombudet" daterad den 6 mars 2017 från 
kommunchef Petra Gummeson och ekonomichef Pia Lindvall Bengtsson. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2017-03-06 

Sida
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Kommunledningsförvaltningen 
Pia Lindvall Bengtsson 
0479528161 
pia.lindvall@osby.se 

Besköksadress Briogatan 1
Postadress 
Kommunledningsförvaltningen
283 80 Osby

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

Hemsida www.osby.se
Organisationsnr 212000-0902

PlusGiro 11 16 61-5
Bankgiro 281-6809

Fjärrvärme i Osby AB årsredovisning 2016, uppdrag till det av 
kommunfullmäktige valda ombudet
Dnr KS/2017:192 049  

Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens ledningsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta.

Det av kommunfullmäktige valda ombudet får i uppdrag att på årsstämman, för 
verksamhetsåret 2016, i Fjärrvärme i Osby AB rösta för 

1. fastställelse av balans- och resultaträkningen,
2. en utdelning på kommunens aktieinnehav i bolaget om trettiotusen (30.000) kronor, 

motsvarande summan av tillskjutet kapital, 1.000.000 kronor, multiplicerat med tre 
(3) procent,

3. dispositioner beträffande bolagets vinst/förlust enligt den fastställda balans-
räkningen,

4. ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande 
direktören, 

5. samt att i övrigt fatta erforderliga beslut i ärende som stämman enligt aktiebolagslagen 
(2005:551) bolagsordningen ska behandla.

Sammanfattning av ärendet

Kommunledningsförvaltningen, ekonomiavdelning har fått del av bolagets förslag till 
årsredovisning. I enlighet med förslag till ”rutiner mm för kommunens ombud/ersättare på 
de helägda aktiebolagens stämmor” föreslås att kommunfullmäktige lämnar uppdrag till 
ombud/ersättare att föreslå på bolagsstämman.
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Beslutet skickas till 

Petra Gummeson Pia Lindvall Bengtsson 
Kommunchef Ekonomichef 





IViOSBY 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

~---" 2017-03-22 

Kommunstyrelsens ledningsutskott 

§ 39 

Industrihus i Osby AB årsredovisning 2016, uppdrag 
till det av kommunfullmäktige valda ombudet 

KS/2017:193 049 

Beslut 
Kommunstyrelsens ledningsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta. 

Det av kommunfullmäktige valda ombudet får i uppdrag att på års
stämman, för verksamhetsåret 2016, i Industrihus i Osby AB rösta för: 

1. fastställelse av balans- och resultaträkningen, 
2. en utdelning på kommunens aktieinnehav i bolaget om 

trettiosextusen (36.000) kronor, motsvarande summan av tillskjutet 
kapital, 1.200.000 kronor, multiplicerat med tre (3) procent, 

3. dispositioner beträffande bolagets vinst/förlust enligt den fastställda 
balans-räkningen, 

4. ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den 
verkställande direktören, 

5. samt att i övrigt fatta erforderliga beslut i ärende som stämman enligt 
aktie-bolagslagen (2005:551) bolagsordningen ska behandla. 

Sammanfattning av ärendet 
Ekonomiavdelningen har som underlag för framtagande av kommunens 
årsredovisning inklusive sammanställd redovisning (koncemredovisning) 
fått del av en preliminär årsredovisning för Industrihus i Osby AB. 
I enlighet med förslag till rutiner för kommunens ombud/ersättare på de 
helägda aktiebolagens bolagsstämmor ska kommunfullmäktige lämna 
uppdrag till ombudet/ersättaren inför bolagsstämman. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse "Industrihus i Osby AB årsredovisning 2016, uppdrag till 
det av kommunfullmäktige valda ombudet" daterad den 3 mars 2017 från 
kommunchef Petra Gummeson och ekonomichef Pia Lindvall Bengtsson. 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2017-03-03 

Sida
1(2)

Kommunledningsförvaltningen 
Pia Lindvall Bengtsson 
0479528161 
pia.lindvall@osby.se 

Besköksadress Briogatan 1
Postadress 
Kommunledningsförvaltningen
283 80 Osby

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

Hemsida www.osby.se
Organisationsnr 212000-0902

PlusGiro 11 16 61-5
Bankgiro 281-6809

Industrihus i Osby AB årsredovisning 2016, uppdrag till det av 
kommunfullmäktige valda ombudet
Dnr KS/2017:193 049  

Kommunledningsförvaltningen förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens ledningsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta.

Det av kommunfullmäktige valda ombudet får i uppdrag att på årsstämman, för 
verksamhetsåret 2016, i Industrihus i Osby AB rösta för 

1. fastställelse av balans- och resultaträkningen, 
2. en utdelning på kommunens aktieinnehav i bolaget om trettiosextusen (36.000) kronor, 

motsvarande summan av tillskjutet kapital, 1.200.000 kronor, multiplicerat med tre 
(3) procent, 

3. dispositioner beträffande bolagets vinst/förlust enligt den fastställda balans-
räkningen,

4. ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande 
direktören, 

5. samt att i övrigt fatta erforderliga beslut i ärende som stämman enligt aktie-
bolagslagen (2005:551) bolagsordningen ska behandla.

Sammanfattning av ärendet

Ekonomiavdelningen har som underlag för framtagande av kommunens årsredovisning 
inklusive sammanställd redovisning (koncernredovisning) fått del av en preliminär 
årsredovisning för Industrihus  i Osby AB.

I enlighet med förslag till rutiner för kommunens ombud/ersättare på de helägda 
aktiebolagens bolagsstämmor ska kommunfullmäktige lämna uppdrag till 
ombudet/ersättaren inför bolagsstämman.

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

Petra Gummeson Pia Lindvall Bengtsson 
Kommunchef Ekonomichef 





IVIOSBY 
I~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

_., 2017-03-22 

Kommunstyrelsens ledningsutskott 

§40 

Årsredovisning och bokslut 2016, samt beslut om 
ansvarsfrihet 

KS/2017:116 049 

Beslut 

Kommunstyrelsens ledningsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta. 

I. Årsredovisning för 2016 års verksamhet och däri företagna disposit
ioner godkänns. 

2. Balansräkningen för Osby kommun per den 31 december 2016 fast
ställs. 

3. Förslag till sammanställd redovisning samt i årsredovisningen övriga 
ingående handlingar godkänns. 

4. Förslag till balanskravsavstämning 2016 godkänns. 

5. Kommunen uppfyller lagens krav på en god ekonomisk hushållning 
och har inte några negativa resultat att återställa 2016. 14 mnkr av
sätts till resultatutjämningsreserven. 

6. Samtliga styrelser och nämnder och de enskilda ledamöterna i dessa 
organ beviljas ansvarsfrihet för 2016 års verksamhet och förvaltning. 

Sammanfattning av ärendet 

Ekonomiavdelningen har upprättat förslag till årsredovisning 2016. Däri 
ingår bokslutshandlingar, koncernredovisning (sammanställd redovisning) 
och verksamhetsberättelser. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse "Årsredovisning och bokslut 2016, samt beslut om ansvars
frihet., daterad den 3 mars 2017, från kommunchef Petra Gummeson och 
ekonomichef Pia Lindvall Bengtsson. 

"Årsredovisning 2016" inklusive sammanställd redovisning och verksam
hetsberättelser, samt bilagor. 

"Personalekonomisk redovisning 2016" daterad den 10 mars 2017. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2017-03-03 

Sida
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Kommunledningsförvaltningen 
Pia Lindvall Bengtsson 
0479528161 
pia.lindvall@osby.se 

Besköksadress Briogatan 1
Postadress 
Kommunledningsförvaltningen
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

Årsredovisning och bokslut 2016, samt beslut om ansvarsfrihet
Dnr KS/2017:116 049  

Kommunledningsförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige

- Årsredovisning för 2016 års verksamhet och däri företagna dispositioner 
godkänns.

- Balansräkningen för Osby kommun per den 31 december 2016 fastställs.

- Förslag till sammanställd redovisning samt i årsredovisningen övriga ingående 
handlingar godkänns.

- Förslag till balanskravsavstämning 2016 godkänns.

- Kommunen uppfyller lagens krav på en god ekonomisk hushållning och har inte 
några negativa resultat att återställa 2016. 14 mnkr avsätts till 
resultatutjämningsreserven.

- Samtliga styrelser och nämnder och de enskilda ledamöterna i dessa organ beviljas 
ansvarsfrihet för 2016 års verksamhet och förvaltning.

Sammanfattning av ärendet

Ekonomiavdelningen har upprättat förslag till årsredovisning 2016. Däri ingår 
bokslutshandlingar, koncernredovisning (sammanställd redovisning) och 
verksamhetsberättelser.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse ”Årsredovisning och bokslut 2016, samt beslut om ansvarsfrihet., 
daterad den 3 mars 2017, från ekonomichef Pia Lindvall Bengtsson

- Årsredovisning 2016 inklusive sammanställd redovisning och 
verksamhetsberättelser, samt bilagor.

http://www.osby.se/
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Ärende

Årsredovisning 2016 är överlämnad till kommunens revisorer och revisionsberättelse 
avlämnas efter kommunstyrelsens behandling av ärendet.

Osby kommun har för år 2016 redovisat ett positivt resultat med 24,6 mnkr. Kommunen 
har inte några negativa resultat att täcka sedan tidigare år. I enlighet med antagna riktlinjer 
för god ekonomisk hushållning och inrättande av Resultatutjämningsreserv har 
kommunen möjlighet att avsätta 14 mnkr till en resultatutjämningsreserv.

Osby kommun har enligt riktlinjer möjlighet att högst avsätta 10 % av skatteintäkter och 
generella statsbidrag.

Enligt kommunallagen 8 kap 3 d §, andra stycket får kommunen under vissa 
förutsättningar reservera en del av det ekonomiska resultatet i en resultatutjämningsreserv 
för att kunna täcka underskott vid en lågkonjunktur. Syftet med reserven är att kunna 
bygga upp en reserv (del av eget kapital) under goda tider, för att senare under vissa 
omständigheter, kunna utnyttja denna när skatteunderlagsutvecklingen är svag. 
Resultatutjämningsreserven RUR är avsedd att utjämna normala svängningar i 
skatteunderlaget över konjunkturcykeln för att skapa större stabilitet för verksamheterna.

 

Beslutet skickas till 

Ekonomichef, Pia Lindvall Bengtsson

Petra Gummeson Pia Lindvall Bengtsson 
Kommunchef Ekonomichef 
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Personalekonomisk redovisning 2016

Inledning

Personalekonomisk redovisning är en sammanställning inom olika områden i syfte att användas för 
uppföljning och analys av verksamheten. Den kan också användas för att identifiera områden som 
behöver förbättras för att utveckla kommunen till att bli en än mer attraktiv arbetsgivare. 
Redovisningen ska ligga till grund för kommunens strategiska arbete med personalpolitiska 
och arbetsmiljöfrämjande insatser samt som ett underlag för att följa upp mål och sätta nya 
mål för det fortsatta personalpolitiska arbetet.

Redovisningen har könsuppdelad statistik för att på detta sätt synliggöra eventuella skillnader 
mellan kvinnor och män bland annat när det gäller lön och sysselsättningsgrad. 

Redovisningen speglar de förhållande som är aktuella vid undersökningstillfället, den 31 december 
respektive år. 

Viktiga händelser under 2016

Nyttjandet av friskvårdsförmånen har ökat.

Skillnader i medellön mellan kvinnor och män har minskat, vilket innebär att arbetet med 
lönekartläggning och löneöversyner gett resultat.  

Sjukfrånvaron har ökat, speciellt den långa sjukfrånvaron. 

Personalomsättningen fortsätter att öka vilket innebär högre krav att attrahera nya medarbetare. 

Händelser de närmaste åren

Det kommer att krävas en rad insatser för att trygga kompetensförsörjningen och för att profilera 
Osby kommun som en attraktiv arbetsgivare. Vi behöver attrahera, rekrytera och inte minst behålla 
personal. En del i detta arbete är satsningar på kompetensutveckling inom bland annat ledarskap 
samt att arbeta med mångfald, attityder och värderingar. 

En viktig fråga för kommande år är också att arbeta för friska arbetsplatser där personalen känner 
engagemang för verksamheten samt upplever att de är delaktiga i verksamheternas utveckling.
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1. PERSONALSTRUKTUR

1.1 Tillsvidareanställda 2016-12-31

Den 31 december 2016 har Osby kommun 945,9 årsarbetare, 1054 anställda exklusive 
deltidsanställda brandmän och brandvärnsmän. 

1.1.1 Antal tillsvidareanställda personer samt antal årsarbetare per verksamhetsområde 

38%

8%

6%

15%

33%

Barn och Skola

Kommunledningskontor

Samhällsbyggnad

Utbildning och Arbete

Vård och Omsorg

ÅRSARBETARE PER VERKSAMHETSOMRÅDE

Diagram 1. Årsarbetare fördelat per verksamhetsområde 2016

Års- Års-
arbetare arbetareVerksamhetsområde Årsarbetare
%

Års-
arbetare  

Antal personer

 2016 2016 2015 2014 2016 2015 2014
Barn och skola 358,9 37,9% 352,7 339,4 385 375 366
Kommunledningskontor 76,7 8,1% 69,8 31,7 84 76 33
Samhällsbyggnad 57,1 6,0% 59,4 54,9 60 62 57
Utbildning och arbete 141,7 15,0% 124,2 132,6 152 134 142
Vård och omsorg 311,5 32,9% 304,4 312,2 373 364 380
Summa 945,9 100% 910,5 870,8 1054 1011 978

Tabell 1. Antal tillsvidareanställda personer samt antal årsarbetare åren 2014 – 2016

Antal anställda har ökat med 43 personer och antal årsarbetare med 35,4 i jämförelse med år 2015. 
Nyanställningar har skett under 2016 främst inom Utbildning och arbete (flyktingmottagning) och 
Barn och skola (lärare, barnskötare)

Antalet anställda har ökat inom alla verksamhetsområden utom Samhällsbyggnad.

I räddningstjänsten var 57 personer deltidsanställda brandmän och brandvärnsmän ( 51 män och 6 
kvinnor). En liten ökning har skett i jämförelse med år 2015 då 56 personer (51 män och 5 kvinnor) 
var anställda.
  

1.1.2 Tillsvidareanställda per verksamhetsområde män/kvinnor 2016-12-31

Verksamhetsområde Utbildning och arbete och Samhällsbyggnad har en jämn könsfördelning. 

Övriga verksamhetsområden har en ojämn könsfördelning och det är framförallt inom 
verksamhetsområde Vård och omsorg som kvinnorna har störst procentuell andel av den 
tillsvidareanställda personalen. 
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Verksamhetsområde Totalt 
2016 Kvinnor Män % 

kvinnor  Totalt 
2015 Kvinnor Män % 

kvinnor

Barn och skola 385 316 69 82%  375 312 63 83%

Kommunlednings-
kontor 84 66 18 79%  76 63 13 83%

Samhällsbyggnad 60 32 28 53%  62 30 32 48%

Utbildning och arbete 152 85 67 56%  134 71 63 53%

Vård och omsorg 373 353 20 95%  364 348 16 96%

Summa 1054 852 202   1011 824 187  

Tabell 2. Antal tillsvidareanställda per verksamhetsområde män/kvinnor

1.1.3 Antal tillsvidareanställda fördelade på kvinnor och män

852, 81%

202, 19%

Kvinnor

FÖRDELNING MÄN/KVINNOR

Diagram 2. Antal tillsvidareanställda fördelade på kvinnor och män i procent.

Männens procentandel har sedan mätningarna började år 1998 varierat mellan 18 och 19 % och har 
under 2016 ökat till 19,2 %.  
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1.1.4 Tillsvidareanställda per befattningstyp 2016-12-31

 Antal 
årsarb Anställd   Antal 

årsarb Anställd   

Befattningstyp
Antal 
årsarb 
2016

Totalt 
2016 Kv Män

Antal 
årsarb 
2015

Totalt 
2015 Kv Män

Ledningspersonal  
(Förvaltningschef/verksamhetschef/bitr 
vhtchef

8 8 6 2 8 8 7 1

Enhetschef 41,4 42 29 13 36 36 22 14

Antal chefer med fullt ledningsansvar 49,4 50 35 15 44 44 29 15
Arbetstagare med begränsat 
ledningsansvar 9,5 10 9 1 14,8 16 13 3

Totalt antal ledningspersonal* 58,9 60 44 16 58,8 60 42 18

         
Övriga yrkesgrupper         

Socialsekr/kurator/handledare, 50,4 53 42 11 31,4 32 24 8
Boende ensamkommande barn 10,8 11 3 8 11,1 12 5 7

Sjuksköterska inkl. skolsköterska 35,3 44 42 2 32,1 39 38 1

Förskollärare, Fritidspedagog 88,9 96 90 6 93,7 99 94 5

Fritidsledare 11,8 13 9 4 9,1 10 8 2

Barnskötare 57,9 65 65 - 57,4 62 61 1

Pedagogisk omsorgspersonal 5,6 6 6 - 5,8 6 6 -

Elevassistent , lärarassistent 30,9 34 21 13 26,5 29 20 9

Personlig assistent 0,8 1 1 - 2,1 3 2 1

Vårdare, boendestöd 19,8 24 20 4 15,4 19 16 3

Undersköterska 200,5 242 233 9 200,8 243 238 5

Vårdbiträde/. 21,1 26 25 1 19,4 24 23 1

Lärare inkl musiklärare 183,2 194 124 70 177,4 189 122 67

Ek.bitr/Skolmåltidsbitr./Kokerska 30,4 36 35 1 27,4 32 30 2

Badmästare, Instruktörer 12,2 14 7 7 12 14 7 7

Städare 1,6 2 2 - 1,9 3 3 -

Ingenjörer, tekniker 13,8 14 1 13 12,8 14 1 13

Handläggare, specialist 57,1 59 44 15 59,3 61 45 16

Assistent, administratör 35,7 40 37 3 34,6 38 38 -
Kommunalarb/park/fastighets-
skötare/maskinist/vaktmästare 19,3 20 1 19 21,5 22 1 21

Totalt 945,9 1054 852 202 910,5 1011 824 187

Tabell 3. Tillsvidareanställda per befattningstyp
* Enligt kommunalt klassificeringssystem AID krävs för att klassificeras som chef att den anställde har ”fullt 
ledningsansvar”, dvs har såväl verksamhets-, ekonomi- som personalansvar. Klassificering av annan lednings-
personal (16 personer) har ett eller två av dessa ansvarsområden, t.ex bitr chef, 1:e kokerska.

Ökning har skett i gruppen socialsekreterarare/kurator/handledare. I övrigt är det mindre ökningar i 
kategorierna lärare, barnskötare, vårdbiträden och ekonomibiträden.
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1.2 Tidsbegränsade anställningar december 2016-12-31

Utöver de tillsvidareanställda har kommunen timavlönad personal och tidsbegränsade anställningar 
med månadslön. Den kommunala verksamheten måste fungera även när ordinarie personal har 
semester är sjuka eller föräldralediga. Vid längre ledigheter anställs oftast vikarie på månadslön och 
dessa har inte redovisats i det här kapitlet tidigare, utan tidigare år har endast timanställd personal 
förekommit.

Därför tillkommer det i år separat redovisning av de tidsbegränsat anställda som har månadslön.

1.2.1 Timanställdas arbetade timmar samt kostnad i Tkr

Antal timmar Antal årsarbetare Kostnad mnkr exkl PO
Timanställda 2016 2015 2014 2016 2015 2014 2016 2015 2014
Summa 235841 235509 240408

 
138,7 138,5 141,4

 
28763 28347 27864

Tabell 4. Anställda med timlön totalt 2016. Uppgifterna är exkl personalomkostnad. 
För omräkning av antal timmar till årsarbetare har årsarbetstid 1700 timmar använts. Se definitioner.

Totalt antal timmar 235 841 fördelar sig mellan olika anställningsformer enligt följande:

Anställningsform
Antal 
timmar 
2016

Årsarb 
2016

Antal 
timmar 
2015

Årsarb 
2015

Antal 
timmar 
2014

Årsarb 
2014

AVA 27390 16,1 26264 15,1 33132 19,5
Vikariat 149984 88,2 143687 84,5 126275 74,3
PAN 23098 13,6 22413 13,2 21596 12,7
Timlön övriga 35369 20,8 43145 25,4 59405 34,9

Tabell 5. Antal timmar och anställningsform fördelade per anställningsform. 

Ava, allmän visstidsanställning –  projekt, tillfälligt extra arbete, Vikariat – vikariat för person som är frånvarande, 
PAN – personlig assistent, anhörigvårdare och ledsagare, Timlön övriga används för resursarbete, 
lönebidragsanställning.

19%

6%
2%

12%
61%

Barn och Skola
Kommunledningskonto
r
Samhällsbyggnad
Utbildning och Arbete
Vård och Omsorg

TIMANST PER VERKSAMHETSOMR

Diagram 3: Verksamhetsområdes andel av timanställningar
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1.2.2 Tidsbegränsat anställda med månadslön

Antal årsarbetare Antal anställda
Tidsbegränsade anställningar 

2016 2015 2014 2016 2015 2014
Summa 109   129   

Tabell 6. Antal tidsbegränsade månadsanställda personer samt antal årsarbetare 2016

Anställningsform Årsarb 
2016

Årsarb 
2015

Årsarb 
2014

AVA 46,3   
Vikariat 37,1   
Tidsbegränsad anst enl skollag 18,4   
Arbetstagare som fyllt 67 år 2,4   
Viss bestämd arbetsuppgift 4,8   

Tabell 7. Antal årsarbetare tidsbegränsat månadsanställda fördelade per anställningsform. 

De olika anställningsformerna finns för att kunna särskilja olika LAS hantering mellan formerna. Som en beskrivning är 
Ava, allmän visstidsanställning –  projekt, tillfälligt extra arbete, Vikariat – vikariat för person som är frånvarande, 
Tidsbegränsad anställning enl skollag – ej behörig anställd inom yrke med legitimationskrav i skolvärlden, Arbetstagare 
som fyllt 67 år är beroende av att dessa är över pensionsålder och Viss bestämd arbetsuppgift används oftast vid projekt 
eller BEA-anst med månadslön.

Fördelning Verksamhetsområde Antal anst 
2016

Antal anst 
2015

Antal anst 
2014

Barn och Skola 60   
Utbildning och Arbete 25   
Kommunledningskontoret 3   
Samhällsbyggnad 10   
Vård och omsorg 31   

Tabell 8. Antal anställda med tidsbegränsad månadsanställning fördelade per verksamhetsområde.

47%

19%

2%
8%

24%
Barn och Skola

Utbildning och Arbete

Kommunledningskontoret

Samhällsbyggnad

Vård och omsorg

TIDSBEGRÄNSAT ANST MED MÅNADSLÖN

Diagram 4: Verksamhetsområdens andel av tidsbegränsade månadsanställda
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1.3 Feriepraktik

Kommunen ser det som värdefullt att årligen ge ungdomar en inblick i vad arbete inom de olika 
kommunala verksamheterna innebär. Det är också ett sätt att möta det framtida rekryteringsbehovet. 

Under 2016 anordnades feriepraktik för 129 ungdomar födda 1999 och 2000. (2015: 135, 2014 :129, 
2013:90, 2012: 94, 2011:120). Praktikperioden omfattade en period om 2 veckor och 8 timmar/dag 
alternativt 3 veckor och 5 timmar/dag. 

Fördelning av platserna skedde genom lottning. Till dessa sökte 170 ungdomar (2015:173, 
2014:186, 2013:174, 2012:166, 2011:143).

1.4 Anställning i arbetsmarknadsåtgärder 31 december 2016 

 2016 2015 2014 2013
Lönebidrag 7 6 7 7
Offentligt skyddad anställning - - - 1
Fas 3 - 3 3 3
Trygghetsanställning 14 15 15 15
Nystartsjobb 5 3 4 7
Utvecklingsanställning 11 3 14 9
Jobbgaranti, utvecklingsgaranti 6 11 6 5
Biträdesersättning 7 6 18 8
Särskilt förstärkt  anställnings-stöd 4 4   
Anordnadsbidrag 11    
Totalt 65 51 67 55

Tabell 9. Anställning med lönebidrag och övriga arbetsmarknadsåtgärder

Trygghets- och utvecklingsanställningar finns huvudsakligen inom arbetsmarknadsenheten 
inom verksamhetsområde Utbildning och arbete. 

Antal personer i arbetsmarknadsåtgärder har ökat med 14 personer sedan 2015. 

1.5.  Genomsnittlig ålder kvinnor och män

 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Genomsnittlig 
ålder för kvinnor 46,6 47 47,5 47,3 47,2 47,6 47,7

Genomsnittlig 
ålder för män 45,6 46,1 47,9 47,8 48.9 49,6 50,3

Genomsnittlig 
ålder för kvinnor 
och män

46,3 46,9 47,5 47,4 47,6 48 48,2

Tabell 10. Genomsnittlig ålder kvinnor och män.

Medelåldern har minskat kontinuerligt över de senaste åren (undantaget 2014).

1.5.1 Tillsvidareanställda per åldersgrupp i procent av samtliga anställda
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Diagram 5. Tillsvidareanställda per åldersgrupp

Ålder 20-29 30-39 40-49 50-59 60-67
Årtal kv m Tot. kv m Tot. kv m Tot. kv m Tot. kv m Tot.
2016 7,5 2,9 10,4 13,8 3,8 17,6 24,2 4,5 28,7 24,3 5,4 29,7 11,1 2,5 13,6
2015 6,8 2,4 9,2 12,7 2,9 15,6 26,8 4,9 31,7 23,6 6,2 29,8 11,6 2,1 13,7
2014 5,6 1,1 6,7 12,3 3,4 15,7 27,2 5,1 32,3 24,4 6,1 30,5 11,8 3 14,8
2013 5,6 1,7 7,3 12,5 3 15,5 26,7 5,1 31,8 24,4 6 30,4 11,4 4,6 15

Tabell 11. Tillsvidareanställda per åldersgrupp i procent av samtliga anställda. 

Tabellen visar att 43,3 % av de tillsvidareanställda är 50 år och däröver. I jämförelse med år 2015 
var 43,5 % i denna åldersgrupp. År 2011 var 48,0 % i denna åldersgrupp. Detta visar på en 
kontinuerlig föryngring av personalstyrkan.

Åldersgruppen 20-29 år omfattar 10,4 % (2015 – 9,2 %) av samtliga anställningar och utökas 
åldersgruppen till att även omfatta de som är i ålder 20-39 år gäller 28 % (2015 – 24,8 %). Den
generationsväxling som påbörjades 2015 visar att successivt kommer de yngre ålderskategorierna att  
öka.

Inom gruppen chefer/arbetsledare är 46% (23 personer) 50 år eller äldre (2015: 51%, 2014: 47 %, 
2013:55%, 2012:54 %) Åldersspannet för arbetsledare/chef är den 31 december 2016 från 26 år till 
63 år.
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2 PERSONALOMSÄTTNING

2.1 Antal tillsvidareanställda som slutat helt i kommunen

Orsak 2016 2015 2014 2013

Pensionsavgång 29 27 28 26
Egen uppsägning, dvs 
slutat anst. i kommunen 98 59 39 31

Arbetsbrist och annan 
orsak  7 5 13 8

Totalt 134 91 80 65
Tabell 13. Antal tillsvidareanställda som slutat helt i kommunen.  

Den totala personalomsättningen under 2016 motsvarar 12,7 % (2015 - 9%, 2014 - 8,2 %, 2013 - 6,7 
%). Uppsägning på grund av arbetsbrist har skett inom naturbruk (lärarassistent)

Av de 12,7 % personalomsättning avser 9,3 % (2015 – 5,8%, 2014- 4 %, 2013 - 3,2 %) egen 
uppsägning.

Av de yrkesgrupper som slutat på egen begäran var den procentuellt högsta avgången  
socialsekreterare, sjuksköterskor, förskollärare, lärare, undersköterskor och chefer. 

2.2 Pensionsavgångar år 2017-2024

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
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Diagram 6 Pensionsavgångar 2017-2024

Yrke 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Totalt

Procent av 
totalt antal 

anställda inom 
yrkes-gruppen

Ledningspersonal 0 3 1 0 2 2 0 4 12 24
Socialsekr, kurator, 
handledare,  ame 2 1 1 1 3 1 2 0 11 17
Sjuksköterska, 
skolsköterska 1 1 2 1 0 0 2 1 8 17
Förskollärare/
fritidspedagog 1 0 2 1 1 4 3 2 14 14
Fritidsledare 0 1 1 0 0 1 1 1 5 39

Barnskötare 1 2 0 5 2 2 5 1 18 28
Pedagogisk omsorg 1 0 0 0 0 0 0 0 1 17
Elevassistent 1 0 0 0 0 0 1 0 2 1
Vårdare, 
Boendestöd 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1
Vårdbiträde. 
Personlig assistent 1 0 2 0 1 1 0 1 6 25
Undersköterska 3 7 8 11 5 10 8 8 60 25
Lärare inkl 10 3 1 5 4 12 10 6 51 25
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musiklärare
Kokerska, 
ekonomiibitr 1 2 0 0 1 1 5 1 11 26
Badmästare, 
instruktör 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1
Städare 0 0 1 1 0 3 4 1 10 22
Handläggare, 
specialist 2 2 1 0 2 0 1 0 8 29
Assistent, administratör 3 1 4 1 1 0 0 1 11 30

Kommunalarb/parkvaktmästare 1 1 0 1 1 1 1 1 7 4
Totalt antal personer 27 24 25 28 23 39 44 28 237 22

Årsarbetare 25,1 21,0 20,4 24,9 21,2 33,3 40,4 24.3 210,6
Tabell 14. Pensionsavgångar 2017-2024 

Prognosen bygger på att pensionering sker vid 65-års ålder. De som arbetar kvar efter 65 år ingår i 
prognosen.

Under 2016 var pensionsavgången totalt 29 personer därav 1 person - 61 år, 2 personer - 62 år, 4 
personer  - 63 år, 3 personer - 64 år, 8 personer - 65 år, 4 personer - 66 år och 7 personer - 67 år. 
Snittålder vid pensionering blir då 64,9 år. 

Exempel på grupper som i prognosen 2017-2024 har stor procentuell andel av pensionsavgångarna 
och samtidigt utgörs av många individer i gruppen är:
Barnskötare, vårdbiträden, undersköterskor, lärare, måltidspersonal, städare, handläggare och 
assistenter/administratörer.

2.3 Personalförsörjning – närmaste åren

En fortsatt personalomsättning i samma nivå som idag innebär att vi behöver rekrytera drygt 130 
medarbetare varje år. Rekryteringsbehovet enbart på grund av pensionering är ca 30 medarbetare per 
år fram till år 2021 därefter stiger behoven till närmare 40 medarbetare per år. 
 
När det gäller rekryteringssituationen de närmaste åren är vissa yrkesgrupper svårare att 
rekrytera t.ex. förskollärare, lärare, undersköterskor, sjuksköterskor, socialsekreterare och chefer. I 
konkurrens med andra kommuner och branscher är det viktigt att lyfta fram fördelarna med att 
arbeta i Osby kommun. Faktorer som är viktiga är en bra verksamhet med god kvalitet för våra 
kommuninvånare, bra ledare, klara mål och en väl fungerande organisation. Antal medarbetare per 
chef måste vara rimlig för att ge möjlighet till en bra arbetsmiljö som ger förutsättningar för 
delaktighet, korta beslutsvägar, bra kommunikation samt medarbetare som upplever trivsel på 
arbetsplatsen. 

Osby kommuns medarbetare är de bästa ambassadörerna för att visa på fördelar med att arbeta i 
kommunen och de olika yrkena. Det innebär bland annat att ge praktikanter och feriearbetare en bra 
bild av vad yrket egentligen innebär och det positiva med att arbeta i välfärdssektorn. Här spelar 
också yrkesmässan som Osby kommun genomför tillsammans med Älmhults kommun en roll för att 
göra känt att det finns flera spännande yrken att utbilda sig till för att få ett av Sveriges viktigaste 
jobb. 

HR-enheten har tillsammans med kommunens ledningsgrupp tagit fram en handlingsplan med 
aktiviteter för att göra Osby kommun till en attraktiv arbetsgivare. Planen gäller för perioden 2017 – 
2018 och en aktivitet är att upprätta en kompetensförsörjningsplan samt utveckla marknadsföringen 
av Osby kommun som arbetsgivare. 
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2.4 Annonsering och rekrytering

Totalt har kommunen under 2016 haft 264 annonser omfattande 328 befattningar. Antal 
annonser tidigare år: (2015: 216, 2014:184, 2013:112, 2012:152). Annonsering har gällt både 
tillsvidareanställningar och vikariat. 

Förvaltning 2016 2015 2014 2013 2012

Total kostnad exkl. moms 276,8 207,8 200,8 235,0 356,0
Tabell 12. Vad kostar annonsering? Uppgifter har hämtats från ekonomisystemet.

I redovisningen syns enbart annonskostnaden och ev kostnad för rekryteringsföretag. 
Användningen av verktyget Offentliga jobb har fått ner kostnaderna betydligt för annonseringen. 
Ytterligare effektivisering sker när enkätverktyget i Offentliga jobb har börjat användas för att 
underlätta vid urval av sökande. Cheferna kommer också att använda annonsmallar för att ytterligare 
effektivisera hanteringen. 

De osynliga kostnaderna framgår inte på samma sätt utan där får beräkningar ske för den tid som 
åtgår för alla deltagande i processen. Det kan vara tid för förberedelser av intervju, eventuell 
upphandling av rekryteringsföretag, urvalsprocessen, deltagande i intervju, referenstagning, 
MBL-förhandling, introduktion. 

Osby kommuns hemsida är en viktig källa för att ge sökande bra och aktuell information inom olika 
intresseområden och att ge den sökande en positiv bild av kommunen som arbetsplats. Syftet med 
rekryteringar är att kunna anställa kompetenta och engagerade medarbetare.

Kommunens ledningsgrupp har beslutat att som huvudregel sker annonsering en vecka internt innan 
det blir aktuellt med extern annons. Undantag görs för befattningar där interna sökanden inte finns. 
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3. RESURSANVÄNDNING – arbetstid och frånvaro

3.1 Tillsvidareanställningar per heltid/deltid 

Den genomsnittliga kontrakterade sysselsättningsgraden för samtliga tillsvidareanställningar är 
90,9%, vilket innebär att sysselsättningsgraden fortsatt ökar (2015 – 90,1%, 2014 – 89,1%, 2013 - 
88,2%). 

Den genomsnittliga sysselsättningsgraden för kvinnor är 89,8 % och för män 95,4% (2015 – 88,9% 
för kvinnor och 95,3% för män, 2014 för kvinnor 87,5 % och för män 95,6 %).

Antal heltidsanställda motsvarar 62 % av samtliga tillsvidareanställda (2015 – 60%, 2014 – 57,2%, 
2013 – 55,9 %). Av de som var anställda 31 december 2016 hade 79,3 % tjänstgöringsgrad högre än 
75 % (2015 – 75,6%, 2014 – 71,1 %, 2013 – 68,2 %). 

3.2 Antal anställda kvinnor/män fördelade på tjänstgöringsgrad 

Män 2016 2016 i % 2015 2015 i % 2014 2014 i % 2013 2013 i %

100% 168 83% 157 84 154 84 154 81

76-99 % 18 9% 13 7 13 7 13 7

51-75% 10 5% 11 6 12 7 15 8

0-50 % 6 3% 6 3 4 2 7 4

Summa 202 100% 187 100% 183 100% 189 100%
Tabell 15. Antal anställda män fördelat på sysselsättningsgrad

Kvinnor 2016 2016 i % 2015 2015 i % 2014 2014 i % 2013 2013 i %

100% 486 57% 450 55 406 51 392 50

76-99 % 164 19% 144 17 122 15 105 13

51-75% 182 21% 209 25 245 31 267 34

0-50 % 20 2% 21 3 22 3 24 3

Summa 852 100% 824 100% 795 100% 788 100%
Tabell 16. Antal anställda kvinnor fördelat på sysselsättningsgrad.

Enligt kollektivavtalet Allmänna Bestämmelser (AB) gäller att eftersträva en arbetstid som
uppgår till i genomsnitt minst 20 timmar i veckan. Fyra personer har lägre tjänstgöringsgrad 
än 50 %. Orsak är beviljad sjukersättning eller deltid inför pension. 
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3.3 Yrkesgrupper heltid och deltid 31 december 2016

Andelen heltidsanställda i % av det totala antalet tillsvidareanställda inom yrkesgruppen 

 2016   2015  

Befattningstyp * Totalt % Heltid Heltid Deltid  Totalt % Heltid Heltid Deltid

Ledningspersonal          
Förvaltningschef,/ verksamhetschef, 
avdelningschef 8 100 8   8 100 8  

Enhetschef 42 95 41 1  36 100 36  
Arbetstagare med begränsat 
ledningsansvar 10 70 7 3  16 63 10 6

Delsumma 60 93 56 4  60 90 54 6
Övriga yrkesgrupper:       

Socialsekr./kurator/handledare, ame 53 91 48 5  32 88 28 4
Boende ensamkommande barn 11 91 10 1  12 67 8 4
Sköterska, inkl. skolsköterska 44 27 12 32  39 23 9 30
Förskollärare/fritidspedagog 96 82 79 17  99 82 80 19
Fritidsledare 13 69 9 4  10 60 6 4
Barnskötare 65 78 51 14  62 76 47 15
Pedagogisk omsorg 6 100 6 0  6 83 5 1
Elevassistent, lärarassistent 34 56 19 15  29 69 20 9
Personlig assistent 1 0 0 1  3 0  3
Vårdare, boendestöd 24 17 4 20  19 16 3 16
Undersköterska 242 21 51 191  243 21 51 192
Vårdbiträde 26 23 6 20  24 25 6 18
Lärare inkl. musiklärare 194 88 171 23  189 82 155 34
Ek.bitr/Skolmåltidsbitr, kokerska 36 31 11 25  32 34 11 21
Badmästare, instruktör 14 79 11 3  14 71 10 4
Städare 2 0 0 2  3 0 0 3
Ingenjör, tekniker 14 93 13 1  14 93 13 1
Handläggare, specialist. * 59 92 54 5  61 90 55 6
Assistent, administratör 40 63 25 15  38 66 25 13

Kommunalarb./park/fastighetsskötare 20 90 18 2  22 95 21 1

Totalt 1054 62,0 654 400  1011 60,0 607 404
Tabell 17. Yrkesgrupper fördelat på heltid och deltid.

Uppdelningen är fortsatt mycket könsbunden. De mansdominerade yrkena har i högre grad 
heltidsanställningar. Deltidsanställda finns framförallt inom verksamhetsområdet Vård och omsorg 
samt kostenheten. 

Den procentuella andelen heltidsanställda har ökat för flera yrkesgrupper men den största ökningen 
har skett i gruppen handledare som arbetar med ensamkommande barn.

Vid jämförelse mellan den kontrakterade arbetstiden och den verkliga arbetstiden för 
undersköterskor och vårdbiträden är skillnaden 0,27 färre årsarbetare verklig arbetstid. Att 
skillnaden är så liten är ett resultat av önskad sysselsättningsgrad och en organisation med en 
särskild bemanningsenhet. 
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Förskollärare och barnskötare hade under 2015 6,3 årsarbetare fler i kontrakterad arbetstid än den 
verkliga, detta har minskat under 2016 så att glappet mellan kontrakterad tid och verklig arbetstid 
skiljer med knappt 2,9 årsarbetare. 

3.4 Önskad sysselsättningsgrad

Att erbjuda önskad sysselsättningsgrad är en viktig jämställdhetsfråga samt ett led i arbetet med att 
vara en attraktiv arbetsgivare. Centrala parter har avtalat om att heltid ska vara norm 2021. Parterna 
ska under införandet stödja lokala parters arbete med heltidsfrågan. 

Under hösten 2013 tog kommunfullmäktige i Osby kommun ett inriktningsbeslut om önskad 
sysselsättningsgrad för vård- och omsorgspersonal. Lokalt avtal träffades om årsarbetstid i samband 
med detta upprättades en tidsplan som innebär att personalgrupper successivt tas in i önskad 
sysselsättningsgrad. Enligt tidsplanen avses all vård- och omsorgspersonal omfattas av önskad 
sysselsättningsgrad under 2017. 

3.5 Arbetad tid och frånvaro

3.5.1 Frånvaro och arbetad tid i % av överenskommen arbetstid

 

9.57.54 3.5

75.5

Semester/ferie/uppehåll

Sjukdom

Vård av sjukt barn

Föräldraledighet och övrig 
ledighet *

Nettoarbetstid

Fördelning av överenskommen arbetstid

Diagram 7. Frånvaro och arbetad tid i % av överenskommen arbetstid

Orsak 2016 2015 2014 2013 2012

Semester/ferie/uppehåll 9,5 10 10 10 10

Sjukdom 7,5 6 5 5 4

Vård av sjukt barn 4 3,5 2 2 2
Föräldraledighet och 
övrig ledighet * 3,5 3,5 2 3 3

Summa frånvarotid 24,5 23 19 20 19

Nettoarbetstid 75,5 77 81 80 81
Tabell 18. Frånvaroorsak i procent
*  I övrigt tjänstledighet ingår bl a lagstadgad föräldraledighet samt föräldraledighet utöver den lagstadgade rätten. 
Kommunens tjänstledighetspolicy medger partiell ledighet tills barnet är 12 år. I ledighet ingår även studielediga.

Nettoarbetstiden har tidigare pendlat mellan 80 och 81 procent och det har varit små variationer i 
orsakerna till frånvaro. Under 2015 skedde en markant förändring av frånvarotiden i förhållande till 
den totala arbetstiden, som också fortsatt under 2016. Det är semesterandelen som har minskat något 
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och föräldraledigheten är opåverkad all annan frånvaro har ökat något. Flertalet av ledigheterna 
finns stöd för i lag, avtal eller lokala policy.

En orsak till förändringen kan finnas i att åldersstrukturen förändrats och att fler personal är 
föräldralediga och även har mer ledighet för vård av sjukt barn. Större del av personalen kommer att 
befinna sig i situation med att pussla ihop arbete, fritid m.m. 

3.5.2 Frisktal 

Frisktalet kan definieras som andelen tillsvidareanställda i procent som varit sjuka högst 5 kalender-
dagar under året. Totalt antal tillsvidareanställda under 2016 var 1054 och av dem hade 700 högst 5 
kalenderdagars sjuk-frånvaro. Frisktalet utifrån denna definition var 66,4 % (2015: 61,5%).  Denna 
definition av frisktal utgår ifrån att det kan förekomma förkylningar och annan kortvarig 
sjukfrånvaro som är svår att komma bort helt ifrån.

Definieras frisktalet som andelen tillsvidareanställda, vilka inte haft någon sjukfrånvaro alls är det 
285 tillsvidareanställda under året (2015: 373 anst) och frisktalet 27 % (2015: 33,5%).

3.5.3 Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron har under 2016 ökat i förhållande till 2015. Både korttidsfrånvaro och långtidsfrånvaro 
har ökat. Sjukfrånvaron har ökat både för män och kvinnor och ungefär med samma nivå. När det 
gäller åldersgrupper är det främst sjukfrånvaron i ålder -29 år som ökat, men alla åldersgrupper har 
ökat. 
Den frånvaro som ökat mest är långtidsfrånvaro för kvinnor i åldersgruppen -29år och män i ålder 
30-49.

Nyckeltal  1) 2016 2015 2014 2013 2012

Sjukfrånvaro, totalt ** 6,5 5,6 5,2 5 3,9
Andel sjukfrånvaro 60 dagar eller mer 47,1 40,4 38,6 33,4 21,7
Sjukfrånvaro för kvinnor 7,2 6,1 6 5,6 4,3
Sjukfrånvaro för män 4,4 3,8 2,7 2,9 2,4
Sjukfrånvaro i åldrarna 29 år eller yngre 5,5 3,7 2,1 2 2,5
Sjukfrånvaro i åldrarna 30-49 år 6,3 5,2 4,6 4,6 4
Sjukfrånvaro i åldrarna 50 år eller äldre 7,3 6,8 7 6,5 4

Tabell 19. Nyckeltal sjukfrånvaro. 
** Den totala sjukfrånvaron anges i procent av de anställdas sammanlagda ordinarie arbetstid. Övertid och 
fyllnadstid samt obetald frånvaro ingår ej i ordinarie arbetstid. Semester och kompledighet ingår i arbetstiden.

Fördelningen mellan verksamheterna ser olika ut. Högst frånvaro har Vård och omsorg med 8,5% . 
Därefter ligger Barn och skola, Utbildning och arbete och Kommunledningskontoret på liknande 
siffror. Samhällsbyggnad har låg frånvaro i förhållande till övriga. 

Den långa frånvaron är totalt 47,1% av sjukfrånvarotiden, inom Utbildning och arbete är den siffran 
60,6%, vilket är den avgörande orsaken till  att långtidsfrånvaron totalt har ökat i kommunen. Även 
Barn och skola har ökat andelen av långtidsfrånvaro från 31,3% 2015 till 40,3% för 2016. 

Verksamhetsområde 
2016

Total 
sjukfrånvaro 
%

Lång 
sjukfrånvaro

Total 
sjukfrånvaro 
kvinnor

Total 
sjukfrånvaro 
män

Barn och skola 5,6 40,3 6,1 3,8
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Kommunlednings-
kontor 5,1 37,5 4,6 5,9

Samhällsbyggnad 3,8 38,1 4,1 3,6
Utbildning och 
arbete 5,8 60,6 6 5,6

Vård och omsorg 8,5 49,1 9 2,9
Tabell 20. Nyckeltal sjukfrånvaro, verksamhetsområde 2015

En jämförelse för sjukfrånvaron under 2016 kan också göras med kommuner i Skåne 
Nordost. Osby kommun utmärker inte sig med hög sjukfrånvaro, men när det gäller den långa 
sjukfrånvaron är det är det bara en kommun som har sämre utfall än vad Osby kommun har. 

Total sjukfrånvaro % Lång sjukfrånvaro
Kommun

2016 2015 2016 2015
Bromölla 7,3 6,7 37,2 37,8
Hörby 6,4 5,7 41,0 37,4
Höör 5,8 5,9 26,5 33,1
Hässleholm 6,8 6,4 40,8 42,2
Kristianstad 7,2 6,7 57,0 55,2
Osby 6,5 5,6 47,1 40,4
Perstorp 4,7 5,1 46,6 40,7
Östra Göinge 5,1 5,2 39,3 63,5

Tabell 21. Sammanställning sjukfrånvaro 2015 Skåne Nordost.

3.5.4 Vad kostar sjukfrånvaron (Tkr) 

 2016 2015 2014 2013 2012

Kostnad inkl. PO 8326 7535 6210 6024 6003

Tabell 22. Beskrivning av kostnader för sjukfrånvaro. PO 2016 beräknat efter 38,33%

Vid sjukfrånvaro betalar arbetsgivaren sjuklön, semesterersättning, arbetsgivaravgifter och 
eventuella kostnader för vikarie och övertidsersättning. Dessa kostnader är synliga. 

Det finns också s k osynliga kostnader som sjukadministration, förlorad arbetsinsats 
och ev en kvalitetsförsämring. 

Deltidsfrånvaro kostar lika mycket som heltidsfrånvaro, eftersom semester och personal-
omkostnader beräknas som om den anställde varit i arbete på heltid.
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4. ARBETSMILJÖ, FÖRETAGSHÄLSOVÅRD, FRISKVÅRD

4.1 God arbetsmiljö

En god arbetsmiljö utmärks av att varje anställd upplever sin arbetssituation som sund, säker och 
utvecklande men också minimalt utsatt för risker i form av fysisk, psykisk och social ohälsa. För att 
rekrytera och behålla personal krävs en hälsofrämjande och hållbar personalpolitik som skapar 
balans mellan verksamhetens behov, resurser och de krav som ställs på medarbetare. 

4.1.1 Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att arbetsgivaren ska söka, finna och åtgärda bristerna innan 
det händer någon olycka. Man ska helt enkelt ta reda på hur de anställda har det på jobbet. Det gäller 
både olycksfallsrisker, kroppsliga belastningar och psykiska påfrestningar som exempelvis stress. 
Alla arbetsförhållanden ska undersökas. 

Chef, medarbetare och skyddsombud ska tillsammans driva och utveckla arbetsmiljöarbetet framåt. 
Chefen har ansvaret för arbetsmiljön och är den som initierar, dokumenterar och utvärderar det 
systematiska arbetsmiljöarbetet. 

Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet genomförs på respektive arbetsplats samt genom 
en enkät som skickas till chefer och skyddsombud som HR-enheten ansvarar för. Resultatet från 
enkäten redovisas i en arbetsmiljörapport

4.1.2 Arbetsskador

Under 2016 har ett nytt system för anmälan av arbetsskador och tillbud implementerats, KIA. 
Statistik har hämtats från både Flexite och KIA. Totalt anmäldes 77 arbetsskador jämfört med 63 
anmälningar 2015, fördelat på olycksfall, färdolycksfall och sjukdom. 

68

7 2

Olycksfall
Färdolycksfall
Sjukdom

Arbetsskador

                                       
Diagram 8. Anmälda arbetsskador

4.1.3 Tillbud

Under 2016 anmäldes 83 tillbud jämfört med 42 anmälningar 2015. En förklaring till att 
tillbudsanmälningarna har ökat är det nya anmälningssystemet KIA som medger att medarbetaren 
själva anmäler själva händelsen.     
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4.2  Företagshälsovård

Osby kommun har avtal med Hälsoringen Arbetsliv AB. Namnbyte har under 2016 skett till Helsa 
Arbetsliv Syd. Företagshälsovården är en viktig resurs i arbetsmiljöarbetet. Deras resurspersoner 
anlitas för att stödja rehabiliteringsprocessen i form av kontakt med sjuksköterska, läkare och 
beteendevetare. Företagshälsovården anlitas också för ergonomiska genomgångar samt som 
organisationsstöd vid olika typer av problemställningar på arbetsplatser. 

Företagssköterskan genomför ca 300 hälsoanalyser årligen för tillsvidareanställd personal, 
vilket innebär att de anställda får en indikation om sitt hälsotillstånd. I samband med hälsoanalysen 
får medarbetarna fylla i ett formulär om hur de uppfattar sin arbetsmiljö. Dessa uppgifter 
sammanställs av företagshälsovården och återkopplas till respektive chef och till HR-enheten. 
Sammanställningen är avidentifierad och avsikten är att den ska användas i arbetsmiljöarbetet på 
respektive arbetsplats. I takt med att antalet anställda har ökat kommer varje enskild anställd inte att 
få en hälsoanalys vart tredje år, vilket tidigare varit fallet.

4.3 Friskvård

Under 2016 fick totalt 1230 medarbetare del av friskvårdsförmånen varav 751 medarbetare nyttjat 
förmånen, vilket motsvarar en nyttjandegrad på 61 %. Under 2015 nyttjade 574 av 1240 
medarbetare friskvårdsbidraget vilket motsvarar en nyttjandegrad på 46%. Det innebär att under 
2016 har fler medarbetare valt att nyttja friskvårdsförmånen än 2015.

37%

35%

7%

2%

11%

8%

Gym

Massage

Fotvård

Bowling

Simning

Övrigt

Friskvårdsaktiviteter

Diagram 9  Friskvårdsaktiviteter

Diagrammet ovan visar att 72% av friskvårdsbidraget går till gym och till massage. 11 % av bidraget 
går till motionssim, 2 % till bowling, 7 % till fotvård och 8 % till övrigt. I övrigt ingår yoga, 
zonterapi, kostrådgivning, viktminskning, onlinetjänster med mera. 
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5. KOMPETENSUTVECKLING

5.1. Värdegrund

Under 2016 omarbetades den gamla värdegrunden för att få en breddad inriktning. Värdegrunden 
ska genomsyra hela Osby kommun och dess samtliga verksamheter:
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. 

Den nya värdegrunden följer den Ledarpolicy som antogs under 2014. Syftet med ledarpolicyn är att 
ledare ska veta vad som förväntas av dem i Osby kommun och vilket stöd de kan få i sitt uppdrag. 

5.2 Lean

Lean handlar om att våga stanna upp, att söka de verkliga orsakerna till att problem uppstår, att 
gräva i myllan och att undvika snabba lösningar. Lean startade upp 2012/2013 som ett ESF-projekt i 
kommun där utvalda verksamheter fick möjlighet att fördjupa sig i filosofin. Under de år som gått 
har arbete utifrån Lean-filosofin skett på olika sätt inom verksamheten. Främst har arbete skett inom 
förvaltningen Vård och omsorg men även inom Barn och skola. Under 2016 har två arbetsplatser, 
Bergfast och hemsjukvården Osby, fått hjälp att genomföra värdeflödeskartläggning över sin 
arbetsdag. En värdeflödeskartläggning ger medarbetarna en visuell bild över hur deras arbetsflöde 
ser ut och utifrån den kan medarbetarna på ett lättare sätt hitta de slöserier som medför att arbetet 
inte flyter på det sätt som önskas. 

5.3 Centrala kompetensåtgärder 2016 

Osby kommun deltar i projektet framtidens ledare som sker i samverkan med Skåne Nordost. Syftet 
är att ge medarbetare möjlighet och motivation att kunna bli ledare. Utbildningen pågår cirka 1,5 år 
med 1-2 utbildningsdagar per  månad. Under utbildningen har deltagarna kontinuerlig kontakt med 
en mentor inom någon annan kommun. Osby kommun deltar också i Kristianstads kommuns 
ledarprogram med 1-2 platser per omgång. 

Under 2016 har kommunledningsgruppen tagit fram en kompetensutvecklingsplan för chefer och 
medarbetare. Denna anger en del av de kompetensutvecklingsinsatser som ska göras och 
omfattningen av insatserna.

I samband med projektet ”Visionärt ledarskap” startades frukostträffar för kommunens ledare.
Under 2016 har tre träffar genomförts med olika innehåll. Frukostträffarna är ett utmärkt sätt för 
ledare att bygga nätverk inom kommunen. 

Central introduktion har genomförts för nya medarbetare vid två tillfällen under 2016 med cirka 40 
deltagare vid varje tillfälle. Samtliga verksamheter har presenterat vad de har för uppdrag, hur 
organisationen ser ut med mera. Arbetsmiljö har också varit ett viktigt inslag. 

Introduktionsprogrammet för nya chefer i Osby kommun innebär att chefen får en individuell 
genomgång av olika stödfunktioner såsom personal, ekonomi, upphandling, IT, kansli, telefoni, 
fastighetsfrågor, växel/reception och kommunikatör. 
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5.5  Kompetensåtgärder inom olika verksamhetsområden

Inom verksamheterna pågår olika projekt och kompetensutveckling av personal för att leva upp till 
att vara attraktiv arbetsgivare samt att kunna behålla kompetent personal som kan utföra de uppgifter 
som verksamheten kräver. För individen är medarbetarsamtalet grunden för att kartlägga 
kompetensbehovet. 

Inom Vård och omsorg pågår utbildning av två undersköterskor till sjuksköterskor med stöd av 
finansiering från statliga medel – prestationsersättning. Dessa medel för stimulans har Osby 
kommun fått på grund av det kvalitetsarbete som utförs inom verksamheten. 

Med syfte att vara en attraktiv arbetsgivare och att underlätta kompetensförsörjning har Barn och 
skolnämnden beslutat att erbjuda några barnskötare att fortbilda sig inom anställningen. 
Fortbildningen pågår under sju terminer som distansutbildning inom Högskolan i Malmö. 
Finansiering sker från Barn och skola samt från centrala kompetensmedel inom personalenheten. 
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6. LÖNE- OCH ARVODESKOSTNADER 

6.1 Personal- och pensionskostnadernas utveckling åren 2013-2016 (Mnkr)

 2016 2015 2014 2013
Arvoden, sammanträdesers. 
förtroendevalda 4,1 4,5 3,7 3,6

Övrig personal 426,3 477,4 380,6 365,6

Kostnad exkl. arbetsgivaravgift 430,5 481,9 384,3 369,2

Arbetsgivaravgifter 129,3 137,2 110,8 104,8

Total personalkostnad 559,8 619,2 495,1 474
Tabell 23. Personal- och pensionskostnadernas utveckling

Kostnaden har minskat sedan 2015, men detta beror på att för 2015 ingår en engångskostnad med 
100 Mnkr  som avsattes för försäkringslösning av några pensionsavgångar för att minska framtida 
pensionskostnader. 

6.1.2 Total personalkostnad (Tkr)

Personalkostnaderna motsvarar 62,5 % av verksamhetens totala kostnad för 2016 (2015: 67%, 2014: 
64,0 %, 2013:64,1 %).  
 2016 2015 2014 2013

Arvode till förtroendevalda 4128,6 4490,8 3 684,30 3 575,10

Löner till arbetstagare 323897,9 300435,7 285 340,10 275 451,40
Beredskapsarbete, 
arbetsmarknadsåtgärder 3686,5 4580,9 5 697,00 4 539,60

PAN och anhörigvårdare 2938,9 2188 1 849,60 1 685,40

Deltidsanställda brandmän 5002,1 3805,2 3 868,40 3 464,20

Uppdragstagare 8613,8 6823,6 5 713,80 4 879,80

Semesterlön 40598,5 39029,7 36 347,10 36 215,50

Upplupen semesterlön 2457 379,4 181,1 522,9

Sjuklöner 6019,2 5441,7 4 485,60 4 350,40

Traktamente 60,2 51,9 60 57,9

Bilersättning 835,6 702,1 655,7 647,9

Arbetsgivaravgifter 129331,2 137254,5 110 777,30 104 840,70

Övriga personalkostnader 
(pension, omkostners, utbildning, 
friskvård, annons, minnesgåva 
mm)

32231,4 114014,1 36 493,00 33 832,50

Totalt exkl avskrivnings-
kostnader 559 800,9 619 197,6 495 153,00 474 063,30

Tabell 24. Total personalkostnad 

6.1.3 Antal löneutbetalningar per månad i genomsnitt inkl förtroendevalda
2016 2015 2014 2013 2012

1629 1544 1504 1485 1472
Tabell 25. Antal löneutbetalningar per månad i genomsnitt.



Personalekonomisk redovisning 2016 - Osby kommun

- 25 - 

6.2 Total fyllnadstid/övertid för tillsvidareanställda och visstidsanställda

Under 2016 har den totala fyllnadstiden/övertiden minskat något i förhållande till 2015, men 
andelen kvalificerad övertid har ökat.

Orsak Timmar Årsarbetare
 2016 2015 2014 2013 2016 2015 2014 2013
Fyllnadstidsarbete 15298 15909 17085 19289 7,2 9,4   
Övertidsarbete 
enkel 2159 2440 1919 2341 1,3 1,4   

Övertidsarbete 
kvalificerat 4422 3608 4321 3506 2,6 2,1   

Totalt 21879 21957 23324 25135 11,1 12,9 13,7 14,8
Tabell 26. Total fyllnadstid/övertid för tillsvidareanställda och visstidsanställda.
För omräkning av antal timmar till årsarbetare har årsarbetstid 1700 timmar använts. Se definitioner.

Fyllnadstidsarbetet fördelar sig på olika orsaker

Fyllnadstidsarbete per 
orsak

Timmar 
2016

Timmar 
2015

Timmar 
2014

Fyllnadstidsarbete, extra 
personalbehov 9837 8019 9669

Fyllnadstidsarbete för 
tjänstlediga 962 1975 1762

Fyllnadstidsarbete vid 
vikariat 4499 5915 5654

Tabell 27. Fyllnadstidsarbete 2016 fördelat per orsak

Fyllnadstidsarbete för att ersätta vikarier och tjänstlediga har minskat under 2016. Däremot har det 
skett en markant ökning av fyllnadstidsarbete för extra personalbehov. Troligen döljs en avsevärd 
del vikariattimmar även under ”extra personalbehov”. Vid en översiktskoll ser ca 700 timmar vara 
rapporterade som extra personalbehov men där det egentligen är ett vikariat för frånvaro.

Fyllnads- och 
övertidsarbete per 
verksamhetsområde

Timmar 
2016

Timmar 
2015

Timmar 
2014

Barn och skola 7295 7675 7640

Kommunledningskontor 1954 1681 151

Samhällsbyggnad 1676 1273 1820

Utbildning och arbete 1982 2067 2498

Vård och omsorg 8972 9261 11215

Totalt 21879 21957 23324
Tabell 28. Total fyllnadstid/övertid för fördelat per verksamhetsområde. 

Fyllnadstid- och övertidssarbetet har ökat inom Samhällsbyggnad och Kommunledningskontoret 
medan övriga verksamhetsområden minskat.

6.2.1 Ej uttagen kompledighet pga övertid/fyllnadstid i timmar 2016-12-31

Komp 2016 2015 2014 2013

Summa timmar 7166 7205 7418 8010
Tabell 29. Ej uttagen kompledighet pga övertid/fyllnadstid
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Skulden för detta uppgår till 1,4 Mnkr. 

6.3 Semesterdagar som ersatts i pengar, lokalt avtal byte semesterdagstillägg 

Syftet med semestern är att få vila och rekreation. Minst 20 semesterdagar ska tas ut under 
innevarande år. Personalen har enligt avtal mellan 25 och 32 semesterdagar beroende på 
ålder. Möjlighet finns att spara upp till 40 semesterdagar. Dagar över de 40 sparade utbetalas 
efter årets slut med automatik. 

Utbetalning skedde 2016 för sparade dagar överstigande 40 med 151 dagar (2015: 161 dagar, 
2014:122 dagar, 2013:122 dagar). 

Lokalt avtal har träffats med flertalet fackliga organisationer. Avtalet ger möjlighet för personal 
att byta ut semesterdagstillägg mot ledig tid. 105 personer har använt sig av denna möjlighet 
under 2016 (2015: 109, 2014:78, 2013:53 personer).  

6.4 Facklig verksamhet kostnad i tkr inkl PO

Facklig organisation 2016 2015 2014 2013
Kommunal 1067 905 850 784
Vision 72 88 73 100
Lärarförbund 159 196 188 223
Vårdförbund 7 10 18 4
LR 79 58 50 58
Övriga fack 5 27 21 39
Gemensamma kostnader * 198 187 189 192
Totalt 1587 1471 1389 1400

Tabell 30. Facklig verksamhet kostnad i tkr inkl personalomkostnad
*I gemensamma kostnader för hela ”fackens hus” ingår hyra och bevakning, telefon samt IT-kostnader.

Kostnaderna för den fackliga verksamheten är beroende på vad som händer i kommunen. Är det
stora omorganisationer, deltagande vid intervjuer av chefer m.m. påverkar det antal använda timmar.
För de inre fackliga verksamheterna avsätts 4 timmar per medlem enligt centralt avtal från 1976.

Fördelning per orsak i tkr av facklig 
verksamhet 2016 2015 2014 2013

Facklig månadslön (Kommunal) 359 365 361 378
Facklig verksamhet (inre fackligt arbete) 563 591 589 524
Facklig förtroendeman (kallad av 
arbetsgivaren) 222 150 107 164

Fackligt skyddsarbete 108 32 47 44
Facklig utbildning 137 146 96 98
Fackens hus 198 187 189 192

Tabell 31. Facklig verksamhet fördelat per orsak i tkr.  

6.5 Antal körda km, körning med egen bil

 2016 2015 2014 2013

Förvaltning 181 782 164 819 177 883 172 573

Förtroendevalda 28 592 29 650 25 474 22 626
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Summa 210 374 194 469 203 357 195 199
Tabell 32. Antal körda km 

Det totala antalet körda km med egen bil har ökat kraftigt från år 2015. För förtroendevalda har dock 
en minskning skett. 

Kostnaderna för bilersättning under 2016 var 820 tkr (2015:702, 2014: 658 tkr, 2013:648 tkr). 
(inklusive ersättning till gode män där körersättning ersätts i belopp).  

Kommunen har tre bilar i bilpool för att minska resandet med egen bil och ge möjlighet för bl.a 
den personal som pendlar att låna bil för att kunna utföra sina uppgifter. Målet är att
bilpoolen ska vara självfinansierad. 

Totalt hade under året 15 personer bilavtal (2015:17, 2014:23, 2013:25, 2012:27). Bilavtal innebär 
att den anställde förbundit sig att ha egen bil och köra med den i tjänsten. 



Personalekonomisk redovisning 2016 - Osby kommun

- 28 - 

7. LÖNEPOLITIK, LÖNEÖVERSYN

7.1  Lönepolitik och Löneöversyn 2016

Lönepolitiken ska motivera, engagera, utveckla och stimulera medarbetarna till goda arbetsinsatser, 
så att målen för verksamheten uppnås och individens utveckling främjas. Ett av målen för 
kommunens lönepolitik är att jämna ut löneskillnader mellan kvinnor och män för lika och 
likvärdigt arbete. Lönepolitiken ska också leda till att kompetenta medarbetare kan rekryteras och 
behållas i Osby kommun. Bedömningar som görs inför löneöversynerna ska resultera i en 
ansvarsfull och långsiktig utveckling med fokus på verksamhet, kvalitet och resultat.

Syftet med individuell och differentierad lön är att uppmuntra till goda arbetsprestationer med hög 
kvalitet. Lönen bör öka med medarbetarens stigande ansvar, prestation och resultat. Bra prestationer 
som leder till hög måluppfyllelse och att verksamheten utvecklas ska belönas.

Nivåhöjningen på den totala lönesumman för tillsvidareanställd personal för 2016 blev när 
samtliga förhandlingar slutförts i genomsnitt 3,2 procent. Grupper som prioriterades var 
förskollärare, socialsekreterare samt undersköterskor. 

7.2 Medellön och medianlön i kommunen för tillsvidareanställda 2016-12-31

 Totalt  Kvinnor  Män  Skillnad 
%

Medellön        

2016 28886  28420  30846  8,6

2015 27847  27289  30306  11,1

2014 27090  26400  30092  14

2013 26360  25730  29000  12,7

        

Medianlön        

2016 26750  26200  29800   

2015 25850  25200  29400   

2014 25000  24500  29550   

2013 24400  23900  28500   
Tabell 33. Medellön och medianlön i kommun för tillsvidareanställda.

7.3 Anställningar per lönekategori 2016-12-31, löneintervaller



Personalekonomisk redovisning 2016 - Osby kommun

- 29 - 

0 50 100 150 200 250 300 350

0-24999

25000-29999

30000-34999

35000-39999

40000-44499

45000--

Kvinna Man

Löneintervaller

Diagram 10 Anställningar per lönekategori för tillsvidareanställda. 

Inom intervallet  upp till 24 999 månadslön heltid finns 30,8 procent av samtliga tillsvidareanställda 
och det är framförallt i grupper som städare, ekonomibiträde, undersköterska, vårdbiträde, kokerska, 
elevassistent, badmästare, fritidsledare, dagbarnvårdare, barnskötare, boendeassistent och 
handledare på boende för ensamkommande barn. Utökas intervallet till att omfatta 20 000 kr – 29 
999 kr omfattas 64,7  procent av de totalt 1054 tillsvidareanställda per den 31 december 2016.  

I gruppen som har lön > 45 000 finns kommunchef, verksamhetsområdeschefer och några 
enhetschefer. 70 % av gruppen är kvinnor. 

Av de som är anställda som chefer med fullt ledningsansvar är 69 % kvinnor och av samtliga chefer 
är 73,3 % kvinnor.  
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8. Definitioner

AID Arbetsidentifikation kommuner och landsting (AID) är ett system för 
gruppering av arbetsuppgifter. AID är avsedd för att kunna analysera 
lönebildningen på central och lokal nivå samt att ge underlag för viss 
planering. Därutöver ger statistiken allmän information om 
lönestrukturer, lönelägen, löneutveckling och sysselsättning. 

Anställning,visstid Visstidsanställningar är ett samlingsbegrepp för tidsbegränsade 
anställningsformer där den anställde anställs för en begränsad period. 
Det kan vara vikariat för någon som är frånvarande eller allmän 
visstidsanställning (AVA) som används vid tillfälliga arbetstoppar, 
särskilda arbetsuppgifter eller vid projektarbeten.

Anställning En fysisk person kan ha flera befattningar, d.v.s. anställningar.

Konvertering Om en arbetstagare under en femårsperiod har varit anställd hos 
arbetsgivaren antingen i allmän visstidsanställning i sammanlagt mer än 
två år, eller som vikarie i sammanlagt mer än två år, övergår 
anställningen till en tillsvidareanställning. För den som haft anställning 
både som allmän visstidsanställning och vikariat krävs tre års anställning 
under en femårsperiod för konvertering till tillsvidareanställning. 

Kontrakterad Den sysselsättningsgrad som personen är tillsvidareanställd på.
sysselsättningsgrad Personen kan sedan ha tillfälliga utökningar alternativt vara tjänstledig på 

viss del. Begreppet kontrakterad sysselsättningsgrad används i 
personalsystemet fr o m 2009. 

Medianlön Den mittersta lönen”. Innebär att 50 % av individerna i gruppen har lägre 
eller samma lön som medianlönen. Medianlönen är inte lika känslig för 
extremvärden som t ex den aritmetiska medellönen.

PO- pålägg Pålägg för personalomkostnader, d.v.s. lagstadgad arbetsgivaravgift och
arbetsgivaravgift enligt avtal.

Årsarbetare Enligt Sveriges Kommuner och Landstings rekommendation beräknas 
årsarbeten efter närvarotimmar. Ett årsarbete motsvarar 1700 timmar. 
Måttet utgår från 44 arbetsveckor med 38,5 timmar per vecka. 44 möjliga 
arbetsveckor erhålls genom att det totala antalet veckor (52) minskas i 
form av sex veckors semester och två veckor med helgdagar. 
Beräkningen bygger på schablonantagandet utslaget över flera 
kalenderår. 
En årsarbetare definieras som en heltidsanställd. Två 50 %-iga 
anställningar blir en årsarbetare.

Övertid/Fyllnadstid Arbetstid som fullgjorts utöver ordinarie arbetstidsmått för 
heltidsanställning. Fyllnadstid är arbetstid utöver arbetstidsmått för 
deltidsanställd. 
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Sammanträdesdatum 

2017-03-22 
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§ 41 

Årsredovisning för av kommunens förvaltade stiftelser 

KS/2017:201 049 

Beslut 

Kommunstyrelsens ledningsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta. 

Årsredovisning för 2016 års verksamhet för av kommunen förval
tade stiftelser godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 

Ekonomiavdelningen har sammanställt årsredovisningar för de av kommu
nen förvaltade stiftelserna. 

Stiftelsen Landsfiskal J Brown o Fru T Browns minnesfond 

Jacobssonska stiftelsen 

Jöns Svenssons i Kjellsved stiftelse 

Stiftelsen Ernestamska fonden 

Stiftelsen Gösta och John Darlins samt Osby-Pannans resestipendiefond 

Stiftelsen Osby Ålderdomshemsfond 

Stiftelsen sociala samfonden för fd Örkeneds kommun 

Stiftelsen sociala samfonden för fd Visseltofta 

Stiftelsen Fr Heurlins minnesfond 

Stiftelsen Lukasfonden 

Stiftelsen Osby gymnasiums stipendiefond 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse "Årsredovisning för av kommunens förvaltar stiftelser" 
daterad den 6 mars 2017 från kommunchef Petra Gummeson och ekonomi
chef Pia Lindvall Bengtsson. 

Sammanställning stiftelser Osby kommun 2016. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

----------------- -----~--- ------

I ,~ 
I . 

Expedierat Utdragsbestyrkande 

I 
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Kommunledningsförvaltningen 
Pia Lindvall Bengtsson 
0479528161 
pia.lindvall@osby.se 

Besköksadress Briogatan 1
Postadress 
Kommunledningsförvaltningen
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

Årsredovisning för av kommunens förvaltade stiftelser
Dnr KS/2017:201 049  

Kommunledningsförvaltningenförslag till /kommunstyrelsen/ 

Årsredovisning för 2016 års verksamhet för av kommunen förvaltade stiftelser godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Ekonomiavdelningen har sammanställt årsredovisningar för de av kommunen förvaltade 
stiftelserna.

Stiftelsen Landsfiskal J Brown o Fru T Browns minnesfond

Jacobssonska stiftelsen

Jöns Svenssons i Kjellsved stiftelse

Stiftelsen Ernestamska fonden

Stiftelsen Gösta och John Darlins samt Osby-Pannans resestipendiefond

Stiftelsen Osby Ålderdomshemsfond

Stiftelsen sociala samfonden för fd Örkeneds kommun

Stiftelsen sociala samfonden för fd Visseltofta 

Stiftelsen Fr Heurlins minnesfond

Stiftelsen Lukasfonden

Stiftelsen Osby gymnasiums stipendiefond

Beslutsunderlag

Sammanställning stiftelser Osby kommun 2016

http://www.osby.se/


Sida
2(2)

 

Beslutet skickas till 

Petra Gummeson Pia Lindvall Bengtsson 
Kommunchef Ekonomichef 



Sammanställning stiftelser Osby kommun 2016 

Får Varav Utdel.bart 
Stiftelse avvecklas Inkomster Utaifter Resultat Tillaånaar Bank medel Fastiohet Övriot Skulder Eaet kaD Utdelnina årets bör 

Stift Browns minnestond Ja 0,00 -1 541,40 -1 541,40 1 341,40 1341,40 0,00 0,00 1 341,40 0,00 97 398,00 98 939 

Jacobssonska stiftelsen 0,00 -550,00 -550,00 111179,19 111179,19 
Jöns Svensson i Kjellsveds 

0,00 0,00 550,00 110 629,19 0,00 616 

stiftelse 32,00 -5 283,40 -5 251 ,40 2 727 476,81 1089721,81 1637000,00 755,00 4 294,40 2 723 182,41 0,00 0 

Stiftelsen Emestamska fonden Ja 0,00 -247,00 -247,00 49 989,24 49989,24 0,00 0,00 247,00 49 742,24 0,00 49 989 
Lil.J 

Stift Dar1ins resestipendiefond 141 043,63 -68 976,00 72 067,63 1640296,13 1575 744,63 
Stift Osby ålderdomshems 

0,00 64 551,50 61 036,00 1 579 260,13 60 000,00 591 900 

samfond 0,00 -1111,50 -1111 ,50 224 886,56 224 886,56 
I Stift soc samt för td Orl<eneds 

0,00 0,00 1 111,50 223 775,06 0,00 0 

kommun 0,00 -607,00 -607,00 122 751,50 122 751,50 0,00 0,00 607,00 122 144,50 0,00 0 

Stift Fr Heur1in minnesfond Ja 0,00 -105,00 -105,00 21 284,85 21 284,85 0,00 0,00 105,00 21179,85 0,00 21 285 

Stiftelsen Lukastonden Ja 0,00 -202,00 -202,00 40 892,77 40892,77 0,00 0,00 202,00 40690,77 0,00 40 893 

Stift Osby gymnasiums slip.fond Ja 0,00 -315,00 -315,00 63 780,50 63 780,50 0,00 0,00 315,00 63 465,50 0,00 63 781 

Stift soc samt för td Visseltofta Ja 12,23 -422,00 -409,77 24 386,25 24 386,25 0,00 0,00 122,00 24 264,25 0,00 24 674 

Summa 141 087,86 -79 360,30 61 727,56 5 028 265,20 3 325 958.70 1637000,00 65 306.50 69 931 ,30 4 958 333,90 157 398,00 892 078 

1) Marl<nadsvärde aktier 2 895 800 kr 
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Kommunstyrelsens ledningsutskott 
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Bidrag - Stiftelsen Lekoseum 2017 

KS/2017:102 805 

I ärendet anmäldes jäv av Mattias Peterson (S). 

Beslut 

Kommunstyrelsens ledningsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta. 

Besluta om hyres bidrag till Stiftelsen Lekoseum med I 0.000 kronor 
per månad under år 2017. 

Finansiering genom anslag från verksamheten 00260 Bidrag stiftel
sen Lekoseum 120.000 kronor. 

Sammanfattning av ärendet 

Stiftelsen Lekoseum har inkommit med skrivelse daterad 2017-01-29, med 
begäran om utbetalning av bidrag för år 2017 med 15.000 kronor per månad 
under år 2017. Den 16 februari har styrelsen för Industrihus i Osby AB be
slutat om rabatt på hyran med 5.000 kronor per månad från och med I mars 
2017. Stiftelsen har under år 2015 fått hyresbidrag med 12.000 kronor per 
månad och under år 2016 med 15.000 kronor per månad. 

Medel finns avsatta i kommunledningsförvaltningens budget motsvarande 
ansökan för 2017. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse "Bidrag - Stiftelsen Lekoseum 2017" daterad den 7 mars 
2017 från kommunchef Petra Gummeson och ekonomichef Pia Lindvall 
Bengtsson. 

Ansökan daterad 2017-01-29 från stiftelsen Lekoseum. 

Protokoll fört vid styrelsesammanträde i Industrihus i Osby AB 2017-02-16. 

Årsredovisning för Stiftelsen Lekoseum 2016. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

Sida 
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Expedierat Utdragsbestyrkande 
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2017-03-07 
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Kommunledningsförvaltningen 
Pia Lindvall Bengtsson 
0479528161 
pia.lindvall@osby.se 

Besköksadress Briogatan 1
Postadress 
Kommunledningsförvaltningen
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

Bidrag - Stiftelsen Lekoseum 2017
Dnr KS/2017:102 805  

Kommunledningsförvaltningenförslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen beslutar om hyresbidrag till Stiftelsen Lekoseum med 10.000 kronor 
per månad under år 2017.

Finansiering genom anslag från verksamheten 00260 Bidrag stiftelsen Lekoseum 120.000 
kronor.

Sammanfattning av ärendet

Stiftelsen Lekoseum har inkommit med skrivelse daterad 2017-01-29, med begäran om 
utbetalning av bidrag för år 2017 med 15.000 kronor per månad under år 2017. Den 16 
februari har styrelsen för Industrihus i Osby AB beslutat om rabatt på hyran med 5.000 
kronor per månad från och med 1 mars 2017. Stiftelsen har under år 2015 fått hyresbidrag 
med 12.000 kronor per månad och under år 2016 med 15.000 kronor per månad.

Medel finns avsatta i kommunledningsförvaltningens budget motsvarande ansökan för 
2017.

Beslutsunderlag

Ansökan daterad 2017-01-29 från stiftelsen Lekoseum.

Protokoll fört vid styrelsesammanträde i Industrihus i Osby AB 2017-02-16.

 

Petra Gummeson Pia Lindvall Bengtsson 
Kommunchef Ekonomichef 

http://www.osby.se/


Sida
2(2)

Beslutet skickas till 

Ekonomiavdelningen



o~eum OSBY KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

Stiftelsen Lekoseum 2017 -01- 3 1 

Osby kommun Diarienr. Ärendetyp 

Attn Ekonomichef Pia Lind vall Bengtsson 
283 80 OSBY 

kJ[ZiJ) J_- / DL Bos 

Osby den 29 januari 2017 

Ang. utbetalning av museibidrag 2017 Stiftelsen LEKOSEUM 

I budget 2017 under kommunledningskontoret finns upptaget ett bidrag till 
Stiftelsen LEKOSEUM med 180.000 kr. 
Vi ansöker härmed om att få detta bidrag utbetalat till vårt företagskonto 

i Sparbanken Skåne 8313-9, 524 065 860-8 med 15.000 kr per månad 

Stiftelsen LEKOSEUM:s styrelse behandlar vårt årsbokslut för år 2016 

vid sitt styrelsesammanträde den 27 februari 2017, varefter vi överlämnar 
en kopia av årsbokslutet till Osby kommun. 

Upplysningsvis kan vi redan nu konstatera att den kallhyra vi betalar till 
Industrihus i Osby AB på 240.000 kr om året tynger stiftelsen LEKOSEUM. 

Med tillägg för fjärrvärmefakturor på ca 57.000 kr samt EL-fakturor på ca 

56.000 kr år 2016 (efteregna investeringar i frånluftsaggregat) betalar vi 
för uppvärmda lokaler drygt 400 kr per kvm. Efter övriga lokalkostnader 

ligger våra sammanlagda lokalkostnader per kvm och år på drygt 500 kr. 
Under "BRIO-tiden" interndebiterats LEKOSEUM per år med 130.000 kr. 

Med vänlig hälsning 

Stiftelsen LEKOSEUM 

b ~ -----Dag lvarsson ., 

Ordförande 

Stiftelsen Lekoseum 
Org.nr 802478-1687 

Postadress 
Box 2 
283 21 Osby 

Telefon 
0479-312 47 

Bank 
Sparbanken Skåne 

www.lekoseum.se • medlem i Arbetslivsmuseemas Samarbetsräd (Arbetsam) 

Bankgiro 
571-3391 



(e~o~eum OSBY KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

Stiftelsen Lekoseum 
2017 -03- 0 9 

Diarienr. Ärendetyp 

./:f/ 2tJ1?-_-/oz.. Bos-

Stiftelsen LEKOSEUM:s Årsredovisning för 2016 överlämnas 

Härmed för kännedom. 

Osby den 8 mars 2017 

·- 7 
Dag lvarsson 

Ordf 

Stiftelsen Lekoseum 
Org.nr 8024 78-1687 

Postadress 
Box 2 
283 21 Osby 

Telefon 
0479-312 47 

Bank 
Sparbanken Skane 

www.lekoseum.se • medlem i Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd (Arbetsam) 

Bankgiro 
571-3391 
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Stiftelsen Lekoseum 
Org.nr 8024 78-1687 

I (8) 

Styrelsen for Stiftelsen Lekoseum, med säte i Osby, får hänned avge årsredovisning för räkenskapsåret 
2016. 

Förvaltnings berättelse 

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. 

Information om verksamheten 

Stiftelsens ändamål är att äga och förvalta leksaksmuseet LEKOSEUM i Osby. Stiftelsen 
har härjämte till ändamålatt bedriva museiverksamhet samt att i anslutning härtill idka 
butiksförsäljning av leksaker och dänned fören lig verksamhet. 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret 

Styrelsen har under verksamhetsåret sammanträtt fem gånger. Styrelsen beslöt vid 
sammanträde 2016-02-29 att verksamhetsåret skall omfatta kalenderåret 2016. 
Museiintendent Solveig Nordh har varit daglig ledare för verksamheten. 

Ett utvecklingsprojekt i samverkan med KRlNOV A och Team of Young professionals, 
TOY, slutredovisades 2016-03-31. Projektrapporten har under år 2016 använts som 
underlag för att åstadkomma en ansökan till Skånes Leader Ess om utvecklingsmedel för 
Lekoseums utveckling. Osby kommun har till stiftelsen överfört 60.000 kr att användas 
för att åstadkomma en genomarbetad ansökan. 

Stiftelsen är medlem i "ArbetSam'', Arbetslivs- museernas Samarbetsråd och vid 
årsmötet i "ArbetSam" representerades stiftelsen av ordföranden Dag lvarsson. 
Ekonomiska bidrag har under verksamhetsåret erhållits från Sparbanksstiftelsen 1826 
respektive Osby kommun. 

Flerårsöversikt (Tkr) 2016 2014/15 

(18 mån) 
Nettoomsättning 3 057 3 960 
Resultat efter finansiella poster 260 201 
Soliditet(%) 86 87 



Stiftelsen Lekoseum 
Org.nr 802478-1687 

Sammanställning över balanserade medel 
Stiftelsens styrelse redovisar foljande balanserade medel och 
årets resultat: 

Balanserade medel 
Årets resultat 
Totalt 

117.245 
151.048 

268.293 

2 (8) 

Utöver ovanstående balanserade medel utgörs stiftelsens egna kapital av stiftelsekapital som uppgår till 
3 625 804 kr. 

Stiftelsens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med 
til läggsupplysningar. 
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Resultaträkning Not 2016-01-01 2014-07-01 
-2016-12-31 -2015-12-31 

(18 mån) 

Nettoomsättning 3 056 573 3 959 776 
Övriga rörelseintäkter 723 409 l 061 754 
Stiftelsens kostnader 
Handelsvaror - l 027 563 - 1 452 852 
övriga externa kostnader -792 679 -l 107 145 
Personalkostnader 2 - I 668 357 -2 227 623 
Avskrivningar av materiella anläggningsti llgångar -30 71 l -32 610 
Summa rörelsens kostnader -3 519 310 -4 820 230 

Rörelseresultat 260 672 201 300 

Resultat från finansiella poster 
Ränteintäkter och liknande resultatposter 21 320 
Räntekostnader och liknande resul tatposter -882 -787 
Summa Resultat från finansiella poster -861 -467 

Resultat efter finansiella poster 259 811 200 833 
Bokslutsdispositioner -59 878 -50 354 
Skatt -48 884 -33 233 
Årets resultat 151 048 117 245 
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Balansräkning Not 2016-12-31 2015-12-31 

TILLGÅNGAR 

Anläggningstillgångar 

Immateriella anläggningstillgångar 
Varumärken 21 000 21 000 

Materiella anläggningstillgångar 
Mark 9 000 9 000 
Leksakssam I ingar 81 1 310 800 000 
Inventarier, verktyg och installationer 3 243 786 274 497 

1 064 096 1083497 

Summa anläggningstillgångar 1 085 096 1104497 

Omsättningstillgångar 

Varulager mm 
Handelsvaror 1 057 774 953 166 

Kortfristiga fordringar 
Kund fordringar 6 152 3 765 
Övriga fordringar 8 46 628 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 50 706 65 331 

56 866 115 724 

Kortfristiga placeringar 4 1500000 I 200 000 

Kassa och bank 927 454 977 190 
Summa omsättningstillgångar 3 542 094 3 246 080 

SUMMA TILLGÅNGAR 4 627 190 4 350 577 



Stiftelsen Lekoseum 
Org.nr 802478-1687 

Balansräkning Not 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Eget kapital 5 

Stiftelsekapital 
Balanserade medel 
Arets vinst 
Summa eget kapital 

Obeskattade reserver 6 

Kortfristiga skulder 
Leverantörsskulder 
Aktuella skatteskulder 
Övriga skulder 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 
Summa kortfristiga skulder 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Ställda säkerheter 

Ausvarsförbindelser 

2016-12-31 

3 625 804 
117 245 
151 048 

3 894 097 

l l O 232 

140 919 
100 290 
105 429 
276 223 
622 861 

4 627 190 

Inga 

Inga 
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2015-12-31 

3 625 804 
0 

117 245 
3 743 049 

50 354 

162 377 
42 387 
86 695 

265 715 
557 174 

4 350 577 

Inga 

Inga 



Stiftelsen Lekoseum 
Org. nr 8024 78-1 687 

Tilläggsupplysningar 

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 

Allmänna upplysningar 

6 (8) 

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. 

In täktsredovisning 
Försäljning av varor redovisas vid leverans av produkter till kunden, i enlighet med försäljningsvillkoren. 
Försäljningen redovisas efter avdrag för moms och rabatter. 

Materiella anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. 
Avskrivningar görs systematiskt över den bedömda nyttjandetiden. När en materiell anläggningstillgångs 
avskrivningasbara belopp fastställs, beaktas tillgångens restvärde. Följande avskrivningstider tillämpas: 

Inventarier, verktyg och installationer 10 år 

Immateriella anläggningstillgångar, mark och leksakssamlingar 
De tillgångar som är avsedda för långsiktigt innehav redovisas till anskaffningsvärde. 

Varulager 
Varulagret värderas, med tillämpning av först in-först ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet 
och det verkliga värdet på balansdagen. 

Statliga stöd 
Statliga stöd redovisas till verkligt värde när det finns rimlig säkerhet att stödet kommer att erhållas och 
att stiftelsen kommer att uppfylla alla därmed sammanhängande villkor. Samtligt stöd som hänför sig till 
förväntade kostnader redovisas som förutbetalda intäkter. Stödet intäktsförs i den period då de kostnader 
uppkommer som det statliga stödet är avsett att kompensera. Statliga stöd för anskaffning av materie lla 
anläggningstillgångar reducerar tillgångens redovisade värde. 

Nyckeltalsdefinitioner 

Nettoomsättning 
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader. sidointäkter samt intäktskorrigeringar. 

Resultat efter finansiella poster 
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före skatter. 

Soliditet (%) 
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av 
balansomslutning. 



Stiftelsen Lekoseum 
Org.nr 8024 78-1687 

Not 2 Anställda och personalkostnader 

Medelantalet anställda 
Kvinnor 

Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader 
inklusive pensionskostnader 
Löner och andra ersättningar 

Sociala kostnader och pensionskostnader 
(varav pensionskostnader) 

Totala löner, andra ersättningar, sociala kostnader och 
pensionskostnader 

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer 

Ingående anskaffningsvärden 
Inköp 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 

Netto anskaffningsvärde 

Ingående avskrivningar 
Årets avskrivningar 

Utgående ackumulerade avskrivningar 

Utgående redovisat värde 

Not 4 Kortfristiga placeringar 

Anskaffn. 
Namn värde 
Noterade aktier och andelar 1 500 000 

1500000 
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2016 2014-07-01 
-2015-12-31 

4 4 
4 4 

l 292 308 l 782 773 
373 263 440 552 
(37 180 46 540) 

1 665 571 2 223 325 

2016-12-31 2015-12-31 

307 107 

307 107 
307 107 307 107 

307 107 307 107 

-32 610 

-30 711 -32 610 
-63 321 -32 610 

243 786 274 497 

Bokfört Marknads-
värde värde 

l 500 000 I 509 763 
l 500 000 1 509 763 



Stiftelsen Lekoseum 
Org.nr 8024 78-1687 

Not 5 Eget kapital 

lnsan sti ftelsekapital 

Balanserade medel 
Redovisat årsresultat 

Belopp vid året utgång 

Not 6 Obeskattade reserver 

Ackumulerade överavskrivningar 

Periodiseringsfond 20 16 

c_._ _____ _ 

Dag I varsson 
Ordförande 

h~-----f7'----

Diana Melander 

Auktoriserad revisor 
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Balanserat 
resultat Summa 

Stiftelse- och årets eget 
kapital resultat kapital 

3 625 804 3 625 804 
117 245 117 245 
151 048 151 048 

3 625 804 268 293 3 894 097 

2016-12-31 2015-12-31 

90 232 

20 000 
110 232 

~~ 
Solveig ~ 

Lars-Anton lvarsson 

50 354 

0 
50 354 
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Revisionsberättelse 
Till styrelsen i Stiftelsen Lekoseum, org.nr 802478-1687 

Rapport om årsredovisningen 

Uttalanden 

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Stiftelsen Lekoseum för är 2016. 

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med ärsredovisningslagen och ger en i alla 
väsentliga avseenden rättvisande bild av stiftelsens finansiella ställning per den 31 december 2016 och av dess 
finansiella resultat för året enligt ärsredovisningslagen. 

Gru.ndför uttalanden 

Jag har utfört revisionen enligt lnternational Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt 
ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till 
stiftelsen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden. 

Styrelsens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt 
ärsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är nödvändig för att 
upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller på fel. 

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av stiftelsens förmåga att fortsätta 
verksamheten. Den upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta 
verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om 
styrelsen avser att likvidera stiftelsen, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att 
göra något av detta. 

Revisorns ansvar 

Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några 
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på. oegentligheter eller på fel, och att lämna en revisionsberättelse 
som innehåller mina uttalanden. Rimlig säkerhet är en bög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en 
revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet 
om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på. grund av oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om de 
enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i 
årsredovisningen. 

Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk 
inställning under hela revisionen. Dessutom: 
• identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på. 

oegentligheter eller på fel, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och 
inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamä.lsenliga för att utgöra en grund för mina uttalanden. 
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Risken för att inte upptäcka en väsentlig felak1:ighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig 
felaktighet som beror på fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, 
avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll. 

• skaffar jag mig en förståelse av den del av stiftelsens interna kontroll som har betydelse för min revision för 
att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala 
mig om effektiviteten i den interna kontrollen. 

• utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens 
uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar. 

• drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av 
årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det 
finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till 
betydande tvivel om stiftelsens förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en 
väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i 
årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, 
modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram 
till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att en stiftelse inte 
längre kan fortsätta verksamheten. 

• utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och innehåUet i årsredovisningen, däribland 
upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett 
sätt som ger en rättvisande bild. 

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunl..1:en 
för den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de betydande 
brister i den interna kontrollen som jag identifierat. 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra -författningar 

Uttalande 

Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Stiftelsen 
Lekoseum för år 2016. 

Enligt min uppfattning har styrelseledamöterna inte handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller 
årsredovisningslagen. 

Grund för uttalande 

Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet 
Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande tiU stiftelsen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt 
fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mitt uttalande. 

Styrelsens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt stiftelselagen och stiftelseförordnandet. 

Revisorns ansvar 

Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt uttalande, är att inhämta revisionsbevis för att 
med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i något väsentligt avseende: 
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• företagit nägon ätgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet 
mot stiftelsen eller om det finns skäl för entledigande, eller 

• på nägot annat sätt handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god 
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda 
ersättningsskyldighet mot stiftelsen. 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder jag professionellt omdöme och har en 
professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen grundar sig främst på 
revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på min professionella 
bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att jag fokuserar granskningen på sådana 
åtgärder, områden och förhällanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle 
ha särskild betydelse för stiftelsens situation. Jag gär igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna 
ätgärder och andra förhällanden som är relevanta för mitt uttalande. 

Auktoriserad revisor 



PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSESAMMANTRÄDE I 
INDUSTRIHUS I OSBY AB -- 2017-02-16; 08,30 -10,00 

OSBY KOMMUN 
Kommunstyre lsen 

2017 -02- 2 2 
Närvarande: Tommy Augustsson 

Nils-Åke Cesar 
Roland Anvegård 
Truls J. Hellberg 

Dlarienr. 

/CS /ZLit7-.; /7-z_ 

Sven-Inge Bergh tjänstgörande för Diana Ledin 
Mattias Petersson Ägarens representant 

Carl-Magnus Nilsson Adjungerad 

§ 27 Ordföranden Tommy Augustsson öppnade mötet. 

§ 28 Till att justera protokollet jämte ordf. utsågs Nils-Åke Cesar 

§ 29 Föregående mötes protokoll genomgicks och lades till handlingarna. 

§ 30 Kättingfabriken Killeberg 
VD rapporterade att allt flyter på som vanligt 

§31 Lekoseum 

Ärendetyp 

Öö6 

VD rapporterade att den centrala upphandlingen av entreprenör för 
fastighetstekniska arbeten ännu ej är avslutad varför kontakt med entreprenör 
för åtgärdande av de dåliga fönstren får anstå. 

Lekoseum har via en skrivelse till bolagets ägare, Osby kommun begärt en 
översyn av hyran för aktuell fastighet. Frågan är från ägaren överlämnad till 
styrelsen för bolaget. 
VD presenterade kostnader och intäkter för 2016. 
Styrelsen beslutade att en rabatt på 5000kr/månad ska lämnas på dagens hyra 
vilken enligt avtal uppgår till 20 OOOkr/månad. Detta innebär att ny hyra från och 
med månaden efter detta protokolls undertecknande och fram till avtalets 
utgång 2019-12-31 ska uppgå till 15 OOOkr/månad. 

§32 Osby tåg 
Ordförande rapporterade att projekt "Industrispår Nord Ost" såväl vad gäller 
ekonomi och tidplan följer budget 

§33 Ekonomi. 
VD presenterade resultat per 2016-12-31 Se bilaga. 



§ 34 Bokslut 2016 
Av extern revisor granskad och godkänd årsredovisning för 2016 gicks igenom 
och beslutades att framläggas för bolagsstämman. Se bilaga. 

§ 35 övriga frågor 
Ordförande rapporterade om läget när det gäller tillsättandet av VD för bolaget. 

Styrelsen gav Ordförande i uppdrag att driva VD frågan till ett avslut snarast. 

§ 36 Styrelsen beslöt att hålla årsstämma den 23 mars 2017 på Gullarpsverket. 
Klockslag meddelas i kallelsen. 

§ 26 Ordförande Tommy Augustsson avslutade mötet 

Vid protokollet Justeras 

Carl-Magnus Nilsson Tommy Augustsson Nils-Åke Cesar 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammantrådesdatum 

2017-03-22 

Kommunstyrelsens ledningsutskott 

§43 

Redovisning av besvarade/obesvarade 
medborgarförslag - april 2017 

KS/2017: 185 000 

Beslut 

Kommunstyrelsens ledningsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta. 

- Redovisningen av medborgarförslag godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning samt Osby kommuns reglemente 
för kommunstyrelsen och nämnderna ska redovisning av och information 
om besvarade/obesvarade medborgarförslag ske två gånger per år till kom
munfullmäktige. Medborgarförslagen redovisas i föreliggande förteckning. 

Tre nya medborgarförslag har inkommit sen den 22 februari 2016. 

Besluts underlag 

Tjänsteskrivelse "Redovisning av besvarade/obesvarade medborgarförslag" 
daterad den 1 mars 2017 från kanslichef/kommunjurist Benny Nilsson och 
kommunsekreterare Amra Eljami. 

Redovisning av besvarade/obesvarade medborgarförslag, daterad 
2017-03-01. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

Sida 
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Serviceförvaltningen 
Amra Eljami 
0479528391 
amra.eljami@osby.se 

Besköksadress Briogatan 1
Postadress Serviceförvaltningen
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

Redovisning av besvarade/obesvarade medborgarförslag
Dnr KS/2017:185 000  

Serviceförvaltningens förslag till kommunstyrelsens ledningsutskott 

Förslag till kommunfullmäktige

- Redovisningen av medborgarförslag godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning samt Osby kommuns reglemente för 
kommunstyrelsen och nämnderna ska redovisning av och information om 
besvarade/obesvarade medborgarförslag ske två gånger per år till kommunfullmäktige. 
Medborgarförslagen redovisas i föreliggande förteckning. 

Fem nya medborgarförslag har inkommit sen den 22 februari 2016.

Beslutsunderlag

Redovisning av besvarade/obesvarade medborgarförslag, daterad 2017-03-01.

Ärende

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning och kommunstyrelsens samt övriga nämnders 
arbetsformer, fastställda i Reglemente för Osby kommun, ska de medborgarförslag som 
inte har beretts färdigt och besvarats inom ett år från att förslaget väcktes redovisas för 
kommunfullmäktige. I samband med denna redovisning ska kommunfullmäktige 
informeras om anledningen till att medborgarförslaget inte beretts klart för 
kommunfullmäktiges avgörande och när förslag till beslut kan beräknas att fattas. 

Medborgarförslag som delegerats till kommunstyrelse/nämnd för handläggning ska också 
redovisas för kommunfullmäktige. I samband med denna redovisning ska 
kommunfullmäktige informeras om beslut som fattats och vilka åtgärder som vidtagits 
med anledning av medborgarförslagen.

Ovanstående redovisningar ska ske årligen, på kommunfullmäktiges ordinarie 
sammanträden i april och oktober. 

http://www.osby.se/
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Serviceförvaltningen redovisar i särskild förteckning samtliga medborgarförslag som har 
behandlats eller är för beredning efter den senaste redovisningen per den 24 oktober 2016. 

Det finns tre medborgarförslag som ska behandlas av kommunfullmäktige. 

 Medborgarförslag om att lägga till websida ”Flytta till Osby”.

 Medborgarförslag om en säkrare vägkorsning Tranebodavägen – Gränsgatan i 
Lönsboda.

 Medborgarförslag om en säkrare vägkorsning Gränsgatan – Tvärgatan – 
Arenagatan i Lönsboda. 

Det föreligger två medborgarförslag som överlåtits för beslut till 
kommunstyrelsen/kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott:

 Medborgarförslag om inventering och förbättring av trafikmiljön cyklister i Osby 
tätort.

 Medborgarförslag om en rondell i korsningen Mossvägen – riksväg 15. 

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsens ledningsutskott

Benny Nilsson Amra Eljami 
Kanslichef/Kommunjurist Kommunsekreterare 



Redovisning av obesvarade 
medborgarförslag 2017-03-01 
som ska avgöras av 
kommunfullmäktige
Medborgarförslag Förslagsställare Inkommen Yttrande från KS 

senast
Besvarat/obesvarat av 
kommunfullmäktige

Kommentarer

Medborgarförslag om att lägga 
till websida ”Flytta till Osby” (Dnr 
KS/2017:160 000)

Göran Hall 2017-02-20 - - Har ännu inte behandlats av 
kommunfullmäktige, kommer 
eventuellt att behandlas på 
kommunfullmäktiges 
sammanträde 2017-03-20

Medborgarförslag om säkrare 
vägkorsning Trandebodavägen – 
Gränsgatan i Lönsboda

Tommy 
Johansson

2016-06-14 - - Har ännu inte behandlats av KF. 
Eventuell behandling på KF 2017-
04-24.

Medborgarförslag om säkrare 
vägkorsning Gränsgatan – 
Tvärgatan – Arenagatan i 
Lönsboda

Tommy 
Johansson

2016-06-14 - - Har ännu inte behandlats av KF. 
Eventuell behandling på KF 2017-
04-24.



Redovisning av 
besvarade/obesvarade 
medborgarförslag 2017-03-01 
som ska avgöras av 
kommunstyrelsen/nämnd

Medborgarförslag Förslagsställare Inkommen Yttrande från KS 
senast

Besvarat/obesvarat av 
kommunstyrelsen

Kommentarer

Medborgarförslag om inventering 
och förbättring av trafikmiljön för 
cyklister i Osby tätort (Dnr 
KS/2016:637 512)

Per-Arne 
Persson

2016-10-04 - - KF överlämnade ärendet till 
SHBU för beredning enligt beslut 
KF 2016-10-24, § 92. SHBU har 
ännu inte behandlat ärendet. 

Medborgarförslag om en rondell i 
korsningen Mossvägen – riksväg 
15 (Dnr KS/2016:385 512)

Bengt-Åke 
Holmgren

2016-06-09 - - KF överlämnade ärendet till 
SHBU för beredning enligt beslut 
KF 2016-09-19, § 72. SHBU har 
ännu inte behandlat ärendet.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-03-22 

Kommunstyrelsens ledningsutskott 

§44 

Årlig redovisning av motioner som ännu inte beretts 
färdigt 

KS/2017:184 000 

Beslut 

Kommunstyrelsens ledningsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta. 

Redovisningen av ej avgjorda motioner godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen en gång 
varje år redovisa motioner som inte är färdigbehandlade. Motionerna redo
visas i föreliggande förteckning. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse "Årlig redovisning av motioner som ännu inte beretts fär
digt" daterad den 27 februari 2017 från kanslichef/kommunjurist Benny 
Nilsson och kommunsekreterare Amra Eljami. 

Skrivelse " Redovisning av avgjorda/ej avgjorda motioner", daterad 
2017-02-27. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

Sida 
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Serviceförvaltningen 
Amra Eljami 
0479528391 
amra.eljami@osby.se 

Besköksadress Briogatan 1
Postadress Serviceförvaltningen
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

Årlig redovisning av motioner som ännu inte beretts färdigt
Dnr KS/2017:184 000  

Serviceförvaltningens förslag till kommunstyrelsens ledningsutskott 

Förslag till kommunfullmäktige

- Redovisningen av ej avgjorda motioner godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen en gång varje år 
redovisa motioner som inte är färdigbehandlade. Motionerna redovisas i föreliggande 
förteckning.  

Beslutsunderlag

Skrivelse ” Redovisning av avgjorda/ej avgjorda motioner”, daterad 2017-02-27. 

Ärende

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen, en gång per år, redovisa 
de motioner som inte beretts färdigt. Redovisningen ska ske senast på 
kommunfullmäktiges sammanträde i april. En motion bör vara utformad på ett sådant sätt 
att den kan slutbehandlas inom ett år från det att motionen väckts. 

Kommunledningskontoret redovisar i särskild förteckning de motioner som inkommit från 
den 19 februari 2016 fram till den 27 februari 2017 och som inte är avgjorda av 
kommunfullmäktige. 

Totalt en (1) motion föreligger som ännu inte slutbehandlats. Denna avses behandlas av 
kommunfullmäktige 2017-06-12. Den oavgjorda motionen har väckts för mindre än ett år 
sedan. 

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

Kommunstyrelsens ledningsutskott

Benny Nilsson Amra Eljami 
Kanslichef/Kommunjurist Kommunsekreterare 



Redovisning av ej 
avgjorda motioner 
2017-02-27
Motion Motionär Inkommen Yttrande senast Beräknad behandling av 

kommunfullmäktige
Kommentarer

Motion om räddningstjänsten 
i Osby kommun (Dnr 
KS/2017:43 170)

Carl Bejvel (SD) 2017-01-19 KS 2017-04-30 2017-06-12 Behandlat i KF 2017-02-13, § 6 
och remitterades till KS

Redovisning av 
avgjorda motioner 
2017-02-27
Motion Motionär Inkommen Yttrande senast Beräknad behandling av 

kommunfullmäktige
Kommentarer

Motion ”Gå före med gott 
exempel – minska antalet 
ledamöter i 
kommunfullmäktige” (Dnr 
KS/2016:278 006)

Carl-Magnus 
Nilsson (M), Dag 
Ivarsson (M) och 
Lars-Erik 
Svensson (M)

2016-04-04 KS 2016-09-19 2016-09-19 Behandlat i KS 2016-05-25, § 92 
samt 2016-09-07, § 132. Bifallet 
av KF 2016-09-19, § 75.

Motion ”Konkurrensutsättning 
fastighetsskötsel på 
kommunens fastigheter” (Dnr 
KS/2016:194 280)

Carl-Magnus 
Nilsson (M) och 
Lars-Erik 
Svensson (M)

2016-02-29 KS 2016-09-19 2016-09-19 Behandlat i KS 2016-05-25, § 90 
samt 2016-09-07, § 131. Bifallet 
av KF 2016-09-19, § 74.

Motion ”Konkurrensutsättning 
städning på kommunens 
fastigheter” (Dnr KS/2016:193 
280)

Carl-Magnus 
Nilsson (M) och 
Lars-Erik 
Svensson (M)

2016-02-29 KS 2016-09-19 2016-09-19 Behandlat i KS 2016-05-25, § 91 
samt 2016-09-07, § 130. Bifallet 
av KF 2016-09-19, § 73.
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Kommunstyrelsens ledningsutskott 

§ 45 

Årets eldsjäl 2017 

KS/2017:137 140 

Beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-03-22 

Kommunstyrelsens ledningsutskotts föreslår kommunstyrelsen besluta. 

Beslutanderätten att utnämna "Årets Eldsjäl" delegeras till 
kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande. 

Utnämningen får ske tidigast den 5 april 2017. 

Sammanfattning av ärendet 

Utnämningen av "Årets Eldsjäl" ska ske av kommunstyrelsen. 
Priset delas ut i samband med Osby Näringslivs årsmöte den 5 april 2017. 

Årets Eldsjäl ska uppfylla följande kriterier: 

- V ara en förebild för andra 

- Bidragit till utveckling genom sitt engagemang 

- Gjort en insats utöver det förväntade utan egen vinning 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse "Eldsjälspriset" daterad den 10 mars 2017 från 
kommunchef Petra Gummeson och näringslivsstrateg Paul Phillips. 

Ordförande redovisar inkomna nomineringar. 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Sida 
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Datum
2017-03-10

 
 

Kommunledningsförvaltningen
Näringslivskontoret
Paul Phillips, 0479-52 83 26
naringsliv@osby.se

 
 

 
 

 
  

Kommunstyrelsen

Eldsjälspriset
Dnr KS/2017:137  140

Ledningsutskottets förslag till Kommunstyrelsen
- Beslutanderätten att utnämna ”Årets Eldsjäl” delegeras till 

kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande.

- Utnämningen får ske tidigast den 5 april 2017.

Ärende
Utnämningen av ”Årets Eldsjäl” ska ske av kommunstyrelsen.
 Priset delas ut i samband med Osby Näringslivs årsmöte den 5 april.

Årets Eldsjäl ska uppfylla följande kriterier:
- vara en förebild för andra
- bidragit till utveckling genom sitt engagemang
- gjort en insats utöver det förväntade utan egen vinning

Beslutsunderlag
Ordförande redovisar inkomna nomineringar.

Petra Gummeson
Kommunchef

Paul Phillips
Näringslivsstrateg





IV IOSBY 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-03-14 

Kommunstyrelsens sam hällsbyggnadsutskott 

§ 31 

Ny detaljplan för del av Osby 181 :5, Osby kommun, 
Skåne län (Lars Dufwa) 

KS/2013:1144 214 

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Förslag till kommunfullmäktige 

Detaljplan för del av Osby 181 :5, Osby kommun, Skåne län (Lars 
Dufwa) antas. 

Sammanfattning av ärendet 
Under 2014 uppmärksammade verksamhetsområdet samhällsutveckling att 
efterfrågan på mark för verksamhetsetableringar ökat. Området mitt emot 

Lars Dufwa rastplats, Öster om väg 23, pekades ut som den mest lämpliga 
marken för nyetableringar. Bedömningen gjordes att området kunde locka 
till sig etableringar och nya arbetstillfällen för kommunen med närhet till 

väg 23. Kommunen äger marken. 

Sedan 2015 finns intresse hos två aktörer att etablera sig på området med 
direkt närhet till väg 23 och ett gott skyltningsläge. Ingen gällande 
detaljplan finns och Översiktsplanen pekar ut området som "Ny industri" 
men också som möjligt handelsområde (Osby kommun 2010, s 66). 

Planförslaget omfattar del av fastigheten Osby 181 : 5 och är beläget mitt 
emot Lars Dufwa rastplats. Detaljplaneförslaget anger verksamhet, handel
och kontorsändamål. Vall och prickmark är förlagd mot väg 23 för att hålla 

gott avstånd till vägen (30 meter byggnadsfri zon). En ny väg dras in för att 
komma in till handelsplatsen. Vägen dras in där befintlig grusväg Är 

belägen, mitt emot Lars Dufwas infart. 

Efter granskningen har bestämmelsen Z lagts till för verksamheter, 
sedimenteringsdammama flyttats mer åt öst i illustrationsplanen och 
korrigeringar gjorts i textmaterialet. Efter den andra granskningen har några 

mindre textförändringar gjorts. 

Bebyggelsebilden i området är ytterst begränsad med enbart några enstaka 
boningshus. Ett rimligt avstånd hålls till dessa villor. Den huvudsakliga 
bebyggelsen består av macken vid Lars Dufwa och ridanläggningen bakom 

rastplatsen. 

Sida 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-03-14 

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 

Justerandes sign 

Planområdet utgör inget grönområde i grönplanen och Är inte exploaterat 
sedan tidigare. I huvudsak finns blandskog i området samt en Öppen gräsyta 
i söder. 

2017-02-14 och 2017-02-15 genomfördes två dialogmöten. En enkät har 

också genomförts. 

Planen drivs med det utökade planförfarandet. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse "Ny detaljplan för del av Osby 181:5, Osby kommun, 
Skåne län", daterad den 2 mars 2017, från planarkitekt Kettil Svensson och 

tf. förvaltningschef Arne Bertilsson. 
Förslag på ny korsning och typsektion, daterad den 13 maj 2016, från 
Atkins. 

Trafikutredning korsning Lars Dufwa väg 23 , Osby kommun, daterad den 
23 augusti 2016, från Atkins. 
Trafikutredning från Atkins, bilagor 1-4. 
Fastighetsförteckning för ny detaljplan för del av fastigheten Osby 181 :5 

område nord, Lars Dufwa, daterad den 3 november 2016, från GIS-ingenjör 

Zlatko Abazagic. 
Handelsutredning för Lars Dufwa, del av Osby 181 :5 , Osby, Osby kommun, 
Skåne län, från Sandra Holm, Kathrine Heiberg och Lina Dako. 

Plan- och genomförandebeskrivning, detaljplan för del av Osby 181 :5, öster 

om Lars Dufwa, daterad i november 2016, från planarkitekt Kettil Svensson 
och tf. förvaltningschef Arne Bertilsson. 
Miljökonsekvensbeskrivning, del av Osby 181 :5, öster om Lars Dufwa, 
daterad i oktober 2016, från planarkitekt Kettil Svensson och tf. 

förvaltningschef Arne Bertilsson. 
Lokaliseringsprövning, del av Osby 181: 5, öste om Lars Dufwa, daterad i 
november 2016, från planarkitekt Kettil Svensson och tf. förvaltningschef 

Arne Bertilsson. 

Granskningsutlåtande, detaljplan för del av Osby 181 :5, öster om Lars 
Dufwa rastplats, daterad den 30 november 2016, från planarkitekt Kettil 
Svensson och tf. förvaltningschef Arne Bertilsson. 
Detaljplan (karta) för Lars Dufwa, upprättad den 25 november 2016, från 

planarkitekt Kettil Svensson och tf. förvaltningschef Arne Bertilsson. 

Enkäter för Lars Dufwa. 
Skrivelse "Handeln i Osby kommun Medborgare enkät februari 2017". 
Skrivelser "Handeln i Osby kommun", tre bilagor. 

Synpunkter från medborgardialogen och dialogmötet med Osby shopping 
om ett eventuellt handelsområde utmed riksväg 23, vid Lars Dufwa från den 

Expedierat Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-03-14 

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 

Justerandes sign 

14 och 15 februari 2017. 

Beslutsgång 

Yrkanden 

Lars-Erik Svensson (M) yrkar bifall till att detaljplan för del av Osby 181: 5, 

Osby kommun, Skåne län (Lars Dufwa) antas med Ändringen att beteckning 

"Partihandel och servering, ej dagvaruhandel med livsmedel", läggs till i 

detaljplanen. 

Lotte Melin (C) yrkar att detaljplan för del av Osby 181 :5, Osby kommun, 

Skåne län (Lars Dufwa) avslås. 

Tommy Augustsson (S) yrkar bifall till att detaljplan för del av Osby 181 :5, 

Osby kommun, Skåne län (Lars Dufwa) antas. 

Ordförande ställer samtliga tre yrkanden mot varandra för att avgöra det 

yrkande som blir huvudförslag. Därefter ställs de övriga två yrkanden mot 

varandra för att avse motförslag till huvudförslaget. Ordförande finner sitt 

eget yrkande bifallet och det blir därmed huvudförslaget. 

Omröstning för motförslag 

Ordförande ställer Lotte Melins (C) och Lars-Erik Svenssons (M) yrkanden 

mot varandra för att avgöra vilket som blir motförslaget. Ordförande finner 

att Lotte Melins (C) yrkande blir motförslag till huvudförslaget. Omröstning 

begärs. 

Ordförande ställer följande proposition för omröstningen: 

Ja-röst innebär bifall till att Lotte Melins (C) yrkande blir motförslag. 

Nej-röst innebär bifall till att Lars-Erik Svenssons (M) yrkande blir 

motförslag. 

Med 2 ja-röster (David Szemenkår (V) och Lotte Melin (C)) och 2 nej-röster 

(Tommy Augustsson (S) och Lars-Erik Svensson (M)), finner ordförande att 

Lars-Erik Svenssons (M) yrkande Är bifallet och blir därmed motförslag. 

Huvudomröstning 

Ordförande ställer nu sitt eget yrkande och Lars-Erik Svenssons (M) 

yrkande mot varandra. Följande propositionsordning godkänns: 

Ja-röst innebär bifall till Tommy Augustssons yrkande. 

Nej-röst innebär bifall till Lars- Erik Svenssons (M) yrkande. 

I omröstningen avges 1 ja-röst (Tommy Augustsson (S)), 1 nej-röst (Lars

Erik Svensson (M)) och 2 ledamöter avstår från att rösta (David Szemenkår 

(V) och Lotte Melin (C)). 

Ordförande finner sitt eget förslag bifallet och därmed har 

Expedierat Utdragsbestyrkande 

f!r l~ I I 6bG-o~1 
~ 
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IV /OSBY SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

~ KOMMUN Sammanträdesdatum 

2017-03-14 

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 

kommunstyrelsens samhällsbyggnads utskott beslutat att detaljplan för del 

av Osby 181:5, Osby kommun, Skåne län (Lars Dufwa) antas. 

Reservationer 

Lars-Erik Svensson (M) reserverar sig muntligt mot beslutet. 

Lotte Melin (C) reserverar sig skriftligt mot beslutet. 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Tf. förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen, Arne Bertilsson 
Planarkitekt, Kettil Svensson 

J?!f''" l~ I 
Expedierat 

I 

Utdragsbestyrkande 

I 
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Centerpartiet 

RESERVATION 

Jag reserverar mig mot kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskotts 
beslut §31 den 14 mars 2017. Mitt yrkade var istället att detaljplanen 
för del av Osby 181:5 ska avslås. 

Centerpartiet tycker inte att vi ska tillåta varken detaljhandel eller 
handel med livsmedel i det aktuella planområdet. Vi anser att risken 
för att centrumhandeln ska drabbas negativt är för stor. Centerpartiet 
tycker att det är viktigt att hela kommunen ska leva, och det gäller 
även Osby centrum. Det är viktigt med ett levande centrum för att öka 
Osbys attraktivitet. Vad händer med Osby centrum om vi tillåter 
livsmedelshandel i Marklunda? 

Idag ser vi också trender mot att allt fler människor handlar på 
internet. Är det då rätt tidpunkt för Osby kommun att anlägga ett helt 
nytt handelsområde? Vidare anser jag inte att det tänka trafiklösningen 
med en fyrvägskorsning är tillfredsställande. 

Kostnaden för projektet är beräknat till minst 20 miljoner kronor för 
Osby kommun, och då ingår varken gång- och cykelväg eller vatten 
och avlopp. Då kan vi lägga till flera miljoner för att det ska bli 
verklighet. 

Jag tycker att det vore bra att tillåta annan verksamhet i området, till 
exempel industri och lager. 

~vitL 
Lotte Melin ( C) 

E:xv:2ct, Q. {"o....k

c% .c::\O'ö~, 

~ 
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Samhällsbyggnad 
Kettil Svensson 
Tel 0709 318 376 
kettil.svensson@osby.se 

Besköksadress Parkgatan 1
Postadress Samhällsbyggnad
283 80 Osby

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

Hemsida www.osby.se
Organisationsnr 212000-0902

PlusGiro 11 16 61-5
Bankgiro 281-6809

Ny detaljplan för del av Osby 181:5, Osby kommun, Skåne län 
Dnr KS/2013:1144    

Samhällsbyggnads förslag till samhällsbyggnadsutskottet 

Föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta detaljplanen.
Sammanfattning av ärendet

Under 2014 uppmärksammade verksamhetsområdet samhällsutveckling att efterfrågan på 
mark för verksamhetsetableringar ökat. Området mitt emot Lars Dufwa rastplats, öster om 
väg 23, pekades ut som den mest lämpliga marken för nyetableringar. Bedömningen 
gjordes att området kunde locka till sig etableringar och nya arbetstillfällen för kommunen 
med närhet till väg 23. Kommunen äger marken.

Sedan 2015 finns intresse hos två aktörer att etablera sig på området med direkt närhet till 
väg 23 och ett gott skyltningsläge. Ingen gällande detaljplan finns och översiktsplanen 
pekar ut området som ”Ny industri” men också som möjligt handelsområde (Osby 
kommun 2010, s 66). 

Planförslaget omfattar del av fastigheten Osby 181:5 och är beläget mitt emot Lars Dufwa 
rastplats. Detaljplaneförslaget anger verksamhet, handel- och kontorsändamål. Vall och 
prickmark är förlagd mot väg 23 för att hålla gott avstånd till vägen (30 meter byggnadsfri 
zon). En ny väg dras in för att komma in till handelsplatsen. Vägen dras in där befintlig 
grusväg är belägen, mitt emot Lars Dufwas infart.

Efter granskningen har bestämmelsen Z lagts till för verksamheter, 
sedimenteringsdammarna  flyttats mer åt öst i illustrationsplanen och korrigeringar gjorts i 
textmaterialet. Efter den andra granskningen har några mindre textförändringar gjorts.     

Bebyggelsebilden i området är ytterst begränsad med enbart några enstaka boningshus. Ett 
rimligt avstånd hålls till dessa villor. Den huvudsakliga bebyggelsen består av macken vid 
Lars Dufwa och ridanläggningen bakom rastplatsen. 

Planområdet utgör inget grönområde i grönplanen och är inte exploaterat sedan tidigare. I 
huvudsak finns blandskog i området samt en öppen gräsyta i söder. 
2017-02-14 och 2017-02-15 genomfördes två dialogmöten. En enkät har också 
genomförts. 

Planen drivs med det utökade planförfarandet.

http://www.osby.se/
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Beslutsunderlag

Plankarta med planbestämmelser
Plan- och genomförandebeskrivning
Granskningsutlåtande 2
Fastighetsförteckning
Lokaliseringsprövning
Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)
Trafikutredning
Handelsutredning
Dialogmöten 14/2-17 och 15/2-17 samt enkät

 

Beslutet skickas till: 

Arne Bertilsson
Kettil Svensson
Samhällsbyggnad

Arne Bertilsson Kettil Svensson 
Tf. samhällsbyggnadschef Planarkitekt FPR/MSA 
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1. Inledning 
1.1. Bakgrund 
Osby kommun planerar för en exploatering på upp till 120 000 m2 mark med handel och kontor i Marklunda 
öster om väg 23 och norr om väg 15, se figur 1. Exploateringen ska till 90 % bestå av handel och 10 % av 
kontor. Med denna exploatering behöver befintlig korsning, som området ansluter till, byggas om för att klara 
krav på kapacitet. 

 
Figur 1-1. Planerad exploatering markerat med röd ring. Kartkälla: © OpenStreetmaps bidragsgivare.  

1.2. Syfte 
Atkins har i egenskap av trafikkonsult ombetts att ta fram två förslag på korsningsutformningar och beräkna 
hur stor del av marken som kan exploateras med en given belastningsgrad: 

1. Korsning med stopplikt (60 % belastningsgrad) 
2. Korsning med signalreglering (80 % belastningsgrad) 

  

Bef. korsning 

Väg 23 

Väg 15 
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2. Förutsättningar 
2.1. Befintlig utformning 
Dagens korsning är utformad enligt figur 2. Södra tillfarten har två körfält varav ett används för vänstersväng 
medan övriga tillfarter har ett körfält. Västra tillfarten från Statoil har väjningsplikt och den östra tillfarten från 
exploateringsområdet har stopplikt. Väg 23 är huvudled med 70 km/h skyltad hastighet i korsningen. 

 
Figur 2-1. Befintlig utformning av korsningen. 

2.2. Trafikmängder 
Trafikmängden på väg 23 har inhämtats från Trafikverket (2016a). Senaste mätning är utförd 2014-09-29 
vilket sammanfaller väl med ett årsmedeldygn på vägen. Eftermiddagens maxtimma inträffar kl. 16:00 – 
17:00 med 208 fordon söderifrån och 413 fordon norrifrån. Förmiddagens maxtimma inträffar kl. 07:00 – 
08:00 med 308 fordon söderifrån och 163 fordon norrifrån. Trafikmängden på exploateringsområdets tillfart 
är okänd och antas vara försumbar. 

Statoil har ca 1300 – 1400 betalande besökare per dygn.  

 

 

 

  

Statoil
. 

Exploateringsområde 

Väg 23. 
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3. Metod och antaganden 
3.1. Exploatering 
Då Trafikverkets trafikalstringsverktyg används för att prognostisera trafiken till exploateringen behöver 
bruttoarean (BTA) kännas till för exploateringen. Därför behöver ett exploateringstal bestämmas. 

BTA = markyta ∗ exploateringstal 

För bestämning av exploateringstal har liknande exploateringsområden för handel och kontor studerats. För 
exploatering av handel har en manuell beräkning utförts. Ytan som exploateras för handel har mätts från 
Växjös detaljplan över handelsområdet Handelsmannen. Exploateringstalet för den större handelsytan öster 
om lokalgatan uppgick till cirka 0,4. Exploateringstal för kontorsområdet har utgått från Österåker kommuns 
detaljplan för Pilstugetomten västra. I denna detaljplan uppgår exploateringstalet för ”handel, lättare industri, 
kontor samt försäljning av drivmedel” till 0,5.  

Genom iterering med kapacitetsberäkningsprogrammet Capcal kan sedan en bruttoarea som ger 60 % resp. 
80 % belastningsgrad bestämmas, se tabell 4-1. 

3.2. Korsningsutformning 
Korsningsutformning har valts för signalreglerad respektive stoppliktsreglerad korsning i 
kapacitetsberäkningsprogrammet Capcal så att korsningen kan rymmas inom befintligt vägområde I fallet 
med signalreglerad korsning har det antagits att hastigheten i korsningen sänks till 60 km/h. 

 

3.3. Trafikmängder 
Kapacitetsberäkningen har genomförts för vardagsdygnets maxtimma under för- och eftermiddagen. 
Prognosår har satts till år 2041. 

3.3.1. Trafikverkets basprognos 
För trafikprognos år 2041 används Trafikverkets basprognos 2016 (Trafikverket, 2016b). Enligt denna 
uppgår den årliga trafikökningen (fordonskilometer) i Skåne mellan år 2010 och år 2040 till 1,4 % per år och 
mellan år 2040 och 2060 till 0,7 % per år. Trafiken på väg 23 har räknats upp med motsvarande ökning. 

3.3.2. Trafik till och från Statoil 
Trafiken till och från Statoil antas under maxtimman vara 10 % av antalet betalande besökare per dygn, dvs. 
140 fordon per riktning. Antalet fordon antas vara detsamma år 2041. Svängandelarna antas vara 60 fordon 
höger, 60 fordon vänster och 20 fordon rakt fram. 

3.3.3. Trafik till och från exploatering 
Trafiken till och från exploateringen prognostiseras med Trafikverkets trafikalstringsverktyg. 10 % av dygnets 
trafik antas genereras under maxtimman. Svängandelarna ut från exploateringen till väg 23 antas enligt 
samma riktningsfördelning som trafiken på väg 23. Trafik från väg 23  till handelsområdet antas fördelas jämt 
från norr respektive söder. Därtill ansluter 20 fordon från Statoil som kör rakt fram. 

Trafiken till exploateringsområdet antas till hälften komma från befintlig trafik på väg 23 och hälften antas 
komma från Trafikverkets basprognos. Detta leder till att riktningsfördelningen kan förändras en aning 
beroende på hur stor exploateringen blir.  
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4. Resultat 
4.1. Exploatering 
Enligt kommunens framtidsplaner ska exploaterad yta till 90 % bestå av handel och till 10 % bestå av kontor. 
Exploateringsytan är 120 000 m2, vilket medför 108 000 m2 för handelsverksamhet och 12 000 m2 för 
kontorsverksamhet om hela ytan exploateras. Då exploateringstalen för dessa ytor är antagna till 0,4 
respektive 0,5 kan den maximala bruttoarean (BTA) uppgå till 43 200 m2 för handel och 6 000 m2 för kontor. 

Då maximal belastningsgrad i korsningen sätts till 80 % för signalreglerad och 60 % för stoppliktreglerad kan 
området exploateras med olika volymer, se tabell 4-1. 

Tabell 4-1. Maximal exploatering med olika korsningstyper. 

Tid på dygn Korsningstyp BTA handel BTA kontor Andel exploaterad 
markyta 

Eftermiddag 
Stopplikt 12 960 m2 1 800 m2 30 % 

Signal 35 424 m2 4 920 m2 82 % 
     

Förmiddag 
Stopplikt 26 784 m2 3 720 m2 62 % 
Signal 41 904 m2 5 820 m2 97 % 

 

Följande kapitel visar utsnitt ur resultatutdrag från Capcal. För komplett resultatutdrag, se bilaga 1-4.  
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4.2. Schematisk korsningsutformning 
Korsningen har i Capcal i huvudsak utformats på samma sätt för både stopplikt och signalreglering enligt 
figur 4-1. 

 
Figur 4-1. Schematisk korsningsutformning. 

I fallet med signalreglerad korsning antas signalfaserna vara enligt figur 4-2. 

 
Figur 4-2. Antagna signalfaser i alternativ med signalreglerad korsning. 
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4.3. Trafikflöden och kapacitetsberäkning 

4.3.1. Signalreglerad korsning förmiddag 
 

 
Figur 4-3.Trafikflöden vid 80 % belastningsgrad, signalreglerad korsning FM. 

Tabell 4-2. Resultatutdrag ur Capcal för signalreglerad korsning FM. 
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4.3.2. Signalreglerad korsning eftermiddag 

 
Figur 4-4. Trafikflöden vid 80 % belastningsgrad, signalreglerad korsning EM. 

Tabell 4-3. Resultatutdrag ur Capcal för signalreglerad korsning eftermiddag. 
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4.3.3. Korsning med stopplikt förmiddag 

 
Figur 4-5. Trafikflöden vid 60 % belastningsgrad, signalreglerad korsning FM. 

Tabell 4-4. Resultatutdrag ur Capcal för signalreglerad korsning förmiddag. 
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4.3.4. Korsning med stopplikt eftermiddag 
 

 
Figur 4-6. Trafikflöden vid 60 % belastningsgrad, stopplikt reglerad korsning eftermiddag. 

 

Tabell 4-5. Resultatutdrag ur Capcal för stoppliktreglerad korsning eftermiddag. 
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5. Diskussion 
Den signalreglerade korsningen tillåter större exploatering än en korsning med stopplikt. Den signalreglerade 
korsningen orsakar dock en större fördröjning än korsningen med stopplikt, särskilt på huvudleden. Det beror 
dels på att trafiken på huvudleden stoppas vid rödljus men också på att trafikvolymen är större vid 
beräkningen av signareglerad korsning. 

Möjligen är trafiken till och från exploateringsområdet överskattad under förmiddagen då 90 % av 
exploateringen utgörs av handelsverksamhet som eventuellt är stängd då förmiddagens maxtimma inträffar 
(kl. 07:00-08:00). Eftermiddagens maxtimma blir dock dimensionerande oavsett detta. 

 

  



  
  
 

 
 
  
Atkins   Trafikutredning korsning Lars Dufwa väg 23 | Version 1.1 | 25 augusti 2016 15 
 

6. Referenser 
 

Trafikverket 2016a 
Trafikverkets hemsida. http://vtf.trafikverket.se/SeTrafikinformation#    Hittad 20160511. 

Trafikverket 2016b 
oversikt_prognosresultat_-_basprognoser_2016-04-01_160330.xlsx 
Trafikverkets hemsida. http://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/Planerings--och-
analysmetoder/Samhallsekonomisk-analys-och-trafikanalys/Kort-om-trafikprognoser/    Hittad 20160824.  
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http://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/Planerings--och-analysmetoder/Samhallsekonomisk-analys-och-trafikanalys/Kort-om-trafikprognoser/
http://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/Planerings--och-analysmetoder/Samhallsekonomisk-analys-och-trafikanalys/Kort-om-trafikprognoser/
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 Capcal 3.3.0.5 -  
 ...lunda_Osby\05 Arbetsmaterial\Capcal\del2\Osby signal 2 FM.isc  Licensägare: Atkins, Malmö 

 Korsningstyp:  Trafiksignal 

 Körfältsuppgifter 
 Tillfart  Körfält  Riktning  Kort körfält (m)  Bredd (m) 
 Statoil  1  HRV  3.5 
 Väg 23 N  1  HR  3.5 

 2  V  30  3.5 
 Handel  1  H  3.5 

 2  RV  3.5 
 Väg 23 S  1  HR  3.5 

 2  V  3.5 

 Geometri 
 Tillfart  Stopplinje  Radie hsv  Vinkel  Lutning % 
 Statoil  5  12  0 
 Väg 23 N  5  12  0 
 Handel  5  12  0 
 Väg 23 S  5  12  0 

 Frånfarter och refuger 
 Tillfart  Frånfartsbredd (m)  Refugbredd (m) 
 Statoil  5.0  0.0 
 Väg 23 N  5.0  0.0 
 Handel  5.0  0.0 
 Väg 23 S  5.0  0.0 

 Hastigheter 
 Tillfart  Led  Lokal 
 Statoil  50  50 
 Väg 23 N  50  50 
 Handel  50  50 
 Väg 23 S  50  50 

 Flöden per riktning 
 Tillfart  Höger  Rakt fram  Vänster 
 Statoil  60  20  60 
 Väg 23 N  34  121  233 
 Handel  337  54  220 
 Väg 23 S  358  185  52 

 Flöden per fordonstyp 
 Tillfart  Tunga fordon (%)  Cyklar/h  Fotgängare/h 
 Statoil  10  0  0 
 Väg 23 N  11  0  0 
 Handel  10  0  0 
 Väg 23 S  10  0  0 

 Flöden per körfält 
 Samtliga tillfarter har beräknade körfältsflöden. 

 Flöden per tillfart 
 Tillfart  Flöde 
 Statoil  140 
 Väg 23 N  388 
 Handel  611 
 Väg 23 S  595 
 Summa  1734 

 Sida 1 av 3  Utskrivet 2016-08-25 10:06:23 
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 ...lunda_Osby\05 Arbetsmaterial\Capcal\del2\Osby signal 2 FM.isc  Licensägare: Atkins, Malmö 

 Korsningsbild 

 Resultat, en timme. 

 Kapacitet och kölängder per körfält 
 Kölängd (antal fordon) 

 Tillfart  Körfält  Riktning  Flöde (f/t)  Kapacitet (f/t)  Belastningsgrad  Medel  90-percentil 
 Statoil  1  HRV  140  221  0.63  2.7  7.4 
 Väg 23 N  1  HR  155  361  0.43  1.5  4.5 

 2  V  233  291  0.80  4.5  11.5 
 Handel  1  H  337  496  0.68  4.9  12.5 

 2  RV  274  417  0.66  4.3  10.9 
 Väg 23 S  1  HR  543  897  0.61  5.1  12.9 

 2  V  52  595  0.09  0.5  2.1 

 Fördröjning och andel stopp per körfält 
 Tillfart  Körfält  Fördröjning s/f  Andel fördröjda % 

 Konflikt  Geom.  Totalt  Konflikt  Geom.  Totalt  Andel som stannar 
 Statoil  1  44  6  47  94  5  99  88 
 Väg 23 N  1  14  4  16  61  9  70  55 

 2  47  6  50  94  6  100  87 
 Handel  1  29  6  32  89  11  100  83 

 2  31  6  35  90  8  98  84 
 Väg 23 S  1  15  5  18  71  21  91  65 

 2  10  6  13  52  48  100  46 
 Alla fordon  27  6  30  81  13  94  75 

 Sida 2 av 3  Utskrivet 2016-08-25 10:06:23 



 Capcal 3.3.0.5 -  
 ...lunda_Osby\05 Arbetsmaterial\Capcal\del2\Osby signal 2 FM.isc  Licensägare: Atkins, Malmö 

 Gröntider m.m. per körfält och fas 
 Fastid (F) och effektiv (E) gröntid, mättnadsflöde (S) 
 Tillfart  Körfält  fas  F (s)  E (s)  S (f/gt)  fas  F (s)  E (s)  S (f/gt) 
 Statoil  1  1  23.0  10.5  1269 
 Väg 23 N  1  2  37.0  33.0  657 

 2  2  37.0  19.6  893 
 Handel  1  1  23.0  19.0  1569 

 2  1  23.0  16.7  1498 
 Väg 23 S  1  2  37.0  33.0  1630 

 2  2  37.0  30.3  1177 
 Omloppstid  60 s. 

 Delresultat beräkning av omloppstid 
 Omloppstid  Fördröjning  Belastningsgrad 
 40  40.2  0.95  * 
 45  30.1  0.89  * 
 50  27.7  0.85  * 
 55  26.9  0.82 
 60  26.8  0.80 
 65  27.0  0.78 
 70  27.4  0.77 
 75  28.0  0.76 
 80  28.6  0.74 
 85  29.3  0.73 
 90  30.0  0.72 
 95  30.8  0.71 
 100  31.6  0.71 
 105  32.4  0.70 
 110  33.2  0.70 
 115  34.1  0.69 
 120  35.0  0.69 
 * Beräkningen konvergerade ej vid gröntidsfördelningen. 

 Fördröjning och andel stopp per riktning 
 Fördröjning s/f  Andel fördröjda % 

 Tillfart  Riktning  Konflikt  Geom.  Totalt  Konflikt  Geom.  Totalt  Andel som stannar 
 Statoil  Hsv  44  6  47  94  5  99  88 

 Rfr  44  6  46  94  5  99  88 
 Vsv  44  6  47  94  5  99  88 
 Alla  44  6  47  94  5  99  88 

 Väg 23 N  Hsv  14  4  16  61  9  70  55 
 Rfr  14  4  16  61  9  70  55 

 Vsv  47  6  50  94  6  100  87 
 Alla  34  5  37  81  7  88  74 

 Handel  Hsv  29  6  32  89  11  100  83 
 Rfr  31  6  34  90  8  98  84 

 Vsv  31  6  35  90  8  98  84 
 Alla  30  6  33  89  10  99  83 

 Väg 23 S  Hsv  15  5  18  71  21  91  65 
 Rfr  15  4  17  71  21  91  65 

 Vsv  10  6  13  52  48  100  46 
 Alla  15  5  17  69  23  92  63 

 Total fördröjning (timmar)  14.2 

 Sida 3 av 3  Utskrivet 2016-08-25 10:06:23 



 Capcal 3.3.0.5 -  
 ...Marklunda_Osby\05 Arbetsmaterial\Capcal\del2\Osby signal 1.isc  Licensägare: Atkins, Malmö 

 Korsningstyp:  Trafiksignal 

 Körfältsuppgifter 
 Tillfart  Körfält  Riktning  Kort körfält (m)  Bredd (m) 
 Statoil  1  HRV  3.5 
 Väg 23 N  1  HR  3.5 

 2  V  30  3.5 
 Handel  1  H  3.5 

 2  RV  3.5 
 Väg 23 S  1  HR  3.5 

 2  V  3.5 

 Geometri 
 Tillfart  Stopplinje  Radie hsv  Vinkel  Lutning % 
 Statoil  5  12  0 
 Väg 23 N  5  12  0 
 Handel  5  12  0 
 Väg 23 S  5  12  0 

 Frånfarter och refuger 
 Tillfart  Frånfartsbredd (m)  Refugbredd (m) 
 Statoil  5.0  0.0 
 Väg 23 N  5.0  0.0 
 Handel  5.0  0.0 
 Väg 23 S  5.0  0.0 

 Hastigheter 
 Tillfart  Led  Lokal 
 Statoil  50  50 
 Väg 23 N  50  50 
 Handel  50  50 
 Väg 23 S  50  50 

 Flöden per riktning 
 Tillfart  Höger  Rakt fram  Vänster 
 Statoil  60  20  60 
 Väg 23 N  61  358  303 
 Handel  170  43  289 
 Väg 23 S  178  210  36 

 Flöden per fordonstyp 
 Tillfart  Tunga fordon (%)  Cyklar/h  Fotgängare/h 
 Statoil  10  0  0 
 Väg 23 N  11  0  0 
 Handel  10  0  0 
 Väg 23 S  10  0  0 

 Flöden per körfält 
 Samtliga tillfarter har beräknade körfältsflöden. 

 Flöden per tillfart 
 Tillfart  Flöde 
 Statoil  140 
 Väg 23 N  722 
 Handel  502 
 Väg 23 S  424 
 Summa  1788 

 Sida 1 av 3  Utskrivet 2016-08-25 09:47:58 



 Capcal 3.3.0.5 -  
 ...Marklunda_Osby\05 Arbetsmaterial\Capcal\del2\Osby signal 1.isc  Licensägare: Atkins, Malmö 

 Korsningsbild 

 Resultat, en timme. 

 Kapacitet och kölängder per körfält 
 Kölängd (antal fordon) 

 Tillfart  Körfält  Riktning  Flöde (f/t)  Kapacitet (f/t)  Belastningsgrad  Medel  90-percentil 
 Statoil  1  HRV  140  407  0.34  1.7  5.1 
 Väg 23 N  1  HR  419  755  0.56  3.6  9.4 

 2  V  303  397  0.76  4.2  10.7 
 Handel  1  H  170  496  0.34  1.9  5.4 

 2  RV  332  417  0.80  5.3  13.3 
 Väg 23 S  1  HR  388  874  0.44  3.2  8.4 

 2  V  36  336  0.11  0.4  1.7 

 Fördröjning och andel stopp per körfält 
 Tillfart  Körfält  Fördröjning s/f  Andel fördröjda % 

 Konflikt  Geom.  Totalt  Konflikt  Geom.  Totalt  Andel som stannar 
 Statoil  1  22  6  25  81  17  97  73 
 Väg 23 N  1  14  4  16  70  5  75  63 

 2  32  6  35  91  9  100  83 
 Handel  1  18  6  21  78  22  100  70 

 2  38  6  41  95  4  99  88 
 Väg 23 S  1  12  4  14  65  18  82  57 

 2  14  6  16  66  34  100  59 
 Alla fordon  22  5  25  79  11  90  71 

 Sida 2 av 3  Utskrivet 2016-08-25 09:47:58 



 Capcal 3.3.0.5 -  
 ...Marklunda_Osby\05 Arbetsmaterial\Capcal\del2\Osby signal 1.isc  Licensägare: Atkins, Malmö 

 Gröntider m.m. per körfält och fas 
 Fastid (F) och effektiv (E) gröntid, mättnadsflöde (S) 
 Tillfart  Körfält  fas  F (s)  E (s)  S (f/gt)  fas  F (s)  E (s)  S (f/gt) 
 Statoil  1  1  19.8  14.4  1414 
 Väg 23 N  1  2  30.2  26.2  1442 

 2  2  30.2  19.0  1047 
 Handel  1  1  19.8  15.8  1568 

 2  1  19.8  14.1  1480 
 Väg 23 S  1  2  30.2  26.2  1669 

 2  2  30.2  18.5  908 
 Omloppstid  50 s. 

 Delresultat beräkning av omloppstid 
 Omloppstid  Fördröjning  Belastningsgrad 
 40  23.6  0.86 
 45  22.3  0.82 
 50  22.0  0.80 
 55  22.1  0.78 
 60  22.5  0.76 
 65  23.1  0.75 
 70  23.7  0.74 
 75  24.4  0.73 
 80  25.1  0.72 
 85  25.9  0.72 
 90  26.7  0.77 
 95  27.4  0.76 
 100  28.3  0.76 
 105  29.2  0.75 
 110  30.1  0.75 
 115  31.0  0.74 
 120  31.9  0.74 

 Fördröjning och andel stopp per riktning 
 Fördröjning s/f  Andel fördröjda % 

 Tillfart  Riktning  Konflikt  Geom.  Totalt  Konflikt  Geom.  Totalt  Andel som stannar 
 Statoil  Hsv  22  6  25  81  17  97  73 

 Rfr  22  5  25  81  17  97  73 
 Vsv  22  6  25  81  17  97  73 
 Alla  22  6  25  81  17  97  73 

 Väg 23 N  Hsv  14  5  16  70  5  75  63 
 Rfr  14  4  16  70  5  75  63 

 Vsv  32  6  35  91  9  100  83 
 Alla  21  5  24  79  7  86  72 

 Handel  Hsv  18  6  21  78  22  100  70 
 Rfr  38  6  41  95  4  99  88 

 Vsv  38  6  41  95  4  99  88 
 Alla  31  6  34  89  10  100  82 

 Väg 23 S  Hsv  12  5  14  65  18  82  57 
 Rfr  12  4  14  65  18  82  57 

 Vsv  14  6  16  66  34  100  59 
 Alla  12  4  14  65  19  84  57 

 Total fördröjning (timmar)  12.2 

 Sida 3 av 3  Utskrivet 2016-08-25 09:47:58 



 Capcal 3.3.0.5 -  
 ...nda_Osby\05 Arbetsmaterial\Capcal\del2\Osby stopplikt 2 FM.isc  Licensägare: Atkins, Malmö 

 Korsningstyp:  Stopp 

 Körfältsuppgifter 
 Tillfart  Körfält  Riktning  Kort körfält (m)  Bredd (m) 
 Statoil  1  HRV  3.5 
 Väg 23 N  1  HR  3.5 

 2  V  30  3.5 
 Handel  1  H  3.5 

 2  RV  3.5 
 Väg 23 S  1  HR  3.5 

 2  V  3.5 

 Geometri 
 Tillfart  Stopplinje  Radie hsv  Vinkel  Lutning % 
 Statoil  12  90  0 
 Väg 23 N  12  90  0 
 Handel  12  90  0 
 Väg 23 S  12  90  0 

 Frånfarter och refuger 
 Tillfart  Frånfartsbredd (m)  Vägrensbredd (m) 
 Statoil  5.0 
 Väg 23 N  5.0  0.0 
 Handel  5.0 
 Väg 23 S  5.0  0.0 

 Hastigheter 
 Tillfart  Led  Lokal 
 Statoil  70  50 
 Väg 23 N  70  50 
 Handel  70  50 
 Väg 23 S  70  50 

 Flöden per riktning 
 Tillfart  Höger  Rakt fram  Vänster 
 Statoil  60  20  60 
 Väg 23 N  37  156  137 
 Handel  208  43  128 
 Väg 23 S  222  254  60 

 Flöden per fordonstyp 
 Tillfart  Tunga fordon (%)  Cyklar/h  Fotgängare/h 
 Statoil  10  0  0 
 Väg 23 N  11  0  0 
 Handel  10  0  0 
 Väg 23 S  10  0  0 

 Flöden per körfält 
 Samtliga tillfarter har beräknade körfältsflöden. 

 Flöden per tillfart 
 Tillfart  Flöde 
 Statoil  140 
 Väg 23 N  330 
 Handel  379 
 Väg 23 S  536 
 Summa  1385 

 Sida 1 av 3  Utskrivet 2016-08-24 17:13:02 



 Capcal 3.3.0.5 -  
 ...nda_Osby\05 Arbetsmaterial\Capcal\del2\Osby stopplikt 2 FM.isc  Licensägare: Atkins, Malmö 

 Korsningsbild 

 Resultat, en timme. 

 Kapacitet och kölängder per körfält 
 Kölängd (antal fordon) 

 Tillfart  Körfält  Riktning  Flöde (f/t)  Kapacitet (f/t)  Belastningsgrad  Medel  90-percentil 
 Statoil  1  HRV  140  272  0.52  0.8  1.8 
 Väg 23 N  1  HR  193  1802  0.11  0.0  0.0 

 2  V  137  762  0.18  0.1  0.1 
 Handel  1  H  208  784  0.27  0.3  0.5 

 2  RV  171  285  0.60  1.0  2.2 
 Väg 23 S  1  HR  476  1818  0.26  0.0  0.0 

 2  V  60  1036  0.06  0.1  0.1 

 Fördröjning och andel stopp per körfält 
 Tillfart  Körfält  Fördröjning s/f  Andel fördröjda % 

 Konflikt  Geom.  Totalt  Konflikt  Geom.  Totalt  Andel som stannar 
 Statoil  1  21  10  26  100  0  100  100 
 Väg 23 N  1  0  2  2  0  21  21  0 

 2  3  10  10  53  47  100  12 
 Handel  1  5  10  10  100  0  100  100 

 2  21  10  27  100  0  100  100 
 Väg 23 S  1  0  4  4  0  56  56  0 

 2  3  9  9  26  74  100  5 
 Alla fordon  6  7  11  44  30  74  39 

 Sida 2 av 3  Utskrivet 2016-08-24 17:13:02 



 Capcal 3.3.0.5 -  
 ...nda_Osby\05 Arbetsmaterial\Capcal\del2\Osby stopplikt 2 FM.isc  Licensägare: Atkins, Malmö 

 Fördröjning och andel stopp per riktning 
 Fördröjning s/f  Andel fördröjda % 

 Tillfart  Riktning  Konflikt  Geom.  Totalt  Konflikt  Geom.  Totalt  Andel som stannar 
 Statoil  Hsv  14  10  19  100  0  100  100 

 Rfr  20  10  25  100  0  100  100 
 Vsv  29  10  34  100  0  100  100 
 Alla  21  10  26  100  0  100  100 

 Väg 23 N  Hsv  0  8  8  0  100  100  0 
 Rfr  0  0  0  0  3  3  0 

 Vsv  3  10  10  53  47  100  12 
 Alla  1  5  5  22  32  54  5 

 Handel  Hsv  5  10  10  100  0  100  100 
 Rfr  19  10  24  100  0  100  100 

 Vsv  22  10  27  100  0  100  100 
 Alla  12  10  18  100  0  100  100 

 Väg 23 S  Hsv  0  8  8  0  100  100  0 
 Rfr  0  1  1  0  18  18  0 

 Vsv  3  9  9  26  74  100  5 
 Alla  0  5  5  3  58  61  1 

 Total fördröjning (timmar)  4.0 

 Sida 3 av 3  Utskrivet 2016-08-24 17:13:02 



 Capcal 3.3.0.5 -  
 ...nda_Osby\05 Arbetsmaterial\Capcal\del2\Osby stopplikt 2 EM.isc  Licensägare: Atkins, Malmö 

 Korsningstyp:  Stopp 

 Körfältsuppgifter 
 Tillfart  Körfält  Riktning  Kort körfält (m)  Bredd (m) 
 Statoil  1  HRV  3.5 
 Väg 23 N  1  HR  3.5 

 2  V  30  3.5 
 Handel  1  H  3.5 

 2  RV  3.5 
 Väg 23 S  1  HR  3.5 

 2  V  3.5 

 Geometri 
 Tillfart  Stopplinje  Radie hsv  Vinkel  Lutning % 
 Statoil  12  90  0 
 Väg 23 N  12  90  0 
 Handel  12  90  0 
 Väg 23 S  12  90  0 

 Frånfarter och refuger 
 Tillfart  Frånfartsbredd (m)  Vägrensbredd (m) 
 Statoil  5.0 
 Väg 23 N  5.0  0.0 
 Handel  5.0 
 Väg 23 S  5.0  0.0 

 Hastigheter 
 Tillfart  Led  Lokal 
 Statoil  70  50 
 Väg 23 N  70  50 
 Handel  70  50 
 Väg 23 S  70  50 

 Flöden per riktning 
 Tillfart  Höger  Rakt fram  Vänster 
 Statoil  60  20  60 
 Väg 23 N  77  460  106 
 Handel  56  22  105 
 Väg 23 S  57  246  41 

 Flöden per fordonstyp 
 Tillfart  Tunga fordon (%)  Cyklar/h  Fotgängare/h 
 Statoil  10  0  0 
 Väg 23 N  11  0  0 
 Handel  10  0  0 
 Väg 23 S  10  0  0 

 Flöden per körfält 
 Samtliga tillfarter har beräknade körfältsflöden. 

 Flöden per tillfart 
 Tillfart  Flöde 
 Statoil  140 
 Väg 23 N  643 
 Handel  183 
 Väg 23 S  344 
 Summa  1310 

 Sida 1 av 3  Utskrivet 2016-08-24 16:32:27 



 Capcal 3.3.0.5 -  
 ...nda_Osby\05 Arbetsmaterial\Capcal\del2\Osby stopplikt 2 EM.isc  Licensägare: Atkins, Malmö 

 Korsningsbild 

 Resultat, en timme. 

 Kapacitet och kölängder per körfält 
 Kölängd (antal fordon) 

 Tillfart  Körfält  Riktning  Flöde (f/t)  Kapacitet (f/t)  Belastningsgrad  Medel  90-percentil 
 Statoil  1  HRV  140  302  0.46  0.6  1.4 
 Väg 23 N  1  HR  537  1802  0.30  0.0  0.0 

 2  V  106  922  0.11  0.1  0.1 
 Handel  1  H  56  791  0.07  0.1  0.1 

 2  RV  127  211  0.60  1.2  2.6 
 Väg 23 S  1  HR  303  1818  0.17  0.0  0.0 

 2  V  41  710  0.06  0.0  0.0 

 Fördröjning och andel stopp per körfält 
 Tillfart  Körfält  Fördröjning s/f  Andel fördröjda % 

 Konflikt  Geom.  Totalt  Konflikt  Geom.  Totalt  Andel som stannar 
 Statoil  1  16  10  22  100  0  100  100 
 Väg 23 N  1  0  2  2  0  20  20  0 

 2  3  9  9  39  61  100  8 
 Handel  1  4  10  10  100  0  100  100 

 2  34  10  39  100  0  100  100 
 Väg 23 S  1  0  2  2  0  22  22  0 

 2  3  9  9  53  47  100  10 
 Alla fordon  6  5  9  29  20  49  26 

 Sida 2 av 3  Utskrivet 2016-08-24 16:32:27 



 Capcal 3.3.0.5 -  
 ...nda_Osby\05 Arbetsmaterial\Capcal\del2\Osby stopplikt 2 EM.isc  Licensägare: Atkins, Malmö 

 Fördröjning och andel stopp per riktning 
 Fördröjning s/f  Andel fördröjda % 

 Tillfart  Riktning  Konflikt  Geom.  Totalt  Konflikt  Geom.  Totalt  Andel som stannar 
 Statoil  Hsv  11  10  16  100  0  100  100 

 Rfr  18  10  23  100  0  100  100 
 Vsv  22  10  27  100  0  100  100 
 Alla  16  10  22  100  0  100  100 

 Väg 23 N  Hsv  0  8  8  0  100  100  0 
 Rfr  0  1  1  0  7  7  0 

 Vsv  3  9  9  39  61  100  8 
 Alla  1  3  3  6  27  33  1 

 Handel  Hsv  4  10  10  100  0  100  100 
 Rfr  30  10  35  100  0  100  100 

 Vsv  34  10  40  100  0  100  100 
 Alla  24  10  30  100  0  100  100 

 Väg 23 S  Hsv  0  8  8  0  100  100  0 
 Rfr  0  0  0  0  4  4  0 

 Vsv  3  9  9  53  47  100  10 
 Alla  0  3  3  6  25  32  1 

 Total fördröjning (timmar)  3.1 

 Sida 3 av 3  Utskrivet 2016-08-24 16:32:27 
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Samhällsbyggnad 
Zlatko Abazagic, 0479-52 83 84 
zlatko.abazagic@osby.se 

Datum 

2016-11-03 

Sida 
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Dnr 2013.KS 1144 214 

Fastighetsförteckning för ny detaljplan för del av fastigheten Osby 
181:5 område nord, Lars Dufwa 

Fastigheter inom planområdet 
Fastighets beteckning: 

OSBY 181:5 

Ägare/Innehavare, adress: 

OSBY KOMMUN 
283 80 OSBY 

Belastande rättigheter inom planområdet 
Fastighets beteckning: 

OSBY 181:5 

Belastas av 

Till förmån för 

Ägare/Innehavare, adress: 

TELEVERKET 

F örmånsrättigheter inom planområdet 
Fastighets beteckning: 

OSBY 181:5 

Har förmån av 

Till last för 

Ägare/Innehavare, adress: 

MARKLUNDA 3:53 

Dufwarasten AB 
LARS ARVIDSSON GLIMMINGE 
1273 
280 60 BROBY 

Övrigt: 

Lagfaren ägare 

Akt, ändamål, övrigt: 

Ledningsrätt, TELE 
1163-272 

Ledningshavare 

Akt, ändamål, övrigt: 

Officialservitut, V ÄG 
1163-406 

Lagfaren ägare 

Besöksadress Parkgatan 1 
Postadress Samhällsbyggnad 

283 80 Osby 

Telefon 0479-52 80 00 vx Hemsida www.osby.se 
Fax 0479-52 83 58 Organisationsnr 212000-0902 Bankgiro 281-6809 
E-post samhallsbyggnad@osby.se 



Datum Sida 

Osby kommun 2016-11-03 2(3) 

Fastigheter utom planområdet 
Fastighets beteckning: Ägare/Innehavare, adress: Övrigt: 

MARKLUNDA 3:20 

Nilsson, Elsa Astrid Marianne 
ANDREAS BJÖRKMANS GATA 5 Lagfaren ägare 
296 31 ÅHUS 

Nilsson, Leif Roland 
ANDREAS BJÖRKMANS GATA 5 Lagfaren ägare 
296 31 ÅHUS 

MARKLUNDA 3:21 

Lundin, Kim Johan Fredrik 
MARKLUNDA 2327 Lagfaren ägare 
283 91 OSBY 

MARKLUNDA 3:23 

Svensson, Maj Gunnel Kristina 
BÖKEBERGA 2354 Lagfaren ägare 
283 91 OSBY 

Svensson, Sten Allan Tommy 
BÖKEBERGA 2354 Lagfaren ägare 
283 91 OSBY 

MARKLUNDA 3:53 

Dufwarasten AB 
LARS ARVIDSSON GLIMMINGE 

Lagfaren ägare 
1273 
28060BROBY 

MARKLUNDA 3:55 

Sävestam, Klaes Henry 
MARKLUNDA 2331 Lagfaren ägare 
283 91 OSBY 

MARKLUNDA 30: 1 

Bemdtsson, Per Anders 
KARLJOHANSVÄG40C Lagfaren ägare 
283 45 OSBY 

MARKLUNDA 30:2 

Bemdtsson, Per Anders 
KARLJOHANSVÄG40C Lagfaren ägare 
283 45 OSBY 

MARKLUNDA 37: 1 

Johansson, Kjell Egert Roland 
EBBARPSV ÄGEN 80 Lagfaren ägare 
283 43 OSBY 



Osby kommun 

SEGUTSL YCKE 2:5 

SEGUTSL YCKE 2:7 

Datum 

2016-11-03 

Nagenius, Kent Yngve Jörgen 
SEGUTSL YCKE 2333 
283 91 OSBY 

N agenius, Kerstin Margareta 
SEGUTSL YCKE 2333 
283 91 OSBY 

Edbro, Lena Jenny Marianne 
EKERÖD 2245 
283 91 OSBY 

Edbro, Per Anders 
EKERÖD 2245 
283 91 OSBY 

Zlatko Abazagic 
GIS-ingenjör 

Sida 

3(3) 

Lagfaren ägare 

Lagfaren ägare 

Lagfaren ägare 

Lagfaren ägare 
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Handelsutredning för 
Lars Dufwa, del av Osby 

181:5. Osby, Osby 
kommun, Skåne län. 

Sandra Holm, Kathrine Heiberg, Lina Dako 
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OSBY KOMMUN │ Bakgrund till utredning 

Osby kommun har en lång tradition av bra handel i centrum med många mindre 
butiker som tillsammans representerar en stor andel av kommunens dagligvaruköp. 
Konkurrens från näthandel och stora handelsaktörer på handelsområden utanför Osby 
kommun har påverkat handeln i Osby, där det redan idag finns ett antal tomma 
lokaler. Kommunen vill fortsätta ha ett attraktivt centrum och motverka minskad 
handel i centrum. 

Nyetableringar av stora handelsaktörer i centrum är vare sig möjligt eller önskvärt på 
grund av brist på lämpliga lokaler och parkeringsplatser. Det är inte hållbart att öka 
trafikvolymen i centrum med denna typ av verksamhet. 

 

Med detta som bakgrund, finns idag ett intresse att etablera ett nytt handelsområde i 
utkanten av Osby tätort, öster om riksväg 23, mittemot Lars Dufwa. Nyetableringar 
avser handelsaktörer som skulle kunna resultera i ett större utbud för Osbys invånare 
för storköp och sällanköpsvaruhandeln med syfte att öka den totala handeln i 
kommunen. Nya målgrupper bedöms kunna attraheras till området, då drygt 11000 
fordon passerar dagligen. 

Källa: Anbudsunderlag Osby Kommun (2016)  
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OSBY KOMMUN │ reteam group 

reteam group är ett konsultföretag som rådger 
kommuner och privata aktörer i planering kring 
detaljhandel och samhällsplanering. Vi har existerat 
sedan 2001 och har bidragit till utvecklingen av 
konkurrenskraftiga och holistiska 
detaljhandelsstrategier till över 100 städer, 
shoppingcenters och externa detaljhandelsområden 
i såväl Sverige som utomlands.  

 

Idag är vi bland en av de ledande specialisterna på 
utveckling av detaljhandelsfastigheter.  Våra 
strategier och lösningar ger näringsidkare, 
hyresvärdar, handelsföreningar och kommuner en 
gemensam strategisk plattform som främjar 
stadens och kommunens framtida utveckling.  

 

reteam group har huvudkontor i Köpenhamn i 
Örestads region med kontor även i Polen, Sydafrika, 
Nederländerna och Sverige.  
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OSBY KOMMUN │ Uppdragsbeskrivning 

Osby kommun har tilldelat reteam group att göra en utredning av etablering av ett nytt 
handelsområde i utkanten av Osby tätort, öster om riksväg 23, mittemot Lars Dufwa.  

 

Syftet med utredningen är att ge kommunen underlag till detaljplanarbete och 
strategisk planering för ett nytt handelsområde. 

 

reteam groups uppdrag är att klargöra marknadsförutsättningarna för lokalisering av 
ett nytt handelsområde genom att genomföra följande analyser: 

 

• Nulägesanalys av handeln i Osby centrum/tätort. 

• Konsekvensanalys för daglig- och sällanvaruhandeln i Osby tätort av ett nytt 
handelsområde. 

• Analys av vilken typ av handel som hotas, respektive har potential att utvecklas, av 
eventuell framtida utökning av handel på det nya handelsområdet.  

• Analys av ekonomiska konsekvenser för Osby kommun inbegripet arbetstillfällen. 

• Analys av hur grannkommunernas (Älmhult och Östra Göinge kommun) handel kan 
tänkas påverkas av ett nytt handelsområde samt redogörelse för eventuella positiva 
och negativa konsekvenser för närliggande kommuner. 

• Analys av handelsområde attraktionspotential i ett bredare geografiskt sammanhang 
(Norra Skåne). 

• Analys av platsens lämplighet ur ett handelsperspektiv.  

 

reteam group använder sin ledande expertis och erfarenhet inom utveckling av 
handelsplatser och konsument beteende samt tillämpat analys metoden retail 
mapping* för att genomföra ovanstående analyspunkter.  

*retail mapping: inventering och analys av handelsutbudet i butikslokaler i gatunivå på central stråk i stadskärnor och tätorter.  
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OSBY KOMMUN │ Externhandel vs. cityhandel 

Externhandelns effekt på cityhandel diskuteras mycket.  

Anledningen till att externa handelsplatser attraherar många konsumenter är 
för de erbjuder ett stort produkturval, konkurrenskraftiga priser samt 
tillgänglighet.  

Särskilt i ett bilsamhälle erbjuder de en attraktiv lösning till ett effektivt och 
resultat-orienterat köp. Men valet av vilken handelsplats man väljer påverkas 
av många olika faktorer. 

Det som är viktigt att komma ihåg är att externhandel inte bör konkurrera 
med centrum utan komplettera. Det är även av stor vikt att man inte bygger 
för stort i förhållandet till kommunens befolkningsstorlek.  

Om externhandeln blir för stort i förhållande till centrum i både omsättning 
och yta kan det få förödande effekter på cityhandeln. Ett exempel på detta är 
Väla-området i Helsingborg.  

 

En ytterligare viktig aspekt är valet av butiksmix som man etablerar på 
området. Den måste planeras i hänsyn till utbudet i centrum, konkurrenande 
platser och människorna som kommer använda plasten. Undersökningar 
visar att extern dagligvaruhandel påverkar cityhandel och grannkommuner 
mycket mer än vad sällanköpshandelskoncept gör. Undersökningar visar att 
befolkningen i kommuner med dagligvaruhandel på ett externt 
handelsområde väljer att handla större volymer på det externa läget och 
använder livsmedelbutikerna inne i city som komplettering.  

 

Vid utveckling av externhandel är det viktigt att utveckla cityhandeln 
samtidigt för att det ska få så lite konsekvenser som möjligt. Cityhandeln bör 
i regel ses över och fräschas upp vart 7 år för att behållas attraktiv och 
motstå konkurrens. I en stadskärna/centrum måste kommun, 
fastighetsägare och näringsidkare samverka och ha samma vision för att 
detta ska bli så starkt som möjligt och generera en positiv upplevelse för 
kunden. 

7 
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OSBY KOMMUN │ Extern handeln & köpbeteende 

Det finns tre anledningar till varför människor befinner sig på en handelsplats 
1. De är där för att de ska köpa något 2. De är där för att träffa någon eller få 
inspiration 3. De passerar igenom för att de är på väg någon annanstans.  

 

Inköp på externhandelsområde är ofta målinriktade köp. Framgångskriterier 
för denna typ av anledning är en bra hyresgästmix, det totala urvalet av 
produkter inom en viss kategori av varor (brett prisspann, brett och djupt 
sortiment) som personen behöver köpa.  

Att ett externhandelsområde är fokuserat på målinriktade köp syns tydligt i 
reteams analyser när vi har intervjuat människor på ett externt 
handelsområde. Mer än 80% av människorna är där för att handla. Sällan är 
man där för att träffa någon.  

Placeringen av externhandeln utmed stora vägar får dem även att fånga upp 
människor som är på väg, men majoriteten av människor är där för att just 
handla något specifikt. Tillgänglighets- kriterierna för de som är på väg är att 
det är snabbt och enkelt då tid är en betydelsefull faktor. Det är svårt att 
avbryta någon i rörelsefas eller ändra deras väg. Erbjudandet måste vara 
mycket attraktivt, tydligt kommunicerat och lösa de behoven man kan tänkas 
ha när man är på väg. 

 

Tillgängligheten och avståndet är en avgörande faktor för ett attraktivt 
externt handelsområde och påverkar konsumentens val av handelsplats. 
Tillgängligheten gäller både kollektivtrafik och biltransport men även 
öppettider. Dessa kan påverka valet av handelsplats väldigt mycket.  

Människor som bor utanför staden/orten och som är bilberoende kör gärna 
längre för att handla, mycket på grund av att det är lättare att parkera T.ex. 
om kunden har två olika externa handelsområde att välja mellan, båda 
tillgodoser behovet de önskar tillfredsställa, har samma butiker men den ena 
är lättare att ta sig till även om det är lite längre iväg. Vilken plats väljer 
kunden? De gör även avvägande i om de kan göra fler ärenden i samma tur. 

Bilanvändare är även oftast mer villiga att resa lite längre för att göra storköp 
om erbjudandet är tillräckligt attraktivt. Människor är villiga att resa 25% av 
tiden som de vill spendera på en handelsplats t.ex. om man behöver köra i 
20min så vill man spendera ca. 1,5 timme på platsen.   

8 
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OSBY KOMMUN │ Människorna på en handelsplats 

En analys av det befintliga butiksutbudet på primära shoppingstråk ger en 
tydlig bild över hur konsumenten uppleveler platsen och utbudet. Det 
identifierar styrkorna och svagheterna i handelsutbudet. Dock identifierar det 
inte platsens identitet, människorna och deras personliga behov och 
önskemål.  

 

Var och hur människor väljer att shoppa påverkas av många olika faktorer. 
Demografiska faktorer som hushållsekonomi och familjestruktur är en, 
tillgång till transportmedel och möjligheter är en annan. Attraktivt utbud, 
tillgängligheten samt närheten till handelsplatsen påverkar också valet av 
handelsplats. Men det som gör konsumentbeteendet ännu mer komplext är 
att de flesta köp och val av handelsplats inte alltid är motiverat av 
demografisk data och ett faktiskt behov att köpa, utan de motiveras och 
påverkas mer av personliga värderingar, attityder och prioriteringar. Detta 
medför att utmaningen att förutspå konsumenters beteende i ett 
handelsklimat är stor. Dock inte omöjlig.  

 

Vid utveckling av en handelsplats  är därför av stor vikt att investera i att 
verkligen förstå och lyssna på människorna då de utgör platsens identitet. 
Skapar man inte en plats som korrelerar med deras personlighet är risken 
stor att de väljer att shoppa någon annanstans.  

Beslut om utveckling av handel måste därför  inkludera människorna för att 
kunna skapa en långsiktig och hållbar lösning. T.ex. vad är viktigt för dem när 
de shoppar, vilka butiker har de behov för, hur vill de känna sig när de 
shoppar etc.  

 

Från våra undersökningar ser vi även att de som bor nära handelsplatsen är 
de som faktiskt använder platsen mest.  Givetvis lockar handelsplatsen 
köpkraft från grannkommuner och andra orter men majoriteten är fortfarande 
de som bor tätt på. Det är därför viktigare att basera utveckling kring dem än 
”potentiella kunder” utanför kommunen.    

9 



© reteam group.com | creating desirable retail destinations | research,  analysis,  operational strategy,  design,  operational branding  marketing,  leasing, operational pop up administration || mind16.com® by reteam   
 

introduktion 
│ bakgrund 
│ reteam 
│ uppdraget 
 
inledning 
│ externhandel vs. cityhandel 
│ köpbeteende 
│ människor på en handelsplats 
 
fakta och statistik 
│ geografiskt 
│ reflektion av utredningsområde 
│ förutsättningar 
│ konkurrens 
│ upptagningsområde 
│ tillgänglighet 
│ demografisk profil 
 
retail analysis 
│ zonindelning 
│ ägarstruktur 
│ kategorimix 
│ butiksmix 
 
analys 
│ ekonomiska förutsättningar 
│ scenarioanalys 
│ grannkommuners påverkan 
│ daglig- & sällanvarorköp 
│ externhandelsområden 
 
konklusion 
 
 
 

UTREDNING AV NYTT HANDELSOMRÅDE | Osby Kommun 

10 



© reteam group.com | creating desirable retail destinations | research,  analysis,  operational strategy,  design,  operational branding  marketing,  leasing, operational pop up administration || mind16.com® by reteam   
 

OSBY KOMMUN │ Definition av utredningsområde 

Området av intresse för utredningen av det nya handelsområdet 
ligger i utkanten av Osby tätort, öster om riksväg 23, mittemot Lars 
Dufwa. Det tar ca 6 min med bil från Osby Centrum till området. 

 

Platsens förutsättning att bli ett handelsområde är god när man tittar 
på dess placering utmed och nära högt trafikerade vägar och 
centrum. Platsens identitet med Brio-gubben som landmärke är redan 
känd av människorna i regionen. Dock hade det optimala läget för ett 
handelsområde, med hänsyn till trafikflödet i området, varit på andra 
sidan rondellen närmre avfarten in till Osby och väg 15.  

3,8 km    
6 min bil 
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OSBY KOMMUN │ Potentiell Konkurrens 

Om man tittar på det geografiska området i ett 
större perspektiv för att identifiera potentiell 
konkurrens om köptillfällen som ett nytt 
handelsområde i Osby skulle få, så skulle de 
potentiellt vara följande: 

 

Älmhult Handelsplats, externhandeln i Hässleholm 
och externhandeln i Kristianstad.  

Hässleholm och Kristianstad erbjuder ett stort utbud 
inom storköp och Älmhult gynnas av att ha IKEA 
som ankare.  

 

Kristianstad är den handelsplatsen som ligger längst 
bort med 46 min bilfärd och 52 min med tåg. Det 
tar 32 min att köra till Hässleholm och 19 min med 
tåg. Älmhult ligger närmast och tar 22 min med bil 
och 10 min med tåg.  

 

Eftersom storköpshandeln är begränsad i Norra 
Skåne, bortsett från Älmhults erbjudande som är 
delvis begränsat, åker troligtvis många till antingen 
Kristianstad eller Hässleholm för att göra storköp. 
Framförallt människor från Östra Göinge och Osby. 

 

Som vi tidigare har nämnt reser bilanvändare gärna 
lite längre för att göra ett storköp, resetiden till de 
potentiella konkurrenterna är inte ett hinder för 
konsumenten.  45% av de som bor i Osby kommun 
bor utanför tätorten och är i behov av bil eller annat 
transportmedel för att ta sig till annan ort dvs. 
bilkulturen och användningen är stor. Utbudet och 
erbjudandet kommer vara avgörande för var 
människor kommer att köra.  

Bil: 22 min 
Tåg: 10 min 

Bil: 46 min 
Tåg: 52 min 

Bil: 32 min 
Tåg: 19 min 
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OSBY KOMMUN │ Tillgänglighet 

Om vi tittar på det geografiska området från ett mindre perspektiv och förrutsättningar 
i området så ligger det betänkta etableringsområdet ut med riksväg 23, som är en högt 
trafikerad väg med totalt 11 000 fordon per dag. Här kör ca 5260 fordon per dygn 
norrut var av ca 11% är lastbilstrafik. Söderut mot Hässleholm kör 6190 fordon per 
dygn var av 10% är lastbilstrafik. 

 

Strax i närheten av området går även riksväg 15, ytterligare en högt trafikerad väg.  

Här kör ca 2720 fordon inom Osby varje dag, 1879 fordon mellan Osby-Markaryd, 1470 
fordon mellan Osby- Lönsboda.  

 

Ca 12 km söder om området går även  riksväg 19 där det kör ca 1110 fordon mot 
Kristianstad. 

 

Längre norrut utmed väg 23 ligger Älmhult Handelsplats och IKEA i Älmhults Kommun. 
IKEA är ett starkt företag i grannkommunen och generar mycket av bilflödet . Många 
arbetspendlare kör förbi Osby längs med väg 23 för att arbeta i Älmhult eller besöka 
Älmhult Handelsplats.  Älmhult är dessutom ett turistmål med ca 900 000 besökare 
varje år. Den 30e juni öppnas även IKEA museum vilket förutspås locka över 1 miljon 
besökare varje år.  

 

Geografiskt sett har platsen ett gynnsamt läge med hänsyn till högt flöde av 
förbipasserande trafik.  

Älmhult 
Handelsplats 

Lars Dufwa 
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OSBY KOMMUN │ Upptagningsområde  
 

 

Osby kommun är Skånes nordligaste kommun och 
gränsar till såväl Småland som Blekinge.  

 

Kommuns upptagningsområde sträcker sig primärt 
till de 12 830 invånarna som bor i Osby kommun. I 
det primära upptagningsområdet är det längsta 
avståndet till Osby centrum ca 30 minuter med bil. 

 

Det sekundära upptagningsområdet inkluderar 
Östra Göinge kommun och Älmhult kommun som 
utgör total ca 29 900 invånare. Det längsta 
avståndet med bil till Osby centrum i det sekundära 
upptagningsområdet är ca 45minuter. 

 

En exakt bild över vem som idag handlar i Osby och 
potentiellt skulle handla på ett nytt handelsområde 
är svår att fastställa då reteam inte har gjort 
intervjuer i Osby. Men från våra tidigare analyser på 
externhandelsområde och handlarna i Osbys 
perspektiv samt placeringen av ett nytt 
handelsområdet så bedömer reteam att 
fördelningen av köpen på ett nytt handelsområde 
kommer vara 70% människor som bor i kommunen 
och 30% de som bor utanför Osby kommun.  

 

Osby kommuns totala upptagningsområde utgör ca 
42 730 invånare.  

Källa: kommunfakta 2015 (SCB), www.scb.se/kommunfakta 

        Primärt 

        Sekundärt 
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OSBY KOMMUN │ Demografisk profil 

Tittar man på den demografiska profilen över Osby kommun och det primära 
upptagningsområdet så  har kommunen har drygt 13 000 invånare var av 7 157 
invånare bor i centralorten Osby. 55% av invånarna bor i tätorten. Lönsboda är 
kommunsens näst största ort med 1 903 invånare (15% av befolkningen).  

Eftersom 45% av befolkningen inte bor i tätorten är de beroende av bil eller andra 
transportmedel för att kunna handla i Osby.  

Endast en tiondel av kommunens yta som är bebyggd, 90% av invånarna i kommunen 
bor på 2% av ytan.  

 

Av den totala kommunbefolkningen så är det jämt fördelat med kvinnor och män.  

 

Jämfört med riket så har Osby kommun en lägre procentuell fördelning i åldersgruppen 
25-44 och en högre procentuell fördelning inom åldersgrupperna 65-79 år och 80 år +.  

 

25% av befolkningen har eftergymnasial utbildning vilket är lägre än i länet (40%) och 
riket (39%).  

 

Medelinkomsten i kommunen är 258 000 SEK/år vilket är något lägre än 
medelinkomsten i länet (264 000 SEK/år) och i riket (287 000 SEK/år).  

 

45% av befolkningen i Osby kommun har barn i hemmet vara av 28% av dessa  är 
hushåll för ensamstående föräldrar. Även om boendekostnaderna i Osby är låga så är 
man ofta beroende av bil som en kostnadsfråga och som ensamstående förälder är ofta 
både tid och pengar en begränsning. 

 

Arbetslösheten ligger i linje med riket och länet, ca 7%. Kommunen är en av landets 
mest företagstäta kommuner då här finns mer än 500 aktiva småföretag på knappt 
13000 invånare. Dessutom bidrar grannkommunen Älmhult med många arbetstillfällen 
för invånarna i Osby kommun. 

 

2013 hade kommunen ett pendlings netto på -1141 personer. 700 av dessa pendlar till 
Älmhult för de är anställda av IKEA.  
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konklusion 
 
 
 

UTREDNING AV NYTT HANDELSOMRÅDE | Osby Kommun 

16 
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OSBY KOMMUN │ retail mapping introduktion 

Handelsutbudet är kärnan på varje marknadsplats och är en högst väsentlig faktor som 
man måste ha stor förståelse för. Inte förrän man vet vilket utbud platsen har att 
erbjuda kan man sammanställa en vinnande strategi för att förbättra den aktuella 
situationen.  

Man måste finna svar på många olika frågor innan strategin kan fastsällas, men de 
absolut viktigaste frågorna är: Hur ser det existerande utbudet ut i dagsläget? Saknas 
något?  

 

reteams retail mapping är en omfattande analys av handelsutbudet i stadskärnan och 
de primära gatorna.  

Först identifieras relevanta handelsområden i det primära upptagningsområdet. 
Samtliga butiker på utvalda områden analyseras enskilt på punkter som: 
kategoritillhörighet, prisnivå, butikskvalitet och åldersmålgrupp, för att sedan 
sammanställas till en generell bild av hur de olika områdena ser ut enskilt och i 
förhållande till varandra.  

 

Känner du inte till det exakta handelsutbudet så kan du inte veta vad som saknas eller 
behöver adderas. En stad/by med mycket skobutiker kan fortfarande behöva fler 
skobutiker om de redan existerande riktar sig till samma åldermålgrupp och har 
samma prisnivå. Det kanske finns en målgrupp inom denna kategori som är förbisedd. 
retail mappingen kan vidare lyfta fram möjligheter och plattformar som inte 
konkurrerande marknadsplatser har möjlighet att genomföra.  

 

retail mapping resultatet levereras i en rapport som beskriver var styrkorna och 
svagheterna ligger inom varje kategori på definierade platser. Rapporten kan även 
användas som uthyrningsmaterial och är ett operationellt verktyg till att förklara för 
potentiella detaljhandlare om varför de bör överväga att etablera sig på just denna 
marknadsplats.  

 

17 
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ZONINDELNING │ Osby C 

Det inventerades 55st butiker i Osby Väst på 
gatorna Västra Storgatan, Köpmannagatan, Västra 
Storgatan, Briogatan, Godsvägen, Klockaregatan, 
Fabriksgatan och Västra Järnvägsgatan.  

 

I Osby Öst inventerades 36st butiker på gatorna 
Esplanadgatan, Såggatan, Östra Järnvägsgatan, 
Postgatan och Östra Storgatan. 

 

I Osby C är Osby V, Osby Ö och butikerna vid 
Theodor kvantsvägen inkluderade, som totalt är 
94st butiker. XL Bygg och Ica Nära finns i Osby men 
ligger utanför det inventerade området i Osby C. 

 

Broby (Benchmark1), Älmhult (Benchmark2) och 
Älmhult Handelsplats (Benchmark3) har även 
inventeras för att kunna jämföras med Osbys 
handelsutbud. Det inventerades 35st butiker i 
Broby, 86st butiker i Älmhult och 14st butiker i 
Älmhult Handelsplats.  

 

Osby V 
Osby Ö 
Osby C 
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RETAIL MAPPING | Antal butiker per kategori  
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RETAIL MAPPING | Andelar per kategori 

20 

Plats 
Osby C Broby Älmhult  Älmhult H Osby V Osby Ö 

Kategori % % % % % % 

Tomma 12 6 15 7 16 6 

Accessoarer 0 0 0 0 0 0 

Hälsa/Skönhet 15 20 22 7 15 17 

Elektronik 1 0 0 0 2 0 

Nöjen/Fritid 4 3 2 0 5 0 

Kläder Barn 1 0 0 0 2 0 

Kläder Män 0 3 1 0 0 0 

Kläder Kvinna 3 3 1 0 2 6 

Kläder Blandat 3 3 3 0 5 0 

Livsmedel/Kiosk 7 9 5 14 7 6 

Restaurang/Kafé 17 14 17 0 16 19 

Hem 14 9 6 43 15 8 

Smycken/Klockor 1 0 2 7 2 8 

Underkläder 0 0 0 0 0 0 

Media 2 6 2 7 2 3 

Optik 1 0 3 0 2 3 

Övrigt 3 6 0 7 2 6 

Service 12 20 17 7 5 22 

Sport 1 0 0 0 0 3 

Skor 1 0 1 7 0 3 

Barn 1 0 0 0 2 0 

Kommentarer Osby C domineras av 
restauranger/Kafé, följt 
av Hem och 
Hälsa/Skönhet. På tredje 
plats är Service och 
Tomma. 
 

Broby domineras av 
Service och 
Hälsa/Skönhet, följt av 
Restauranger/Kafé. På 
tredje plats är Hem och 
Livsmedel/ kiosker. 
 

Älmhult domineras av 
Hälsa/Skönhet, följt av 
Service och 
Restaurang/Kafé. Den 
tredje största kategorien 
är Tomma. 
 

Älmhult Handelsplats  
domineras av Hem, följt av 
livsmedel/kiosk. Tredje 
störst är Media, Service, 
Skor, Tomma och 
Hälsa/Skönhet. 
 

Osby V domineras av 
Restaurang/Kafé, Hem 
och Tomma, följt av 
Restaurang/Kafé. På 
tredje plats är Nöje/Fritid, 
Kläder Blandat och 
Service. 
 

Osby Ö domineras av 
Service, följt av 
Restaurang/Kafé. Den 
tredje största kategorien är 
Hälsa/Skönhet. 
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RETAIL MAPPING | Ägarstruktur ursprung   

21 

Kommentar: Butiksägarstrukturen i 
Osby C består av 75% lokalägda 
butiker, 21% nationella kedjor och 
4% internationella kedjor. 

Osby C har liknande ägarstruktur 
som Älmhult. Broby har 58% lokala 
butiker, 42% nationella kedjor och 
inga internationella kedjor. 

Älmhult Handelsplats har en större 
andel nationella kedjor och färre 
andelar lokala butiker än Osby C. 

Osby V har 76% lokala butiker och 
inga internationella butiker. 

Osby Ö har färre butiker än Osby V 
och ser därför ut att ha ett bättre 
utbud. Osby Ö har störst andel lokala 
butiker, 15% nationella kedjor och 
6% internationella kedjor som endast 
utgör 2 butiker.  
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RETAIL MAPPING | Pris och Upplevelsefaktor 

22 

Kommentarer Pris:  

Varje enskild butik blir tilldelad en siffra mellan 1-9 beroende 
på vilken prisnivå de har på sina produkter. Grafen visar 
andelen av butiker inom låg-, medium- och 
premiumprissegmenten.    

 

I Osby C är utbudet fokuserat på medelpris och de har fler 
butiker med medel-prisnivå än Broby och Älmhult Handelsplats.  

Osby C har 9% lågprisbutiker av det totala utbudet. Lägst 
utbud av lågprissortimentet hittas i Osby V, störst utbud har 
Älmhult Handelsplats med hela 38% i lågprissortimentet. 

Osby Ö har något fler butiker i premiumprissegmentet än 
Älmhult. Det finns inget högprissortiment på de andra 
handelsplatserna. 

 

Kommentarer Upplevelsefaktor:  

Upplevelsefaktorn är butikers kvalitetsnivå av t.ex. skyltning, 
om det finns ett tydligt koncept, städning, produktexponering, 
hur ytan kring kassan används/ser ut. Varje butik blir tilldelad 
ett betyg mellan 1-9. Grafen visar andelen butiker inom låg, 
medium och hög Upplevelsefaktor.  

 

Osby Ö har högst andel butiker med låg Upplevelsefaktor 
(32%) jämfört med Osby V (11%). Osby C och Älmhult har lika 
stor andel butiker med hög Upplevelsefaktor. Det finns inga 
butiker med hög Upplevelsefaktor på de andra 
handelsplatserna.  

 

Det generella intrycket är att Osbys Upplevelsefaktor är  
medelmåttigt mot låg. 
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RETAIL MAPPING | Genomsnittspris och Upplevelsefaktor 

23 

Kommentar:  Älmhult och Osby V har högre 
genomsnittspris på sitt handelsutbud än Osby C och Osby 
Ö. Älmhult Handelsplats har lägst prisgenomsnitt på 4,1.  

 

Älmhult och Osby V har högst Upplevelsefaktor på det 
totala handelsutbudet än Osby C. Broby och Älmhult 
Handelsplats har lägst Upplevelsefaktor.  
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RETAIL MAPPING | Tomma  
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Kommentar: Osby V har störst andel tomma lokaler.  Älmhult 
har något större andel tomma lokaler än Osby C. 
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RETAIL MAPPING | Hälsa/Skönhet 

Sample stores: Kicks, frisör, nagelbyggare, Sephora. 

Representation: Ok representation, Älmhult har större andel 
butiker än Osby C.  
Pris: De flesta koncepten ligger runt medelpris. Älmhult har ett 
större prisspann än Osby C. 
Upplevelsefaktor: Bra, men finns utrymme för att lyfta några 
koncept. Osby C har fler butiker med Wow faktor än Älmhult men 
även fler med låg Upplevelsefaktor. 
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RETAIL MAPPING | Elektronik 

Sample stores: Elgiganten, Media Markt, Netonnet 

Representation: Det finns 1 butik inom denna kategorin i Osby 
C och den ligger i Osby Väst. Ingen av de andra handelsplatserna 
har ett utbud inom denna kategorin 
Pris: Medel 
Upplevelsefaktor: Ok 
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27 

RETAIL MAPPING | Nöjen/Fritid  

Sample stores: Biograf, bowling, gym, bibliotek. 

Representation: Bra, Osby C har fler koncept än Älmhult.  
Pris: Bra, brett prisspann. Älmhult Handelsplats har inga butiker i 
denna kategorien. 
Upplevelsefaktor: Ok Upplevelsefaktor. 
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RETAIL MAPPING | Kläder Barn  

Sample stores: Polan o Pyret, Molo, nameit. 

Representation: Osby V och Osby C har en butik. Det är samma 
butik som visas i båda zonerna, Osby V har högre andelar för att 
där finns färre butiker. Broby, Älmhult, Älmhult Handelsplats och 
Osby Ö har inga butiker i denna kategorien. 
Pris: Ok. 
Upplevelsefaktor: Ok. 
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RETAIL MAPPING | Kläder Män  

Sample stores: Volt, Dressmann, Brothers,  Jack & Jones, Eton, Cenino  

Representation: Det finns inga Fashion Men butiker i Osby. 
Broby och Älmhult har en butik vardera.  
Pris: - 
Upplevelsefaktor: - 
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RETAIL MAPPING | Kläder Kvinnor  

Sample stores: Gina Tricot, Lindex, Vero Moda, Cassels, Bik Bok. 

Representation: Osby C har större utbud än Benchmark 
städerna. Älmhult Handelsplats har inga butiker i denna 
kategorien. 
Pris: Brett prisspann. Älmhult Handelsplats har inga butiker i 
denna kategorien. 
Upplevelsefaktor: De flesta koncepten i Osby C har låg 
Upplevelsefaktor. 
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RETAIL MAPPING | Kläder Blandat  

Sample stores: H&M, Zara, Cassels, Lodge Living, Melrose & Co. 

Representation: Osby C har fler butiker men Älmhult har större 
andelar butiker inom denna kategorien. Älmhult Handelsplats och 
Osby Ö har inga butiker i denna kategorien. 
Pris: Ok. 
Upplevelsefaktor: Ok men finns utrymme till förbättring.   
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RETAIL MAPPING | Livsmedel/Kiosk  

Sample stores: Coop, Willys, Hemmakväll, Pressbyrån, Systembolaget, 
Delikatessbutik 

Representation: Osby C har flest antal butiker men Älmhult 
Handelsplats har störst andel butiker inom denna kategorien. 
Pris: Brett prisspann. 
Upplevelsefaktor: Ok finns utrymme för förbättring på vissa 
koncept. 
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RETAIL MAPPING | Restaurang/Kafé 

Sample stores: The Bishops Arms, McDonalds, Vapiano. 

Representation: Osby C och Älmhult har lika stor andel koncept. 
Älmhult Handelsplats har inga butiker i denna kategorien. 
Pris: Fokus på medium prisspannet. 
Upplevelsefaktor: Många butiker med oacceptabel 
Upplevelsefaktor. Älmhult har betydligt fler butiker med ok-bra 
Upplevelsefaktor. 
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RETAIL MAPPING | Hem  

Sample stores: Rusta, TGR, Jem & Fix, Lagerhaus, Clas Ohlson. 

Representation: Älmhult Handelsplats har störst andel koncept 
men Osby C har flest butiker i denna kategorien. Många av 
butikerna i Osby ligger i Osby V. Det finns även XL Bygg i Osby 
men som inte ligger i det kartlagda området. 
Pris: Fokus på medium prisspannet. 
Upplevelsefaktor: Bra. 
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RETAIL MAPPING | Smycken/Klockor  

Sample stores: Albrekts guld, Guldfynd, Ur & Penn. 

Representation: Älmhult har fler koncept och högre andelar 
butiker än Osby C. Osby C och Osby V visar samma butik. 
Pris: Medelpris. 
Upplevelsefaktor:  Ok. 
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RETAIL MAPPING | Media 

Sample stores: Akademibokhandeln, Game stop, Press stop, tidningskiosk, 
musikbutik 

Representation: Osby C, Broby och Älmhult har lika många 
butiker men Älmhult Handelsplats har störst andel. 
Pris: Medelpris. 
Upplevelsefaktor: Ok. 
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RETAIL MAPPING | Optik  

Sample stores: Synsam, Smarteyes, Aoptik, Specsavers, Synoptik. 

Representation: Älmhult har fler butiker och större andel 
koncept i denna kategorien.  Osby C och Osby V visar samma 
butik. 
Pris: Medelpris. 
Upplevelsefaktor: Ok. 
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RETAIL MAPPING | Övrigt 

Sample stores: Souvenir stores, Buttericks, Hobbex, Panduro Hobby. 

”Other” är butiker med en produktmix som inte passar in i någon 
av de andra kategorierna. Det kan t.ex. vara hobbybutiker eller 
butiker som säljer produkter för husdjur. 
 
Representation: Älmhult Handelsplats har högst andelar men 
Osby C har flest butiker. Älmhult har inga butiker i denna 
kategorien. 
Pris: Ok. 
Upplevelsefaktor: Finns utrymme för att höja 
Upplevelsefaktoren. 
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RETAIL MAPPING | Service 

Sample stores: Bank, Forex, skomakare, kemtvätt. 

Representation: Osby C har mindre andel koncept än Broby och 
Älmhult. Älmhult har några fler butiker än Osby C. Majoriteten av 
Service butikerna i Osby ligger i Osby Ö. 
Pris: Medel prisspannet. 
Upplevelsefaktor: Ok. 
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RETAIL MAPPING | Skor  

Sample stores: Din sko, Scorett, Bianco, Skodej. 

Representation: Osby C, Älmhult och Älmhult Handelsplats har 
lika många butiker men Älmhult Handelsplats har större andelar 
inom denna kategorien. Broby och Osby V har inga butiker inom 
denna kategorien.  
Pris: Medel prisspannet. 
Upplevelsefaktor: Ok. 
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RETAIL MAPPING | Sport 

Sample stores: Stadium, Sportringen, Intersport, Löplabbet, Naturkompaniet. 

Representation: Osby C har en butik inom denna kategorien 
som ligger i Osby Ö. De andra handelsplatserna har inget utbud i 
denna kategorien. 
Pris: Medel prisspannet. 
Upplevelsefaktor: Låg-oacceptabel. 
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RETAIL MAPPING | Barn 

Sample stores: BR, Toys R Us, Lekomera. 

Representation: Osby C har en butik i denna kategorien som 
ligger i Osby V. 
Pris: Medel prisspannet. 
Upplevelsefaktor: Ok. 
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Grafen till höger visar det totala handelsutbudet i 
Osby. Utbud inom den röda ringen är i stort 
behov av att förbättras. Utbudet i den blå ringen 
är bra handel. Majoriteten av handelsutbudet har 
medel Upplevelsefaktor. Få koncept har wow-
faktor. Många butiker ligger i låg 
Upplevelsefaktor.  

 

Utbudet I Osby har ett brett prisspann men 
majoriteten av utbudet ligger mellan 3-5.  
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Tätort 
Befolk-
ning i 

tätorten 

Antal anställda/ 
arbetstillfällen 

per 150 
invånare 

Antal 
butiker 
per 5 

anställda 
per butik 

Total kvm 
försäljnings-

yta på 
handels-
området 

Tätort 1 15 000 100 20 43 000 

Tätort 2 10 000 66 13 28 500 

Osby 7 160 47 9 19 350 

OSBY KOMMUN │ Ekonomiska förutsättningar Arbetstillfällen 

Enligt SCBs undersökning så har tätorter med en 
befolkning på minst 15 000 invånare som regel minst 
ett externt handelsområde med  ca 100st anställda. 
För att vi skulle kunna använda SBCs variabel och 
applicera det i Osby behöver vi bryta ner 
informationen ytterligare. Beräkningen ger oss 1 
anställd per 150 invånare. 

 

Om man utgår från denna variabel för att kunna 
beräkna arbetstillfällena som ett 
externhandelsområde i Osby skulle kunna innebära 
så skulle detta se ut följande. Se graf till höger. I en 
tätort som Osby med 7160 invånare skulle detta 
innebära 47 arbetstillfällen för kommunen.    

 

Enligt våra uppgifter har ett externhandels-koncept 
med försäljningsyta på ca 1000-2000kvm mellan 4-9 
heltidsanställda. Exakt antal anställda varierar 
beroende på koncept och enskild affärsmodell. Från 
information från vår uthyrningsavdelningen så vet vi 
att  kvm-genomsnittet  på försäljningsyta per butik 
på ett externhandels-område är ca 2150kvm. Med 
denna informationen kan vi beräkna en total kvm 
försäljningsyta på externhandelsområdet utifrån 
antal invånare i tätorten. I Osby blir detta 19 
350kvm försäljningsyta. 

Källa: HUI research 2014, SCB 2014, Handel i Sverige 2014 

 



© reteam group.com | creating desirable retail destinations | research,  analysis,  operational strategy,  design,  operational branding & marketing,  leasing || mind16.com® by reteam   
 

OSBY KOMMUN │ Exploateringsgrad scenario-analys 

Det totala planområdet för externhandelsområdet i 
Osby är 120 000 kvm. Dock blir området något 
mindre för att kunna hålla lämpligt avstånd till 
fastigheter. Med det inräknat blir det totala 
planområdet ca 112 000 kvm.  
Utöver detta beräknas 4600-5000kvm till vägar på 
området där även det kan tillkomma yta med 
avlastningsutrymme etc.  
 
Exploateringsgraden och förhållanden mellan antal 
butiker, parkering och vägar etc. påverkas av olika 
aktörer som kräver olika utrymmen för sin 
verksamhet. T.ex. en ICA-butik behöver större yta 
än en Jysk.   

 

I grafen till höger är en scenarioanalys med olika 
exploateringsgrader av 112 000kvm. Grafen visar 
även en indikation på antal arbetstillfällen som de 
olika exploateringsgrader skulle  innebära utifrån vår 
tidigare uträkning på s. 45.  Med hänsyn till 
beräkningen för Osby tätort om 47st arbetstillfällen 
till kommunen på en försäljningsyta på 19 350 kvm, 
skulle en försäljningsyta om 19 350 kvm utgör ca 
17% av 112 000kvm.   

(%) 
Exploateringsgrad 

av totala 
planområdet  (112 

000 kvm) 

Försäljnings-
yta 

Antal 
butiker 

Antal 
anställda 

15% 16 800kvm 8 40 

20% 22 400kvm 10 50 

40% 44 800kvm 21 105 
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OSBY KOMMUN │ Ekonomiska förutsättningar Omsättning 

Enligt HUI research och Svensk Handel spenderar en privatperson i genomsnitt ca 59 
700 kr om året på detaljhandel totalt. Där dagligvaruköp utgör ca 52% och 
sällanvaruköp ca 48% av den totala försäljningen. 

 

Om man tar HUIs siffra och applicerar på antal invånare i Osby (12 700) kommun får 
man en uppskattning om vad kommunen kan tänkas omsätta om samtliga människor 
handlade alla varor i kommunen (den totala köpkapaciteten). Det ger oss en siffra på 
758 mkr/ år.  

Detta innebär en omsättning på ca 394 mkr för dagligvaruköp och 364 mkr för 
sällanvaruköp.  

 

Den totala omsättningen för detaljhandeln i kommunen var 472 mkr 2014, detta utgör 
62% av den totala kapaciteten.  

 

2014 omsattes 118 mkr på sällanvaruköp i Osby kommun, vilket endast utgör 15% av 
den totala kapaciteten ovan. Omsättningen för dagligvaruköp samma år var 354 mkr 
(47% av den totala köpkapaciteten). Men tittar man på den totala köpkapaciteten för 
endast dagligvaror (394 mkr) och den faktiska omsättningen av dagligvaror så är den 
90% av köpkapaciteten för dagligvaror.  

 

Det är inte realistiskt att 100% av samtliga inköpen inom detaljhandeln görs i Osby 
kommun men det finns utrymme för att höja den totala omsättningen genom att 
addera fler butiker inom sällanvaruhandel på det externa handelsområdet.  

 

Enligt HUI research så omsätter volymhandel ca 23 000kr/kvm i genomsnitt. Utgår vi 
ifrån HUIs siffra så skulle en yta på 19 350 kvm handel innebära en omsättning på 
445mkr för Osby Kommun. reteam groups bedömning är att 23 000kr/kvm är en hög 
omsättning och orimlig för en kommun som Osby. 

Källa: HUI research 2014, Handel i Sverige 2014 
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OSBY KOMMUN │ Grannkommunernas handelsutbud & påverkan 

I grafen till höger visar försäljnings-index för Osby kommun och 
grannkommunerna Östra Göinge och Älmhult.  

 

I samtliga kommuner ligger handelsindexet under 100 inom 
dagligvaruhandel. I Osby Kommun och Älmhult kommun så görs större del av 
dagligvaruköpen i kommunen men det är fortfarande under 100. I Östra 
Göinge kommun handlas dagligvaror mer utanför kommunen.  

 

Gällande sällanvaruhandel för Osby, Älmhult och Östra Göinge kommun så är 
det endast Älmhult som har ett försäljningsindex över 100 i 
sällanköpshandeln. Anledningen till detta är IKEA som lockar många 
människor utifrån. Människor från Östra Göinge och Osby kommun handlar 
sina sällanköpsvaror på annan ort. Den största anledning till ett sådant 
resultat är att det befintliga utbudet i dessa kommunerna troligtvis inte är 
tillräckligt attraktivt eller helt enkelt obefintligt där av görs köptillfället någon 
annanstans.  

 

Som tidigare nämnt åker de som bor i Osby och Östra Göinge troligtvis till 
Hässleholm eller Kristianstad för att göra de flesta inköp inom 
sällanköpshandeln och dagligvaruhandel. Invånare från Osby kommun åker 
troligtvis även till Älmhult Handelsplats.  

 

reteam tror inte att ett externhandelsområde i Osby kommer att påverka 
grannkommunernas försäljningsindex negativt. Dagligvaruhandel etablering 
på externhandelsområde har generellt en större påverkan på grannkommuner 
och människor som inte bor i centarlorten än sällanköpshandel. Så en 
dagligvaruhandel etablering utgör en större risk. Dock har Älmhult kommun 
och tätorten ett starkt utbud  inom storköps-dagligvaruhandel, och kommer 
troligvis påverkas minimalt. Däremot kan det ha påverkan på Östra Göinge 
kommun då de inte har storköpshandel inom dagligvaror. Deras 
försäljningsindex för dagligvaror kommer inte förändras men idag åker 
troligtvis många till antingen Hässleholm eller Kristianstad för att göra dessa 
köp. Människorna kan komma att överväga att åka till Osby istället då det är 
närmre till Osby än till Kristianstad och Hässleholm.   

Försäljnings
-index 2014 

Total 
detalj- 
handel 

Sällanköps-
handel 

Daglig-
varuhandel 

Osby 59 31 84 

Älmhult 159 230 94 

Östra Göinge 36 15 55 

Källa: Svensk handel 2014 
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OSBY KOMMUN │Grannkommunernas handelsutbud & påverkan 

Med hänsyn till retail mapping resultatet och 
analysen av handelsutbudet i Osby, Älmhult och 
Broby så har Broby ett mindre utbud är de andra 
orterna. Jämfört man Östra Göinge kommun med 
Älmhult kommun och Osby kommun så består Östra 
Göinge av fler tätorter och de är enskilt större än 
tätorterna i de andra kommunerna. Broby är även 
mindre i antal befolkning (21% av den totala 
kommunbefolkningen i tätorten) än både Älmhult 
och Osby och där av också ett mindre utbud.  

Älmhult har 58% av sin kommunbefolkning i 
tätorten. 

 

Älmhult och Osbys totala utbud är likt men Älmhult 
har lite högre genomsnitt på sin Upplevelsefaktor 
jämfört med Osby.  Älmhult har även ett högre 
prisgenomsnitt. Broby har lägst Upplevelsefaktor 
jämfört med de andra orterna. De har även lägst 
prisgenomsnitt.  

En styrka som Älmhult har är arbetsinpendlingen 
som gör att fler människor finns inne i tätorten 
samt IKEA som ankare ute på 
externhandelsområdet. Älmhult har även fler kedjor 
jämfört med Osby.  

 

Liksom Osby kommun så är både Östra Göinge 
kommun och Älmhult kommun bilberoende 
kommuner. Om man måste ta bilen för att handla 
kan man lika gärna köra längre och få ett större 
utbud på en samlad plats.  
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OSBY KOMMUN │ Daglig- och sällanvaruhandeln i Osby tätort 

 

Hur kan då ett nytt handelsområde tänkas påverka Osby kommuns 
försäljningsindex inom dagligvaruhandel och sällanvaruhandel?  

 

Påverkan och konsekvenserna beror mycket på vilken typ av koncept 
som man väljer att etablera. Valet av koncept bör komplettera det 
som finns i kommunen och tätorten, samt att etablering av butiksmix 
bör vara långsiktig och strategisk. På så sätt genererar den mer värde 
till människorna som bor i kommunen. Det är de som kommer att 
använda platsen mest men platsen kommer även att gynnas av 
förbipasserade trafik.  

 

Att etablera dagligvaruhandel kan utgöra större negativa 
konsekvenser för dagligvaruhandlen i centrum. Risker med detta kan 
resultera i att dagligvaruhandeln inne i centrum blir lidande och inte 
överlever. T.ex. I Hässleholm etablerades dagligvaruhandel utanför 
stadskärnan. Resultatet för dagligvaruhandeln i stadskärnan blev att 
stänga ner.  

 

För ett förbättrat försäljningsindex för dagligvaruhandel i Osby, utan 
att etablera en dagligvaruhandelsbutik på det nya området, så kan 
man istället jobba med att utveckla och förbättra dagligvaruhandeln 
inne i tätorten så att konsumenterna tycker att det är mer attraktivt 
att göra sina inköp i kommunen.  

Handelsindexet över sällanköpshandeln för Osby kommun kan tänkas 
påverkas mer positivt vid etablering av ett nytt externhandelsområde 
vid Lars Dufwa, såvida området inte blir för stort i förhållande till 
tätortsbefolkningen. Valet av koncept är också viktigt då man inte vill 
att det ska konkurrera med det utbud som finns inne i centrum.  
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OSBY KOMMUN │ Tätorter med externhandelsområden 

I tabellen är handelsindexet för Osby och grannkommunerna inkluderade och 4 kommuner med externa handelsområden. Ystad och Hässleholm har ungefär lika många 
invånare men Hässleholm har nästan dubbelt så många butiker som Ystad och 3st handelsområden när Ystad har 2st. Ystad har även högre handelsindex än Hässleholm. 
Trelleborg har flest antal invånare, ungefär 10 000st fler än Hässleholm och även där har Hässleholm ett mer handelsområde men ungefär lika många butiker. Trots att 
Trelleborg har fler invånare så har dem ett lägre handelsindex än Hässleholm, pga. att Trelleborg inte klarar av konkurrensen från Malmö. 
 
Även om storleken är anpassad efter invånarna måste utbudet och tillgängligheten vara optimal och välanpassad efter konkurrensen för att handeln ska fungera. 

Ort 
Invånar-

antal i 
tätorten 

Antal 
handels-
områden 

Antal butiker 
retail mapping 

Försäljnings-
index Total 

detaljhandel 

Försäljnings-
index 

Sällanköps-
handel 

Försäljnings-
index  

Dagligvaru-
handel 

Osby 7 157 0 0 59 31 84 

Älmhult 8 955 1 14 159 230 94 

Östra Göinge 2 920 0 0 36 15 55 

Trelleborg 28 290 2 52 69 52 84 

Ystad 18 350 2 24 109 129 92 

Nässjö 16 725 1 10 75 68 82 

Hässleholm 18 500 3 49 83 78 89 
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OSBY KOMMUN │ Handel på externhandelsområdet 

Handel som kan utvecklas eller hotas? 

Tittar man på resultatet från inventeringen av 
butiker i Osby tätort, den demografiska- och 
geografiska analysen så kan vi säga att kategorier 
som skulle kunna utvecklas på 
externhandelsområdet är:  

 

Hem: Fokus inom denna kategorin är mer på ”gör-
det-själv” koncept och inte på heminredning eller 
trädgård.  

Sport: Fokus på fridlufts- och livstils-koncept.  
Exempelvis jakt/fiske, ridsport etc. 

Elektronik: Koncept som erbjuder lösningar till 
hemmet. Vitvaror.  

Restaurang/Kafé: Fokus på snabba och enkla 
restaurang/fika koncept. Take-away koncept. 

 

Etablering på externhandelsområdet av kategorier 
som skulle hota centrum är: 

 

Klädbutik: Mode/klädbutiker. 

Skor: Renodlad skobutik.  

Livsmedel/kiosk: Dagligvaruhandel skulle 
potentiellt hota handeln i centrum.   

Restaurang/Kafé: Långsamma Food Service 
koncept t.ex. som en restaurang där du sitter en 
lång stund och har service vid bordet. 

 

Man bör fokusera på att etablera nationella- och 
internationella koncept för att dragningskraften ska 
bli så hög som möjligt. Prisspannet bör  vara lågt 
och ligga mellan 3-4 . 
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OSBY KOMMUN │ Konklusion 

Genom analys av detaljhandelsutbudet i Osby Kommun samt analys av demografi, 
geografi ock ekonomiska förutsättningar för etablering av ett nytt handelsområde vid 
Lars Dufwa, kan man säga att ett nytt handelsområde kan potentiellt blir gynnsamt för 
Osby kommun och detaljhandeln totala omsättning.  

 

Med hänsyn till människors köpbeteende och det geografiska läget så kommer det 
externa handelsområdet inte att attrahera andra delar av Norra Skåne i en större 
utsträckning. Områdets attraktivitetspotential kommer att vara begränsad till det 
primära och sekundära upptagningsområdet.  

 

Det som är viktigast är valet av butikskoncept samt storleken på området som kommer 
avgöra vilken påverkan som det kommer att ha för cityhandel och grannkommunerna 
samt framgången av området. Storleken på området bör förankars i storleken av Osbys 
tätort för att inte riskera att bli för stort och påverkar cityhandeln negativt.  

 

En nyetablering med dagligvaruhandel medför större negativa konsekvenser för både 
centrum och grannkommuner  än vad sällanköpshandel kommer att göra. Osbys 
handelsindex för daglivaror indikerar att utbudet är tillräckligt, medans det finns 
utrymme för att öka utbudet inom sällanköpshandeln. Däremot kan man öka 
attraktivitet på det befintliga utbudet i centrum. Genom att lägga fokus på rätt utbud 
och rätt butiksmix kommer troligtvis varken Älmhult kommun och Östra Göinge 
kommun påverkas negativt av ett nytt handelsområde på Lars Dufwa. 

 

Med hänsyn till analyserna och retail mappingen bör butikskoncepten vara fokuserade 
på sällanköpshandel med inriktning på elektronik, sport, snabba restauranger/kafér och 
”gör det själv” inriktade Hem koncept, för både Osby och grannkommunernas skull.  

 

En ytterligare rekommendation är att om man etablerar ett nytt handelsområden bör 
man göra insatser för att förbättra handeln i city samtidigt för att minimera risken för 
att cityhandeln ska bli lidande av en nyetablering. Undersökningar som ger svar på de 
psykografiska frågorna rekommenderas. 
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Planprocessen, markeringen visar i vilket skede planen befinner sig i nu.

HANDLINGAR
Plankarta med planbestämmelser
Plan- och genomförandebeskrivning
Fastighetsägarförteckning 
Lokaliseringsprövning 
MKB
Handelsutredning  
Trafikutredning
Granskningsutlåtande 2

För att få all information och se helheten i ärendet bör plankartan 
läsas ihop med de beskrivningar och utredningar som hör till ärendet. 
Planbeskrivning (och illustrationsplan) skall underlätta förståelsen av 
planförslagets innebörd samt redovisa de förutsättningar och syften planen 
har. Genomförandebeskrivningen redovisar organisatoriska, ekonomiska 
och fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för att detaljplanen skall kunna 
genomföras.

SAMMANFATTNING
Under hösten 2015 har intresset att etablera ett handelsområde utmed väg 
28 förnyats och platsens förutsättningar utreds av kommuen. Planområdet 
ligger precis öster om rastplatsen Lars Dufwa och omfattar ett område med 
både en öppen äng och skog. Ytan är cirka 11 hektar stor. Planområdet 
är beläget utmed väg 23 som går mot Älmhult. Intresse finns att använda 
platsen som handelsverksamhet och utnyttja det goda skyltningsläge som 
finns utmed väg 23. Eftersom Statoil och Lars Dufwa rastplats redan är 
etablerade i område förkommer redan handel i mindre skala. 

Samhällsbyggnad
Osby kommun
283 80 Osby

Handlingarna finns tillgängliga på:
- Samhällsbyggnad, Osby kommun, Parkgatan 1, Osby
- Osbys bibliotek, Ö Järnvägsgatan 16, Osby
- www.osby.se 

Upplysningar om planförslaget lämnas av Kettil Svensson
Telefon: 0709 318 376
kettil.svensson@osby.se

Planbeskrivning för del av Osby 181:5
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INLEDNING

Bakgrund
Redan våren 1997 började Osby kommu utreda förutsättningarna att  
etablera ett handelsområde vid Lars Dufwa, med hjälp av bland annat  
Tyréns och Handels planinstitut. I utredningsarbetet konstaterades att  
standarden för väg 23 klart förbättrats under senare tid. Trafikdimensionen 
och fördelningen av fordon till och från det tänkta handelsområdet  
bedömdes inte påverkas, oavsett om lokaliseringen skedde väster eller öster 
om väg 23.  
 
I slutet av mars 2014 konstaterade kommunen att efterfrågan på  
handel- och industrimark ökat. Lars Dufwa, på östra sidan om väg 23,  
pekades ut som den lämpligaste platsen att etablera verksamheter på.  
Marken ägs av kommunen och utgör tillräckligt stor yta för att en  
etablering ska kunna vara möjlig. Framför allt framhålls närheten till väg 23 
och Tvärleden som orsaker till att Lars Dufwa är den lämpligaste  
placeringen för en handeletablering. Kommunstyrelsen beslutade  
2014-04-23 att ny detaljplan ska tas fram. Under hösten 2015 har  
introduktionsmöte ägt rum med exploatör och med Länsstyrelsen  
2015-11-05 samt Trafikverket 2015-11-17.     

Syfte 
Syftet med planen är att möjliggöra handel, kontor- och 
verksamhetsmöjligheter på del av Osby 181:5, på östra sidan om väg 23 och 
rastplats Lars Dufwa. Avsikten är att kunna utnyttja det goda skyltningsläge 
som väg 23 ger och följa översiktsplanens intentioner.           

Planfakta
Planområdet ligger i utkanten av Osby tätort och omfattar del av Osby 
181:5 och är cirka 11 hektar stort. Området avgränsas i öst av skogsmark 
liksom i norr. I söder finns ett redan planlagt område med ändamålet 
”partilager med utställning”. Söder om detta finns åkermark med 
privat ägare och i väst äger kommunen större delen av marken. Ingen 
bostadsbebyggelse ligger i direkt anslutning till det tänka planområdet. 
Marken är flack och utgörs till största delen av blandskog. I den västra 
delen av planområdet, utmed väg 23, finns en större grusyta som används 
av yrkeschaufförer för paus.   

Planbeskrivning för del av Osby 181:5
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 
 
Översiktsplaner 
Enligt Osbys översiktsplan 2010 strider inte ändringen av markens 
användning mot översiktsplanen. Den fördjupade översiktsplanen över 
Osby tätort (Osby kommun 2010, s 62) pekar ut planområdet som lämpligt 
för industri men även för handelsverksamhet. Bedömningen är att förslag 
till detaljplan med handel- och verksamhetsmöjligheter stämmer väl 
överens med översiktsplanens utpekande av området som handelverksamhet 
(Osby kommun 2010, s 66). Bedömningen är att det finns ett stort intresse 
från kommunen att kunna fullfölja översiktsplanens intentioner och 
utveckla den kommunägda marken. Se även lokaliseringsprövningen för 
översiktsplanens redogörelse.   

Detaljplaner i anslutning till  
planområde se även nästa sida.

Planbeskrivning för del av Osby 181:5
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Detaljplaner
Planområdet är inte tidigare detaljplanelagt. Precis söder om planområdet 
finns dock en detaljplan som också översiktsplanen nämner. Denna 
detaljplan är från 2005 och anger partilager med utställning. Lars Dufwa 
bensinstation är också detaljplanelagd som bilservice och ridhuset bakom 
bensinstationen har bestämmelsen idrott. Bostadsbebyggelsen i sydväst är 
också planlagd. Redan planlagd mark finns mellan förslag till detaljplan och 
den privatägda marken söder. 
 

 
 
Gällande detaljplaner i anslutning till etableringsområdet. Den röda ringen symboliserar 
var förslag till detaljplan är belägen i förhållande till de gällande planerna. Marken 
söder om den blå detaljplanen med bestämmels ”U” är privatägd. Det finns därmed 
redan stora ytor (cirka 40 000 kvadratemeter) detaljplanerad mark mellan den privata 
marken och förslag till detaljplan.
 
Samband med andra projekt
Inga andra projekt bedöms ha betydande inverkan på detaljplanens  
genomförande. 
 
Grönstrukturplan
Grönstrukturplan antagen i maj 2014 pekar inte ut planområdet i någon 
bevarandebemärkelse.

Planbeskrivning för del av Osby 181:5
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Riksintressen och förordnanden
Inom planområdet finns inga riksintressen eller strandskydd. Dock är väg 
23 längs planområdets västra gräns av riksintresse. Bedömningen är att 
vägen inte påtagligt kommer skadas och kontakt hålls med Trafikverket. 

BEHOVSBEDÖMNING/STÄLLNINGSTAGANDE OCH  
MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING
Enligt 5 kap 18 § PBL ska de bestämmelser om miljöbedömningar och 
miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) av planer och program som 
finns i 6 kap 11, 18 och 22 §§ miljöbalken tillämpas, om detaljplanens 
genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen 
har bedömt under inledande möte 2015-11-05 att projektet kan medföra 
betydande miljöpåverkan och en separat MKB har därför upprättats. 
 
OMRÅDETS FÖRUTSÄTTNINGAR
 
Mark och vegetation/vatten
I och kring planområdet växer flera olika trädslag, i huvudsak ek och tall. 
Den lägre vegetationen består i viss utsträckning av ängsytor med klöver 
och småblommor. Det är främst den norra delen som utgörs av skog medan 
den södra och västra delen är öppnare. Vattenföringen är begränsad, inga 
diken eller mindre bäckar förekommer inom planområdet. Söder om 
planområdet, cirka 100 meter från förslag till detaljplan, bedrivs vallodling 
(klöver, gräs, majs) av en privat markägare. Tre gånger om året sprids 
flytgödsel. Viss lukt går att uppfatta från åkermarken men den bedöms inte 
påverka planområdet i någon betydande omfattning. Lukten förekommer 
under en mycket begränsad tid under året. Planområdet bedöms inte heller 
påverka den privata marken eftersom enbart kommunal mark planläggs och 
ett skäligt avstånd hålls till marken. En gällande plan finns dessutom mellan 
den privata marken och förslag till etableringsområdet. På andra sidan 
vägen förekommer redan handel i form av Statoil (Circle K).

 
 

 
 

Planområdets västra del utmed väg 23. 

Planbeskrivning för del av Osby 181:5
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I närheten av planområdet finns en bäck, Hönjarumsbäcken. Den ligger 
precis öster om planområdet och löper upp till Åbrollasjön.  
Vattenföringens riktning i och runt planområdet är främst sydlig och  
sydostlig i riktning mot bäcken. Avsikten är att förlägga två  
sedimenteringsdammar på kommunens mark i de lägre delarna av området 
(bilden nedan). Dammarna förses med munkar för lämpligt vattenflöde mot 
bäcken vilken är tänkt att fungerar recepient till sedimenteringsdammar.      
  

Bilden visar vattenflödet och dess riktning i och runt planområdet. Främst är riktningen 
sydlig och sydostlig. Genom att anlägga två sediementeringsdammar (utmärkta som blåa 
fält) tas dagvattnet omhand. Hönjarumsbäcken som även är utmärkerad i bilden fungerar 
recipient. Munkar används för rimligt vattenflöde till bäcken för god infiltration. 

Planbeskrivning för del av Osby 181:5

Damm

Damm

Hönjarumsbäcken 
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Geotekniska förhållanden 
En undersökning av marken har gjorts på två ställen inom planområdet. 
Markförhållandena är goda med flera olika skikt som övergår från grus till 
större kornstorlek. Undersökningsdjupet ligger på cirka 2.20 meter och i 
botten på provgroparna förekommer större stenar. Provgroparna har grävts 
på den öppna gräsytan och en bit in i skogen enligt bilden nedan. Det finns 
inga tecken på vattensjuk och sank mark. Mer ingående undersökningar kan 
komma att behöva göras i ett exploateringsskede.  

 
  

 
Bild från markundersökningen.
 
Historik och befintlig bebyggelse
I dagsläget finns inga byggnader belägna inom planområdet. Den 
huvudsakliga bebyggelsen i närområdet finns i väst i form av Statoil och 
rastplatsen men även enstaka villor i nord- och nordöst.  

Planbeskrivning för del av Osby 181:5
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Detaljplanen bedöms ha stor betydelse för Osby kommun med god 
potential. Eftersom platsen ligger i utkanten av tärorten är påverkan på 
människor mycket liten och gott avstånd hålls till de entaka byggnader samt 
verksamheter som finns i området.
 
Kulturmiljö och fornlämningar
Inom planområdet finns inga kända bevakningsobjekt i form av bytomter/
gårdstomt eller andra kulturhistoriska lämningar enligt kommunens 
geografiska informationssystem. Om fornlämningar skulle framkomma i 
samband med eventuella markarbeten skall dessa - i enighet med 2 kap 10 
§ lagen om kulturminnen m.m - omedelbart avbrytas och Länsstyrelsen 
underrättas.

Enligt kommunens geografiska informationssystem finns inga kända fornlämningar 
(information från Riksantikvarieämbetet) och ingen natur- och kulturmiljövård. Väg 23 
rödmarkeras och är riksintresseklassad.   

Planbeskrivning för del av Osby 181:5

Lars Dufwa rastplats,  
bensinmack

Planområdet
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PLANENS INNEBÖRD (OCH KONSEKVENSER)
 
Illustrationsplan

Väg 23

Illustrationen visar hur etableringsområdet kan komma att se ut i framtiden. Väg 23 löper längs 
den västra gränsen av planområdet och trafik matas in i områdets södra del. Illustrationsplanen 
är enbart en illustration i plan och syftar till att ge större förståelse av hur området kan gestaltas. 
Korsningen vid Lars Dufwa rastplats illustreras snett upp till vänster. Den vänstra avfarten leder  
in till macken. Trafiklösningen är framtagen enligt trafikutredningen och hör till  
planhandlingarna. 

Planbeskrivning för del av Osby 181:5
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Gator och trafik
En trafikutredningen är framtagen för att ta reda på vilken lösning som 
lämpar sig vid Lars Dufwa korsning och det tänkta handelsområdet. 
Möjlighet finns att svänga av till höger, in mot det tänkta området när 
trafikanterna färdas i norrgående riktning. Möjlighet att svänga av till 
handelsområdet åt vänster för de som kör söderut tillkommer. Parkering 
löses inom detaljplaneområdet. Nedan visas förslag till korsning.

Ritning över korsningen vid Lars Dufwa med körfälten redovisade. 
Korsningen ritas enligt rådande VGU och skapar möjlighet för trafikanterna 
att svänga in till det tänkta området vid färd söderut. Möjlighet att svänga 
höger vid färd norrut finns redan. 

Planbeskrivning för del av Osby 181:5

Lars Dufwa rastplats 
med bensinstation.

Vägen in till planområdet.  
Ett övre fält skapas för  
trafik som svänger norrut.  
Ett  i mitten för trafik i  
västlig riktning och för  
vänstersväng söderut samt 
körfält för trafik in till  
planområdet.

Ett körfält skapas för trafik som 
svänger vänster in till  
planområdet. Vänstersvängfält 
finns redan i södra delen av 
korsningen, in till rastplatsen.  
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Söder om planområdet finns en cirkulationsplats som fördelar ut trafiken 
och bidrar till ett gott trafikflöde vid förslag till korsning. Möjlighet att 
svänga både höger och vänster finns redan vid Lars Dufwa rastplats vid 
färd norrut. För vänstersväng vid färd söderut skapas ett nytt körfält för att 
ordna ett lämpligt trafikflöde, både för trafikanter som fortsätter söderut 
och för de som svänger av mot planområdet. Konsekvenserna för trafiken 
vid förslag till korsning och i närheten bedöms som marginella eftersom 
det redan finns en korsning men som förstärks och byggs ut. Se även 
miljökonsekvensbeskrivningen. Inom planområdet ska det vara möjlig att ta  
sig till kommande transformatorstation med tungt fordon.   
 
Bebyggelseområde och verksamhetsområde
Ny bebyggelse tillkommer och marken behöver ändras så att den kan 
brukas för handel- och kontorsverksamhet, samtidigt som planområdets 
kvalitéer och ytor ska bevaras så långt och effektivt som möjligt.

Teknisk försörjning 
Teknisk försörjningen finns redan dragen till rastplatsen och består av 
avlopp, vatten, el, tele och dagvattenhantering. Fjärrvärmenätet är inte 
draget ut till området. Infrastrukturen med avlopp, vatten och el behöver 
förstärkas till Lars Dufwa rastplats för att sedan dras under väg 23 till 
etableringsområdet. Kontakt hålls med driftbolaget SBVT för att se över 
behov, tillvägagångssätt och kostnader. VA avses dras fram enligt den 
ritning som har tagits fram nedan. 

Planbeskrivning för del av Osby 181:5
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Även dagvattenhanteringen behöver byggas ut. Ett dike (Hönjarumsdiket) 
löper i den östra utkanten av planområdet och används som recepient. Två 
sedimenteringsdammar behöver anläggas för att ta hand om dagvattenet 
för att få en lämplig flödeutjämning och rening. Dessa dammar anläggas i 
utkanten av planområdet i anslutning till handelsverksamheten, liknande 
den damm som finns vid rastplatsen.     
  
Angående elledning i mark får byggnad eller någon annan anläggning inte 
utan ledningsägarens medgivande och lämnade instruktioner uppföras 
på närmare avstånd än 3 meter från ledningen. Inte heller får utan 
ledningsägarens medgivande upplag anordnas eller marknivån ändras 
ovanför ledningen så att reparation och underhåll blir svårt att genomföra. 

Hälsa och säkerhet 
Planområdet angränsar till väg 23 som har en dygnstrafik på cirka 5200 
fordon i norrgående riktning och cirka 6200 i sydlig riktning.
En vall anläggs utmed planområdets västra gräns mot väg 23 för att skapa  
avskildhet och lägre ljudnivåer för verksamheten. Prickmark läggs i 
detaljplanen mot väg 23 för att hålla ett gott avstånd till framtida byggnader. 
Byggnadsfritt avstånd på 30 meter hålls till väg 23 enligt Trafikverkets krav. 
Någon bullerproblematik bedöms inte föreligga med anledning av avståndet 
till vägen och vallen som förläggs mot vägen. De lokala föreskrifterna för 
att skydda människors hälsa och miljön angående exempelvis spridning av 
gödsel tillämpas. 
 
Eftersom planområdet inte är detaljplanelagt sedan tidigare och inte heller 
använts till någon verksamhet bedöms inga markföroreningar finnas. Den 
aktuella delen har aldrig ianspråktagits för bebyggelse och ligger inte heller 
i direkt anslutning till något bostadsområde. 

ADMINISTRATIVA FRÅGOR

Genomförandetid
Genomförandetid för detaljplanen är femton år från att planen vinner laga 
kraft.

Fastighetsrättsliga frågor 
Fastigheten Osby 181:5 är stor och avstyckningar kommer behöva göras för 
att skapa lämpliga fastigheter. En sådan ansökan om avstyckning kommer 
skickas till Lantmäteriet. Lagfaren ägare står för kostnaderna om inte 
köparen tar på sig kostanden. Möjligheter finns också att ordna rättigheter 
för väg inom kvartersmark och kan lösas genom att bilda servitut eller 
gemensamhetsanläggning i en lantmäteriförrätning. 

Planbeskrivning för del av Osby 181:5



14              Planbeskrivning för dp XXXXXX

Planförfarandet 
Planen drivs med det utökade förfarandet.  

Genomförandebeskrivning för del av Osby 181:5

Genomförandebeskrivning
ORGANISATORISKA FRÅGOR
 
Planförfarande
Planen drivs med det utökade förfarandet.

Tidplan
Detaljplanen beräknas antas första halvåret 2017.

Genomförandetid
Genomförandetiden för detaljplanen är femton år efter det att planen vunnit 
laga kraft.
 
Ansvarsfördelning/Huvudmannaskap
Marken planområdet utgör ägs av Osby kommun.  
Exploatören är ansvarig för genomförandet inom kvartersmark.  
 
Kommunen är huvudman för allmänna platser (gator, park- och naturmark). 
Kommunen är huvudman för VA-verksamheten. Driften sköts och byggs ut 
av driftbolaget SBVT. 
 
Avtal
Planändringen berör ingen mark i privat ägo. Eventuella avtal kan 
behöva skrivas med exploatören för att reda ut kostnadsfördelningar och 
markpriser. Ett finansierings- och genomförandeavtal avses skrivas med 
Trafikverket angående ansvarsgränserna för ägande, drift och underhåll. 

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR

Fastighetsbildning
Det är fastighetsägaren som ansöker om en lantmäteriförrättning och 
köparen står för dess kostnader. Syftet med en lantmäteriförrättning är att 
skapa, alternativt ändra en fastighets utbredning. 

Ledningsrätt
För vissa ledningar av allmän karaktär kan ledningsrätt tillskapas. Denna 
rättighet innebär att den som vill dra fram en ledning har rätt att göra så 
inom någon annans fastighet. Rättigheten belastar därmed en fastighet. 
En sådan ledningsrätt tillskapas vid lantmäteriförrättning enligt reglerna i 
ledningsrättslagen.  
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Flyttningar eller andra åtgärder som krävs för att säkerställa Skanovas 
kabelanläggningars funktion ska bekostas av exploatören/fastighetsägaren. 
Det bedöms inte som aktuellt att en sådan ledningsrätt behöver skapas inom 
planområdet.  
 
Någon flyttning eller annan åtgärd bedöms i nuläget inte som sannolik för 
att säkerställa Skanovas och E.ON:s kabelfunktioner. 

Fastighetsrättsliga frågor
Avstyckning från Osby 181:5 kommer behöva göras för den del 
planområdet utgör och ansökan skickas till lantmäteriet. Lagfaren ägare står 
för kostanderna vid lantmäteriförättning. Möjligheter finns också att ordna 
rättigheter för väg inom kvartersmark och kan lösas genom att bilda servitut 
eller gemensamhetsanläggning i en lantmäteriförrätning. 

EKONOMISKA FRÅGOR

Planekonomi
Upprättande av detaljplan bekostas av kommunen. Kommunen står 
för uppkomna kostnader i samband med exploatering, exempelvis 
 anslutningsavgifter, bygglovavgifter och eventuella utredningar. 

TEKNISKA FRÅGOR

Tekniska utredningar
Markradonmätning har utförts och redovisas i Osby kommuns geografiska 
informationssystem. Undersökningen visar att där planområdet är beläget 
ligger radonhalten på 10-25 kBq/m3 vilket är normal nivå.  
Undersökningen av marken visar på goda markförhållanden. Området 
består av isälvssediment vilket ger goda grundläggningsförutsättningar. 

Samhällsbyggnad, Osby kommun, november 2016.

Arne Bertilsson                 Kettil Svensson
Tf. samhällsbyggnadschef         Planarkitekt FPR/MSA



Miljökonsekvensbeskrivning
Del av Osby 181:5, öster om Lars Dufwa

Dnr 2013.ks1144

Osby tätort 
Osby kommun 
Skåne län 

Bild över del av området som detaljplaneläggs med verksamhetsetableringar. 
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Sammanfattning
 
Denna miljökonsekvensbeskrivning behandlar detaljplaneläggning 
av området öster om Lars Dufwa rastplats utmed väg 23. Verksamhet 
planeras för handel, kontor- och verksamheter med anledning av det goda 
skyltningsläget längs väg 23 mot Älmhult i norr och Hässleholm i söder.   
 
Områdets förutsättningar bedöms som goda utifrån dokumenterad 
information såsom plandokument, platsbesök med markundersökning, 
geografiska informationssystem et cetera.  
 
Främst växer blandskog men området karaktäriseras också av öppna 
gräsytor i söder. Inga kända kulturhistoriska lämningar eller rödlistade 
arter finns inom eller i direkt anslutning till planområdet. Inga tecken på 
potentiellt förorenad mark finns enligt Länsstyrelsens GIS-databas eller 
enligt någon dokumentation från kommunen. Vattenföringen är begränsad 
och två sedimenteringsdammar avses förläggas i anslutning till planområdet 
för omhändertagande av dagvattnet.

Nollalternativet innebär att det utpekade området inte planläggs utan 
förblir orört. Konsekvenserna blir att platsen riskerar att växa igen och stå 
outnyttjad. Intentionerna som redovisas i den fördjupade översiktsplanen 
(Osby kommun 2010, s 62) fullföljs inte heller med nollalternativet. 
Påverkan genom planläggningen blir främst på kommunens skog. 
 
Utifrån de miljöutmaningar som framhålls för Skåne 2016-2020 är det få 
som bedöms beröra den aktuella planläggningen.     

Miljökonsekvensbeskrivning av etableringsområde vid Lars Dufwa
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Inledning
 
Enligt 5 kap 18 § PBL ska de bestämmelser om miljöbedömningar och 
miljökonsekvensbeskrivningar av planer och program som finns i 6 kap 11, 
18 och 22 §§ miljöbalken tillämpas, om detaljplanens genomförandet kan 
antas medföra en betydande miljöpåverkan. Denna bedömningen har gjorts 
under möte med Länsstyrelsen 2015-11-05. Kraven i 6 kap 12 och 13 §§ 
miljöbalken ska även tillgodoses.

Miljökonsekvensbeskrivningen tas fram eftersom förslag till detaljplan 
för del av Osby 181:5, öster om Lars Dufwa rastplats bedöms kunna 
medföra betydande miljöpåverkan. Miljökonsekvensbeskrivningen inriktar 
sig i första hand på de lokala fysiska miljöeffekter som planförslaget 
kan ge upphov till. Strategier och mer övergripande frågor behandlas i 
andra övergripande dokument som exempelvis översiktsplanen och den 
fördjupade översiktsplanen för Osby tätort.  

Förslag till detaljplan avser verksamhetsetableringar utmed väg 23 och  
därigenom kunna utnyttja det goda kommersiella läget.  

Miljökonsekvensbeskrivning av etableringsområde vid Lars Dufwa
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Syfte och bakgrund
Syftet med miljökonsekvensbeskrivningen klargörs i 3 kapitlet 3 §  
miljöbalken. 
 
Ändamålet med en miljökonsekvensbeskrivning för en verksamhet eller 
åtgärd är att identifiera och beskriva de direkta och indirekta  
effekter som den planerade verksamheten eller åtgärden kan medföra. Dels 
på människor, djur, växter, mark, vatten, luft, klimat, landskap och kul-
turmiljö, dels på hushållningen med mark, vatten och den fysiska miljön i 
övrigt, dels på annan hushållning med material, råvaror och energi.  
 
Syftet är också att möjliggöra en samlad bedömning av dessa effekter på 
människors hälsa och miljön.

Bakgrunden till beslutet att upprätta förslag till detaljplan för området öster 
om Lars Dufwa togs 2014-04-23 av kommunstyrelsen i Osby. Behovet av 
publika områden för företag- och handelsetableringar har ökat de senaste 
åren. Det utpekade området kan locka till företagsetableringar och  
potentiellt ge fler arbetstillfällen i kommunen.  

Miljökonsekvensbeskrivning av etableringsområde vid Lars Dufwa
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Geografisk avgränsning
Utredningsområdet är avgränsat med hänsyn till den planerade 
exploateringen och den yta verksamhetsetableringarna kan kräva. 

 
Området som utreds är markerad i rött och ligger i utkanten av Osby tätort.
 
Den geografiska avgränsningen av planområdet omfattar enbart en 
fastighet i kommmunens ägo, del av Osby 181:5. Kommunen äger även 
stora delar av marken runt planområdet. Västra sidan om planområdet 
avgränsas av riksväg 23. Planområdet utgörs främst av blandskog av typisk 
bondeskogskaraktär. Huvudsakligen finns tallar i området men också 
relativt mycket lövskog. I södra delen är platsen öppen med ängsytor.   
 
 

Miljökonsekvensbeskrivning av etableringsområde vid Lars Dufwa
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Miljömålen
Riksdagen har antagit sexton nationella miljökvalitetsmål. Målen 
beskriver de egenskaper som natur- och kulturmiljön måste ha för att 
samhällsutvecklingen ska vara ekologiskt hållbar (regeringen.se). 
Av de nationella målen bedöms några beröra projektet. Dessa miljömål 
är levande sjöar- och vattendrag, god bebyggd miljö och ett rikt växt och 
djurliv. Det utpekade området är mycket begränsat och avser inte någon  
industriverksamhet. Övriga miljökvalitetsmål anses därför inte beröras. 
 
Utöver de nationella miljömålen har Skåne ett regionalt åtgärdsprogram, 
skånska åtgärder för miljömålen, som pekar ut skånska utmaningar 
och prioriterade åtgärder. Detta åtgärdsprogram kan utgöra underlag 
för strategiska program och fysisk planeringen såsom överktsplaner, 
infrastrukturplaner och utvecklingsprogram. De största utmaningarna som 
framhålls för miljöarbetet i Skåne 2016-2020 (Länsstyrelsen 2016, s 2, 6) 
är: 

Hållbara transporter i Skåne
• Ökad andel kollektivtrafikresande.
• Stärkt kollektivtrafik genom utvecklad översiktsplanering.
• Ökad andel fossilbränslefri uppvärmning, el och transporter.

Hänsyn till Skånes hav, sjöar och vattendrag
• Hänsyn till klimatförändringar i fysisk planering.
• Minskat näringsläckage och utsläpp av miljögifter till vatten.
 
Hushållning med Skånes mark- och vattenresurser
• Begränsad exploatering av åkermark.
• Framtagande av vatten- och avloppsplaner.
• Skydd av kommunala och större privata dricksvattentäkter.

Skydd av Skånes natur- och kulturvärden
• Skydd av värdefulla natur- och kulturmiljöer.
• Värdetrakter och landskapsperspektiv i fokus.
• Kompensationsåtgärder för att ersätta förlorade natur och kulturvärden.
• Säkerställande av tillgången till allemansrättslig mark.

Hållbar konsumtion i Skåne
• Miljö- och sociala krav i offentlig upphandling.
• Information för en giftfri vardag. 

Miljökonsekvensbeskrivning av etableringsområde vid Lars Dufwa
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Av dessa utmaningar är det få som är relevanta för genomförandet av 
detaljplanen öster om Lars Dufwa. De är ändå viktiga att framhäva i 
miljöarbetet eftersom de bidrar med att peka ut riktningen för den fysiska 
planeringen. I viss utsträckning berörs hänsyn till Skånes hav, sjöar och 
vattendrag samt hushållning med Skånes mark- och vattenresurser. Dessa  
fokusområden tas vidare i planläggning och i denna 
miljökonsekvensbeskrivning.  

Miljöbalken 

Den 1 januari 1999 trädde miljöbalken i kraft vilket gjorde att ett nytt 
verktyg introducerades i det svenska miljöarbetet.  
 
Miljöbalken syftar bland annat till att människors hälsa och miljön skyddas 
mot skador och olägenheter oavsett om dessa orsakas av föroreningar eller 
annan påverkan. Men också att värdefulla natur- och kulturmiljöer skyddas 
och vårdas  samt att den biologiska mångfalden bevaras. Mark, vatten och 
den fysisk miljö i övrigt ska användas så att den från ekologisk, social, 
kulturell och samhällsekonomisk synpunkt långsiktig god hushållning 
tryggas. Syftet är också att återanvändning och återvinning liksom annan 
hushållning med material, råvaror och energi främjas så att ett kretslopp 
uppnås (riksdagen.se). 

Miljökvalitetsnormerna 

Miljöbalken ställer krav på åtgärder ifall miljökvalitetsnormerna (MKN) 
överskrids. De miljökvalitetsnormer som finns gäller för buller, luft- och 
vattenkvaliteten. Till exempel kan inte några nya utsläppstillstånd ges om 
miljökvalitetsnormerna överskrids. När det gäller fysisk planering kan inte 
en ny detaljplan vinna laga kraft om genomförandet leder till att MKN 
överskrids. Idag finns fyra förordningar om miljökvalitetsnormer, en för 
föroreningar i utomhusluft, en för olika parametrar i fisk- och musselvatten 
och en för omgivningsbuller (naturvårdsverket.se).

Hänsynsreglerna

I 2 kap Miljöbalken återfinns de allmänna hänsynsreglerna. Om avsikten 
är att göra något, eller att någon tänker göra något, som kan få inverkan på 
miljön eller på människors hälsa, ska de allmänna hänsynsreglerna följas. 
Hänsynsreglerna behöver dock inte följas om åtgärden är av försumbar 
betydelse med hänsyn till balkens mål. Syftet med reglerna är i huvudsak att 
förebygga negativa effekter och att miljöhänsynen i olika sammanhang ska 
öka (riksdagen.se).

Miljökonsekvensbeskrivning av etableringsområde vid Lars Dufwa
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I detta projekt kommer hänsynsreglerna att beaktas genom att kommunens 
planeringsprocess enligt plan- och bygglagen (PBL) följs och att krav på 
kvalitetssäkring, miljöhänsyn och säkerhet under byggtiden tillämpas.

Platsens förutsättningar
Markanvändning och landsskapsbild

Planområdet är till stor del exponerat mot väg 23 och ligger mitt emot det 
redan etablerade området Lars Dufwa rastplats med Statoil. 

Planområdets västra sida med riksväg 23. Bilden är tagen mot nordöst.
 
Platsen präglas i stor utsträckning av väg 23 som går norrut mot Älmhult 
och söder mot Hässleholm. Eftersom platsen ligger i utkanten av Osby 
tätort präglas den starkt av omgivande skog men också av rastplatsen Lars 
Dufwa.

Lars Dufwa rastplats och Statoil. Bilden är tagen mot andra sidan vägen i jämförelse 
med bilden ovan. Riktningen är västlig. 

Miljökonsekvensbeskrivning av etableringsområde vid Lars Dufwa
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Planområdets landskapsbild karaktäriseras av närheten till Småland. 
Öppet jordbrukslandskap möter tät blandskog och den glesa bebyggelsen 
utgörs i huvudsak av gårdar och friliggande villor. Söder om planområdet 
och längs väg 15 finns ytor för lantbruksverksamhet. Vallodling bedrivs 
(gräs, klöver och majs) och gödslas cirka 3 gånger om året med flytgödsel. 
Förslag till detaljplan omfattar ingen av denna mark, enbart oanvänd 
kommunägd mark. Den mark som kommer i fråga för etablering är 
framför allt det som idag är skog och till viss del äng eller som helt saknar 
användning. Gödselspridningen för lantbruksverksamheten bedöms inte 
påverka planområdet i någon betydande mening. Gödslingen sker under en 
begränsad omfattning och under en kort tidsperiod av året.

Riksväg 23 norrut mot Älmhult. Till höger ligger planområdets nordligaste del.

Boendemiljö
 
I anslutning till planområdet finns flertalet privata fastigheter. De är till 
största delen skogs- eller jordbruksfastigheter utan något bostadshus. 
En av fastigheterna utgörs av ett bostadshus (Marklunda 3:21) cirka 
100 meter från planområdet och bedöms kunna påverkas i mindre grad 
av exempelvis buller och damning från de planerade verksamheterna. 
Negativa konsekvenser bedöms uppstå om än i mycket liten utsträckning då 
bostadshuset kommer ligga relativt långt från planområdet. Uppkomst av 
någon lukt eller något luftutsläpp bedöms marginella eftersom etableringen 
avser verksamhetsetableringar med kontor- och handelsverksamhet. 
Buller från verksamheter beror till viss del på vilken typ av handel 
och kontorsverksamhet som etablerar sig inom området. Lagstiftning 
som reglerar gränsvärden för utsläpp och buller finns och kommer att 
behandlas i kommande tillståndsansökan eller anmälan enligt miljöbalken 
för verksamheten. En del av verksamheterna kan dock komma att vara 
för små eller har en viss typ av verksamhet som inte är tillstånds- eller 
anmälningspliktiga.

Miljökonsekvensbeskrivning av etableringsområde vid Lars Dufwa
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Naturmiljö

Norr om planområdet finns ett mindre område som är sankt och illustreras 
med brunt fält. Eftersom det är planområdets nordligaste utkant bedöms 
inte området påverka projektet negativt. Det finns inte heller några kända 
forn- eller kulturhistoriska lämningar, naturreservat, naturvårdsområden, 
riksintressen (undantaget väg 23) eller Natura 2000 områden. 

De lila fälten på kartan representerar fornlämningar liksom de lila prickarna. De röda 
prickarna är kulturhistoriska lämningar, de gröna fälten är lövängsrest/lövskogslund. De 
bruna illustrerar sumpskog och de röda fälten alsumpskog. De blåa fälten i norr är ängs- 
och hagmarksinventering.

Kulturmiljö

Det aktuella planområdet berörs inte av riksintresseområde för kulturmiljö 
eller något kulturreservat för Skåne.  

Planområdet

Miljökonsekvensbeskrivning av etableringsområde vid Lars Dufwa
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Däremot finns en del fornlämningar  i anslutning till planområdet. 
Fornlämningarnas status varierar. Några utgörs av kulturhistoriska 
lämningar andra är exempelvis bevakningsområden. Fornlämningarna i 
anslutning till planområdet redovisas på kartan nedan. Det finns inte heller 
någon gammal jordbruksmark som berörs. Detta finns inga biotopskyddade 
objekt enligt 7 kap miljöbalken.

 
Bilden visar riksantikvarieämbetets karta över olika lämningstyper som offerkast, fossila 
åkrar et cetera. Det finns inga lämningar i eller i direkt anslutning till planområdet.

Buller

Konsekvenserna vad gäller buller från vägtrafik är i viss mån beroende 
av vilken verksamhet som etableras inom områdena. Planområdet är 
dock relativt begränsat i sin utbredning. Om det blir fullbyggt kommer 
det att påverka bullersituationen på omkringliggande vägar. Om endast 
verksamheter som alstrar små fordonsmängder, exempelvis lager, etablerar 
sig inom området kommer dagens bullersituation huvudsakligen att kvarstå. 
En mer blandad verksamhet kan dock ge upphov till en del trafikökningar. 
Miljökonsekvensbeskrivningen utgår ifrån förordning (2015:216) om 
trafikbuller vid bostadsbyggnad. Förordningen säger att buller från 
spårtrafik och vägar inte bör överskrida 55 dBA ekvivalent ljudnivå vid en 
bostadsbyggnads fasad. Samt inte 50 dBA ekvivalent ljudnivå och 70 dBA 
maximal ljudnivå vid en uteplats om en sådan ska anordnas i anslutning 
till byggnaden. För en bostad om högst 35 kvadratmeter gäller i stället för 
vad som anges i första stycket 1, att bullret inte bör överskrida 60 dBA 
ekvivalent ljudnivå vid bostadsbyggnadens fasad. Bullervärdena är av vikt 
att ta upp även om inga bostadshus kommer att påverkas eller ligger i direkt 
närhet till etableringsområdet.

Miljökonsekvensbeskrivning av etableringsområde vid Lars Dufwa
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Hushållning med naturresurserna 
 
Planområdet medför inte något intrång i områden som Länsstyrelsen 
klassar som brukningsvärd eller på annat sätt bevarandevärd. Den planerade 
verksamhet kommer dock att medföra att andel hårdgjord yta ökar, vilket 
innebär att mängden dagvatten kommer att öka. En översiktlig vatten och 
dagvattenanalys är sammanställd på kartan nedan. I denna beskrivs hur 
vattnet rinner i planområdet när det regnar och vattnets rörelse i marken. De 
hårdgjorda ytornas påverkan på dagvattnets rörelse och effekt i och även 
utanför planområdet tas i beaktning. Flödesanalysen av vattnet och samtal 
med kommunekologen ligger till grund för dagvattenhanteringen och 
placeringen av sedimenteringsdammar. De negativa konsekvenserna består 
till största delen av rent arealbortfall. Planområdet görs inte heller större än 
vad som är nödvändigt för den tilltänkta verksamheten. Översiktsplanen 
pekar egentligen ut ett mycket större område för verksamhetsetableringen 
än vad som planläggs med förslag till detaljplan.    

Miljökonsekvensbeskrivning av etableringsområde vid Lars Dufwa
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Trafik- och trafiksäkerhet

En separat trafikutredning är framtagen av Atkins och hör till  
planhandlingarna. De mätningar Trafikverket gjort visar att dygnstrafiken 
på väg 23 söderut mot Hässleholm är goda, cirka 6200 fordon. Det ger ett 
större underlag för handelsverksamhet och ökar attraktiviteten.  
Trafikunderlaget är cirka 5300 fordon per dygn i norrgående riktning och 
gör området lämpligt som skyltningsläge. Infarten till området sker genom 
korsningen i höjd med Lars Dufwa rastplats och in på en mindre väg som är 
grusbelagd. Förbindelsen till rastplatsen sker på motsatt sida. Väg 23 är  
rekommenderad väg för farligt gods vilket innebär att vägen är utpekad som 
lämplig för sådana transporter. Vägen har ett byggnadsfritt avstånd på 30 
meter vilket beaktas i detaljplanen. Ingen gång- och cykelväg finns i nuläget 
och skyltningen är huvudsakligen varning för älg och hastighetsbegränsning 
100 km/h.    

 

Skyltning utmed väg 23.

Tillgängligheten till planområdet ordnas genom att en väg dras in till  
planområdet i korsningen vid Lars Dufwa. En bred ut- och infart finns redan  
där vägen dras in. Vägen är dock grusad och behöver asfalteras  
och breddas. I förslag till korsning som är framtagen i trafikutredningen 
av Atkins, skapas ett nytt vänstersvängfält för trafik som kör söderut och 
svänger in mot det tänkta området. För utfarten från det tänkta området 
ordnas körfält för trafikanter som både svänger av mot norr, söder och även 
körtfält för trafikanter som kör till planområdet söderifrån. Förslag till  
korsningen är ritad enligt rådande VGU och  
kapacitetsberäkningsprogrammet Capcal har använts. Eftersom det redan 
finns en korsning vid Lars Dufwa som också avses att byggas ut bedöms  
påverkan på vägnätet och trafiken som mycket små. En cirkalationsplats 
finns cirka 450 meter söder om korsningen vilket bidrar till ett jämnare  
trafikflöde för närliggande vägnät.  

Miljökonsekvensbeskrivning av etableringsområde vid Lars Dufwa
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Väg 23 håller en god standard med bland annat mitträcke. Från  
cirkulationsplatsen i söder och ett gott stycke norrut, med Lars Dufwa rast-
plats inräknat, är sikten för trafikanterna mycket god. Belastningen på kors-
ningen bedöms öka något men inte trafikmängden på väg 23. Trafiksignaler 
avses inte användas i korsningen. En signalerad korsning ger enligt  
trafikutredningen (Atkins 2016, s 12) en större fördröjning, särskilt på 
huvudleden. Avsikten är att bibehålla det goda trafikflödet som redan finns. 
Nedan redovisas förslag till korsning.
 

Förslag till korsning vid Lars Dufwa

Genom korsningsförslaget och vägen som dras in till planområdet ökar de 
hårdgjorda ytorna inom området. Dagvattenhanteringen från de hårdgjorda ytorna 
hanteras med sedimenteringsdammar. Effekterna på omkringliggande vägnät 
bedöms som låga eftersom vägarna i närheten är förhållandevis stora och väl 
utbyggda med goda siktförhållanden. 

Miljökonsekvensbeskrivning av etableringsområde vid Lars Dufwa
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Förorenad mark

Inom planområdet finns inga områden som Länsstyrelsen i Skåne län anger 
i sin GIS-databas som potentiellt förorenade. Det är miljödata som använts 
(länk och webbsida uppdaterad 2016-04-13 enligt IT-enheten). Förorenade 
områden är kopplade till flera befintliga industriverksamhetsområden i 
andra delar av Osby och berör inte planområdet. Några av de verksamheter 
som anges som möjligt förorenade är sådant som kommunal avfallsdeponi 
och verkstadsindustri. Etableringsområdet har inte tidigare använts till 
någon verksamhet och är inte heller utmarkerat som förorenat.  

Geoteknik

En undersökning av markförhållandena har utförts inom planområdet.
Två provgropar har grävts, en på den öppna ängsytan och en i skogen. 
Provgroparna gjordes cirka 2,20 meter djupa och markförhållandena visar 
sig goda utan några sanka förhållanden. Mestadels består materialet av grus 
och sten som ökar i storlek med djupet.  

 
Ortofoto över planområdet med provgroparna utmarkerade.
    

    

    
Bilderna visar de två provgroparna som gjorts. Den vänstra bilden är från provgropen på 
den öppna ängsytan och den högra är från skogen. 
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Enligt SGU:s jordartkarta över Osby tätort med omnejd utgör planområdet 
isälvssediment. Det innebär att marken består till stor del av sand, grus och 
stenar.  

    

    SGU:s jordartkarta visar också på att det finns   
    flera områden som utgörs av torv. Marken   
    är sank på dessa ställen och olämplig att    
    bygga på. Det finns inga sådana områden i   
             planområdet och inte heller i anslutning till det.
              Bedömningen är att markförhållandena överlag   
    är goda. Planområdet markerad med röd ring. 
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Gällande planer och program

Planområdet är inte tidigare detaljplanelagt. Precis söder om det utpekade 
etableringsområdet finns dock en detaljplan som också översiktsplanen 
nämner. Denna detaljplan är från 2005 och anger partilager med utställning 
vilket är en bestämmelse som inte används idag. Lars Dufwa bensinstation 
är också detaljplanelagd som bilservice och ridhuset bakom bensinstationen 
har bestämmelsen idrott. Bostadsbebyggelsen i sydväst är också planlagd.

Bild över gällande detaljplaner som finns i anslutning till etableringsområdet. Lars 
Dufwa rastplats har bestämmelsen G, bilservice. 

Översiktsplanen för Osby kommun, antagen 2010, strider inte mot den 
tänkta markanvändningen. Den fördjupade översiktsplanen över Osby 
tätort (Osby kommun 2010, s 62) pekar ut området som lämpligt för 
handelsverksamhet. Bedömningen är att förslag till detaljplan stämmer väl 
överens med översiktsplanens utpekande av området som handelverksamhet 
(Osby kommun 2010, s 66). Se även tillhörande lokaliseringsprövningen för 
översiktsplanens redogörelse.
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Den fördjupade översiktsplanen över Osby tätort. Planen pekar ut etableringsområdet 
(område C) som industri men också som möjligt handelsområde. Avsikten är inte att 
planera en så stor yta som den fördjupade översiktsplanen pekar ut. 
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Beskrivning av planförslaget
 
Etableringsområdet öster om Lars Dufwa matas dels via befintlig 
infrastruktur samt med ett nytt infartsläge som tillkommer från väg 23.
Inom området med byggrätt, tillåts en byggnadshöjd om 10 och 15 meter.  
 
Verksamheterna som tillåts inom planområdet är kontor, handel- och 
verksamhetsändamål. Exploateringsgraden regleras i planen med 35 % och 
50 % byggrätt. Ytor för angöring och parkering samt lämplig plats för 
personalens rastmöjlighet utomhus anordnas inom varje fastighet som 
tillkommer inom planområdet. Väg 23 är rekommenderad väg för farliga 
godstransporter och en byggnadsfri zon om 30 meter gäller från vägen. Mot 
väg 23 införs därför i huvudsak en vall för avskiljdhet och bullerdämpning 
samt en bebyggelsefri zon som regleras med prickmark ”marken får 
inte bebyggas”. I övrigt gäller att byggnader måste placeras minst 4,5 
meter ifrån tomtgräns. Planområdets yta omfattar cirka 11 hektar. Två 
sedimenteringsdammar placeras precis utanför planområdet för hantering av 
dagvattnet enligt flödeskartan på sidan 13. Dammarna förläggs strax öster 
om planområdets utkant och förses med munkar för att reglera flödet till en 
rimlig nivå för infiltration. 

Nollalternativet
I miljökonsekvensbeskrivningen ska ett alternativ där projektet 
inte genomförs beskrivas, ett så kallat nollalternativ. De föreslagna 
förändringarna jämförs med nollalternativet. Nollalternativet avser därmed 
en tänkt framtida situation om detaljplanering och föreslagna projekt inte 
genomförs. Därför utgörs nollalternativet av nuvarande landskapsbild och 
markanvändning. Eftersom det inte finns någon officiell markanvändning 
i dokumentsform som gäller idag, bedöms marken främst som en 
skogstillgång för kommunen. Den grusade ytan i den sydvästligaste delen 
av planområdet behöver nämnas då den brukas som tillfällig parkering för 
förbipasserande chaufförer.     

Om nollalternativet väljs innebär detta att planområdets skogsmark 
inte påverkas av en framtida verksamhetsetablering. Eventuella 
skogsbruksåtgärder inklusive avverkningar kan vidtas på samma sätt som i 
nuläget.

Nollalternativets konsekvenser
Som nollalternativ gäller att inga förändringar i markanvändningen sker 
och den naturliga utvecklingen kommer att fortgå. Om nollalternativet väljs 
innebär detta att planområdets skogsmark- och ängsmark inte påverkas av 
en framtida verksamhetsetablering. 
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Befintliga verksamheter i anslutning till planområdet (Lars Dufwa rastplats) 
kommer att pågå, men svårigheter och osäkerhet kommer att råda i 
framtiden vid eventuella bygglovsansökningar både för kommunen och 
allmänheten. Idag står kommunen nästan helt utan detaljplanerad mark för 
kontor, handel och verksamheter vid någon eventuell företagsetablering, 
vilket medför en begräsning för samhällsutvecklingen.
 
Stora ytor av planområdet består av skogs- och ängsmark. Risk finns att 
dessa områden växer igen. Eftersom området i gällande översiktsplan anges 
som tätortsutveckling med möjlighet till handels- och industriverksamhet 
bedöms inte nollalternativet följa översiktsplanens intentionerna. Varken i 
den fördjupade översiktsplanen eller i översiktsplanen som helhet.

 Miljömålsuppfyllelse och samlad bedömning 
Sett ur ett större perspektiv innebär planförslaget i förlängningen 
att förutsättningar för en hållbar utveckling skapas i kommunen. 
Omvandlingen av området öster om Lars Dufwa ger förutsättningar för 
verksamhetsetableringar i ett område som ligger bra till, både lokalt och 
regionalt och även ur ett kommunikationsperspektiv.  
 
Planförslagets läge vid rastplats Lars Dufwa och väg 23 erbjuder effektivare 
transporter och ligger fördelaktigt (förhållandevis långt från bostäder) 
samtidigt som Osby kan omvandlas och genom etableringsförslaget 
utveckla sin handel. Etableringen utgör därmed en viktig förutsättning 
för att möta befolkningstillväxt men framför allt möjligheten till fler 
arbetstillfällen.
 
Etableringsområdet begränsas till sin storlek för att inte ta mer mark 
i anspråk än nödvändigt. Området inhyser inte heller några rödlistade 
arter, fornlämningar eller skyddsvärd natur vilket medför att få av de 16 
miljömålen berörs. Detsamma gäller för Skånes utmaningar för miljöarbetet 
2016-2020. 
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Utifrån den föreslagna verksamhet, samt platsens läge och förutsättningar 
bedöms inte den planerade verksamheten ha någon skadlig inverkan med 
undantag för areabortfall. Efter platsundersökningar bedöms det inte finnas 
någon skyddsvärd natur, inga känsliga eller rödlistade arter, forn- eller 
kulturhistoriska lämningar och inte heller något riksintresse med undantag 
för väg 23. Åtgärderna och etableringen bedöms utifrån dokumenterat 
material och den kunskap som finns om att etableringskonsekvenserna inte 
medverka till att någon miljökvalitetsnorm enligt 5 kapitlet miljöbalken 
överträds.  

Planerat ändamål kommer att exponeras mot väg 23. För att minska 
exponeringen förläggs en vall mot väg 23 och naturzoner föreslås att sparas, 
vilket bedöms som positivt. Detta medför en minskning av verksamheternas 
dominans i landskapet och ger ett visuellt skydd. Genom naturzonerna och 
att begränsa användningen av skogen sparas naturen. Vegetation medför 
även att verksamhetsområdets visuella uttryck mjukas upp. 

Resultat
 
I detta avsnitt görs den slutliga analysen som detaljplaneförslaget kan 
medföra utifrån det material och den dokumentation som använts i 
miljökonsekvensbeskrivningen. 
 
Landskapsbilden och naturen påverkas främst av att träd behöver avverkas. 
Ingen skyddsvärd natur finns inom eller i anslutning till planområdet. 
Åtgärder vidtas för att eventuellt skadliga verkningar undviks. Två 
sedimenteringsdammar förläggs i anslutning till planområdet för att hantera 
dagvattnet från de hårdgjorda ytorna. Inte mer mark än nödvändigt tas i 
anspråk i förhållande till vad verksamheten kräver. 
Viss flytgödselspridning förekommer söder om planområdet men 
förekommer under en begränsad tid och omfattning (3 gånger om året). 
Mindre lukt kan uppfattas men påverkar inte förekommande 
handelsverksamhet precis på andra sidan väg 23 (på västra sidan vägen) 
i någon större bemärkelse. Ingen lukt förekommer heller inomhus i den 
befintliga handelsverksamheten efter undersökning.  
 
Enligt kommunens geografiska informationssystem och Lantmäteriets 
fornsök finns inga kulturhistoriska lämningar. Om fornlämningar ändå 
skulle framkomma i samband med eventuella markarbeten kommer dessa - i 
enlighet med 2 kap 10 § lagen om kulturminnen m.m - omedelbart avbrytas 
och Länsstyrelsen underrättas. Etableringsområdet ligger inte i direkt 
anslutning till någon bostadsbebyggelse. Den huvudsakliga bebyggelsen 
utgörs av befintlig handel och service genom rastplatsen. Huvudsakligen 
kommer bullret från väg 23 och en vall uppförs i planförslaget mot vägen 
för avskiljdhet och bullerdämpning. Byggnadsfri zon om 30 meter hålls mot 
väg 23.     
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Det finns inget känsligt växt- eller djurliv och enligt Länsstyrelsens  
GIS-databas bedöms inte marken vara förorenad. Alternativa lokaliseringar 
presenteras separat i lokaliseringsprövningen. Etableringsområdet vid 
Lars Dufwa följer den fördjupade översiktsplanen för Osby väl och 
markförhållandena bedöms som goda. 
Om nollalternativet följs går detta emot vad översiktsplanen pekar ut 
och området riskerar att växa igen och inte brukas alls. Kommunen ser 
ett stort värde i att fullfölja de övergripande planeringsdokument som 
agerar vägledning och paraply för vidare planering. Om det dessutom går 
att reducera markytan som tas i anspråk för att hushålla med mark- och 
vattenanvändningen är detta en stor fördel. Av betydelse att framhålla är 
att översiktsplanen pekar ut ett mycket större område än vad som föreslås 
detaljplaneläggas. Värdet i att bevara så mycket natur som möjligt och 
reducera påverkan på landskapsbilden ser kommunen är av avgörande 
betydelse. 

Samhällsbyggnad, Osby kommun, oktober 2016

Arne Bertilsson     Kettil Svensson  
Tf. Samhällsbyggnadschef    Planarkitekt FPR/MSA 
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Lokaliseringsprövning
Del av Osby 181:5, öster om Lars Dufwa

Den tilltänkta platsen vars lämplighet prövas i detta dokument. Avgränsningen är 
rödmarkerad och ungefärlig.
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Sammanfattning 
 
Översiktsplanen som är antagen 2010 av kommunfullmäktige pekar ut tre 
områden, C, D och F som lämpliga för handel. Område C på östra sidan om 
väg 23 och Lars Dufwa rastplats framstår som lämpligast. De  
geotekniska förhållandena är bäst och det finns ett intresse att etablera sig 
på området på grund av skyltningsläget.  
 
Handel förekommer redan vid Lars Dufwa i form av Statoil vilket gör  
platsen naturlig att stanna till vid. De två andra områdena som  
översiktsplanen pekar ut, D och F, är i viss uträckning sanka och har inte 
samma naturliga koppling till handel. Område F bedöms ligga för nära  
bostadsbebyggelse och har inte samma trafikunderlag och därmed  
skyltningsläge. Område D har utretts tidigare och visade sig olämpligt med 
hänsyn till den sanka marken. Flera bäckar rinner också genom området.  
 
En etablering på huvudalternativet, öster om Lars Dufwa rastplats,  
stämmer överens med översiktsplanens riktlinjer och bedöms vara det bästa 
alternativet utifrån de dokument som undersökts.     
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Inledning

Lars Dufwa är ett område beläget på den östra sidan av väg 23, i den  
nordöstra utkanten av Osby tätort och utreds som möjligt verksamhet- och 
handelsområde. Några av kvalitéerna består i förbindelsen som väg 23 har 
norrut mot Älmhult och Ikea samt söderut mot Hässleholm. Därmed finns  
förutsättningar för ett bra besöksunderlag och gott skyltningsläge. Lars 
Dufwa ligger knappt 3,5 kilometer från Osby tåg- och busstation vilket ger 
goda möjligheter till kollektiva färdmedel för allmänheten. Det omgivande 
området karaktäriseras av skog som i huvudsak ägs av kommunen och  
öppen åkermark med privata ägare. På den västra sidan om vägen 23 och 
det utpekade området ligger Lars Dufwa rastplats med möjlighet till  
restaurang och mindre livsmedelshandel.  
 

Ortofotot visar det utpekade områdets relation till Osby tätort. Området är beläget precis öster om 
Lars Dufwa rastplats och riksväg 23, markerat med röd ring.
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Syfte och bakgrund

Syftet är att undersöka och pröva Lars Dufwa områdets lämplighet för  
verksamhet- och handelsetablering i jämförelse med alternativa  
lokaliseringar. Urvalet av lokaliseringsmöjligheter grundar sig  
huvudsakligen på de riktlinjer som ges i den fördjupade översiktsplanen för 
Osby tätort och översiktsplanen antagen 2010-11-29. Fördelar och  
nackdelar med områdena framhålls för att kunna visa på vilken plats som är 
mest lämplig. Översiktsplanen är vägledande för hur mark- och  
vattenområden ska användas och långsiktigt utvecklas enligt 3 kap § 2 PBL.  
 
Under våren 1997 började Osby kommun genom dåvarande tekniska  
kontoret utreda förutsättningarna att etablera ett handelsområde vid Lars 
Dufwa, med hjälp av bland annat Tyréns och Handels planinstitut. I  
utredningsarbetet konstaterades att standarden för väg 23 klart  
förbättrats under senare tid. Trafikdimensionen och fördelningen av fordon 
till och från det tänkta handelsområdet bedömdes inte påverkas oavsett 
om lokaliseringen skedde väster eller öster om väg 23. Dock bedömdes att 
etablering på den östra sidan om vägen skulle trafiktekniskt innebära något 
större problem jämfört med den västra sidan med hänsyn till de  
förutsättningarna som fanns då. En större andel trafik behövde korsa  
huvudvägen. 
 
Handelns planinstitut konstaterade att vid en handelsetablering vid Lars 
Dufwa skulle marknaden i kommunen tillföras en lägre prisbild och en 
större sortimentsbredd. Det ekonomiska inflödet skulle också öka  
samtidigt som utflödet från kommunen skulle få förutsättningar att minska. 
 
I slutet av mars 2014 konstaterade dåvarande verksamhetsområde  
samhällsutveckling att efterfrågan på handel- och industrimark ökat. 
Lars Dufwa, på östra sidan om väg 23, pekades ut som den lämpligaste  
platsen att etablera verksamheter på. Marken ägs av kommunen och utgör 
tillräckligt stor yta för att en etablering ska kunna vara möjlig. Framför allt 
framhålls närheten till väg 23 och Tvärleden som orsaker till att  
Lars Dufwa är den lämpligaste placeringen för en handelsetablering. 
Kommunstyrelsen beslutade 2014-04-23 att ny detaljplan ska tas fram.      
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Underlag och analys

    

   

 
Den fördjupade översiktsplanen för Osby tätort som är del i  
översiktsplanen, antagen 2010-11-29 av kommunfullmäktige, pekar ut fler 
framtida användningsområden för centralorten. Huvudsakligen pekas den 
nordöstra delen av Osby ut som ett framtida utvecklingsområde för nya 
handels- och industritableringar. Fördelen med denna lokaliseringen är att 
områdena ligger frånvända tätorten i förhållande till den huvudsakliga  
vindriktningen. Dessutom framhålls kopplingen till den viktigaste vägen, 
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väg 23 och industrispåret vid Södra stambanan. Några av  
etableringsområdena lokaliserades på östra sidan av väg 23.  
Anledningen är de relativt nybyggda cirkulationsplatserna som ger större  
möjlighet till en exploatering av områdena ur trafiksäkerhetssynpunkt (Osby 
kommun 2010, s 62, 66). 
 
Lokaliseringsalternativ
Av de områden som översiktsplanen pekar ut som framtida  
handelsetableringar är det i huvudsak alternativ C, D och F som är  
lämpliga för handel (Osby kommun 2010, s 62, 66). Inget av områdena är 
detaljplanelagda med undantag för delar av område C som har en mindre  
detaljplan för lagerändamål.   
 
Område C (precis öster om Lars Dufwa rastplats och väg 23, berör  
fastighet Osby 181:5) finns det intresse för på grund av platsens  
attraktiva läge utmed vägen. Översiktsplanen redogör för att delar av  
området redan är detaljplanelagt för uppställning/lagerverksamhet och att 
platsen lämpar sig för storskalig handel. Storleken på marken bedöms i 
översiktplanen till cirka 54 hektar (Osby kommun 2010, s 66). Ytan bedöms 
dock som relativt tilltagen. Inga kända fornlämningar och inga  
riksintressen finns med undantag för väg 23. Radonhalten är normal, 10-25 
kBq/m3 enligt kommuens geografiska informationssystem. Det finns inget i  
naturvårdsplanen som bedöms behöva beaktas och området omfattas inte i 
grönplanen. Platsen har goda förutsättningar eftersom Lars Dufwa redan är 
ett naturligt stop som rastplats och som mindre handelsverksamhet.  
Trafikunderlaget är cirka 5300 fordon per dygn i norrgående riktning enligt 
Trafikverkets mätning och därför lämplig som skyltningsläge.  
    

 
 

Lars Dufwa rastplats med Statoil och restaurang.
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Markundersökning

 
Ortofotot visar var provgroparna har grävts. I hörnan nere till vänster skymtar Lars Dufwa  
rastplats med parkering.  

 
Två provgropar har gjorts på den aktuella platsen för att undersöka  
markförhållandena och pröva lämpligheten. En av provgroparna gjordes på 
ängen och den andra inne i skogen för att se om förhållandena skiljer sig 
åt. Djupet uppgår till 2,20 meter för båda groparna. På ängen består marken 
först av tre decimeter matjord för att sedan övergå till grövre storlek. På 
1,5-2,20 meters djup består materialet i huvudsak av stenar.  

  

 
 
Provgropen på ängen. Markförhållandena är goda och utgörs av jord som övergår mer i grus och 
sten med ökat djup. Inget vatten fyllde provgropen efter att grävarbetet avslutats. 

Lokaliseringsprövning för del av 181:5



      Planbeskrivning för dp XXXXXX               9

Den andra provgropen inne i skogen har liknande förutsättningar. Den  
första decimetern består av matjord och vegetation. De följande fyra  
decimeterna är materialet blandat med finare jord, grus och stenar som blir 
större när markdjupet ökar.  

 
 
Provgropen inne i skogen. Marken består inte lika mycket av sten i jämförelse med 
provgropen på ängen.

 
 
Resultatet från de båda provgroparna bedöms som goda och det finns inget som tyder på att  
marken är sank. Vidare utredningar kan behöva göras i ett framtida byggskede. 
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Jordartskarta över Osby tätort, Sveriges heo-
logiska undersökning

Marken i Osby och områdena kring tätorten består 
i huvudsak av morän och isälvssediment enligt 
SGU:s jordartskarta. Lars Dufwa har goda  
markförutsättningar eftersom platsen utgörs av  
isälvssediment. Marken består av skikt med block, 
stenar, grus, sand och mo (Berg och jord 2009, s 
106). Provgroparna visade också på detta eftersom 
kornstorleken ökade med ökat djup. Område F och 
D har inte lika god förutsättningar eftersom  
platserna delvis är sanka. En del av marken består 
av torv och svämsediment vilket ger sämre  
förutsättningar.    

C

F

D

Jordartskarta över Osby tätort, Sveriges geologiska undersökning
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Område D är beläget med direkt tillgång till riksväg 23, huvudsakligen  
söder om Glimåkravägen vilket omfattar fastigheten Marklunda 34:1.  
Området präglas av industriverksamhet som finns på den nordvästra sidan 
om väg 23. Översiktsplanen beskriver att viss handelsverksamhet går att 
etablera och att en gång- och cyklelväg kan behövas antingen under eller 
över vägen. Tidigare planer har funnits på att exploatera delar av platsen 
med industriverksamhet. Området är cirka 38-44 hektar stort och  
svårexploaterat vilket antas medföra höga kostander (Osby kommun 2010, 
s 66-67). Enligt det planprogram som upprättades i slutet av 2005 framkom 
att stora delar av platsen har dåliga grundläggningsförutsättningar vid den  
preliminära geotekniska undersökningen. Detta medförde att planprogramet 
föreslog grönområde i den centrala delen av planområdet. Randonnivån  
ligger på normal nivå (10-25 kBq/m3). Inga riksintressen påverkas och  
någon värdefull miljö tas inte i anspråk i naturvårdplanen eller grönplanen.  
Området har både för- och nackdelar med dess läge. De mätningar  
Trafikverket gjort visar att dygnstrafiken på väg 23 söderut mot Hässleholm 
är goda, cirka 6200 fordon. Det ger ett större underlag för  
handelsverksamhet och ökar attraktiviteten. Samtidigt har området  
olämpliga förutsättningar eftersom marken är sank och det finns ingen  
handel i direkt anslutning till platsen i dagens läge.       

Foto taget in mot område D efter rondellen som förbinder Kristianstadsgatan och väg 23.

 
 
Foto längs väg 23 efter rondellen som knyter an till Kristianstadsgatan. Bild från syd.
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Område F är väl synligt och har stor tillgänglighet i direkt anslutning till en 
större trafikled, väg 15. Området ligger utmed Kälsvedsvägen och  
Lönsbodavägen samt omfattar del av fastigheten Osby 181:5 Trafiken  
matas från en tillfart från Lönsbodavägen samt en anslutning från  
Vintervägen. Exploateringskostnaderna för området uppskattas till normala 
och ytan utgöra cirka 10 hektar (Osby kommun 2010, s 67).  
Enligt kommunens geografiska informationssystem finns inga riksintresse 
med undantag för väg 15. Inga fornlämningar finns och radonhalten ligger 
på normal nivå 10-25 kBq/m3. I områdets östra utkant är marken mycket 
sank och består i huvudsak av torv enligt en tidigare utredning som gjort för 
anslutande industriområde i norr (Structor 2014, s 6). Naturvårdplanen från 
2001 pekar inte ut något i större bevarandebemärkelse och området  
behandlas inte i grönplanen. 
 
Nackdelarna med område F bedöms som klart större i jämförelse med de 
två andra utpekade områdena. Dels för att område F ligger i direkt närhet av 
bostadsområdet Gamleby, dels för att marken består av torv i den östra  
delen. Trafikverkets trafiksiffror på väg 15 är inte heller lika goda, cirka 
2900-3600 per dygn jämfört med de högre trafiksiffrorna på väg 23.  
Att lokalisera handelsverksamheten vid område F bedöms alltför  
centrumnära vilket de lägre trafiksiffrorna visar på samt med hänsyn till 
boende i anslutning till platsen.      

  
      

    

   

 
 
Foto längs väg 15 in mot område F, nordlig riktning.
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Bilden är tagen längre österut längs väg 15 jämfört med föregående. 

Resultat 
 
Av de tre områdena C, D och F som översiktsplanen (fördjupad) pekar ut 
som framtida industri- och handelsområden ligger samtliga utmed en större 
väg och har skyltningsläge. Område C på östra sidan om väg 23 vid Lars 
Dufwa bedöms vara den lämpligaste platsen utifrån de dokument som gåtts  
igenom och de undersökningar som gjorts. Fördelarna är i huvudsak att 
handel redan förekommer vid Statoil och det är därför en naturlig plats att 
stanna till vid. 
 
De geotekniska förhållandena är bra både utifrån de provgropar som gjorts 
och enligt SGU:s jordartkarta. De övriga områdena uppvisar sämre  
markförhållanden och är i viss utsträckning sanka. Skyltningsläget är  
ungefär lika exponerat för alla lokaliseringsalternativ men den största  
trafikmängden förekommer på väg 23. Handelspotentialen är bättre och 
platsen öster om Lars Dufwa är det område som det finns intresse att  
etablera sig på. Avståndet till centrum är cirka 3,5 kilometer och goda  
möjligheter finns därför att ta sig ut till platsen. Placeringen är också  
tillräckligt långt ifrån centrum för att inte påverka några boende. 
 
 
Samhällsbyggnad, Osby kommun, november 2016.

 
Arne Bertilsson                 Kettil Svensson
Tf. Samhällsbyggnadschef          Planarkitekt FPR/MSA 
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Detaljplan för del av Osby 181 :5. 
Öster om Lars Dufwa rastplats. 

Osby, Osby kommun, Skåne län 

Förslag till detaljplan har varit på en andra granskning under tiden 
2016-11-04 - 2016-11-24 enligt samhällsbyggnadsutskottets beslut 2016-11-02. 

Förslag till detaljplan har skickats ut till berörda myndigheter och sakägare. Under 
granskningstiden har detaljplanen funnits tillgänglig på 

- Samhällsbyggnad, Osby kommun, Parkgatan 1, Osby 
- Osbys bibliotek, Ö Järnvägsgatan 16, Osby 
- Kommunens hemsida www.osby.se 

Länsstyrelsens och Trafikverkets yttranden är återgivna i sin helhet. De yttranden som 
inkommit därutöver har sammanfattats i detta dokument, för att ge en överskådlig och 
lättillgänglig text. Samtliga yttranden finns att tillgå på samhällsbyggnad, Parkgatan 1, 
andra våningen. 

Följande har inkommit med yttranden: 

STATLIGA MYNDIGHETER MED FLERA: 

Länsstyrelsen, 2016-11-24 

Trafikverket, 2016-11-28 

Lantmäterimyndigheten, 2016-11-09 

utan synpunkter 

med synpunkter 

utan synpunkter 

KOMMUNALA NÄMNDER, FÖRVALTNINGAR OCH BOLAG: 

TT-nämnd, 2016-11-24 

E.ON, 2016-11-28 
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med synpunkter 

med synpunkter 
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Granskningsutlåtande 2 

STATLIGA MYNDIGHETER MED FLERA 

Länsstyrelsen meddelar i yttrande 2016-11-24 följande: 

Länsstyrelsen har med föreliggande planhandlingar och nuvarande information inga 
synpunkter på planförslaget. 

Kommentar: Inga. 

Lantmäterimyndigheten meddelar i yttrande 2016-11-09 följande: 

Samtliga tidigare anmärkningar är åtgärdade. Lantmäteriet har inga ytterligare synpunkter på 
planen. 

Kommentar: Inga 

Trafikverket meddelar i yttrande 2016-11-28 följande: 

Trafikverket har tagit del av handlingarna för rubricerat ärende. 

Trafikverket förutsätter att ändringarna i detta skede inte påverkar vald trafiklösning. I övrigt 
har Trafikverket inget att invända emot detaljplanen. 

Kommentar: Trafiklösningen ligger fast och kommer inte ändras. 

KOMMUNALA NÄMNDER, FÖRVALTNINGAR OCH BOLAG: 

TT-nämnd meddelar i yttrande 2016-11-24 följande: 

1. Sambandet med befintlig plan är inte löst. Det vore lämpligt att den befintliga detaljplanen 
samtidigt justerades. 

2. Utformningen av korsningen med gamla vägen och nya lokalgatan är inte löst. Man borde 
titta närmare på lokalgatans radie för bästa trafikflöde. 

3. De planerade dagvattendammarna har nu kommit med på illustrationsplanen. De har dock 
placerats inom annat planområdet. 

Kommentar: 1. Om behovet uppstår kan detta göras. 

2. Avsikten är att inte ändra den mindre grusvägens utformning. Lokalgatan i detaljplanen är 
ritade enligt VGU (framtagen av SKL och Trafikverket). 

3. Dagvattendammarna har flyttats och är placerade utanför planområdet för gällande 
detaljplan i söder. 
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Granskningsutlåtande 2 

E.ON meddelar i yttrande 2016-11-28 föUande: 

E.ON Elnät Sverige AB har tagit del av inkomna handlingar i ovan rubricerat ärende och har 
inget ytterligare att erima än vad som tagits upp i tidigare samråds- och granskningsyttrande 
daterade 2016-07-08 och 2016-10-07. 

Kommentar: Inga. 

SAMMANFATTNING 

Synpunkterna har ovan bemötts separat. Nedan sammanfattas de synpunkter som föreslås leda 
till förändringar i detaljplanens handlingar. 

- Redaktionella textförändringar. 

Förslag till beslut 

Samhällsbyggnadsutskottet föreslås besluta att: 
- föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta detaljplanen. 

Samhällsbyggnad i Osby, november 2016. 

Arne Bertilsson 
Tf. Samhällsbyggnadschef 

/u!/ (~ 
Kettil lds~ 
Planarkitekt FPR/MSA 
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Handeln i Osby Centrum - (424 respondenter)
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området
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området
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området
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Handels- och företagsmöjligheter vid Lars Dufwa
området
Vad för typ handels- och företagsmöjligheter är du för?

52% Allt i centrum
40% Allt på Lars Dufwa utan 
begränsningar
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Medborgare enkät

februari 2017



Om dig – 424 respondenter enligt demografi
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Handeln i Osby Centrum
Vad handlar du mest i Osby Centrum? 

66% Mat/livsmedel
24% Kläder 
10% Blommor, presenter,
Systembolaget, Apoteket



Handeln i Osby Centrum
Vad tycker du saknas inom handeln i Osby centrum? 
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Handeln i Osby Centrum
Egna förbättringsförslag/kommentarer 



Övrig om handeln
Om du inte handlar i Osby centrum, var handlar du då?

40% Älmhult
36% Kristianstad
22% Hässleholm



Övrig om handeln
Varför väljer du att handla där? 

42% Större utbud
10% Billigare priser
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Övrig om handeln
Vad handlar du mest på nätet? 46% Kläder

12% Elektronik
10% Böcker, Sport
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Handels- och företagsmöjligheter vid Lars Dufwa
området
Vad för typ handels- och företagsmöjligheter är du för?
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begränsningar
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42,78%

57,22%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

Ja (n=163) Nej (n=218)

Vill du kunna handla livsmedel vid Lars Dufwa?



Handels- och företagsmöjligheter vid Lars Dufwa 
området

42,13%

57,87%

43,14%

56,86%

43,75%

56,25%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

Ja Nej

Vill du kunna handla livsmedel vid Lars Dufwa?
Enligt bostadsort 

Osby centru (n = 197)

I Osby komm (n = 153)

Utanför Osb (n = 32)



Handels- och företagsmöjligheter vid Lars Dufwa
området
Egna kommentarer



Osby Centrum
Vad tycker du att kommunen bör göra för att centrum ska 
bli mer levande? 



Handeln i Osby kommun

Undersökningsperiod: 2017-01-27 -> 2017-02-20
Antal svar: Under 18: 4, 18 - 24: 25, 25 - 39: 116, 40 
- 64: 211, 65 +: 66
Svarsfrekvens: 8,440.00 %

Netigate·~ 



Om dig

50,00%

25,00% 25,00%

48,00%
52,00%

38,79%

60,34%

0,86%

37,91%

61,61%

0,47%

48,48%
51,52%
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70,0%
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90,0%

100,0%

Man Kvinna Annat

Kön

Under 18 (n = 4)

18 - 24 (n = 25)

25 - 39 (n = 116)

40 - 64 (n = 211)

65 + (n = 66)



Om dig

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
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40,0%
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80,0%

90,0%

100,0%

Under 18 18 - 24 25 - 39 40 - 64 65 +

Åldern

Under 18 (n = 4)

18 - 24 (n = 25)

25 - 39 (n = 116)

40 - 64 (n = 211)

65 + (n = 66)



Om dig

100,00%

56,00%

32,00%

12,00%

45,69%
41,38%

12,93%

53,55%

39,34%

7,11%

40,91%

46,97%

12,12%
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10,0%

20,0%
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90,0%

100,0%

Osby centrum I Osby kommun utanför centrum Utanför Osby kommun - var?

Bostadsort

Under 18 (n = 4)

18 - 24 (n = 25)

25 - 39 (n = 116)

40 - 64 (n = 211)

65 + (n = 66)



Om dig

Under 18 18 - 24 25 - 39 40 - 64 65 +



Om dig

75,00%

25,00%

40,00% 40,00%

4,00%

12,00%

4,00%5,17%

75,86%

12,93%

2,59% 3,45%
0,95%

74,41%

15,17%

0,95%
5,21% 3,32%3,03%

7,58%

89,39%
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100,0%

Student Anställd Företagare Arbetslös Pensionär Annat

Status

Under 18 (n = 4)

18 - 24 (n = 25)

25 - 39 (n = 116)

40 - 64 (n = 211)

65 + (n = 66)



Om dig

Under 18 18 - 24 25 - 39 40 - 64 65 +



Handeln i Osby Centrum

75,00%

25,00%25,00%
20,83% 20,83%

33,33%
30,48%

27,62% 25,71%

16,19%

24,38% 25,37% 25,87% 24,38%

15,87%
20,63%

23,81%

39,68%
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20,0%
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40,0%
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70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

Cirka 25% eller mindre Cirka 50% Cirka 75% Över 75%

Hur
mycket av allt du handlar görs i Osby centrum?  

Under 18 (n = 4)

18 - 24 (n = 24)

25 - 39 (n = 105)

40 - 64 (n = 201)

65 + (n = 63)



Handeln i Osby Centrum

Under 18 18 - 24 25 - 39 40 - 64 65 +



Handeln i Osby Centrum

Under 18 18 - 24 25 - 39 40 - 64 65 +



Handeln i Osby Centrum

100,00%

58,33%

41,67%

73,53%

26,47%

80,50%

19,50%

85,48%

14,52%
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30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

Ja Nej

Använder
du bilen när du handlar i centrum?

Under 18 (n = 4)

18 - 24 (n = 24)

25 - 39 (n = 102)

40 - 64 (n = 200)

65 + (n = 62)



Handeln i Osby Centrum

Under 18 18 - 24 25 - 39 40 - 64 65 +



Övrig om handeln 

Under 18 18 - 24 25 - 39 40 - 64 65 +



Övrig om handeln 

Under 18 18 - 24 25 - 39 40 - 64 65 +



Övrig om handeln 

25,00%

75,00%
70,83%

16,67%
12,50%

65,00%

28,00%

7,00%

83,76%

12,18%

4,06%

98,39%

1,61%
0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

Cirka 25% eller mindre Cirka 50% Cirka 75% eller över

E-handel - hur mycket av allt du handlar sker via 
nätet?    

Under 18 (n = 4)

18 - 24 (n = 24)

25 - 39 (n = 100)

40 - 64 (n = 197)

65 + (n = 62)



Övrig om handeln 

Under 18 18 - 24 25 - 39 40 - 64 65 +



Övrig om handeln 

Under 18 18 - 24 25 - 39 40 - 64 65 +



Handels- och företagsmöjligheter vid Lars Dufwa 
området

25,00%

50,00%

25,00%22,73%

4,55%

72,73%

51,00%

24,00% 25,00%

44,62%

11,28%

44,10%

36,67%

13,33%

50,00%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

Positivt Neutralt Negativt

Vad tycker du om att skapa handels- och 
företagsmöjligheter på det aktuella området?

Under 18 (n = 4)

18 - 24 (n = 22)

25 - 39 (n = 100)

40 - 64 (n = 195)

65 + (n = 60)



Handels- och företagsmöjligheter vid Lars Dufwa 
området

Under 18 18 - 24 25 - 39 40 - 64 65 +



Handels- och företagsmöjligheter vid Lars Dufwa 
området

25,00%

75,00%

27,27%

72,73%

53,00%

47,00%
42,56%

57,44%

33,33%

66,67%

0,0%
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20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

Ja Nej

Vill du kunna handla livsmedel vid Lars Dufwa?

Under 18 (n = 4)

18 - 24 (n = 22)

25 - 39 (n = 100)

40 - 64 (n = 195)

65 + (n = 60)



Handels- och företagsmöjligheter vid Lars Dufwa 
området

Under 18 18 - 24 25 - 39 40 - 64 65 +



Osby Centrum

Under 18 18 - 24 25 - 39 40 - 64 65 +



Handeln i Osby kommun

Undersökningsperiod: 2017-01-27 -> 2017-02-20
Antal svar: Osby centru: 211, I Osby komm: 170, 
Utanför Osb: 41
Svarsfrekvens: 8,440.00 %

Netigate·~ 



Om dig

41,71%

57,35%

0,95%

38,82%

60,59%

0,59%

41,46%

58,54%
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100,0%

Man Kvinna Annat

Kön

Osby centru (n = 211)

I Osby komm (n = 170)

Utanför Osb (n = 41)



Om dig

1,90%
6,64%

25,12%

53,55%

12,80%

4,71%

28,24%

48,82%

18,24%

7,32%

36,59% 36,59%

19,51%
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100,0%

Under 18 18 - 24 25 - 39 40 - 64 65 +

Åldern

Osby centru (n = 211)

I Osby komm (n = 170)

Utanför Osb (n = 41)



Om dig

100,00% 100,00% 100,00%
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50,0%
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70,0%
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100,0%

Osby centrum I Osby kommun utanför centrum Utanför Osby kommun - var?

Bostadsort

Osby centru (n = 211)

I Osby komm (n = 170)

Utanför Osb (n = 41)



Om dig

Osby centru I Osby komm Utanför Osb



Om dig

5,21%

66,82%

10,90%

2,37%

13,27%

1,42%
4,71%

55,29%

14,12%

1,76%

20,00%

4,12%4,88%

53,66%

14,63%

19,51%

7,32%
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50,0%

60,0%

70,0%
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Student Anställd Företagare Arbetslös Pensionär Annat

Status

Osby centru (n = 211)

I Osby komm (n = 170)

Utanför Osb (n = 41)



Om dig

Osby centru I Osby komm Utanför Osb



Handeln i Osby Centrum

16,34%

27,23%
31,19%

25,25%
29,11%

22,78% 20,25%

27,85%

56,76%

21,62%

10,81% 10,81%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

Cirka 25% eller mindre Cirka 50% Cirka 75% Över 75%

Hur
mycket av allt du handlar görs i Osby centrum?  

Osby centru (n = 202)

I Osby komm (n = 158)

Utanför Osb (n = 37)



Handeln i Osby Centrum

Osby centru I Osby komm Utanför Osb



Handeln i Osby Centrum

Osby centru I Osby komm Utanför Osb



Handeln i Osby Centrum

67,33%

32,67%

88,96%

11,04%

83,33%

16,67%
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40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

Ja Nej

Använder
du bilen när du handlar i centrum?

Osby centru (n = 202)

I Osby komm (n = 154)

Utanför Osb (n = 36)



Handeln i Osby Centrum

Osby centru I Osby komm Utanför Osb



Övrig om handeln 

Osby centru I Osby komm Utanför Osb



Övrig om handeln 

Osby centru I Osby komm Utanför Osb



Övrig om handeln 

76,88%

17,59%

5,53%

83,77%

13,64%

2,60%

79,41%

11,76%
8,82%
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90,0%

100,0%

Cirka 25% eller mindre Cirka 50% Cirka 75% eller över

E-handel - hur mycket av allt du handlar sker via 
nätet?    

Osby centru (n = 199)

I Osby komm (n = 154)

Utanför Osb (n = 34)



Övrig om handeln 

Osby centru I Osby komm Utanför Osb



Övrig om handeln 

Osby centru I Osby komm Utanför Osb



Handels- och företagsmöjligheter vid Lars Dufwa 
området

45,69%

15,74%

38,58%39,22%

16,99%

43,79%

53,13%
46,88%
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60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

Positivt Neutralt Negativt

Vad tycker du om att skapa handels- och 
företagsmöjligheter på det aktuella området?

Osby centru (n = 197)

I Osby komm (n = 153)

Utanför Osb (n = 32)



Handels- och företagsmöjligheter vid Lars Dufwa 
området

Osby centru I Osby komm Utanför Osb



Handels- och företagsmöjligheter vid Lars Dufwa 
området

42,13%

57,87%

43,14%

56,86%

43,75%

56,25%
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80,0%

90,0%

100,0%

Ja Nej

Vill du kunna handla livsmedel vid Lars Dufwa?

Osby centru (n = 197)

I Osby komm (n = 153)

Utanför Osb (n = 32)



Handels- och företagsmöjligheter vid Lars Dufwa 
området

Osby centru I Osby komm Utanför Osb



Osby Centrum

Osby centru I Osby komm Utanför Osb



Handeln i Osby kommun

Undersökningsperiod: 2017-01-27 -> 2017-02-20
Antal svar: Student: 21, Anställd: 257, Företagare: 
53, Arbetslös: 8, Pensionär: 70, Annat: 13
Svarsfrekvens: 8,440.00 %

Netigate·~ 



Om dig

38,10%

57,14%

4,76%

38,52%

61,09%

0,39%

54,72%

43,40%

1,89%
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100,0%

Man Kvinna Annat

Kön

Student (n = 21)

Anställd (n = 257)

Företagare (n = 53)

Arbetslös (n = 8)

Pensionär (n = 70)

Annat (n = 13)



Om dig

14,29%

47,62%

28,57%

9,52%

3,89%

34,24%

61,09%

0,78%1,89%

28,30%

60,38%

9,43%

37,50% 37,50%

25,00%

15,71%

84,29%

7,69% 7,69%

30,77%

53,85%
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80,0%

90,0%

100,0%

Under 18 18 - 24 25 - 39 40 - 64 65 +

Åldern

Student (n = 21)

Anställd (n = 257)

Företagare (n = 53)

Arbetslös (n = 8)

Pensionär (n = 70)

Annat (n = 13)



Om dig

52,38%

38,10%

9,52%

54,86%

36,58%

8,56%

43,40% 45,28%

11,32%

62,50%

37,50%
40,00%

48,57%

11,43%

23,08%

53,85%

23,08%
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Osby centrum I Osby kommun utanför centrum Utanför Osby kommun - var?

Bostadsort

Student (n = 21)

Anställd (n = 257)

Företagare (n = 53)

Arbetslös (n = 8)

Pensionär (n = 70)

Annat (n = 13)



Om dig

Student Anställd Företagare Arbetslös Pensionär Annat



Om dig

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
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Student Anställd Företagare Arbetslös Pensionär Annat

Status

Student (n = 21)

Anställd (n = 257)

Företagare (n = 53)

Arbetslös (n = 8)

Pensionär (n = 70)

Annat (n = 13)



Om dig

Student Anställd Företagare Arbetslös Pensionär Annat



Handeln i Osby Centrum

36,84%
42,11%

10,53% 10,53%

26,86% 27,27% 26,03%
19,83%20,00% 20,00%

30,00% 30,00%

12,50% 12,50%

75,00%

19,40% 17,91%
22,39%

40,30%
36,36%

18,18%

36,36%

9,09%
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Cirka 25% eller mindre Cirka 50% Cirka 75% Över 75%

Hur
mycket av allt du handlar görs i Osby centrum?  

Student (n = 19)

Anställd (n = 242)

Företagare (n = 50)

Arbetslös (n = 8)

Pensionär (n = 67)

Annat (n = 11)



Handeln i Osby Centrum

Student Anställd Företagare Arbetslös Pensionär Annat



Handeln i Osby Centrum

Student Anställd Företagare Arbetslös Pensionär Annat



Handeln i Osby Centrum

52,63%
47,37%

78,01%

21,99%

85,42%

14,58%

50,00% 50,00%

83,33%

16,67%

50,00% 50,00%
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100,0%

Ja Nej

Använder
du bilen när du handlar i centrum?

Student (n = 19)

Anställd (n = 241)

Företagare (n = 48)

Arbetslös (n = 8)

Pensionär (n = 66)

Annat (n = 10)



Handeln i Osby Centrum

Student Anställd Företagare Arbetslös Pensionär Annat



Övrig om handeln 

Student Anställd Företagare Arbetslös Pensionär Annat



Övrig om handeln 

Student Anställd Företagare Arbetslös Pensionär Annat



Övrig om handeln 

57,89%

36,84%

5,26%

78,39%

16,53%

5,08%

77,08%

18,75%

4,17%

62,50%

25,00%
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100,0%

Cirka 25% eller mindre Cirka 50% Cirka 75% eller över

E-handel - hur mycket av allt du handlar sker via 
nätet?    

Student (n = 19)

Anställd (n = 236)

Företagare (n = 48)

Arbetslös (n = 8)

Pensionär (n = 67)

Annat (n = 9)



Övrig om handeln 

Student Anställd Företagare Arbetslös Pensionär Annat



Övrig om handeln 

Student Anställd Företagare Arbetslös Pensionär Annat



Handels- och företagsmöjligheter vid Lars Dufwa 
området

33,33%

16,67%

50,00%50,00%

14,96%

35,04%33,33%

8,33%

58,33%

25,00%

37,50% 37,50%
33,85%

15,38%

50,77%
44,44%

22,22%

33,33%
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70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

Positivt Neutralt Negativt

Vad tycker du om att skapa handels- och 
företagsmöjligheter på det aktuella området?

Student (n = 18)

Anställd (n = 234)

Företagare (n = 48)

Arbetslös (n = 8)

Pensionär (n = 65)

Annat (n = 9)



Handels- och företagsmöjligheter vid Lars Dufwa 
området

Student Anställd Företagare Arbetslös Pensionär Annat



Handels- och företagsmöjligheter vid Lars Dufwa 
området

27,78%

72,22%

49,15% 50,85%

29,17%

70,83%

37,50%

62,50%

30,77%

69,23%
66,67%

33,33%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%
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50,0%

60,0%
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80,0%

90,0%

100,0%

Ja Nej

Vill du kunna handla livsmedel vid Lars Dufwa?

Student (n = 18)

Anställd (n = 234)

Företagare (n = 48)

Arbetslös (n = 8)

Pensionär (n = 65)

Annat (n = 9)



Handels- och företagsmöjligheter vid Lars Dufwa 
området

Student Anställd Företagare Arbetslös Pensionär Annat



Osby Centrum

Student Anställd Företagare Arbetslös Pensionär Annat



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kort analys över synpunkterna från Osby Shoppings dialogmöte 2017-02-15 
 
De flesta av synpunkterna finns under "Hot" men också under "Svagheter". I huvudsak framhålls centrum och att 
centrummiljön kan utarmas till följd av etableringsförslaget öster om Lars Dufwa. Till viss del framhålls också att Osby 
inte bör satsa på det som många andra kommuner satsat på. Istället bör kommunen satsa på det som gör den unik. 
Kostnaderna framhålls som osäkra och att pengarna istället borde läggas på centrum.  
 
Ett flertal "Möjligheter" och "Styrkor" framhålls också, exempelvis att utbudet kan öka vilket ses som en möjlighet. 
Styrkorna med området är bland annat att det går att fånga upp förbipasserande och att handeln kan komplettera 
centrum. 
 
Kettil Svensson, Planarkitekt 
 

 

 

Kort analys över synpunkter från dialogmöte för allmänheten 2017-02-14 
 
Synpunkterna från allmänheten visar en åtskillnad mellan dels en positiv inställning till att handelsområdet öster om 
Lars Dufwa kan öka den totala handeln i Osby kommun, med ett större utbud för invånarna och skapa nya 
arbetstillfällen med ökade skatteintäkter. Även ökad regional attraktivitet för nya bosättningar och besökare påpekas. 
 Dels framhålls det potentiella hotet mot Osby centrum som kan leda till nedläggning av vissa befintliga butiker med 
en efterföljande förlust av arbetstillfällen och minskad aktivitet i centrum. 
 
Viss kritik uttrycks mot trafiklösningen och svårigheten med tillgänglighet för äldre och de utan bil.  Att en gång- och 
cykel övergång/undergång bör finnas framhålls också. 
 
Paul Phillips, Näringslivsstrateg 

 

 

 

Synpunkter från medborgardialogen och dialogmötet med Osby Shopping om 
ett eventuellt handelsområde utmed riksväg 23, vid Lars Dufwa. 

14 och 15 februari 2017 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styrkor 

Skapar framtida utveckling 

Tillgänglighet 

Underlag för fler anställningstillfällen 

Etablering på ett område som ej kan användas till annat 

Sätta Osby på kartan 

Synliggöra handeln "skyltfönster" - både i centrum, landsbygden & grannkommunen 
i öster 

Perfekt för unga människor med barn om det finns butiker i alla branscher 

Konkurrens 

Parkeringsplatser (fria) 

Locka in förbipasserande & från andra kommuner 

Att kunderna handla på handelsområdet och komplettera i centrum och på så sätt 
bidrag till Osbys fortlevnad 

Sysselsättningstillfälle 

Investeringsvilja 

Öka utbud av varor 

Kunder handlar mindre i andra kommuner 

(inte eniga om styrkor) 

Lägre priser 

Arbetstillfälle 

Drar hit folk 

Större utbud 

Bra läge nära V23, 15 & 19 

Utvecklings potential 

Inflyttning ökat intresse för Osby 

Fler som handlar i Osby 

Osby blir mer attraktivt 

Fler butiker och större utbud 

Allt på ett ställe och det blir mycket mer smidigare 

Fler företag som inte vill driva verksamhet i centrum 

Svagheter 

För svagt kundunderlag 

Etablerings vilja överskattas 

Kommunledningens ovilja att stötta sig med den etablerade handeln 

Oförmåga att kunna beräkna samhällsvärdet 

Tillgänglighet för äldre 

Saknar GC väg 

Fel sida av väg E23 

Äldre, ej bilburna, missgynnas 

Avståndet från centrum 

Trafiklösning 

Några tror att det blir dålig lönsamhet 

Exempel finns från "Ikea" köpcentret där minst 2 butiker gått i konkurs 

Från början var det sagt att inga mataffärer ska etableras där. 

Om det blir mataffärer kommer någon mataffär stängas inne i 
samhället. 

De som inte hat möjligheten att ta sig till nya köpcentra får ingen 
valfrihet 

Dålig trafiklösning 

Osäker verksamhet 

Vilka affärer etableras? 

Risk för köpcentrum 

Negativt på handel i centrum 

Mindre handlar i byn och småbutiker riskera att försvinna helt 

Trafiklösningen 

Cykelbana, gång tunnel 

Saknas kollektiva lösning 

De som inte har bil 

Hur skulle äldre ta sig ut till centrat? 

Trafikfaran verka stor 

Lars Dufwa - synpunkter från dialogmöte för allmänheten 2017-02-14 



 

 

 

     

   

 

  

Hot 

Älmhult eller annan grannkommun tar ökat initiativ 

Handelsföreningens lobbying för stora stygga vargen 

Kommunledningens förmåga att visionera in i framtiden 

Minska centrum handeln (mataffär) 

Finns inget behov av fler affärer i Osby 

Vägkorsningen är trafikfarlig 

Kundunderlaget har inte ökat  

Konkurrens om befintligt kundunderlag 

Konkurrens 

Hela planen blir en flop 

På blir det för dyrt för kommunen 

Att kunderna handla på handelsområdet och detta konkurrerar ut affärer inne i byn. 

Shoppingbubblan kan spricka! 

Ekonomist osäkerhet 

Vi vet inte förutsättning om branscher därför kan vi ej ta korrekt beslut 

Utarma centrum 

Sysselsättning i centrum 

Risk för utarma centrumhandel 

Näthandel kan vara ett hot mot handelsområdet 

Miljöaspekten 

Trafiksäkerheten 

Mindre folk i Osby 

Företag konkurreras ut från centrum 

Ogynnsam konkurs 

Handelsplatsen konkurrerar ut butikerna i byn 

Handeln inne i centrum minskar 

Livsmedel 

Har vi råd innan vi fixat centrum? 

Ett lika dött centrum som Älmhult 

Ett miljöhot om alla skall förflytta sig dit med bil eller buss 

Absolut inget livsmedel där 

Möjligheter 

Ger Osby ett namn som satsande kommun 

Ökad inflyttning 

Ökad pendling till orten 

Ökad chans för yngre att stanna kvar på orten 

Nyetablering - fler gårdsbutiker, större kedjor, gemensam 
plattform/butik 

Bostads område - Mässhall, synliggöra. Turistmål, arrangörer 

Profilera Osby Arkitektoniskt 

Varför inte lyfta fram Swanssons även här? 

Spinna vidare lokal historia, intressanta byggnader, välkända produkter 

Brio, Lekoseum. 

Lager för näthandel 

Ett sätt att överleva för byn 

Osby kan attrahera ett större kundupptagningsområde 

Osby och Älmhult växer ihop 

Få Osbybor att handla i Osby 

Skattetillväxt 

Affärer som inte finns i centrum 

Handel föder handel 

Kan dra folk in i centrum 

Utveckla butikerna i centrum om det kommer mer folk till området 

Rondell är en bättre lösning 

Mer folk för Osby 

Fler företag=fler jobb 

Kommunen får in fler pengar 

Fler kunder till Osby 

Flera lediga lokaler finns inne i centrum - fyll den i stället! 

Lars Dufwa - synpunkter från dialogmöte för allmänheten 2017-02-14 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svagheter 
Pengar läggs på fel saker (Kommunens pengar ska gå till skola, vård, 
omsorg.) 

Hur mycket pengar? 

Att man inte kollat på centrumplanen och handelsplatsen gemensamt. 

För litet upptagningsområde. Kannibaliserar på befintlig 
centrumhandel. 

När- och näthandeln ökar 

Stora kostnader 

Stor befintlig konkurrens/omgivningen 

Varför kopiera något som alla andra har? 

När sker den första dödsolyckan i korsningen. Ska mina barn cykla dit!  

För litet kundunderlag för att försörja både butiker i centrum och 
butiker på Dufwaområdet. 

Tillgänglighet för ej bilburna personer. 

De stora aktörerna som vill hit kommer inte vilja komma hit (H&M) 

Tomma lokaler. Miljövänligt avstånd? 

Kostnad för kommunen? Faktiska kostnader kontra vinning. 

Ingen näringsidkare kommer våga etablera sig om det inte satsas på 
centrum. Inte så länge denna diskussion pågår om nytt 
handelsområde. 

Extra kostnader för tunnlar och gångvägar. Trafikosäkerhet och dåligt 
flöde på väg 23. Ingen nyetablering i centrum som kommer utarmas. 

Det behövs en stor dragare om det ens ska kunna fungera och locka 
besökare och hyresgäster. 

Styrkor 
Osby centrums styrka är servicen 

Förbipasserande stannat 

Positivt! 

Ökat utbud lockar kunder 

Kan komplettera centrum 

Lätt åtkomligt från väg 23 

Större lokaler som inte finns i centrum. Behöver vara olika 
storlekar på lokaler. 

Någon kanske blir rik. Vet inte vem dock. Om Ullared tog platsen 
kan de bli rikare. Då behövs inget centrum alls. 

Då kan vi ha bostäder i före detta affärslokaler. Det är ju bra för 
bostadsbristen är ju stor.  

Större utbud (tillfälligt) 

Att profilera på stannande resande längs 23:an 

Gör ej som alla andra. Satsa på centrum istället. Fantastiska 
entreprenörer i centrum. Levande centrum.  

Lars Dufwa - synpunkter från Osby Shopping dialogmöte 2017-02-15 

Antal deltagare cirka 35 personer 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

     

 

 

 

 

 

Hot 
Ett hot mot Osby kommuns grundstenar - det som är Osby, mysigt centrum, genuina 
handlare. 

Centrum dör ut 

Servicen i samhället försvinner 

Att sysselsättningsgraden ej ökas utan bara förflyttas från centrum ut till Marklunda  

Ett dött centrum. Mindre inflyttning. 

Utveckla centrum, öka möjligheterna till lönsamma butiker. 

Förtäta centrum med bostäder. Lägg pengar på det som gör oss unika. Det gör oss 
intressanta.  

Centrum kan utarmas 

Kunder lockas ut från centrum. Inga nya butiker öppnas i centrum. 

Fäll inte skog i onödan. Orden exploatera betyder att man använder en resurs som 
kan vänta utan att försvinna. 

Skogen andas så vi kan andas. Inte bara regnskogen. Den är snart borta. Då behövs 
svensk skog som jordens lungor. 

Urholkning av centrum. 

Stor risk och kostnad för kommunen. 

Ökad handel av låg kvalitet. Miljökostnad. 

Dött centrum. 

Vi kommer ej ha insikt eller kontroll på vilka som etablerar sig.  

Risken är att det blir ett tomt område med "speciella" butiker. 

Konkurrensen med IKANO och Ikea tror vi inte är genomtänkt.  

Har research gjorts på hyresvärden? Det måste vara någon med muskler och stor 
dragare för att hyresgäster ska våga satsa och öppna för den hyreskostnad det 
kommer att bli.  

Möjligheter 
Utbud - eventuellt kan Osbys utbud öka 

Ändra planen för Marklunda till bostadsändamål 

Nej. Använda området till något annat. Hantverk, industri, nöje. 

Kan locka kunder från andra håll typ Markaryd, Hästveda…. 

Bered marken för små, små aktörer som Lanthandel, hantverk eller bara 
ekologiska produkter. 

Gör en mässhall för stora event. 

Etablera en industri som gör modulhus så kan kommunen få rabatt på 
moduler till skolor, jätteförskola mm. 

Bostäder kan byggas till låga priser så vi inte förlorar Smittsbacke. Om vi 
bygger till de rika behövs inga konstiga lägen, typ sjö och berg och 
supercentralt.  

Arbetstillfällen? Hur många tappar vi när butiker tvingas lägga ner 
(matbutiker) 

Lars Dufwa - synpunkter från Osby Shopping dialogmöte 2017-02-15 

Antal deltagare cirka 35 personer 



Handeln i Osby kommun

Man Kvinna Annat
0%

20%

40%

60%

80%

100%

1 Man 168 (40.58 %)

2 Kvinna 243 (58.7 %)

3 Annat 3 (0.72 %)

Svar 414

Kön 

Om dig
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Under 18 18 - 24 25 - 39 40 - 64 65 +
0%

20%

40%

60%

80%

100%

1 Under 18 4 (0.97 %)

2 18 - 24 24 (5.8 %)

3 25 - 39 115 (27.78 %)

4 40 - 64 209 (50.48 %)

5 65 + 62 (14.98 %)

Svar 414

Osby centrum I Osby kommun utanför centrum Utanför Osby kommun - var?
0%

20%

40%

60%

80%

100%

1 Osby centrum 206 (49.76 %)

2 I Osby kommun utanför centrum 168 (40.58 %)

3 Utanför Osby kommun - var? 40 (9.66 %)

Svar 414

Åldern 

Bostadsort 

javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)


Student Anställd Företagare Arbetslös Pensionär Annat
0%

20%

40%

60%

80%

100%

1 Student 21 (5.07 %)

2 Anställd 254 (61.35 %)

3 Företagare 53 (12.8 %)

4 Arbetslös 7 (1.69 %)

5 Pensionär 66 (15.94 %)

6 Annat 13 (3.14 %)

Svar 414

 

Status 
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elev foretagare 

sjukpensionär 
sjukskriven 

annars föräldraledig 
hemmafru anställd 

mångsysslare 



Cirka 25% eller mindre Cirka 50% Cirka 75% Över 75%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

1 Cirka 25% eller mindre 100 (25.77 %)

2 Cirka 50% 98 (25.26 %)

3 Cirka 75% 97 (25 %)

4 Över 75% 93 (23.97 %)

Svar 388

Hur mycket av allt du handlar görs i Osby centrum?   

Vad handlar du mest i Osby Centrum?  

Handeln i Osby Centrum
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Ja Nej
0%

20%

40%

60%

80%

100%

1 Ja 295 (77.02 %)

2 Nej 88 (22.98 %)

Svar 383

Vad tycker du saknas inom handeln i Osby centrum?  

Använder du bilen när du handlar i centrum? 

javascript:void(0)
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Egna förbättringsförslag/kommentarer  

starta utv 
ofta andra tåt ecKla etablera 

inga saknasbarainne anvander kvar redan 
lokal oppna större vastra var~ ovnga 

ute arrarerbehöver satsa manga behövsm!~I 
gorential handlar osbyvill bra_~.P något gata bilen 
arn levande byn centru rn ftergär över iväg 
artar stor clas ica fi b allt handel.n sätt 

!index hit utbud kör rnns Y99 parkerin hJälp bör 
kapp skapa kommer tomma utanför g hem 

c,,k.et bygga butikerna butiker ännu både 
sanklagg annars ... .. stationen c~lar 

flytt Jamvagsgatan willys 
a ru1 östra 



Om du inte handlar i Osby centrum, var handlar du då?  

Varför väljer du att handla där?  

Övrig om handeln 



Cirka 25% eller mindre Cirka 50% Cirka 75% eller över
0%

20%

40%

60%

80%

100%

1 Cirka 25% eller mindre 302 (79.89 %)

2 Cirka 50% 58 (15.34 %)

3 Cirka 75% eller över 18 (4.76 %)

Svar 378

E-handel - hur mycket av allt du handlar sker via nätet?     

Vad handlar du mest på nätet? 
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Egna kommentarer  

öppna når 

b 
dollar enkelt utanför gågata dutwa 

lommor störrA. .. 
tänk behöver ingen • YP kopcenter trad h .. 11 

rykten köpcentrum näte~ gk:rga dufva 
O 

upp 
hllnga trivseln cent ru göra 1· effektivt 

. någo!nne fler handla 1nanodVandigt 
lindex · b b besöker 

bör fram fars inget OS Y _utiker kommer val 
handel titta finns vtl I handelia inö;ligt 

alltid hoppas måste handlar allt orlica ovef maxi 
osbys stund Kvar andra satsa almhult nytt tocka 

säljs sällan Kvalltet butik butikerna store 
agerade barnvä rgt utan s1anna . dessa 

n I kommun hlla 
varor miljon tanker 



Positivt Neutralt Negativt
0%

20%

40%

60%

80%

100%

1 Positivt 165 (44.24 %)

2 Neutralt 56 (15.01 %)

3 Negativt 152 (40.75 %)

Svar 373

Vad tycker du om att skapa handels- och företagsmöjligheter på det aktuella
området? 

Vad för typ handels- och företagsmöjligheter är du för? 

Handels- och företagsmöjligheter vid Lars Dufwa området
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Ja Nej
0%

20%

40%

60%

80%

100%

1 Ja 161 (43.16 %)

2 Nej 212 (56.84 %)

Svar 373

Vill du kunna handla livsmedel vid Lars Dufwa? 

Egna kommentarer 
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Vad tycker du att kommunen bör göra för att centrum ska bli mer levande?  

Osby Centrum

. ihop bör igen hand 
.. :;ga b;;ira nagon konlrurrensgrönt 

handla: a rakommune~ handel handla utbud 
mysigt mycket all utanfor öppna jarnvagen serrät 
almhutt istället affarer_gora torget någotbygg s1or 
~ : även vill satsa ftnns byn sidan inget bor 

etabJera levande centrum bra I ars bort rusta 
gar större ili)Ya d"t folk vet pengar 

te"olika tror skapa upp osby fler östra 1\te bostader 
kvarlaggalokaler bygga fri b.uhker manga ~andeln 

rorsok satt utveckla kt" 1 1 hvtomma andra gagata 
hJälp affärerna . a ,v, e er hitbutikerna hålla 

altt dufva Järnvägsgatan kanske ligger 
stötta parkering attraktivt fixa 

lyp 





IV IOSBY 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-03-14 

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 

Justerandes sign 

§ 34 

Ny detaljplan del av Sotaren 9 och 10 

KS/2016:363 214 

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Förslag till kommunfullmäktige 

Detaljplan för del av Sotaren 9 och 10 antas. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunen har behov av fler bostäder i ett centrurnnära läge med direkt 
närhet till restauranger, matvaruaffär och tågstation. Detaljplaneförslaget 

innebär möjlighet att förtäta bebyggelsen på kvarterets västra och nordvästra 
sida. Fastigheterna som berörs är del av Sotaren 9 och 10. Parkgatan löper 

längs kvarterets västra gräns och Klockaregatan i den södra delen. Kommu
nen äger större delen av marken med undantag för parkeringen i söder som 
ägs av medborgarhusföreningen ( del av Sotaren 10). 

Gällande detaljplan vann laga kraft 2004-02-24 och anger användningen 
centrum- och bostadsändamål i II våningar. Stora delar av planen utgörs av 
prickmark (mark som inte får bebyggas). Syftet med den nya detaljplanen är 

att tillåta bostäder, centrum- och handelsändamål samt ta bort stora delar av 
prickmarken för att öka exploateringsmöjligheten. Planområdet är relativt 
litet och omfattar knappt 
3000 kvadratmeter. Översiktsplanen antagen 2010 av kommunfullmäktige 
pekar ut platsen som "handel-centrum". 

Bebyggelsebilden präglas söder om planområdet av torgets parkering och 
flerbostadshusbebyggelse. Även i norr återfinns flerbostadshusbebyggelse 
och i väster ligger villor. I öster angränsar kommunhuset. 

Planområdet är relativt glest exploaterat och exploateringsgraden är gene

rellt sett inte hög runt planområdet vilket möjliggör fö1tätning. 

Efter granskning 2 har redaktionella förändringar gjorts i planhandlingarna. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse "Ny detaljplan för del av Sotaren 9 och 10", daterad den 3 

mars 2017, från planarkitekt Kettil Svensson och tf. förvaltningschef Arne 

Bertilsson. 

Expedierat Utdragsbestyrkande 
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l~ IOSBY 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-03-14 

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 

Plan- och genomförandebeskrivning, detaljplan för del av Sotaren 9 och 10, 
daterad den 3 mars 2017, från planarkitekt Kettil Svensson och tf. förvalt
ningschef Arne Bertilsson. 

Granskningsutlåtande för detaljplan för del av kvarteret Sotaren, daterad den 

3 mars 2017, från planarkitekt Kettil Svensson och tf. förvaltningschef Arne 
Bertilsson. 

Plankarta för del av kvarteret Sotaren, daterad den 3 mars 201 7, från planar
kitekt Kettil Svensson och tf. förvaltningschef Arne Bertilsson. 

Fastighetsförteckning till ny detaljplan för del av fastigheter Sotaren 9 och 
10, daterad den 25 januari 2017, från GIS-ingenjör Zlatko Abazagic. 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Planarkitekt, Kettil Svensson 

Kommunstyrelsen 

Sida 
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~2§~X 
Samhällsbyggnad 
Kettil Svensson 
Tel 0709 318 376 
kettil.svensson@osby.se 

T JÄNSTESKRIVELSE 
Datum 

2017-03-03 

Ny detaljplan del av Sotaren 9 och 10 
Dnr KS/2016:363 214 

Samhällsbyggnads förslag till samhällsbyggnadsutskottet 

Föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta detaljplanen. 

Sammanfattning av ärendet 

Sida 

1(2) 

Kommunen har behov av fler bostäder i ett centrumnära läge med direkt närhet till 
restauranger, matvaruaffär och tågstation. Detaijplaneförslaget innebär möjlighet att 
förtäta bebyggelsen på kvarterets västra och nordvästra sida. Fastigheterna som berörs är 
del av Sotaren 9 och 10. Parkgatan löper längs kvarterets västra gräns och Klockaregatan i 
den södra delen. Kommunen äger större delen av marken med undantag för parkeringen i 
söder som ägs av medborgarhusföreningen ( del av Sotaren 10). 

Gällande detaljplan vann laga kraft 2004-02-24 och anger användningen centrum- och 
bostadsändamål i Il våningar. Stora delar av planen utgörs av prickmark (mark som inte 
far bebyggas). Syftet med den nya detaljplanen är att tillåta bostäder, centrum- och 
handelsändamål samt ta bort stora delar av prickmarken för att öka 
exploateringsmöjligheten. Planområdet är relativt litet och omfattar knappt 
3000 kvadratmeter. Översiktsplanen antagen 2010 av kommunfullmäktige pekar ut 
platsen som "handel-centrum". 

Bebyggelsebilden präglas söder om planområdet av torgets parkering och 
flerbostadshusbebyggelse. Även i norr återfinns flerbostadshusbebyggelse och i väster 
ligger villor. I öster angränsar kommunhuset. 

Planområdet är relativt glest exploaterat och exploateringsgraden är generellt sett inte hög 
runt planområdet vilket möjliggör förtätning. 

Efter granskning 2 har redaktionella förändringar gjorts i planhandlingarna. 

Besköksadress Parkgatan 1 
Postadress Samhällsbyggnad 
283 80 Osby 

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

Hemsida www.osby.se PlusGiro 11 16 61-5 
Organisationsnr 212000-0902 Bankgiro 281-6809 



Beslutsunderlag 

Plankarta med planbestämmelser 
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Samhällsbyggnad 

Osby kommun 

283 80 Osby 

Handlingarna finns tillgängliga på: 

- Samhällsbyggnad, Osby kommun, Parkgatan I, Osby 

- Osbys bibliotek, Ö Järnvägsgatan 16, Osby 

- www.osby.se 

Upplysningar om planförslaget lämnas av Kettil Svensson 

Telefon: 0709 318 376 

kettil.svensson@osby.se 

Granskning 

Uppdrag 

Samråd Antagande 

Planprocessen, markeringen visar i vilket skede planen befinner sig i nu. 

HANDLINGAR 

Plankarta med planbestämmelser 
Plan- och genomförandebeskrivning 
Granskningsutlåtande 2 
F astighetsägarförteckning 

Laga kraft 

För att få all information och se helheten i ärendet bör plankartan läsas ihop med 
de beskrivningar som hör till ärendet. Planbeskrivning ( och illustrationsplan) skall 
underlätta förståelsen av planförslagets innebörd samt redovisa de förutsättningar 
och syften planen har. Genomförandebeskrivningen redovisar organisatoriska, 
ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för att detaljplanen skall 
kunna genomföras. 

Planbeskrivn ing för del av Sotaren 9 och 10 



SAMMANFATTNING 
Med anledning av Osby kommuns behov av nya bostäder i centrumnära lägen 
utreds möjligheterna att bygga bostäder på del av Sotaren 9 och 10. I planområdet 
finns en äldre byggnad som tidigare användes för kommunal kontorsverksamhet. 
Även en större villa finns och som ägs av kommunen. I södra delen av 
planområdet finns en parkering och marken ägs av medborgarhusföreningen. 
Bostadsbehovet i kommunen är stort och bedöms vara av ett stort allmänt intresse. 

INLEDNING 

Bakgrund 
För att skapa fler bostäder i närheten av centrum och utnyttja marken på ett 
effektivare sätt, har möjligheten att använda det berörda planområdet till bostäder 
med högre exploateringsgrad diskuterats sedan en tid. 

Syfte 
Syftet med planen är att höja exploateringsgraden och möjliggöra 
bostadsbyggande, handel- och centrumverksamhet på del av kvarteret Sotaren. 
Detta möjliggör en effektivare användning av marken och bidrar till att förtäta 
centrum med fler bostäder i närheten till service. Det finns ett stort behov för 
kommunen med fler bostäder för att möta behoven. 

Planfakta 
Planområdet ligger centralt i Osby och omfattar del av Sotaren 9 och 10. 
En av kommunens kontorsbyggnader, "tekniska baracken" finns i planområdet. 
Även facklig verksamhet bedrivs inom planområdet i fackens hus. Södra 
delen av planområdet utgörs av allmän parkering som främst används av 
medborgarhusföreningen och även som komplement till torgparkeringen. 
Strax norr om planområdet finns livsmedelskedjan Coop och parkering samt 
grönområdet Smittsbacke. I väst återfinns villor och flerbostadshus och i öst ligger 
kommunhuset tillsammans med restaurang Borgen. I söder ligger torget som i stor 
utsträckning utgörs av parkeringsplatser. Trots det centrala läget för planområdet 
är exploateringsraden och byggnadshöjden förhållandevis låg. Bebyggelsen 
karaktäriseras mestadels av villor och flerbostadshus i puts och tegel, främst i två 
till fyra våningar. 

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 

översiktsplaner 
Detaljplanen bedöms inte strida mot Osbys översiktsplan antagen 2010. Den 
fördjupade översiktsplanen över Osby tätort (Osby kommun 2010, s 62) anger 
"handel-centrum" för planområdet. 

Planbeskrivning för del av Sotaren 9 och 10 3 



4 

Fördjupad översiktsplan Osby 
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-- Grans for fördjupad översiktsplan 

Siffror och bokstäve hänvisar till text.;n 
{fr.o.m. sid 64) 

~1räffande park- och grön
områden, se sid 67 

1:30 000 
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Ovan visas den fördjupade översiktsplanen som ingår i Osbys översiktsplan från 2010. Den blå 
ringen i mitten av illustrationen pekar ut var planområdet är beläget i Osby tätort. Planområdet 
benämns som handel- centrum och bedöms ligga väl i linje medförs/ag till detaljplan. 

Planbeskri vn ing för del av Sotaren 9 och 10 



Samband med andra projekt 
Inga andra projekt bedöms ha betydande inverkan på detaljplanens genomförande 
eftersom den avser att utöka bostadsbestämmelsen till södra delen av planområdet 
samt öka exploateringsmöjligheten. 

Grönstrukturplan 
Grönstrukturplanen antagen i maj 2014 pekar inte ut planområdet i någon 
bevarandebemärkelse. 

Riksintressen och förordnanden 
Inom planområdet finns inga riksintressen eller strandskydd. 

BEHOVSBEDÖMNING/STÄLLNINGSTAGANDE 
M ILJÖKONS EKVENSBESKRIVNING 
Bedömningen är att planförslaget inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan 
i den mening som avses i MB 6 kap 11-18 §§ och PBL 4 kap 34 §. 

Planbeskrivning för del av Sota ren 9 och 10 5 
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OMRÅDETS FÖRUTSÄTININGAR 

Mark och vegetation/vatten 
I och kring planområdet växer fler olika trädslag, bland annat björk och ask. 
Den lägre vegetationen består främst av trädgårdväxter som Rhododendron och 
äppelträd. Vattenföringen är mycket begränsad, inga diken eller mindre bäckar 
förekommer inom eller i närheten av planområdet. Enligt Tyrens rapport för 
översvämning av Osbysjön med Driveån (2012, s 1, 8), finns ingen risk för 
översvämning i planområdet med utgångspunkt för det högsta dimensionerade 
flödet. Grundläggningsförutsättningarna och geotekniken bedöms goda och 

området är sedan tidigare ianspråkstaget för bebyggelse. 

Bilden visar planområdets södra del med parkering. "Tekniska baracken" i gul träfasad syns 
i bakgrund och har använts som kommunal kontorsverksamhet. 

Bild på bebyggelsen inom planområdet. Till vänter om tekniska baracken i gult syns fackens hus i 
grått tegel. Bortom fackens hus skymtar en privatfastighet i putsad fasad med halvvalmat 
mansardtak. 

Planbeskrivning för del av Sotaren 9 och 10 



Geotekniska förhållanden 
Någon geoteknisk undersökning bedöms inte behövas. Om behovet ända uppstår 
kommer en undersökning att utföras. Området är sedan tidigare detaljplanelagt. 

Historik och befintlig bebyggelse 
I dagsläget finns ett antal huvudbyggnader belägna inom planområdet med 
tillhörande komplementbyggnader. Den huvudsakliga bebyggelsen runt 
planområdet finns i norr och öst i form av Coop och kommunhuset. 

Kulturmiljö och fornlämningar 
Inom planområdet finns inga kända bevakningsobjekt i form av bytomter/ 
gårdstomt eller annan kulturhistorisk lämning. Om fornlämningar skulle 
framkomma i samband med eventuella markarbeten skall dessa - i enlighet med 
2 kap 10 § lagen om kulturminnen m.m - omedelbart avbrytas och Länsstyrelsen 
underrättas. 

PLANENS INNEBÖRD (OCH KONSEKVENSER) 

Gator och trafik 
Den nya detaljplanen beräknas medföra en viss trafikökning utmed Parkagatan 
och Klockaregatan. Verksamhetsförändringen i detaljplanen bedöms inte vara 
av någon större karaktär. Parkering löses inom planområdet och trafikanter kan 
i viss utsträckning placerar sina bilar längs Parkgatan enligt föregående bilder. 
Komplementparkeringar finns precis söder om planområdet. Trafiksituationen 
bedöms som god och trafikmängden är låg längs Parkgatan. Norr om planområdet, 
längs Köpmannagatans västligaste del, är veckomedeldygnstrafiken cirka 

1000-2000 fordon vilket är en låg siffra. 

Bebyggelseområde och verksamhetsområde 
Förändring av bebyggelsen avses tillkomma men marken behöver dock inte 
beredas i någon stor utsträckning då verksamheter redan förekommer i området. 
Planområdets kvaliteer gällande de få grönytor som finns bör bevaras i så stor 
utsträckning som möjligt. 

Planbeskrivning för del av Sotaren 9 och 10 7 
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Teknisk försörjning 
Försörjningen består av ström, avlopp, vatten samt dagvattenhantering. 
Fastigheten ligger inom verksamhetsområde för vatten- och avlopp. Dagvattnet 
hanteras med befintliga dagvattenbrunnar. Eftersom en förhållandevis stor andel 
bebyggelse redan finns i området kommer dagvattenmängderna som behöver ledas 
bort inte bli mycket större. 

På kvarteret Sotarens innegård, inom planområdet, ligger en byggnad på 
kommunens mark som används som sopstation och elcentral. Detta är en viktigt 
funktion för kvarteret och avsikten är att behålla byggnad i befintligt skick och 
läge. 

För elledning i mark får byggnad eller någon annan anläggning inte utan 
ledningsägarens (E.ON) medgivande och lämnade instruktioner uppföras på 
närmare avstånd än 3 meter från ledningen. Inte heller får utan ledningsägarens 
medgivande upplag anordnas eller marknivån ändras ovanför ledningen så att 
reparation och underhåll blir svårt att genomföra. 

Hälsa och säkerhet 
Planområdet avgränsas av Parkgatan, Klockaregatan samt Köpmannagatan vilka 
ha relativt låga trafiksiffror. Ett staket kan med fördel resas mot Klockaregatan 
och Parkgatan om behovet uppstår. Någon bullerproblematik bedöms inte 
föreligga med anledning av de låga trafiksiffrorna. Avståndet från planområdets 
östra gräns till järnvägen uppgår till nästan exakt 193 meter. Fler byggnader och 
kvarter finns mellan järnvägen och planområdet. Naturliga bullervallar finns 
därför och bedömning är att järnvägen inte utgör någon bullerproblematik. 
Rekommendationen att bostäder ska ligga hundra meter från järnväg uppfylls väl. 

Inga markföroreningar bedöms förekomma inom eller i anslutning till 

planområdet. Ingen industri eller tillverkning har förekommit i planområdet. 

ADMINISTRATIVA FRÅGOR 

Genomförande 
Genomförandetid för detaljplanen är femton år från att planen vinner laga kraft. 
På grund av genomförandetiden på gällande plan är ersättning enligt PBL 14:9 
möjlig. 

Fastighetsrättsliga frågor 
Kommunen äger Sotaren 9. Sotaren 10 ägs av byggnadsföreningen 
medborgarhuset. Om en fastighetsförändring avses göras kommer en ansökan 
skickas till Lantmäteriet. Lagfaren ägare bekostar lantmäteriförättningen. 
Möjligheter att ordna rättigheter för väg inom kvartersmark kan lösas genom att 
bilda servitut eller gemensamhetsanläggning i en lantrnäteriförättning. 

Planbeskrivning för del av Sotaren 9 och 10 



Planförfarandet 
Planen drivs med standardförfarandet. 

Genomförandebeskrivning 
ORGANISATORISKA FRÅGOR 

Planförfarande 
Planen drivs med standardförfarandet. 

Tidplan 
Detaljplanen beräknas möjligen kunna bli antagen första halvåret 2017. 

Genomförandetid 
Genomförandetiden för detaljplanen är femton år efter det att planen vunnit laga 
kraft. 

Ansvarsfördelning/Huvudmannaskap 
Planområdet ägs i söder av byggnadsföreningen medborgarhuset, Sotaren 10. 
Sotaren 9 ägs av kommunen. 
Exploatören är ansvarig för genomförandet inom kvartersmark. 
Kommunen är huvudman för allmänna platser (gator, park- och naturmark). 
Kommunen är huvudman för VA-verksamheten. Driften sköts av driftbolaget 
SBVT. 

Avtal 
Avtal och kontrakt upprättas om behov uppstår. 

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR 

Fastighetsbildning 
Lagfaren ägare står för kostnaderna vid eventuella lantmäteriförättningar om inte 
någon annan tar på sig kostnaden. Ansökan skickas till Lantmäteriet. Syftet med 

en lantmäteriförättning är att skapa, alternativt ändra en fastighets utbredning. 

Ledningsrätt 
För vissa ledningar av allmän karaktär kan ledningsrätt tillskapas. Denna rättighet 
innebär att den som vill dra fram en ledning har rätt att göra så inom någon 
annans fastighet. Rättigheten belastar därmed en fastighet. En sådan ledningsrätt 
tillskapas vid lantmäteriförrättning enligt reglerna i ledningsrättslagen. För att 
skydda ledningar kan servitut eller ledningsrätt bildas. Det bedöms inte som 
aktuellt att en ledningsrätt behöver skapas inom planområdet. Någon flyttning 
eller annan åtgärd bedöms i nuläget inte som sannolik för att säkerställa Skanovas 
och E.ON :s kabelfunktioner. 

Genomförandebeskrivning för del av Sotaren 9 och 10 9 
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För elledning i mark får byggnad eller annan anläggning inte utan ledningsägarens 
medgivande och lämnade instruktioner uppföras på närmare avstånd än 3 meter 
från ledningen. Inte heller får utan ledningsägarens medgivande upplag anordnas 
eller marknivån ändras ovanför ledningen, så att reparation och underhåll 
försvåras. Om ledningarna någon gång i framtiden ändå skulle behöva ändringas/ 
flyttas bekostas det av dem som så begär. 

EKONOMISKA FRÅGOR 

Planekonomi 
Upprättandet av detaljplanen bekostas av kommunen. Exploatören står för alla 
uppkomna kostnader i samband med exploatering, exempelvis anslutningsavgifter, 
bygglovsavgifter och eventuella utredningar. 

TEKNISKA FRÅGOR 

Tekniska utredningar 
Markradonmätning har utförts och redovisas i Osby kommuns geografiska 
informationssystem. Undersökningen visar på att planområdet är beläget där 
radonhalten ligger på 10-25 kBq/m3 vilket är normal nivå. 

Osby kommun, 2017-03-03 

Arne Bertilsson 
Tf. Samhällsbyggnadschef 

/lä- I S~S$d0 
Kettil Svensson 
Planarkitekt FPR/MSA 

Genomförandebeskrivn ing för del av Sota ren 9 och 10 



rvlOSBY 
Granskningsutlåtande 

2017-03-03 

~KOMMUN 

Detaljplan för del av kvarteret Sotaren. 

Osby, Osby kommun, Skåne län 

Förslag till detaljplan har varit på granskning 2 under tiden 2017-02-10- 2017-03-02 
enligt samhällsbyggnadsutskottets beslut 2017-02-19. 

Förslag till detaljplan har skickats ut till berörda myndigheter och sakägare. Under 
granskningstiden har detaljplan funnits tillgänglig på 

- Samhällsbyggnad, Osby kommun, Parkgatan 1, Osby 
- Osbys bibliotek, Ö Järnvägsgatan 16, Osby 
- Kommunens hemsida www.osby.se 

Länsstyrelsens och Trafikverkets yttranden är återgivna i sin helhet. De yttranden som 
inkommit därutöver har sammanfattats i detta dokument, för att ge en överskådlig och 
lättillgänglig text. Samtliga yttranden finns att tillgå på samhällsbyggnad, Parkgatan 1, 
andra våningen. 

Följande har inkommit med yttranden: 

STATLIGA MYNDIGHETER MED FLERA: 

Länsstyrelsen, 2017-03-01 

Lantmäterimyndigheten, 2017-02-15 

Trafikverket, 2017-02-22 

utan synpunkter 

med synpunkter 

utan synpunkter 

KOMMUNALA NÄMNDER, FÖRVALTNINGAR OCH BOLAG: 

TT-nämnd, 2017-02-23 

E.ON, 2017-03-02 

Granskningsutlåtande 2 till detaljplan för del av kvarteret Sotaren 

med synpunkter 

utan synpunkter 

1 ( 4) 



Granskningsutlåtande 

STATLIGA MYNDIGHETER MED FLERA 

Länsstyrelsen meddelar i yttrande 2017-03-01 följande: 

Länsstyrelsen har med de aktuella planhandlingarna och nuvarande information inte några 
synpunkter på planförslaget utifrån 11 kap 10-11 §§ PBL. 

Kommentar: Ingen. 

Lantmäterimyndigheten meddelar i yttrande 2017-02-15 följande: 

Lantmäteriet har tagit del av förslag till detaljplan. Någon fullständig genomgång av 
planförslaget har inte skett. Genomgången har främst varit inriktad på genomförandefrågor. 
Lantmäterimyndigheten väljer att särskilt belysa följande frågeställningar. 

En teckenförklaring är önskvärd för att på plankartan lättare kunna läsa ut vad som är 
fastighetsgränser, byggnader, fastighetsbeteckningar m.m. 

I övrigt inga synpunkter. 

Kommentar: En grundkarteförteckning är bra men läggs inte till i detta skede. 

Trafikverket meddelar i yttrande 2017-02-22 följande: 

Trafikverket har tagit del av granskningshandlingarna för rubricerat ärende. Syftet med 
förslag till detaljplan är att öka ytan för bostadsändamål samt öka exploateringsgraden. 

Trafikverket har inga synpunkter på förslaget. 

Kommentar: Ingen 

KOMMUNALA NÄMNDER, FÖRVALTNINGAR OCH BOLAG: 

TT-nämnd meddelar i yttrande 2017-02-23 följande: 

1. Redovisning av parkering inte godtagbar. 
2. Redovisning av ytor för lek och utevistelse inte godtagbar. 
3. Ledningar i mark bör skyddas med U-område som prickas. 
4. 12 meters byggnadshöjd medger byggande i 4 våningar, byggnadshöjden 9 meter 
förespråkas med hänsyn till stadsbilden och omgivande bebyggelse som mestadels är 3 
våningar. 
5. Hur säkerställs dagsljusinsläpp på lägre belägna våningar vid 70% exploateringsgrad om 
huskropparna placeras nära varandra. 

Kommentar: I. Planförslaget medger att parkering får anordnas, dock inte i form av en 
reserverad yta vilket bedöms försämra flexibiliteten av området i fi'amtiden. 
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Granskningsutlåtande 

2. Lekfår gärna anordnas inom planområdet om behovet uppstår. Om detta behov uppstår 
beror väldigt mycket på vilka som flyttar in i bostäderna. Om de flesta är äldre- och/eller 
pensionärer som flyttar in i bostäderna, samtidigt som en yta reserveras där en lekplats ska 
anordnas har olämpliga prioriteringar gjorts. 
3. Vanligt V-område bedöms vara tillräckligt. 
4. Byggnads höjden i förslag till detaljplan bedöms vara rimlig och kommer inte sticka ut på 
ett olämpligt sätt i förhållande till befintlig bebyggelse. 
5. Exploateringsgraden är sänkt till 60 %. 

E.ON meddelar i yttrande 2017-03-02 följande: 

E.ON Elnät Sverige AB har tagit del av inkomna handlingar i ovan rubricerat ärende och har 
följande synpunkter. 

E.ON Elnät saknar i samrådsredogörelsen att E.ON Elnät lämnat in samrådsyttrande 2016-12-
08, som lyder: 

"EON Elnät har 0,4 kV servisledningar inom byggbar kvartersmark inom detaljplaneområ
det, se bifogad karta. 

Markkablarna är inlagda i kartan med osäkert läge, innebärande att de inte är inmätta. För 
att säkerställa kablarnas exakta läge beställs kostnadsfritt kabelvisning i fält via vår kundsup
port 020-22 24 24. 

För elledning i markfår byggnad eller annan anläggning inte utan ledningsägarens medgi
vande och lämnade instruktioner uppföras på närmare avstånd än 3 meter från ledningen. 
Inte heller får utan ledningsägarens medgivande upplag anordnas eller marknivån ändras 
ovanför ledningen, så att reparation och underhåll försvåras. " 

E.ON Elnät yrkar på att planbeskrivningen skall redovisa ovan angivet avstånd samt att even
tuella framtida ändringar/flyttar av markkabel bekostas av de som så begär. 

Under förutsättning att E.ON Elnäts befintliga servisledningar kan vara kvar i nuvarande läge 
och vi inte drabbas av några kostnader i samband med planens genomförande samt att eventu
ella flyttningar eller ändringar bekostas av exploatören har vi inget ytterligare att erima. 

Kommentar: Tillägg görs enligt E. ONs yttrande. Bedömningen är dock att största delen av 
ledningarna inte kommer påverkas eftersom de flesta löper i gatan/trottoaren. 
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Granskningsutlåtande 

SAMMANFATTNING 

Synpunkterna har ovan bemötts separat. Nedan sammanfattas de synpunkter som föreslås leda 
till förändringar i detaljplanens handlingar. 

Tillägg görs enligt E. ON:s önskemål. 

Förslag till beslut 

Samhällsbyggnadsutskottet föreslås besluta att: 
föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta detaljplanen. 

Arne Bertilsson 
Tf. samhällsbyggnadschef 

i1 . 1/ <: 
/ {e!l1 I J-'Ch, 5:Ph 
Kettil Svensson 
Planarkitekt FPR/MSA 
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PLANBESTÄMMELSER 
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven 
användning och utformning är tillåten. Bestämmelser utan beteckning gäller inom hela 
området. 

GRÄNSER 
- - • - Detaljplane9räns 

- - - - - - - Egenskapsgräns 

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN 
Kvartersmark 

BCH Bostäder, centrum, handel 

UTNYTT JANDEGRAD/FASTIGHETSINDELNING 
e, 60 Största byggnadsarea i procent av fastighetsarea 

BEGRÄNSNINGAR AV MARKENS BEBYGGANDE 

u Marken ska vara tillgänglig för allmännyttiga underjordiska 
ledningar 

PLACERING, UTFORMNING, UTFÖRANDE 

Placering 

p, Byggnader ska ll placeras minst 4 meter från 
fastighetsgräns 

Utformning och omfattning 

<§> Högsta byggnadshöjd i meter 

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER 

Genomförandetid 

Genomförandetiden är 15 år från den dag planen vinner laga kraft 

Till planen hör: 
Planbeskrivning Fastighetsförteckning 
Genomförandebeskrivning Gransknin sutlätande 2 

Detaljplan för del av kvarteret Sotaren Antagandehandling 

Dll_r..KS/2016:363 214 

Arne Bertilsson 
Tf. samhällsbyggnadschef 

Kettil Svensson 
Planarkitekt FPR/MSA 

Beslutsdatum Instans 
Godkännande 

BN 
Antagande 

BN 
Laga kraft 
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Samhällsbyggnad 
Zlatko Abazagic, 04 79-52 83 84 
zlatko.abazagic@osby.se 
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Datum 

2017-01-25 

Dnr KS/2016:363 214 

Fastighetsförteckning till ny detaljplan för del av fastigheter Sotaren 
9 och 10 

Fastigheter inom planområdet 
Fastighets beteckning: 

SOTAREN9 

SOTAREN 10 

Ägare/Innehavare, adress: 

OSBY KOMMUN 
283 80 OSBY 

BYGGNADSFÖRENINGEN 

Övrigt: 

Lagfaren ägare 

MEDBORGARHUSET UPA .. 
V STORGATAN/KLOCKAREGATAN Lagfaren agare 

283 31 OSBY 

Belastande rättigheter inom planområdet 
Fastighets beteckning: 

SOTAREN9 

Belastas av 

Till förmån för 

Ägare/Innehavare, adress: 

SOTAREN 13 

Kroon, Irene Kristina 
VÄSTRASTORGATAN37 
283 31 OSBY 

Akt, ändamål, övrigt: 

Officialservitut, 
VATTENTÄKT, 
VATTENLEDNING 
1273-792 

Lagfaren ägare 

Fastigheter utom planområdet 
Fastighets beteckning: 

SKOGVAKTAREN 3 

Besöksadress Parkgatan 1 
Postadress Samhällsbyggnad 

283 80 Osby 

Ägare/Innehavare, adress: 

Johansson, Sven-Ingvar Erik 
PARKGATAN 21 
283 31 OSBY 

Övrigt: 

Lagfaren ägare 

Telefon 0479-52 80 00 vx Hemsida www.osby.se 
Fax 0479-52 83 58 Organisationsnr 212000-0902 Bankgiro 281-6809 
E-post samhallsbyggnad@osby.se 



Datum 

Osby kommun 2017-01-25 

Kauranen Johansson, Lena Maria 
Cecilia 
PARKGATAN 21 
283 31 OSBY 

SKOGVAKTAREN 5 

Engkvist, Tore Mikael 
PARKGATAN19 
283 31 OSBY 

Sjöstrand, Malin Inga Agneta 
PARKGATAN19 
283 31 OSBY 

SKOGVAKTAREN 7 

SBF 10 Osby Fastigheter AB 
BIRGER JARLSGATAN 41 , 4 TR 
111 45 STOCKHOLM 

SKOGVAKTAREN 10 

HSB BRF Skogvaktaren i Osby 
HSB SKÅNE BOX 306 
281 24 HÄSSLEHOLM 

SOTAREN 6 

Olsson, Björn Kjell Ola 
PARKGATAN30 
283 31 OSBY 

Winkvist, Sara Ulrika 
PARKGATAN 30 
283 31 OSBY 

SOTAREN 13 

Kroon, Irene Kristina 
VÄSTRASTORGATAN37 
283 31 OSBY 

VÄKTAREN 8 

HSB BRF Väktaren i Osby 
HSB SKÅNE BOX 306 
281 24 HÄSSLEHOLM 

{}!Jlzcr- !M024 c1 
Zlatko Abazagic 
GIS-ingenjör 
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Lagfaren ägare 

Lagfaren ägare 

Lagfaren ägare 

Lagfaren ägare 

Lagfaren ägare 

Lagfaren ägare 

Lagfaren ägare 

Lagfaren ägare 

Lagfaren ägare 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-02-08 

Kommunstyrelsens ledningsutskott 

§ 27 

Ett levande centrum - vision 2025 

Dnr KS/2015:754 219 

Beslut 

Kommunstyrelsens ledningsutskott beslutar 

Skicka ut förslag till "Ett levande centrum - vision 2025 " på gransk
ning fram till och med 2017-04-09. 

Sammanfattning av ärendet 

Syftet med visionsdokurnentet är att göra Osby centrum till en mer attraktiv 
och trivsam plats i samverkan med dess invånare. Dokumentet redogör för 
hur det går att skapa en mer sammanhållen och tätare centralort där befint
liga kvaliteer tas tillvara och vidareutvecklas. Syftet är också att ge inspirat
ion till fortsatt utveckling av centrala Osby och visa olika ideer kopplat till 
specifika platser i centrum. Flera olika åtgärder förstås på tre olika nivåer; 
tillfälliga åtgärder, enkla åtgärder och omfattande åtgärder. Detta ger möj
lighet att utveckla centrum och fa inspiration även med mindre medel , utan 
att större åtgärder behöver genomföras i ett första skede. 

Visionsdokumentet har varit ute på samråd 2015-11-02 - 2016-01 -29 för att 
ge möjlighet för allmänheten att lämna synpunkter. Under november 2015 
hölls ett öppet dialogmöte på Borgen under sam.rådsperioden. 

Under våren 2016 har vidare dialogmöten genomförts med näringslivet på 
näringslivscentret. Fältbesök på bland annat Västra Storgatan har genom
förts med berörda handlare. 

Inkomna synpunkter har arbetats igenom, besvarats i sam.rådsredogörelse 
och arbetats in i visionsdok:umentet i den mån de har varit relevanta. Doku
mentet bör skickas ut på granskning under våren 2017. Dialogmöten kom
mer hållas i mars under granskningsperiod och sedan skickas till kommun
styrelsen i juni. 

Tidplan för "Ett levande centrum - vision 2025" 
- Dialogmöte med allmänheten den 6 mars 2017, kl. 18.30-20.30 
- Dialogmöte med Osby shopping den 9 mars 2017, klockan 8.00-10.00 
- lnforrnation från planarkitekt FPR/MSA Kettil Svensson på kommunsty-
relsen den 17 maj 2017 
- Ärendet tas upp på kommunstyrelsens ledningsutskott den 7 juni 2017 
- Ärendet tas upp på kommunstyrelsen den 21 juni 2017 
- Ärendet tas upp på kommunfullmäktige den 18 september 2017 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammantrådesdatum 

2017-02-08 

Kommunstyrelsens ledningsutskott 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse "Ett levande centrum - vision 2025, Osby kommun, Osby 
tätort" daterad den 24 januari 2017 från t.f. samhällsbyggnadschef Arne 
Bertilsson och planarkitekt FPR/MSA Kettil Svensson. 

Ett levande centrum - vision 2025. 

Samrådsredogörelse för ett levande centrum - vision 2025. 
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