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

2 Anmälningar

3 Anmälan av delegationsbeslut
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5 Information - Bokslut 2017
Johanna Lindhe, tf. ekonomichef

6 Information - Sveriges Kommuner och Landsting, Utlåtande avseende 
byggentreprenadupphandling
Benny Nilsson, förvaltningschef

7 Lönekartläggning
Anna Olsson, HR-chef

8 Information - Extra tjänster
Pål Cederqvist, enhetschef

9 Information - Genomförd genomlysning av samhällsbyggnadsförvaltningen
Mathias Karlsson, förvaltningschef, representant(-er) från EY

10 Information - Konsumentrådgivning, samarbetsavtal med Ljungby kommun
Maria V Johansson, konsumentrådgivare Konsument Ljungby

11 Information - Hur långt har kommunens förvaltningar kommit i förberedelserna inför 
ikraftträdandet av ny dataskyddslag den 25 maj 2018.
Susanne Rönnefeldt Berg, utvecklingsstrateg

12 IFK Osby, ansökan om kompensation för drift av omklädningsrum på idrottsplatsen 
under åren 2015, 2016 och 2017
Reia Sofiadotter Collberg, fritids- och kulturchef

13 Grönplan för Osby tätort, översyn med uppdrag att revidera gällande plan.

14 Tilläggsbudget 2018
Johanna Lindhe, tf. ekonomichef

15 Firmatecknare för bankcheckar och kort
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16 Projekt Tåg, beslut om deltagande

17 Svar på motion "Kommunal vaktstyrka i Osby" från Roland Anvegård (KD)

18 Förvaltningsorganisation fr.o.m. 2019
Petra Gummeson, kommunchef

19 Skåne Blekinge Vattentjänst AB, utredning om ny samverkansmodell

20 Gallring av klassböcker/-liggare, AB Osby Samskola, upphävande av tidigare beslut

21 NyföretagarCentrum Osby, ansökan om årligt bidrag

22 Kommunassurans Syd Försäkrings AB, Uppdrag till ombud vid årsstämma 2018

23 Kommunstyrelsens delegationsordning, tillstånd enligt lotterilagen (1994:1000)

24 Visionsdokument för Centrum, fortsatta arbetet

Marika Bjerstedt Hansen (S) Benny Nilsson
Ordförande Sekreterare 
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Anmälda handlingar till kommunstyrelsen 2018
Dnr KS/2018:30 000 

Förslag till beslut

Anmälningarna läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet

Till kommunstyrelsen har inkommit följande handlingar.

1. Skåne Blekinge Vattentjänst AB, ”Protokoll” fört vid styrelsemöte 2017-12-12.
2. Skåne Blekinge Vattentjänst AB, ”Protokoll” fört vid styrelsemöte 2018-01-16.
3. Kommunalförbundet AV Media Skåne, ny förbundsordning med underskrift från de 

tolv (12) medlemskommunerna, 2018-02-19.

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 2018
Dnr KS/2018:31 000 

Förslag till beslut

Nedan angivna delegationsbeslut läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet

Förvaltningschef, förvaltningen för utbildning och arbete
Övergripande rutiner utifrån fastställda riktlinjer, punkt 1.14, ett (1) ärende.
Rutin granskning av handläggning och journalföring.
KS/2017:393    003

Vuxenenheten, förvaltningen för utbildning och arbete
Delegationslistor
Ärendetyp Beslutsdatum Antal beslut
IFO Vuxen januari månad 2018 tjugotvå (22)
KS/2018:47  752

Försörjningsstöd januari månad 2018 fyrahundrasextiofyra (464)
KS/2018:48  754

Ensamkommande barn januari månad 2018 elva (11)
KS/2018:46  751

Gatuingenjör, samhällsbyggnadsförvaltningen
Beslut om tillfällig lokal trafikföreskrift, punkt 22.3, två (2) ärenden.
Beslutsdatum 29 januari 2018
KS/2018:7

Administratör, samhällsbyggnadsförvaltningen
Parkeringstillstånd för rörelsehindrade, punkt 22.4, ett (1) ärende.
Beslutsdatum 21 februari 2018
KS/2018:4    517

Fritidsadministratör, samhällsbyggnadsförvaltningen
Beslut i ärenden som rör tillståndsgivning m.m. enligt lotterilagen (1994:1000), punkt 23.3, 
ett (1) ärende.
Beslutsdatum 7 februari 2018
KS/2018:121

http://www.osby.se/
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Sammanfattning av ärendet
I en delegationsordning antagen den 17 december 2014, § 333, har kommunstyrelsen 
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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Lönekartläggning 2017
Dnr KS/2017:753 024  

Kommunledningskontoret förslag till Personaldelegationen 

Personaldelegationen beslutar att information ska ges om lönekartläggning 2017 till 
Kommunstyrelsens sammanträde under nästkommande år. 

Sammanfattning av ärendet

Enligt diskrimineringslagen skall samtliga arbetsgivare, med minst tio anställda, årligen 
genomföra en lönekartläggning. Syftet med lönekartläggningen är att upptäcka, åtgärda 
och förhindra osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män som utför lika eller 
likvärdigt arbete. Likvärdigt arbete ska enligt lagen bedömas utifrån de krav arbetsgivaren 
ställer på olika arbeten med avseende på kunskap och färdigheter (kompetens), 
ansträngning (arbetsinsats), ansvarstagande samt arbetsförhållandena.

Utgångspunkten i diskrimineringslagen är att det är osakliga löneskillnader relaterade till 
kön som skall upptäckas, åtgärdas och förhindras. Det innebär att kvinnors lön jämförs 
med mäns lön om de har lika arbete, samt att kvinnodominerade grupper av arbetstagare 
jämförs med likvärdiga grupper som inte är kvinnodominerade eller med icke 
kvinnodominerade grupper som har en högre lön men lägre värdering.

Beslutsunderlag

Rapport Lönekartläggning 2017

 Beslutet skickas till 

Kommunchef

T.f. Hr-chef

Samtliga förvaltningschefer

Petra Gummesson Anna Olsson 
Kommunchef Tf HR-chef 

http://www.osby.se/
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Inledning 
 

Enligt diskrimineringslagen skall samtliga arbetsgivare, med minst tio anställda, årligen 
genomföra en lönekartläggning. Syftet med lönekartläggningen är att upptäcka, åtgärda och 
förhindra osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män som utför lika eller likvärdigt 
arbete. 
 
Osby kommuns arbete med lönekartläggningen har skett tillsammans med tre kommuner 
under ledning av en konsult från Edge. De tre kommunerna är Hässleholm, Perstorp och 
Östra Göinge. Samarbetet har framför allt handlat om gruppindelning och värdering av 
grupperna. 
 
Kartläggningen i Osby kommun omfattar 1169 anställda. Den totala lönefördelningen visas i 
tabellen nedan. 
 

Sammanställning för samtliga grupper 
 Total 

Lön 

Lägsta 

Lön 

Medellön Korrigerad 

Medellön 

Högsta 

Lön 

Kvinnor 27 024 811 18 398 28 598 28 598 90 000 

Män 6 981 256 20 625 31 166 31 166 65 300 

Totalt 34 006 067 18 398 29 090 29 090 90 000 

 

 Antal % Löneandel % Anställningstid Medelålder 

Kvinnor 945 81 79 9 46 

Män 224 19 21 7 45 

Totalt 1 169 100 100 8 46 

 

 %-andel av  

motsatta 

könets 

medianlön 

10:e 

percentil 

1:a 

kvartil 

Median 3:e 

kvartil 

90:e 

percentil 

Kvinnor 87 23 070 24 550 26 450 31 900 36 030 

Män 115 23 238 25 495 30 325 34 925 39 952 

Totalt 100 23 100 24 700 26 845 32 600 37 000 
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Bakgrund 
 

Diskrimineringslagen 
 

Diskrimineringslagens regler om lönekartläggning innebär att arbetsgivaren varje år ska 
kartlägga och analysera dels bestämmelser och praxis om löner och andra anställningsvillkor 
som tillämpas hos arbetsgivaren, dels löneskillnader mellan kvinnor och män som utför lika 
arbete, likvärdigt arbete eller icke kvinnodominerade arbeten som har en högre lön men 
lägre värdering än kvinnodominerade arbeten. Eventuella löneskillnader ska analyseras i 
syfte att avgöra om dessa direkt eller indirekt har samband med kön. 

Syftet med lönekartläggningen är således att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga 
löneskillnader mellan kvinnor och män som utför lika eller likvärdigt arbete. 
Diskrimineringslagen anger vidare, att varje arbetsgivare med minst tio anställda, årligen 
skall dokumentera lönekartläggningen och de åtgärder som planeras i syfte att eliminera 
osakliga löneskillnader. Osakliga löneskillnader ska åtgärdas så snart som möjligt och senast 
inom tre år. 

Likvärdigt arbete ska enligt lagen bedömas utifrån de krav arbetsgivaren ställer på olika 
arbeten med avseende på kunskap och färdigheter (kompetens), ansträngning 
(arbetsinsats), ansvarstagande samt arbetsförhållandena. 

Utgångspunkten i diskrimineringslagen är att det är osakliga löneskillnader relaterade till kön 
som skall upptäckas, åtgärdas och förhindras. Det innebär att kvinnors lön jämförs med 
mäns lön om de har lika arbete, samt att kvinnodominerade grupper av arbetstagare jämförs 
med likvärdiga grupper som inte är kvinnodominerade eller med icke kvinnodominerade 
grupper som har en högre lön men lägre värdering. 
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Metod 
 

Verktyg 
 

I lönekartläggningen har det webbaserade verktyget Lönevågen använts. Detta hanterar 
kartläggning av arbetskrav samt möjlighet att vikta dessa. Verktyget sammanställer 
resultatet av kartläggningen i diagram och tabeller som möjliggör analys. Dessa visar 
löneförhållanden inom grupper av anställda, mellan likvärdiga arbeten samt 
kvinnodominerade arbeten som har högre värdering men lägre lön än arbeten som inte är 
kvinnodominerade. 
 

Arbetsgång 
 

Steg 1. 
Diskrimineringslagen anger kunskap och färdigheter, arbetsinsats, ansvarstagande och 
arbetsförhållanden som exempel på kriterier i bedömningen av ett arbete. 
Osby kommun har valt att använda sig av nedanstående viktning av dessa kriterier. 
Viktningen ger en procentuell fördelning av kriteriernas relation till den totala lönesumman. 
 
Kunskap och färdigheter 30% 
Arbetsinsats  30% 
Ansvarstagande 30% 
Arbetsförhållanden 10% 
 
Steg 2. 
En gruppering har gjorts av organisationens arbeten. Arbetena har bedömts med hjälp av en 
arbetsvärdering. Denna består av 24 frågor under rubrikerna kunskap och färdigheter, 
arbetsinsats, ansvarstagande och arbetsförhållanden. Utgångspunkten är att en viss grupp 
ska innehålla arbeten som har lika eller åtminstone i all väsentlighet lika arbetsuppgifter.  
 
Steg 3. 
Information från organisationens lönesystem har importerats i verktyget. 
 
Steg 4. 
Eventuella löneskillnader har analyserats: 

1. Inom grupper som består av både kvinnor och män. 
2. Mellan grupper. Kvinnodominerade grupper har jämförts med likvärdiga 

mansdominerade och/eller könsneutrala grupper. 
3. Mellan grupper. Mansdominerade- och könsneutrala grupper har jämförts med 

kvinnodominerade grupper som har högre värdering men lägre lön.  

 

Samverkan 
Information har givits om arbetet med lönekartläggning i central samverkansgruppen.
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Osby kommuns lönepolitik 

Osby kommun är en arbetsgivare och lönepolitiken är gemensam för samtliga verksamheter.  
 
Lönepolicyn är en del av arbetsgivarens personalpolitik och ett viktigt dokument för att styra 
verksamheten mot de mål som den politiska ledningen har fastställt. Lönepolitiken ska 
motivera och stimulera medarbetarna till goda arbetsinsatser, så att målen för 
verksamheten uppnås och individens utveckling främjas. Lönepolitiken ska också leda till 
kompetenta medarbetare kan rekryteras och behållas i Osby kommun. Ett av målen i 
kommunenslönepolitik är att jämna ut löneskillnader mellan kvinnor och män för lika och 
likvärdigt arbete 
 

Principer vid lönesättning 
Osby kommuns grundläggande principer för lönesättning utgår från de centrala löneavtalen 
och kommunens lönepolitik, riktlinjer samt arbetsplatsens lönekriterier.  
 
Det som eftersträvas är en individuell och differentierad lönesättning kopplad till 
medarbetarens bidrag till verksamhetens utveckling. Sambandet mellan löneutveckling och 
utveckling av arbetsuppgifter och arbetsprestationer ska vara tydlig.  
 
En god lönespridning eftersträvas som i sin tur kan skapa förutsättningar för en bra 
löneutveckling.  
 

Riktlinjer vid lönesättning 
Lönesättningen bygger på och relaterar till individuella arbetsprestationer, uppfyllelse av 
aktuella verksamhetsmål, avtal, ekonomiska förutsättningar och lönepolitiska mål.  
 
Bedömning av medarbetares arbetsprestation och måluppfyllelse ska ske på väl kända och 
sakliga grunder. Löneskillnader får inte bero på kön, ålder, facklig tillhörighet eller andra 
faktorer som är utan tydlig koppling till medarbetarens arbetsprestation och måluppfyllelse.  
 
Utöver individuell arbetsprestation och måluppfyllelse, som bedöms med stöd av 
lönekriterier, påverkas lönen av arbetets svårighetsgrad och marknadssituationen för den 
aktuella tjänsten.  
 

Kommunövergripande lönekriterier  
Lönekriterierna ska vara så arbetsplatsnära som möjligt och utgå från verksamhetens mål och 
tydliggöra vad detta innebär för den dagliga arbetsprestationen. Kriterierna måste 
överensstämma med de centrala målen. Lönekriterierna får inte bestå av grundkrav som ställs 
på anställningen som till exempel att utföra arbete, följa gällande lagar, avtal regler och riktlinjer, 
samarbeta och vara lojal. Kriterierna ska bedöma prestationen och inte personliga egenskaper 
och de får inte vara diskriminerande. 
 

I Osby kommun finns det fyra övergripande kriterier: 

 Bemötande - Känner av och bryr sig om andras behov 

 Flexibilitet/kreativitet - Prövar nya sätt och ställer om till olika förutsättningar och 

situationer. 
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 Engagemang/ansvarstagande - Tar ansvar för både sin egen och arbetslagets 

utveckling 

 Uppnå resultat - Presterar goda arbetsresultat 

 
För chefer/arbetsledare tillkommer ytterligare ett kriterium i enlighet med ledarpolicy 

 ser och förstår helheten i kommunen 

 är mål- och resultatinriktad, driver och förverkligar mål och beslut 

 är tydlig och kommunicerar och entusiasmerar 

 är öppen för nya idéer och ger möjlighet för utveckling 

 

Förutom dessa lönekriterier har varje förvaltning, eventuellt också arbetsplats och/ eller 
yrkesgrupp, egna lönekriterier som utgår från egna verksamhetsmål.   
 

Anställningsvillkor 
Flertalet av kommunens anställda omfattas av kollektivavtal AB. I dessa bestämmelser 
regleras anställningsformer, avlöningsförmåner, bestämmelser om lön, 
övertidsbestämmelser, arbetstider, etc. Kollektivavtalet tillämpas lika för kvinnor och män.  
 

Löneförmåner och lönetillägg 
För en del yrkesgrupper finns det förutom grundlön olika former av tilläggsersättningar som 
är beroende av arbetstidens förläggning. Exempel på dessa är olika grupper av vårdpersonal 
och brandmän som har tillägg för obekväm arbetstid, jour och beredskap. Beslut finns även 
om lönetillägg till lärare, förstelärare, och till socialsekreterare inom verksamheten barn och 
familj som myndighetsutövning. Det finns också andra olikheter i anställningsvillkor såsom 
kortare veckoarbetstid och lägre pensionsålder. Dessa olikheter är oberoende av kön och är 
knutna till tjänsten.  
 

Sidoförmåner 
Osby kommun har inga sidoförmåner såsom tjänstebil, bostadsförmåner eller reseförmåner. 
 

Analys av lönebestämmelser och praxis 

Följande analys har gjorts av organisationens lönebestämmelser och anställningsvillkor ur ett 
jämställdhetsperspektiv. 
 
Osby kommuns policy och riktlinjer för lönesättning och anställningsvillkor är könsneutrala 
och borgar därmed för att eventuella könsrelaterade skillnader i lön och andra förmåner inte 
ska förekomma. 
 
Organisationens kriterier för individuell lönesättning behöver omarbetas och kopplas till mål 
och värdegrund.  
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Resultatet av kartläggningen 
 

Analys inom grupper (lika arbeten) 
Följande analys har gjorts inom organisationens grupper. Då syftet med analysen är att 
upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor har endast 
grupper där båda könen är representerade analyserats. 
 
De grupper som representeras av endast ett kön är följande:  
Gruppnamn Kön Kommentar 

Kock Kvinnor  

Pedagoger specialist Kvinnor speciallärare, lärare särskola, specialpedagog 

Sjuksköterska specialist Kvinnor  

Fysioterapeut/Sjukgymnast Kvinnor  

Lokalvårdare Kvinnor  

Skolpsykolog Kvinnor  

Kurator Kvinnor  

Brandman Män  

Behandlingspedagog Män  

Administrativa assistenter Kvinnor  

Biträdande enhetschef Kvinnor  

Bad- idrottspersonal Kvinnor  
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Administratör (K) 

 Antal % Total 

Lön 

Löne-

andel % 

Lägsta 

Lön 

Medellö

n 

Korrigera

d 

Medellön 

Högsta 

Lön 

Kvinnor 20 87 562 739 87 25 600 28 137 28 137 32 850 

Män 3 13 86 800 13 27 200 28 933 28 933 32 000 

Totalt 23 100 649 539 100 25 600 28 241 28 241 32 850 

 

 

 

 
 

 
Analys 
Löneskillnaden till männens fördel förklaras med att gruppen består av befattningshavare med 

stor skillnad i arbetsuppgifter. Samtliga är dock kodade med statistikkod AID som 

administratörer. Löneskillnaden förklaras också av den individuella lönesättningen som sker 

med hjälp av lönekriterier. Vi finner inga osakliga löneskillnader mellan könen. 
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Anläggning, fordon, park (M) 

 Antal % Total 

Lön 

Löne-

andel % 

Lägsta 

Lön 

Medellö

n 

Korrigera

d 

Medellön 

Högsta 

Lön 

Kvinnor 1 4 27 100 4 27 100 27 100 27 100 27 100 

Män 27 96 685 885 96 20 700 25 403 25 403 29 200 

Totalt 28 100 712 985 100 20 700 25 464 25 464 29 200 

 

 

 

 
 

 
Analys 
Löneskillnaden till männens fördel förklaras av den individuella lönesättningen som sker med 

hjälp av lönekriterier. Vi finner inga osakliga löneskillnader mellan könen. 
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Arbetsledare (M) 

 Antal % Total 

Lön 

Löne-

andel % 

Lägsta 

Lön 

Medellö

n 

Korrigera

d 

Medellön 

Högsta 

Lön 

Kvinnor 2 40 67 000 40 30 500 33 500 33 500 36 500 

Män 3 60 100 350 60 29 500 33 450 33 450 36 850 

Totalt 5 100 167 350 100 29 500 33 470 33 470 36 850 

 

 

 
 

 
 

Analys 
Löneskillnaden till männens fördel förklaras med erfarenhet (männen har varit anställda i 

kommunen längre än kvinnorna). Löneskillnaden förklaras också av den individuella 

lönesättningen som sker med hjälp av lönekriterier. Vi finner inga osakliga löneskillnader 

mellan könen. 
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Avdelningschefer och Verksamhetschef (N) 

 Antal % Total 

Lön 

Löne-

andel % 

Lägsta 

Lön 

Medellö

n 

Korrigera

d 

Medellön 

Högsta 

Lön 

Kvinnor 8 57 411 900 59 41 500 51 488 51 488 60 900 

Män 6 43 290 400 41 43 000 48 400 48 400 55 000 

Totalt 14 100 702 300 100 41 500 50 164 50 164 60 900 

 

 
 

 
 

Analys 
Löneskillnaden till kvinnornas fördel förklaras med erfarenhet (kvinnorna har varit anställda i 

kommunen väsentlig längre än mannen). Skillnaden förklaras även med skillnader i rollens 

ansvarsområde. Löneskillnaden förklaras också av den individuella lönesättningen som sker 

med hjälp av lönekriterier. Vi finner inga osakliga löneskillnader mellan könen. 
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Barnskötare (K) 

 Antal % Total 

Lön 

Löne-

andel % 

Lägsta 

Lön 

Medellö

n 

Korrigera

d 

Medellön 

Högsta 

Lön 

Kvinnor 86 99 2 092 149 99 18 550 24 327 24 327 30 000 

Män 1 1 21 455 1 21 455 21 455 21 455 21 455 

Totalt 87 10

0 

2 113 604 100 18 550 24 294 24 294 30 000 

 

 

 
 

 
 

Analys 
Löneskillnaden till kvinnornas fördel förklaras med erfarenhet (kvinnorna har varit anställda i 

kommunen väsentlig längre än mannen). Löneskillnaden förklaras också av den individuella 

lönesättningen som sker med hjälp av lönekriterier. Vi finner inga osakliga löneskillnader 

mellan könen. 
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Behandlingsassistent (M) 

 Antal % Total 

Lön 

Löne-

andel % 

Lägsta 

Lön 

Medellö

n 

Korrigera

d 

Medellön 

Högsta 

Lön 

Kvinnor 2 14 48 400 14 23 000 24 200 24 200 25 400 

Män 12 86 292 770 86 22 150 24 398 24 398 28 400 

Totalt 14 100 341 170 100 22 150 24 369 24 369 28 400 

 

 
 

 
 

 

Analys 
Löneskillnaden till männens fördel förklaras med erfarenhet (männen har varit anställda i 

kommunen väsentlig längre än kvinnor). Löneskillnaden förklaras också av den individuella 

lönesättningen som sker med hjälp av lönekriterier. Vi finner inga osakliga löneskillnader 

mellan könen. 
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Bibliotekarie (N) 

 Antal % Total 

Lön 

Löne-

andel % 

Lägsta 

Lön 

Medellö

n 

Korrigera

d 

Medellön 

Högsta 

Lön 

Kvinnor 3 50 89 400 48 28 000 29 800 29 800 31 650 

Män 3 50 96 500 52 31 650 32 167 32 167 32 600 

Totalt 6 100 185 900 100 28 000 30 983 30 983 32 600 

 

 

 
 

 
 

 

Analys 
Löneskillnaden till männens fördel förklaras med erfarenhet (männen har varit anställda i 

kommunen väsentlig längre än kvinnorna). Löneskillnaden förklaras också av den 

individuella lönesättningen som sker med hjälp av lönekriterier. Vi finner inga osakliga 

löneskillnader mellan könen. 
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Boendestödjare (K) 

omsorgsassistent, habiliteringsassistent 

 Antal % Total 

Lön 

Löne-

andel % 

Lägsta 

Lön 

Medellö

n 

Korrigera

d 

Medellön 

Högsta 

Lön 

Kvinnor 33 85 832 933 84 20 650 25 240 25 240 29 095 

Män 6 15 156 965 16 24 500 26 161 26 161 27 725 

Totalt 39 100 989 898 100 20 650 25 382 25 382 29 095 

 

 

 
 

 
 

Analys 
Löneskillnaden till männens fördel förklaras av den individuella lönesättningen som sker med 

hjälp av lönekriterier. Vi finner inga osakliga skillnader mellan könen. 
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Ekonomibiträde (K) 

 Antal % Total 

Lön 

Löne-

andel % 

Lägsta 

Lön 

Medellö

n 

Korrigera

d 

Medellön 

Högsta 

Lön 

Kvinnor 7 88 156 225 87 21 350 22 318 22 318 24 275 

Män 1 12 23 325 13 23 325 23 325 23 325 23 325 

Totalt 8 100 179 550 100 21 350 22 444 22 444 24 275 

 

 

 
 

 
 

Analys 
Löneskillnaden till mannens fördel. Löneskillnaden förklaras av den individuella 

lönesättningen som sker med hjälp av lönekriterier. Vi finner inga osakliga löneskillnader 

mellan könen. 

 



 

16 

 

Elevassistent (K) 

 Antal % Total 

Lön 

Löne-

andel % 

Lägsta 

Lön 

Medellö

n 

Korrigera

d 

Medellön 

Högsta 

Lön 

Kvinnor 22 61 528 005 61 21 200 24 000 24 000 30 200 

Män 14 39 335 850 39 22 550 23 989 23 989 26 450 

Totalt 36 100 863 855 100 21 200 23 996 23 996 30 200 

 

 

 
 

 
 

Analys 
Löneskillnaden till kvinnornas fördel förklaras med den individuella lönesättningen som sker 

med hjälp av lönekriterier. Vi finner inga osakliga löneskillnader mellan könen. 
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Enhetschefer (K) 

 Antal % Total 

Lön 

Löne-

andel % 

Lägsta 

Lön 

Medellö

n 

Korrigera

d 

Medellön 

Högsta 

Lön 

Kvinnor 15 75 616 200 75 34 000 41 080 41 080 46 200 

Män 5 25 206 150 25 40 000 41 230 41 230 42 900 

Totalt 20 100 822 350 100 34 000 41 118 41 118 46 200 

 

 

 
 

 
 

Analys 
Löneskillnaden till männens fördel förklaras av den individuella lönesättningen som sker med 

hjälp av lönekriterier. Vi finner inga osakliga löneskillnader mellan könen. 
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Fritidsledare (N) 

 Antal % Total 

Lön 

Löne-

andel % 

Lägsta 

Lön 

Medellö

n 

Korrigera

d 

Medellön 

Högsta 

Lön 

Kvinnor 7 50 181 170 51 24 300 25 881 25 881 27 400 

Män 7 50 172 760 49 22 800 24 680 24 680 26 460 

Totalt 14 100 353 930 100 22 800 25 281 25 281 27 400 

 

 

 
 

 
 

Analys 
Löneskillnaden till kvinnornas fördel förklaras med erfarenhet (kvinnorna har varit anställda i 

kommunen längre än männen). Löneskillnaden förklaras också av den individuella 

lönesättningen som sker med hjälp av lönekriterier. Vi finner inga osakliga löneskillnader 

mellan könen. 
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Fritidspedagog (K) 

 Antal % Total 

Lön 

Löne-

andel % 

Lägsta 

Lön 

Medellö

n 

Korrigera

d 

Medellön 

Högsta 

Lön 

Kvinnor 13 81 390 100 83 25 500 30 008 30 008 35 400 

Män 3 19 79 450 17 24 500 26 483 26 483 30 450 

Totalt 16 100 469 550 100 24 500 29 347 29 347 35 400 

 

 

 
 

 
 

Analys 
Löneskillnaden till kvinnornas fördel förklaras med erfarenhet (kvinnorna har varit anställda i 

kommunen längre än männen). Två av männen är nyanställda. Löneskillnaden förklaras också 

av den individuella lönesättningen som sker med hjälp av lönekriterier. Vi finner inga 

osakliga löneskillnader mellan könen. 
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Förskollärare (K) 

 Antal % Total 

Lön 

Löne-

andel % 

Lägsta 

Lön 

Medellö

n 

Korrigera

d 

Medellön 

Högsta 

Lön 

Kvinnor 76 95 2 272 680 95 24 300 29 904 29 904 34 050 

Män 4 5 116 300 5 25 700 29 075 29 075 33 700 

Totalt 80 100 2 388 980 100 24 300 29 862 29 862 34 050 

 

 

 
 

 
 

Analys 
Löneskillnaden till kvinnornas fördel förklaras med erfarenhet (kvinnorna har varit anställda i 

kommunen längre än männen). Löneskillnaden förklaras också av den individuella 

lönesättningen som sker med hjälp av lönekriterier. Vi finner inga osakliga löneskillnader 

mellan könen. 
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Förvaltningschefer (N) 

 Antal % Total 

Lön 

Löne-

andel % 

Lägsta 

Lön 

Medellö

n 

Korrigera

d 

Medellön 

Högsta 

Lön 

Kvinnor 3 50 220 500 54 65 000 73 500 73 500 90 000 

Män 3 50 190 300 46 62 000 63 433 63 433 65 300 

Totalt 6 100 410 800 100 62 000 68 467 68 467 90 000 

 

 

 
 

 
 

Analys 
Löneskillnaden till kvinnornas fördel förklaras med att kvinnan med högst lön är anställd som 

kommunchef och har därmed ett annat ansvarsområde än övriga. Löneskillnaden förklaras 

också av den individuella lönesättningen som sker med hjälp av lönekriterier. Vi finner inga 

osakliga löneskillnader mellan könen. 
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Handläggare (K) 

 Antal % Total 

Lön 

Löne-

andel % 

Lägsta 

Lön 

Medellö

n 

Korrigera

d 

Medellön 

Högsta 

Lön 

Kvinnor 17 65 600 950 66 27 800 35 350 35 350 45 100 

Män 9 35 306 535 34 24 510 34 059 34 059 45 000 

Totalt 26 100 907 485 100 24 510 34 903 34 903 45 100 

 

 

 
 

 
 

Analys 
Löneskillnaden till kvinnornas fördel förklaras av den individuella lönesättningen som sker 

med hjälp av lönekriterier. Vi finner inga osakliga löneskillnader mellan könen. 
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Handläggare med myndighetsutövning (N) 

 Antal % Total 

Lön 

Löne-

andel % 

Lägsta 

Lön 

Medellö

n 

Korrigera

d 

Medellön 

Högsta 

Lön 

Kvinnor 7 50 219 555 48 29 500 31 365 31 365 35 700 

Män 7 50 241 765 52 27 000 34 538 34 538 44 660 

Totalt 14 100 461 320 100 27 000 32 951 32 951 44 660 

 

 

 
 

 

 
Analys 
Löneskillnaden till männens fördel förklaras av att männen i gruppen tillhör en svårrekryterad 

yrkesgrupp, där vi konkurrerar med den privata sektorn. Löneskillnaden förklaras också av 

den individuella lönesättningen som sker med hjälp av lönekriterier.  

 

Bevakning av löneutvecklingen bör ske. 
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Handläggare specialist (K) 

 Antal % Total 

Lön 

Löne-

andel % 

Lägsta 

Lön 

Medellö

n 

Korrigera

d 

Medellön 

Högsta 

Lön 

Kvinnor 7 70 234 800 65 26 000 33 543 33 543 45 500 

Män 3 30 125 950 35 37 000 41 983 41 983 45 950 

Totalt 10 100 360 750 100 26 000 36 075 36 075 45 950 

 

 

 
 

 
 

Analys 
Löneskillnaden till männens fördel förklaras med att gruppen består av befattningshavare med 

betydligt skilda uppdrag. Löneskillnaden förklaras också av den individuella lönesättningen 

som sker med hjälp av lönekriterier. Vi finner inga osakliga löneskillnader mellan könen. 
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Ingenjör högskola (M) 

 Antal % Total 

Lön 

Löne-

andel % 

Lägsta 

Lön 

Medellö

n 

Korrigera

d 

Medellön 

Högsta 

Lön 

Kvinn

or 

1 20 30 000 19 30 000 30 000 30 000 30 000 

Män 4 80 131 900 81 31 200 32 975 32 975 35 500 

Totalt 5 100 161 900 100 30 000 32 380 32 380 35 500 

 

 

 
 

 
Analys 
Löneskillnaden till männens fördel förklaras med erfarenhet (männen har varit anställda i 

kommunen väsentlig längre än kvinnan). Löneskillnaden förklaras också av den individuella 

lönesättningen som sker med hjälp av lönekriterier. Vi finner inga osakliga löneskillnader 

mellan könen. 
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Lärare grundskola senare år (K) 

 Antal % Total 

Lön 

Löne-

andel % 

Lägsta 

Lön 

Medellö

n 

Korrigera

d 

Medellön 

Högsta 

Lön 

Kvinnor 20 69 684 418 69 30 500 34 221 34 221 38 500 

Män 9 31 308 730 31 30 950 34 303 34 303 37 650 

Totalt 29 100 993 148 100 30 500 34 246 34 246 38 500 

 

 

 
 

 
 

Analys 
Löneskillnaden till männens fördel förklaras av den individuella lönesättningen som sker med 

hjälp av lönekriterier. Vi finner inga osakliga löneskillnader mellan könen. 
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Lärare grundskola tidigare år (K) 

 Antal % Total 

Lön 

Löne-

andel % 

Lägsta 

Lön 

Medellö

n 

Korrigera

d 

Medellön 

Högsta 

Lön 

Kvinnor 47 78 1 573 320 78 24 000 33 475 33 475 39 030 

Män 13 22 438 150 22 27 500 33 704 33 704 38 400 

Totalt 60 100 2 011 470 100 24 000 33 524 33 524 39 030 

 

 

 
 

 

 
Analys 
Löneskillnaden till männens fördel förklaras av den individuella lönesättningen som sker med 

hjälp av lönekriterier. Vi finner inga osakliga löneskillnader mellan könen. 
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Lärare gymnasium allmänna ämnen (N) 

 Antal % Total 

Lön 

Löne-

andel % 

Lägsta 

Lön 

Medellö

n 

Korrigera

d 

Medellön 

Högsta 

Lön 

Kvinnor 26 57 907 565 56 30 000 34 906 34 906 39 350 

Män 20 43 700 081 44 30 100 35 004 35 004 40 650 

Totalt 46 100 1 607 646 100 30 000 34 949 34 949 40 650 

 

 

 
 

 

 
 

Analys 
Löneskillnaden till männens fördel förklaras av den individuella lönesättningen som sker med 

hjälp av lönekriterier. Vi finner inga osakliga löneskillnader mellan könen. 
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Lärare gymnasium yrkesämnen (M) 

 Antal % Total 

Lön 

Löne-

andel % 

Lägsta 

Lön 

Medellö

n 

Korrigera

d 

Medellön 

Högsta 

Lön 

Kvinnor 6 27 219 310 29 33 620 36 552 36 552 39 260 

Män 16 73 532 110 71 25 730 33 257 33 257 40 385 

Totalt 22 100 751 420 100 25 730 34 155 34 155 40 385 

 

 

 
 

 

 
Analys 
Löneskillnaden till kvinnors fördel förklaras med att fler av kvinnorna i gruppen innehar en 

lärarexamen. Löneskillnaden förklaras också av den individuella lönesättningen som sker med 

hjälp av lönekriterier. Gruppens sammansättning bör ses över. Vi finner inga osakliga 

löneskillnader mellan könen. 
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Lärare kulturskolan (M) 

 Antal % Total 

Lön 

Löne-

andel % 

Lägsta 

Lön 

Medellö

n 

Korrigera

d 

Medellön 

Högsta 

Lön 

Kvinnor 2 33 65 500 35 31 800 32 750 32 750 33 700 

Män 4 67 122 900 65 28 800 30 725 30 725 33 600 

Totalt 6 100 188 400 100 28 800 31 400 31 400 33 700 

 

 

 
 

 

 
Analys 
Löneskillnaden till kvinnors fördel förklaras av den individuella lönesättningen som sker med 

hjälp av lönekriterier. Vi finner inga osakliga löneskillnader mellan könen. 
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Lärare modersmål (M) 

 Antal % Total 

Lön 

Löne-

andel % 

Lägsta 

Lön 

Medellö

n 

Korrigera

d 

Medellön 

Högsta 

Lön 

Kvinnor 2 33 54 800 31 24 000 27 400 27 400 30 800 

Män 4 67 119 800 69 26 500 29 950 29 950 31 800 

Totalt 6 100 174 600 100 24 000 29 100 29 100 31 800 

 

 

 
 

 

 
 

Analys 
Löneskillnaden till männens fördel förklaras med erfarenhet (männen har varit anställda i 

kommunen längre än kvinnor). En kvinna är nyanställd. Skillnaden kan även förklaras med 

den individuella lönesättningen som sker med hjälp av lönekriterier. Vi finner inga osakliga 

löneskillnader mellan könen. 
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Lärare praktisk och estetiska ämnen (N) 

 Antal % Total 

Lön 

Löne-

andel % 

Lägsta 

Lön 

Medellö

n 

Korrigera

d 

Medellön 

Högsta 

Lön 

Kvinnor 7 41 215 900 39 26 000 30 843 30 843 34 700 

Män 10 59 344 800 61 30 500 34 480 34 480 39 840 

Totalt 17 100 560 700 100 26 000 32 982 32 982 39 840 

 

 
 

 
Analys 
Löneskillnaden till männens fördel förklaras med erfarenhet (männen har varit anställda i 

kommunen längre än kvinnor). Löneskillnaden till männens fördel förklaras av den 

individuella lönesättningen som sker med hjälp av lönekriterier.  

 

Åtgärd 
En genomgång av gruppen vad gäller utbildning och erfarenhet och uppfyllande av mål ska 

ske för att säkerställa och det inte föreligger några osakliga löneskillnader.  
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Rektor/Förskolechef (K) 

 Antal % Total 

Lön 

Löne-

andel % 

Lägsta 

Lön 

Medellö

n 

Korrigera

d 

Medellön 

Högsta 

Lön 

Kvinnor 11 85 488 060 84 39 000 44 369 44 369 48 400 

Män 2 15 90 000 16 43 500 45 000 45 000 46 500 

Totalt 13 100 578 060 100 39 000 44 466 44 466 48 400 

 

 

 
 

 
 

Analys 
Löneskillnaden till männens fördel förklaras med rollernas olika ansvar. Löneskillnaden 

förklaras också av den individuella lönesättningen som sker med hjälp av lönekriterier. Vi 

finner inga osakliga löneskillnader mellan könen. 
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Sjuksköterska (K) 

 Antal % Total 

Lön 

Löne-

andel % 

Lägsta 

Lön 

Medellö

n 

Korrigera

d 

Medellön 

Högsta 

Lön 

Kvinnor 32 94 1 044 900 94 28 500 32 653 32 653 37 600 

Män 2 6 65 100 6 31 000 32 550 32 550 34 100 

Totalt 34 100 1 110 000 100 28 500 32 647 32 647 37 600 

 

 

 
 

 

 
 

Analys 
Löneskillnaden till kvinnors fördel förklaras av den individuella lönesättningen som sker med 

hjälp av lönekriterier. Vi finner inga osakliga löneskillnader mellan könen. 
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Socialsekreterare (K) 

 Antal % Total 

Lön 

Löne-

andel % 

Lägsta 

Lön 

Medellö

n 

Korrigera

d 

Medellön 

Högsta 

Lön 

Kvinnor 26 93 829 150 93 27 800 31 890 31 890 38 200 

Män 2 7 57 700 7 28 800 28 850 28 850 28 900 

Totalt 28 100 886 850 100 27 800 31 673 31 673 38 200 

 

 

 
 

 

 
Analys 
Löneskillnaden till kvinnors fördel förklaras med erfarenhet (kvinnorna har varit anställda i 

kommunen väsentlig längre än männen). Tre av socialsekreterarna har utökat uppdrag vilket 

höjer medellönen för kvinnorna. Skillnaden förklaras även med den individuella 
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lönesättningen som sker med hjälp av lönekriterier. Vi finner inga osakliga löneskillnader 

mellan könen. 

 

SYV (K) 

Studie- och yrkesvägledare 

 Antal % Total 

Lön 

Löne-

andel % 

Lägsta 

Lön 

Medellö

n 

Korrigera

d 

Medellön 

Högsta 

Lön 

Kvinnor 4 80 120 400 79 28 000 30 100 30 100 33 100 

Män 1 20 32 800 21 32 800 32 800 32 800 32 800 

Totalt 5 100 153 200 100 28 000 30 640 30 640 33 100 

 

 
 

 
 

Analys 
Löneskillnaden till männens fördel förklaras med erfarenhet (Mannen i gruppen har längre 

anställningstid än flertalet av kvinnorna). Löneskillnaden förklaras också av den individuella 
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lönesättningen som sker med hjälp av lönekriterier. Vi finner inga osakliga löneskillnader 

mellan könen. 

Tekniker (M) 

 Antal % Total 

Lön 

Löne-

andel % 

Lägsta 

Lön 

Medellö

n 

Korrigera

d 

Medellön 

Högsta 

Lön 

Kvinnor 1 14 28 650 16 28 650 28 650 28 650 28 650 

Män 6 86 154 600 84 21 500 25 767 25 767 33 920 

Totalt 7 100 183 250 100 21 500 26 179 26 179 33 920 

 

 

 
 

 

 
Analys 
Löneskillnaden till kvinnors fördel förklaras med erfarenhet (kvinnorna har varit anställda i 

kommunen väsentlig längre än männen). Skillnaden förklaras även med den individuella 

lönesättningen som sker med hjälp av lönekriterier.  I gruppen finns yrken som männen har 
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som inte har krav på eftergymnasial utbildning. Vi finner inga osakliga löneskillnader mellan 

könen. 

Undersköterska (K) 

 Antal % Total 

Lön 

Löne-

andel % 

Lägsta 

Lön 

Medellö

n 

Korrigera

d 

Medellön 

Högsta 

Lön 

Kvinnor 241 96 6 074 568 96 20 625 25 206 25 206 29 700 

Män 10 4 243 150 4 23 200 24 315 24 315 26 300 

Totalt 251 100 6 317 718 100 20 625 25 170 25 170 29 700 

 

 

 
 

 
 

Analys 
Löneskillnaden till kvinnors fördel förklaras med erfarenhet (kvinnorna har varit anställda i 

kommunen väsentlig längre än männen). Skillnaden förklaras även med den individuella 
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lönesättningen som sker med hjälp av lönekriterier. Vi finner inga osakliga löneskillnader 

mellan könen. 

 

Vårdbiträde (K) 

 Antal % Total 

Lön 

Löne-

andel % 

Lägsta 

Lön 

Medellö

n 

Korrigera

d 

Medellön 

Högsta 

Lön 

Kvinnor 33 94 758 163 94 18 398 22 975 22 975 26 600 

Män 2 6 45 025 6 20 625 22 512 22 512 24 400 

Totalt 35 100 803 188 100 18 398 22 948 22 948 26 600 

 

 

 
 

 
 

Analys 
Löneskillnaden till kvinnors fördel förklaras med erfarenhet (kvinnorna har varit anställda i 

kommunen väsentlig längre än männen). Skillnaden förklaras även med den individuella 
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lönesättningen som sker med hjälp av lönekriterier. Vi finner inga osakliga löneskillnader 

mellan könen. 

Analys mellan grupper (likvärdiga arbeten) 
Varje grupp får genom arbetsvärderingen och viktningen av lönefaktorerna ett antal poäng. På 

så sätt fås en siffermässig grund för att jämföra helt olika typer av arbetsuppgifter, detta i syfte 

att avgöra om olika arbeten är att betrakta som likvärdiga.  

 

F Då syftet med denna jämförelse är att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga 

löneskillnader mellan kvinnor och män har kvinnodominerade grupper jämförts med 

likvärdiga grupper som inte är kvinnodominerade. Därmed har grupp, bestående av mer än 60 

% kvinnor ansetts vara kvinnodominerad. Det är medellönen i grupperna som jämförts. 

Följande analys har gjorts mellan likvärdiga grupper inom organisationen. 

 

Mellan Sjuksköterska specialist (K) och Arbetsledare (M) 

 

 
Analys 
Löneskillnaderna förklaras av marknadsfaktorer. Vid jämförelser med arbetsledare är det 

mycket svårt att rekrytera sjuksköterska specialist. Utbildningskravet är högre för en 

sjuksköterska specialist än för en arbetsledare. Ingen åtgärd behöver vidtas. 

 

Mellan Vårdbiträde (K), Behandlingsassistent (M) och Tekniker (M) 

 

 
Analys 
Löneskillnaderna förklaras av marknadsfaktorer. Vid jämförelser med vårdbiträde är det 

svårare att rekrytera tekniker och behandlingsassistenter. I gruppen tekniker finns det 
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yrkesroller som ställer högre krav på utbildning i jämförelse vad som krävs för vårdbiträde 

samt behandlingsassistent. Ingen åtgärd behöver vidtas.  
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Mellan Fysioterapeut/Sjukgymnast (K), Ingenjör högskola (M), Lärare gymnasium 

allmänna ämnen (N) och Lärare praktisk och estetiska ämnen (N) 

 

 
Analys 
Löneskillnaden förklaras av utbildningskrav där lärare gymnasium allmänna ämnen kräver en 

längre utbildning än vad övriga grupper kräver. Löneskillnaden mellan 

fysioterapeut/sjukgymnast och ingenjör högskola samt lärare praktiska och estetiska ämnen 

förklaras av marknadsfaktorer. Med jämförelse med ingenjör högskola samt lärare praktiska 

och estetiska ämnen är det mycket svårt att rekrytera fysioterapeut/sjukgymnast. Ingen åtgärd 

behöver vidtas. 

 

Mellan Förskollärare (K), Lärare gymnasium allmänna ämnen (N) och Lärare 

gymnasium yrkesämnen (M) 

 

 
Analys 
Löneskillnaden förklaras av dels av olika utbildningskrav samt av den satsning som har gjorts 

inom läraryrket så som förstelärartillägg. Ingen åtgärd behöver vidtas. 
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Mellan Sjuksköterska (K) och Handläggare med myndighetsutövning (N) 

 

 
Analys 
Löneskillnaden förklaras av individuell lönesättning. Ingen åtgärd behöver vidtas. 

 

Mellan SYV (K) och Lärare kulturskolan (M) 

 
Analys 
Löneskillnaden förklaras av individuell lönesättning. Ingen åtgärd behöver vidtas. 
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Mellan Handläggare specialist (K) och Handläggare med myndighetsutövning (N) 

 

 
Analys 
Löneskillnaden förklaras av att i gruppen handläggare specialist finns det olika typer av 

yrkesroller som kräver olika ansvar vilket medför att medellönen för gruppen är hög i 

jämförelse med gruppen handläggare med myndighetsutövning. Ingen åtgärd behöver vidtas. 

 

Mellan Fritidspedagog (K), Lärare gymnasium allmänna ämnen (N), Lärare 

gymnasium yrkesämnen (M) och Lärare praktisk och estetiska ämnen (N) 

 

 
Analys 
Löneskillnaden förklaras av marknadsfaktorer. Med jämförelse med fritidspedagog är det 

svårare att rekryterar lärare gymnasium allmänna ämnen, lärare gymnasium yrkesämnen samt 

lärare praktiska/estetiska ämnen. Ingen åtgärd behöver vidtas. 
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Mellan Lärare grundskola tidigare år (K), Ingenjör högskola (M), Lärare gymnasium 

allmänna ämnen (N) och Lärare praktisk och estetiska ämnen (N) 

 

 
Analys 
Löneskillnaden förklaras av utbildningskrav. I jämförelse med lärare grundskolan tidigare år, 

ingenjör högskola samt lärare praktiska och estetiska ämnen kräver lärare gymnasium 

allmänna ämnen en längre utbildning. Löneskillnaden mellan ingenjör högskola och lärare 

grundskola tidigare år samt lärare gymnasium allmänna ämnen förklaras av de lärarsatsningar 

som genomförts med statliga medel. Ingen åtgärd behöver vidtas. 

 

Mellan Lärare grundskola senare år (K), Lärare gymnasium allmänna ämnen (N) och 

Lärare gymnasium yrkesämnen (M) 

 

 
Analys 
Löneskillnaden förklaras av den individuella lönesättningen. Ingen åtgärd behöver vidtas.  
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Analys mellan grupper som har högre lön men lägre värdering 
Mansdominerade och könsneutrala grupper jämförs med kvinnodominerade grupper som 
har högre värdering men lägre lön. Nedan finner ni analysen av denna jämförelse. 
 

Mellan Förskollärare (K), Handläggare (K), Lärare grundskola senare år (K), 

Sjuksköterska (K), Socialsekreterare (K) och Lärare gymnasium allmänna ämnen (N) 

 

 
Analys 
Löneskillnaden förklaras av att lärare gymnasium allmänna ämnen kräver en längre utbildning 

än övriga grupper. Vi finner inga osakliga löneskillnader mellan gruppen lärare gymnasium 

allmänna ämnen och övriga grupper. 

 

Mellan Förskollärare (K), Sjuksköterska (K), Socialsekreterare (K) och Lärare 

gymnasium yrkesämnen (M) 

 

 
Analys 
Löneskillnaden kan förklaras av att ett antal lärare har fått lönetillägg som förstelärare.  Vi 

finner inga osakliga löneskillnader mellan gruppen lärare gymnasium yrkesämnen och övriga 

grupper. 
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Mellan Fritidspedagog (K), Förskollärare (K), Sjuksköterska (K), Socialsekreterare (K) 

och Lärare praktisk och estetiska ämnen (N) 

 

 
Analys 
Löneskillnaden förklaras av de statliga satsningar som har skett inom läraryrket. Vi finner 

inga osakliga löneskillnader mellan gruppen lärare praktiska och estetiska ämnen och övriga 

grupper. 

 

 

Mellan Fritidspedagog (K), Förskollärare (K) och Lärare kulturskolan (M) 

 

 
Analys 
Löneskillnaden förklaras av individuella lönesättningen. Vi ser inga osakliga löneskillnader 

mellan gruppen lärare kulturskolan och de andra två grupperna. 
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Mellan Barnskötare (K), Vårdbiträde (K) och Behandlingsassistent (M) 

 
Analys 
Löneskillnaden förklaras av marknadsfaktorer. Vid jämförelse med barnskötare och 

vårdbiträde har det varit svårare att rekrytera behandlingsassistenter. Vi ser inga osakliga 

löneskillnader mellan gruppen behandlingsassistenter och de övriga två grupperna. 

 

Mellan Fritidspedagog (K), Förskollärare (K), SYV (K) och Bibliotekarie (N) 

 
Analys 
Löneskillnaden förklaras av individuell lönesättning. Vi ser inga osakliga löneskillnader 

mellan gruppen bibliotekarie och de övriga grupperna. 
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Mellan Socialsekreterare (K) och Handläggare med myndighetsutövning (N) 

 

 
Analys 
Löneskillnaden förklaras av att handläggare med myndighetsutövning har en längre erfarenhet 

än gruppen socialsekreterare. Löneskillnaden kan också förklaras av den individuella 

lönesättningen. Vi ser inga osakliga löneskillnader mellan gruppen handläggare med 

myndighetsutövning och socialsekreterare. 

 

Mellan Barnskötare (K), Boendestödjare (K), Ekonomibiträde (K), Elevassistent (K), 

Kock (K), Undersköterska (K), Vårdbiträde (K), Anläggning, fordon och park (M) 

 
Analys 
Löneskillnaden förklaras av att medarbetare inom gruppen anläggning, fordon, park har fått 

utökat ansvar. Löneskillnaden förklaras även av den individuella lönesättningen.  

Löneskillnaden bör bevakas. 
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Mellan Barnskötare (K), Undersköterska (K), Vårdbiträde (K) och Fritidsledare (N) 

 
Analys 
Löneskillnaden förklaras av att gruppen fritidsledare kräver längre utbildning i jämförelse 

med övriga grupper. Löneskillnaden förklaras även av den individuella lönesättningen. Vi ser 

inga osakliga löneskillnader mellan gruppen fritidsledare och övriga grupper.  

 

Mellan Barnskötare (K), Boendestödjare (K), Undersköterska (K) och Tekniker (M) 

 
Analys 
Löneskillnaden förklaras av att det i gruppen tekniker finns befattningar med krav på 

eftergymnasial utbildning. Vi ser inga osakliga löneskillnader mellan gruppen tekniker och de 

andra grupperna. 
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Mellan Fritidspedagog (K), Förskollärare (K), Socialsekreterare (K) och Ingenjör 

högskola (M) 

 

 
Analys 
Löneskillnaden förklaras av att vi konkurrera med det privata näringslivet om medarbetarna i 

gruppen ingenjör högskola. Vi ser inga osakliga löneskillnader mellan gruppen ingenjör 

högskola och de andra grupperna. 
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Avslutning 
 

Lönekartläggningen i Osby kommun genomfördes under maj till november 2017. Lönerna 

gäller september månad 2015.  
 
Osby kommuns policy för lönesättning är könsneutral och borgar därmed för att eventuella 
könsrelaterade skillnader i lön och andra förmåner inte ska förekomma. Årliga 
lönekartläggningar resulterar i god kontroll över rådande löneläge samt skapar 
förutsättningar för en jämställd utveckling av organisationens löner.  
 
Utifrån resultatet av kartläggningen kan konstateras att det förs en jämställd lönepolitisk 
utveckling. Upptäckta skillnader i lön mellan könen som inte kan förklaras har tidigare, och 
kommer även i framtiden, att åtgärdas då de upptäcks. 

 

Förslag till handlingsplan för jämställda löner 

Arbetsgivaren har i enlighet med diskrimineringslagens regler (3 kap. 8-10 §§) kartlagt och 
analyserat bestämmelser och praxis om löner och andra anställningsvillkor som tillämpas 
hos arbetsgivaren samt kartlagt och analyserat löneskillnader mellan kvinnor och män som 
har lika eller likvärdiga arbeten. 

Vid denna kartläggning och analys har arbetsgivaren funnit följande. 

 

Inom gruppen lärare inom praktiska och estetiska ämnen föreligger löneskillnad till 

männens fördel. Skillnaden kan förklaras till en del av att männen har längre erfarenhet. 

Mot denna bakgrund avser arbetsgivaren att vidta följande åtgärder. 

Åtgärd Ansvarig Klart 

En genomgång av gruppen vad gäller 

utbildning och erfarenhet ska ske och 

eventuella osakliga löneskillnader ska 

justeras. 

Barn- och 
skolförvaltningen: 
Områdeschef 

2018 
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Likvärdiga arbeten 

Mellan gruppen anläggning, fordon, park, som är mansdominerad och grupperna 
barnskötare, ekonomibiträde, elevassistent, undersköterska, vårdbiträde och kock, 
som är kvinnodominerad, föreligger löneskillnader. Dessa löneskillnader/del av dessa 
löneskillnader kan inte förklaras med könsneutrala argument.   

Mot denna bakgrund avser arbetsgivaren att vidta följande åtgärder. 

Åtgärd Ansvarig Klart 

En genomgång av vad gäller 

löneskillnaden beror på, där 

skillnaden är större mot vissa av 

grupperna än andra. En genomgång 

av utbildning och erfarenhet ska ske 

och eventuella osakliga 

löneskillnader ska justeras. 

Kommunledningsgrupp 2018 
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Bilaga 1 – Arbetsvärderingsfrågor 

 
Fråga 1 - Grundutbildning 

Faktorn utbildning handlar oftast om grundutbildning och vidareutbildning. Tänk på vad som 

krävs för befattningen vid nyrekrytering, t.ex. vid högskoleutbildning, hur många poäng som 

krävs. 

1. Grundskoleutbildning 

2. Gymnasieutbildning 

3. Eftergymnasial utbildning - KY/YH eller motsvarande 

4. Högskoleutbildning - grundnivå (Kandidatexamen, högskoleexamen, yrkesexamen) 

5. Högskoleutbildning - avancerad nivå (Magisterexamen, masterexamen, yrkesexamen) 

 

Fråga 2 - Specialist- eller fortbildning 

Faktorn utbildning handlar också om specialist- eller annan form av fortbildning. Fundera 

över om det krävs någon fortbildning utöver grundutbildning vid nyrekrytering.  

1. Ringa krav på specialist- eller fortbildning 

2. Någon fortbildning utöver grundutbildning 

3. Specialistutbildning minst ett år 

4. Används vid behov 

5. Används vid behov 

 

Fråga 3 - Självständig kompetensutveckling 

Faktorn utbildning omfattar även att det sker en kontinuerlig utbildning i form av att 

arbetstagaren ska hålla sig uppdaterad med det som händer inom hans/hennes arbetsområde. 

Vad krävs av arbetstagaren när det gäller att hålla sin kompetens aktuell, hämta in information 

och vad är det för svårighetsgrad på informationen m.m. 

1. Att man ska följa muntliga och skriftliga rutiner och instruktioner 

2. Krav på att efter uppmaning sätta sig in i förändringar inom arbetet. 

3. Att man läser facklitteratur/ tidskrifter och självständigt söker den information som 

krävs 

4. Höga krav på att hålla sig ajour vad gäller forskning, nyheter samt skaffar sig 

spetskunskap inom lagar, avtal och annan fackkunskap inom sitt område. 

5. Mycket höga krav på att hålla sig ajour vad gäller forskning, nyheter samt skaffar sig 

spetskunskap inom lagar, avtal och annan fackkunskap inom sitt område. 

 

Fråga 4 - Arbetslivserfarenhet 

Faktorn arbetslivserfarenhet handlar om behovet av erfarenhet av tidigare arbete för 

möjligheten att utföra nuvarande arbetsuppgifter. På den här frågan och även efterföljande 

fråga är det viktigt att man – innan arbetsvärderingen görs- anpassar antal år i nivåstegen efter 

er organisation. 

1. Inga särskilda krav på arbetslivserfarenhet 

2. Ringa arbetserfarenhet (ex upp till 1 år) 

3. Viss arbetslivserfarenhet (ex 2-5 år) 

4. Lång arbetslivserfarenhet (ex 6-10 år) 

5. Mycket lång arbetslivserfarenhet (ex mer än 10 år) 
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Fråga 5 - Yrkeserfarenhet 

Faktorn yrkeserfarenhet handlar om erfarenhet i det aktuella yrket/den aktuella branschen (för 

de aktuella arbetsuppgifterna). I praktiken är det alltså fråga om att bedöma om någon 

yrkeserfarenhet krävs för att arbetstagaren ska kunna utföra sina nuvarande arbetsuppgifter.  

1. Inga särskilda krav på yrkeserfarenhet 

2. Ringa krav på yrkeserfarenhet (ex upp till 1 år) 

3. Viss yrkeserfarenhet (ex 2-5 år) 

4. Lång yrkeserfarenhet (ex 6-10 år) 

5. Mycket lång yrkeserfarenhet (ex mer än 10 år) 

 

Fråga 6 - Kontakter med interna och externa kunder/kontakter 

Faktorn social kompetens handlar om de relationer som ska hanteras i ett arbete. Den sociala 

kompetensen omfattar omvärldens krav på kontakter; kunder, medborgare och andra tredje 

män som kan kräva kontakter och kommunikation. Det förtjänar att framhållas – liksom på 

övriga punkter i arbetsvärderingen - att bedömningen avser arbete/arbetsuppgifter och inte 

individ. 

1. Begränsade krav på kontakter med interna och externa kunder 

2. En stor del av arbetet består av kontakter med interna och externa kunder 

3. Större delen av arbetet sker med interna och externa kunder 

4. En stor del av arbetet består av komplicerade kontakter med interna och externa kunder 

5. Större delen av arbetet består av komplicerade kontakter med interna och externa 

kunder 

 

Fråga 7 - Samarbete 

I det interna sammanhanget handlar krav på social kompetens om förhållandet till 

arbetskamrater, chefer och underställd personal och förmågan att kunna samarbeta i dessa 

olika relationer. I vilken mån krävs det att arbetstagaren samarbetar för att kunna lösa 

arbetsuppgifterna? 

1. Ibland krav på samarbete med arbetskamrater/chefer 

2. Ofta förekommande samarbete med arbetskamrater/chefer 

3. Omfattande samarbete med arbetskamrater/chefer 

4. Höga krav på komplicerat samarbete med arbetskamrater/chefer (Arbetet ställer stora 

krav på att medarbetare arbetar och samarbetar, i ex team.) 

5. Ständigt höga krav på komplicerat samarbete med arbetskamrater/chefer (Arbetet 

förutsätter att yrkeskategorier samarbetar utan behov av direkt arbetsledning). 

 

Fråga 8 - Aktivt ledarskap 

Faktorn social kompetens kan naturligtvis också innebära krav på aktivt dagligt ledarskap och 

arbetsledning av underställd personal. Det är således den sociala kompetensen i ledarskapet 

som skall bedömas och inte det formella personalansvaret.  

1. Inga krav på aktivt ledarskap 

2. Ibland förekommer krav på aktivt ledarskap 

3. Ofta krav på aktivt ledarskap 

4. Höga krav på aktivt ledarskap 

5. Mycket höga krav på aktivt ledarskap 
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Fråga 9 - Problemlösning 

Förmågan att lösa problem kan ha betydelse i åtminstone två nivåhänseenden. Den mest 

avancerade nivån handlar om att arbetstagaren - utifrån verksamhetens mål och därmed krav – 

helt självständigt ska formulera eller lösa problem. Den något mindre avancerade nivån 

innebär att arbetstagaren efter konsultation eller tillsammans med någon annan (t.ex. närmaste 

chef) formulerar eller löser problem i verksamheten. 

1. I arbetet uppkommer problem som har klara och entydiga lösningar, den information 

som behövs är lättillgänglig 

2. Själv lösa problem utifrån givna regler där det finns ett fåtal givna lösningar 

3. Förmåga att formulera problem och efter konsultation/- tillsammans med annan (t.ex. 

chef) lösa mer komplicerade problem i arbetet 

4. Höga krav på förmåga att lösa oväntade problem i arbetet. 

5. Mycket höga krav på förmåga att lösa oväntade problem i arbetet. (Medarbetaren måste 

självständigt insamla, bearbeta och analysera information för att fatta självständiga 

beslut, specialist på befattningen) 

 

Fråga 10 - Tillgänglighet 

Krav på tillgänglighet utanför arbetstid. Om det ingår i ett arbete eller en viss typ av 

arbetsuppgift, att arbetet till viss del måste utföras utanför ordinarie arbetstid, är det brukliga 

att arbetstagaren antingen erhåller särskild ersättning för detta arbete eller att rätten till 

särskild ersättning är bortavtalad (genom t.ex. kollektivavtal). I det senare fallet är det vanligt 

att berörd arbetstagare belönas genom en relativt sett högre lön. 

1. Sällan eller aldrig förekommande tillgänglighet utanför ordinarie arbetstid  

2. Ibland förekommande tillgänglighet utanför ordinarie arbetstid 

3. Ofta förekommande tillgänglighet utanför ordinarie arbetstid  

4. Mycket ofta förekommande tillgänglighet utanför ordinarie arbetstid. 

5. Ingen direkt avgränsning i ordinarie arbetstid. 

 

Fråga 11 - Arbetsbelastning 

Krav på arbetstakt/arbetsbelastning handlar om tempot i arbetet. Vid t.ex. jämn arbetstakt 

hinner arbetstagaren med sina arbetsuppgifter och kan planera sin arbetsdag. Vid hög 

arbetstakt kan det exempelvis handla om att arbetstagaren aldrig hinna slutföra sina 

arbetsuppgifter utan handlar om ständiga omprioriteringar. Den här frågan utgår från normal 

bemanning, alltså ej underbemanning. 

1. Jämn arbetsbelastning (Man hinner med de uppgifter man är ålagd att utföra, möjlighet 

att planera sin dag med vissa undantag, någon kan ta över om man lämnar sin 

arbetsuppgift, någon prioriterar åt den berörda.) 

2. Ibland hög arbetsbelastning 

3. Ofta hög arbetsbelastning (Måste tidvis lägga undan saker, ligger efter för att senare 

jobba ifatt, ex. revisorer vid bokslutsarbete, arbetstoppar) 

4. Mycket hög arbetsbelastning 

5. Ständigt hög arbetsbelastning (Ständiga prioriteringar, hinner ej slutföra, när man är 

borta är det ingen som kan utföra merparten av arbetsuppgifterna, kommer aldrig ifatt 

utan måste prioritera bort) 
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Fråga 12 - Flexibilitet i arbetssätt/arbetsformer 

Kravet på flexibilitet i arbetet innebär förmåga hos individen att ändra arbetssätt, ta på sig nya 

arbetsuppgifter och acceptera nya arbetsformer. Ökade krav på flexibilitet kan i sin tur öka 

kraven på kompetens i olika avseenden, t.ex. vad gäller förmåga att utföra flera olika typer av 

arbetsuppgifter. 

1. Begränsade krav på flexibilitet i arbetssätt/arbetsformer (Klara och entydiga arbetssätt 

och metoder som sällan ändras) 

2. Förekommande krav på flexibilitet i arbetssätt/arbetsformer 

3. Ofta förekommande krav på flexibilitet 

4. Mycket ofta förekommande krav på flexibilitet 

5. Ständig flexibilitet i arbetssätt/arbetsformer 

 

Fråga 13 - Oförutsedda ändringar av arbetstider 

Arbetstiden är en för arbetstagaren viktig praktisk och social faktor. Om arbetet ställer krav på 

att arbetstiden ska ändras, påverkar detta den enskilde arbetstagaren i en rad avseenden. Det 

kan exempelvis handla om ökade reskostnader, ändrade barnpassningsförhållanden eller 

sämre möjligheter till ett socialt liv. Befattningar som reser mycket bör också tas i beaktande 

då förseningar eller risk för förseningar blir en inskränkning på det sociala livet. 

1. Aldrig ändrade arbetstider (Exempelvis - Inga förändringar i ordinarie schema) 

2. Sällan ändrade arbetstider 

3. Ibland ändrade arbetstider (Exempelvis - Minst en gång varje månad) 

4. Ofta ändrade arbetstider 

5. Mycket ofta ändrade arbetstider (Exempelvis - Minst en gång varje vecka) 

 

Fråga 14 - Verksamhetsansvar 

Krav på ansvarstagande för avseende på verksamhetens mål och resultat. Här kan bl.a. ingå 

ansvar för bokslut, budgetansvar, försäljningsmål och resultat/analys av måluppfyllelse.  

Inget uttalat verksamhetsansvar 

1. Chefsnivå 4 (AID L) 

2. Chefsnivå 3 (AID C) 

3. Chefsnivå 2 (AID B) 

4. Chefsnivå 1 Förvaltningschefer eller motsvarande (AID A) 

 

Fråga 15 - Intäktsansvar 

Kravet på ekonomiskt ansvarstagande avser här ansvar för intäkter inom arbetsområdet, t.ex. 

ansvar för att uppnå en personlig budget som säljare. 

1. Inget direkt ansvar för intäkter 

2. Mellannivå 

3. Delansvar för intäkter inom arbetsområdet 

4. Mellannivå 

5. Totalansvar för intäkter inom arbetsområdet 
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Fråga 16 - Kostnadsansvar 

Ekonomiskt ansvarstagande avser här ansvar för kostnader. Det kan handla om att man har ett 

uttalat ansvar för kostnader, t.ex. produktionskostnader eller ett kostnadsansvar för en hel 

grupp.  

1. Normalt aktsamt beteende 

2. Chefsnivå 4 (AID L) 

3. Chefsnivå 3 (AID C) 

4. Chefsnivå 2 (AID B) 

5. Totalansvar för kostnader inom arbetsområdet (AID A) 

 

Fråga 17 - Kvalitetsmässigt ansvarstagande - externt 

Kvalitetsmässigt ansvarstagande kan mätas externt och internt. Den som har kvalitetsansvar 

gentemot kund eller tredje man har ett externt ansvar. Det ska noteras att kvalitetsansvaret kan 

avse ansvar för såväl människor (hälso- och sjukvården) som varor och tjänster. Det görs 

ingen skillnad mellan till exempel ekonomiskt ansvar och ansvar för människors liv eller 

hälsa. Det kvalitetsmässiga ansvaret inrymmer båda dessa aspekter; det ena är inte viktigare 

än det andra. Kvalitetsansvaret handlar således om kvalitet med avseende på resultatet av 

utfört arbete i såväl mänsklig som materiell mening. Det externa kvalitetsansvaret handlar om 

att arbetstagaren självständigt eller delvis självständigt ska se till att verksamheten fullgör sina 

åtaganden och levererar kvalitet i förhållande till kund eller annan tredje man.  

1. Ringa kvalitetsansvar gentemot kund/tredje man. (Ex - jobbar primärt internt) 

2. Begränsat kvalitetsansvar gentemot kund/tredje man. klandras inte personligen, tätt 

arbetsledd. Primärt internt 

3. Delvis kvalitetsansvar gentemot kund/tredje man inom arbetsområdet.  

4. Stort kvalitetsansvar gentemot kund/tredje man inom arbetsområdet. 

5. Mycket stort kvalitetsansvar gentemot kund/tredje man inom arbetsområdet. 

(Exempelvis - Förutsätter ofta direkt klient-/kundkontakt. Ju självständigare arbete desto 

större ansvar. Kvalitetsansvar för myndighetsbeslut samt för sin legitimation. Kan 

personligen hållas ansvarig av tredje man) 

 

Fråga 18 - Kvalitetsmässigt ansvarstagande - internt 

Internt kvalitetsmässigt ansvarstagande handlar om eget kvalitetsansvar för utfört arbete. 

Vilket ansvar har arbetstagaren gentemot arbetsgivaren/organisationen gällande att arbetet 

utförs i enlighet med organisationens kvalitetskrav? På ena sidan av skalan har den anställde 

en chef som har kvalitetsansvaret, man jobbar i lag, det märks inte tydligt vem som gjort fel 

och på andra sidan är den anställde ytterst ansvarig (exempelvis specialist på befattningen). 

1. Inget direkt kvalitetsansvar (normal aktsamhet i arbetet) i förhållande till 

arbetsgivaren/organisationen.  

2. Delvis kvalitetsansvar i förhållande till arbetsgivaren/organisationen  

3. Stort kvalitetsansvar i förhållande till arbetsgivaren/organisationen 

4. Mycket stort kvalitetsansvar i förhållande till arbetsgivaren/organisationen 

5. Totalt kvalitetsansvar i förhållande till arbetsgivaren/organisationen 
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Fråga 19 - Personalansvar 

Arbetsuppgifterna ställer krav på formellt personalansvar. Det bör – innan arbetsvärderingen 

genomförs – bedömas vilka ”brytpunkter” som ska användas. Beroende på verksamhetens 

storlek och organisation kan det vara motiverat med olika definitioner av chefsnivåer. 

1. Inget personalansvar 

2. Chefsnivå 4 (AID L) 

3. Chefsnivå 3 (AID C) 

4. Chefsnivå 2 (AID B) 

5. Chefsnivå 1 (AID A) 

 

Fråga 20 - Ansvar för kompetensutveckling 

Arbetsuppgifterna ställer krav på kompetensutvecklingsansvar. Naturligtvis kan andra 

brytpunkter formuleras. Det ska också framhållas att det inte alltid är självklart att den som 

formellt är chef också har ansvar för kompetensutveckling. Det är med andra ord viktigt att 

man på den här punkten verkligen bedömer om den formelle chefen också har ansvar för 

kompetensutveckling. 

1. Inget ansvar kompetensutveckling av underställd personal 

2. Chefsnivå 4 (AID L) 

3. Chefsnivå 3 (AID C) 

4. Chefsnivå 2 (AID B) 

5. Chefsnivå 1 (AID A) 

 

Fråga 21 - Arbetsmiljöansvar 

Arbetsuppgifterna ställer krav på arbetsmiljöuppgifter med åtföljande ansvar. Det bör vara så 

att närmaste chef också har arbetsmiljöansvar för underställd personal. Detta förutsätter dock 

att arbetsmiljöarbetsuppgifter är fördelade/delegerade och att chefen har kompetens 

(kunnande och tillgång till erforderlig information) och befogenhet (rätt att agera å 

arbetsgivarens vägnar).  

1. Ansvar för sin egen arbetsmiljö 

2. Chefsnivå 4 (AID L) 

3. Chefsnivå 3 (AID C) 

4. Chefsnivå 2 (AID B) 

5. Chefsnivå 1 (AID A) 

 

Fråga 22 - Nattarbete och/eller jour och beredskap 

Nattarbete är en från arbetsmiljösynpunkt särskilt uppmärksammad fråga. Med nattarbetande 

avses den som normalt utför minst tre timmar av sitt arbetspass under natt eller troligen 

kommer att fullgöra minst en tredjedel av sin årsarbetstid under natt. Med natt avses perioden 

mellan klockan 22 och klockan 6 (13:a § i Arbetstidslagen). Med jour eller beredskap avses 

att arbetstagaren ska finnas till hands för att kunna utföra arbete vid behov. Vid jour ska 

arbetstagaren finnas på arbetsplatsen eller i dess omedelbara närhet. Under beredskap får 

arbetstagaren vistas utanför arbetsplatsen men han/hon ska (oftast inom viss tid) kunna 

inställa sig på arbetet. 

1. Inget nattarbete och/eller jour och beredskap 

2. Mellannivå 

3. Ibland förekommande nattarbete och/eller jour och beredskap (Ex. 1 gång/månad) 

4. Mellannivå 

5. Ofta förekommande nattarbete och/eller jour och beredskap (Ex. minst en gång varje 

vecka) 

Fråga 23- Fysiska risker 
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Bedöm förekomst av fysiska risker och belastning. Alla arbetsgivare ska, som en del av det 

systematiska arbetsmiljöarbetet, kartlägga alla typer av risker för skada eller annan ohälsa. 

Om man finner, att arbetet innehåller påtagliga risker för fysisk skada/ohälsa, ska detta som 

regel påverka bedömningen av arbetet. (T.ex. bilkörning, tunga lyft, handhavande med 

kemiska substanser). 

1. Normalt sett låg förekomst av fysiska risker & belastning 

2. mellannivå 

3. Ibland förekommer fysiska risker & belastning 

4. mellannivå 

5. Ofta förekommer fysiska risker & belastning 

 

Fråga 24 - Psykiska påfrestningar 

Bedöm förekomst av psykiska påfrestningar. Alla arbetsgivare ska, som en del av det 

systematiska arbetsmiljöarbetet, kartlägga alla typer av risker för skada eller annan ohälsa. 

Om man finner, att arbetet innehåller påtagliga risker för psykisk skada/ohälsa, ska detta som 

regel påverka bedömningen av arbetet. (T.ex. kommunikation med sjuka, upprörda, arga 

personer).  

1. Normalt sett låg förekomst av psykiska påfrestningar 

2. mellannivå 

3. Ibland förekommer psykiska påfrestningar 

4. mellannivå 

5. Ofta förekommer psykiska påfrestningar 
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Bilaga 2 – Gruppindelning 
 

Gruppnamn    Befattning 

 

Administratör (K) Administrativt IT stöd 

Ekonomiadministratör 

Fritids- och folkhälsoutvecklare 

Fritids- och Folkhälsoutvecklare 

Förvaltningsassistent 

Förvaltningsassistent 

Förvaltningssekreterare 

HR assistent/lönekonsult 

Integrationssamordnare 

Lönekonsult 

Lönekonsult 

Lönekonsult 

Nämndsekreterare 

Praktikhandledare 

Projektmedarbetare 

Projektmedarbetare 

Registrator/Arkivarie 

Skoladministratör 

Skoladministratör/Skolskjutshandläggare 

Socialadministratör 

Telefonisamordnare 

Turist och Fritidsadministratör 

Utredningsassistent 
 

Anläggning, fordon, park (M) Badplats- och ledansvarig 

Förrådsförvaltare 

Ishallsvaktmästare 

Kommunalarbetare 

Kommunalarbetare 

Kontorsvaktmästare 

Maskinskötare 

Parkarbetare 

Parkarbetare 

Parkarbetare 

Parkarbetare 

Parkarbetare 

Parkarbetare 

Parkarbetare 

Parkarbetare 

Parkarbetare 

Skogsansvarig 

Skolvaktmästare 

Skolvaktmästare 

Skolvaktmästare 
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Skolvaktmästare 

Vaktmästare 

Vaktmästare 

Vaktmästare 

Vaktmästare 

Vaktmästare 

Vaktmästare 

Vaktmästare 
 

Arbetsledare (M) Arbetsledare 

Bibliotekschef 

Fritidsgårdschef 
Kostområdesledare Äldreomsorg 
Kök 

Sim- och ishallschef 
 

Avdelningschefer och Verksamhetschef (N) Ekonomichef 

HR-chef 

IT-chef/strateg 

Kostchef 

Områdeschef 

Områdeschef förskola 

Områdeschef grundskola 

Räddningschef 

Lokalvårdschef 
 

Barnskötare (K) Barnskötare 

Dagbarnvårdare 

Förskolepersonal 

Resurspedagog 
 

Behandlingsassistent (M) Arbetskonsulent 

Handledare 
 

Bibliotekarie (N) Bibliotekarie 

Skolbibliotekarie 
 

Boendestödjare (K) Boendeassistent 
Boendestödjare 

Familjeassistent 

Hjälpmedelsassistent 

Internatföreståndare 

Rehabiliteringsassistent 
Stödassisten/Personlig 
assistent 

Stödassistent 
  

Ekonomibiträde (K) Ekonomibiträde 

Elevassistent (K) Elevassistent 

Lärarassistent 
 

Enhetschefer (K) Driftchef 
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Enhetschef 

Mark och exploateringschef 

Musikledare 
  

Fritidsledare (N) Fritidsledare 

Fritidspedagog (K) Arbetsterapeut 

Fysioterapeut 
 

Förskollärare (K) Förskollärare 

Förskollärare/bitr rektor 

Förskollärare/Specialpedagog 

Resurspedagog/Förskollärare 
 

Förvaltningschefer (N) Förvaltningschef 

Kommunchef 
 

Handläggare (K) Arbetsmarknadshandläggare 

Ekonom 

HR-specialist 

Kommunikatör 

Kommunsekreterare 

Kulturutvecklare 

Planarkitekt 

Praktiksamordnare 

Projektledare 

Redovisningsekonom 

Samhällsplanerare 

Systemutvecklare 

Utbildningshandläggare 

Utredare 

Verksamhetscontroller 
 

Handläggare med myndighetsutövning (N) Bistånds- och LSS-handläggare 

Biståndshandläggare 

Brandinspektör 

Byggnadsinspektör 

LSS-handläggare 

Miljöinspektör 

Miljöstrateg/Kommunekolog 

Överförmyndarhandläggare 
 

Handläggare specialist (K) Kommundietist 

Kommunikationsstrateg 
Kostekonom 
Logoped 

Löne-o systemansvarig 

Näringslivsstrateg 

Turismstrateg 

Utvecklingsstrateg 

 

 
 



 

64 

 

Ingenjör högskola (M) Brandingenjör 

GIS-ingenjör 

Ingenjör 

Mätningsingenjör 

Trafik/gatuingenjör 
 

Lärare grundskola senare år (K) Adjunkt 

Förstelärare 

Lärare 

Lärare åk 4-9 

Lärare Årsk 1-7 

LärareMellanst 

Språklärare 
 

Lärare grundskola tidigare år (K) Förstelärare 

Lärare 

Lärare 1-3 

Lärare 1-6 

Lärare 1-7 

Lärare obehörig 

Lärare textilslöjd 

Lärare Lågstad 
Lärare Mellanst 
Outbildad Lärare 

 

Lärare gymnasium allmänna ämnen (N) Adjunkt 

Förstelärare 

Gymnasielärare 
Lärare 

Lärare ekonomi 

Lärare SFI 
  

Lärare gymnasium yrkesämnen (M) Förstelärare 

Gymnasielärare 

Instruktör 

Instruktör/Fordonsmek 

Lärare 

Lärare gymn engelska 

Lärare Naturämn 

Lärare skogsbruk 

Lärare svets 

Lärare YH 

Yrkeslärare 
 

Lärare kulturskolan (M) Musiklärare 

Lärare modersmål (M) Lärarassistent/Modersmålslärare 

Lärare Modersmål 

Modersmålslärare 

Modersmålslärare arabiska 
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Modersmålslärare och 
studiehandledare 

 

Lärare praktisk och estetiska ämnen (N) Förstelärare 

Lärare 

Lärare Bild 

Lärare hemkunskap 

Lärare Idrott 

Lärare musik 

Lärare Textilslöjd 
  Lärare Trä och Metallslöjd 

Lärare Årsk 1-7 

Outbildad slöjdlärare 
 

Rektor/Förskolechef (K) Förskolechef 

Rektor 
 Rektor/Förskolechef 

Sjuksköterska (K) Sjuksköterska 

Sjuksköterska natt 
 

Socialsekreterare (K) Familjerättssekreterare 

Förste socialsekreterare 

Socialpedagog/beteendevetare 

Socialsekreterare 
 Ungdomsbehandlare 

SYV (K) Studie-och yrkesvägledare 

Ungdomsvägledare 
 

Tekniker (M) Datatekniker 

Driftansvarig 

Gis-Tekniker 

Supporttekniker 
  Systemtekniker 

Undersköterska (K) Silviasyster/Undersköterska 

Undersköterska 
 

Vårdbiträde (K) Vårdare 

Vårdbiträde 
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Nuvarande situation och syfte med projektet

• Osby kommun har nyligen genomfört en genomlysning av 
ekonomifunktionen och önskar nu göra en liknande 
genomlysning av samhällsbyggnadsförvaltningen. 

• Förvaltningen har 60 medarbetare och en nettobudget på 62 
miljoner kronor (inkl kapitalkostnader på 14 MSEK). 

• Förvaltningen utgörs idag av sex enheter: samhällsbyggnad 
övergripande, fastighet, miljö-och bygg, mark- och 
exploatering, drift gata/park, kultur- och fritid. I 
samhällsbyggnadsförvaltningens ansvarsområde ingår ett 
antal frågor av skiftande karaktär.

• Det har gjorts relativt stora förändringar i 
samhällsbyggnadsförvaltning under de senaste åren och 
förvaltningen har fått ett omfattande effektiviseringskrav inför 
budget 2018-2020 på totalt 7,8 MSEK. 

• Observera att belopp avseende effektiviseringskrav 2018-
2020 samt redovisade belopp för budget 2018 baseras på 
beslut i KF juni 2017. I november beslutade KF om nya 
budgetramar som innebär ytterligare effektiviseringskrav på 
4,8 mnkr för Samhällsbyggnadsförvaltningen.

• Det ursprungliga besparingskravet för första året, 2018, var 
3,2 MSEK. 

• Med tanke på budgetprocessen kommer beslut om 
effektiviseringar inför 2018 behöva fattas innan denna 
genomlysning är klar. Däremot kommer slutsatserna från 
utredningen att användas i de kommande budgetarna. 

Syftet med projektet är att göra en genomlysning av 
Samhällsbyggnadsförvaltningen för att identifiera 
effektiviseringar/ förbättringsområden som bidrar till att nå 
målet att möta effektiviseringskravet. 

Detta ska göras genom: 

- Jämförelse med motsvarande verksamheter i likvärdiga 
kommuner*.

- Identifiera områden där det finns potential för bättre 
resursutnyttjande. 

- Föreslå effektiviseringar som kan bidra till en bättre 
verksamhet för medborgarna och minskar 
samhällbyggnadsutskottets kostnader med 3 miljoner år 
2019 och 1 miljon år 2020. 

Vår förståelse av nuvarande situation 2017 Syfte med projektet

• Kortfattad nulägesbeskrivning av 
Samhällsbyggnadsförvaltningens kostnadsläge.

• Prioriterade förbättringsförslag, störst utväxling i förhållande 
till insats.

• Övergripande tidsplan för de prioriterade 
förbättringsförslagen.

Projektets leveransobjekt

* I den omfattning det finns data tillgänglig. EY har tillgång till viss benchmarking-data samt Kolada.  
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Genomförandet av genomlysningen

Det övergripliga syftet med denna genomlysning har varit att identifiera besparingsmöjligheter för Samhällbyggnadsförvaltningen i Osby
kommun. För att uppnå detta har respektive förbättringsförslag som identifierats underbyggts med tillgänglig data. Nedan beskrivs den
övergripande processen för hur förbättringsförslagen har identifierats.

Datainsamling
• Relevanta dokument 

(nämndplan, underhållsplaner 
m.m)

• Volym och kostnadsdata 
(budget, prognos, volymer)

Intervju med 
nyckelpersoner

• Intervju med förvaltningschef 
och ekonom för förståelse för 
förvaltningens förutsättningar 
och första identifiering av 
möjliga förbättringsmöjligheter

Analys av insamlad 
data

• Vad säger 
kostnadsdata? Vilka är 
de största 
kostnadposterna?

• Vad säger 
stydokumenten, de 
utformade målen 
m.m.? 

• Vad har framkommit 
under intervjuerna 
med nyckelpersoner?

Utformning av 
hypoteser

• Baserat på vad som 
framkom vid 
dataanalysen 
utformades hypoteser 
som sedan testades 
(utvärderades) 

• T.ex. ”Det går att 
sänka kostnaderna för 
biblioteket genom att 
stänga en filial”

Utvärdering av hypoteser
• Respektive hypotes har 

därefter utvärderats genom 
ytterligare datainsamling: 
o Intervju med 

enhetschefer
o Djupare analys av data

• Hypoteserna har sedan 
utvärderats och utfall 
dokumenterats. T.ex. ”Att 
stänga en biblioteksfilial hade 
inneburit mycket liten 
besparing p.g.a. att lokalen 
delas med annan 
verksamhet”

Utformning av 
förbättringsförslag 
och skrivande av 

rapport
• Slutsatserna har 

därefter validerats 
och dokumenterats. 

• Förbättringsförslag 
har utformats 

Nya hypoteser utformas 

under arbetets gång

Process för genomlysningen

Rapporten följer över processen för genomlysningen och innehåller en
övergriplig analys av samhällsbyggnadsförvaltningen, presentation av
utvalda hypoteser på enhetsnivå som anses vara relevanta att ta upp i
rapporten, samt de utformade rekommendationerna med tillhörande
tidsplan.
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Utformandet av rapporten

Som beskrivet ovan under genomförandet av genomlysningen innehåller rapporten beskrivning av utvalda utvärderade hypoteser. Dessa
återfinns under avsnittet 3. Enhetsspecifik analys. Nedan följer illustration av hur en hypotes presenteras. Hypotesen står i det gula fältet, i
textrutan under följer resonemang och utvärdering av hypotesen. En grön cirkel visar på en rekommendation till följd av utvärderad
hypotes. Samtliga rekommendation samlas därefter under 4. Summering, rekommendationer och tidplan

Resonemang: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et 

dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea

commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. 

Excepteur sint occaecat cupidatat Duis aute irure dolor in reprehenderit

Hypotes1

F1

Formulerad hypotes
Numrering av 

hypotes

Resonerande 
kring hypotes

Rekommendation utifrån 
analys
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Innehållsförteckning

Övergripande analys av Samhällsbyggnadsförvaltningen2

• Beskrivning av kostnadsläge

• Självskattning
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Kultur och
fritid

VO-chef +
MEX**

Drift
Mijö och

bygg
Fastighet

Utfall 2016 27 541 14 211 5 816 3 685 -137

Budget 2017 27 714 13 525 7 858 3 394 -4 961

Budget 2018 25 857 13 162 6 908 2 774 -1 811
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Kostnadsgenomlysning av Samhällbyggnadsförvaltningen
Övergripande sammanställning av kostnadsläget

Nettobudget (TSEK) * • Kostnadsbudget, netto visar budgeten per enhet, 
inkl. intäkter och exkl kapitalkostnader. 
Nettobudgeten avser drift och inkluderar inte 
investeringar. 

• I budget 2018 har samhällsbyggnadsförvaltningen 
själva inkluderat besparingsåtgärder på totalt 3,2 
MSEK:

o Internhyror -850 TSEK
o Minskad bemanning -1 125 TSEK
o Effektiviseringskrav att verkställa 2018 -

450 TSEK
o Konstgräsplan – 500 TSEK
o Beställningstur – 60 TSEK
o AF-bidrag vaktmästare -220 TSEK

• Kultur- och fritid har störst nettobudget, följt av 
mark och exploateringsenheten och därefter 
driftenheten. 

• Budgetomslutningen visar den totala budgeten, 
inklusive intäkterna (negativ skala). 

• Fastighetsenheten har högst kostnadsbas som 
huvudsakligen utgörs av lokalkostnader. Från 
intervju framgår det att lokalkostnader förutom 
driftkostnader inkluderar all debitering från 
Osbybostäder, däribland en fast kostnad för 
vaktmästarstab m.m. 

• Kostnadsbasen för kultur och fritid är näst högst där 
personalkostnader är den största kostnadsposten 
följt av lokalkostnader och övriga kostnader.

• Kostnaden för miljö- och bygg är relativt liten i 
förhållande till de andra enheterna. 

• En total genomlysning görs av 
samhällsbyggnadsförvaltningen men huvudsaklig 
fokus ligger på de större kostnadsposterna enligt 
ovan. 

Kommentarer

Budgetomslutning, budget 2017 (TSEK)*

* Exkl kapitalkostnader
** Verksamhetsövergripande chefer samt mark- och exploatering. 
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Innehållsförteckning

Övergripande analys av Samhällsbyggnadsförvaltningen2

• Beskrivning av kostnadsläge

• Självskattning
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Utfall från självskattningen*

Självskattning av samhällsbyggnadsförvaltningens verksamhet 
Samhällsbyggnadsförvaltningen befinner sig 1 till 2 poäng från önskat läge ur samtliga 
dimensioner

Bedömningskriterier

Målstyrning

Verksamhets-
omfattning och ansvar

Teknologi och
transparens

Styrning och processer

Harmonisering
Benchmarking och

ständiga förbättringar

Interaktion med
kommuninvånare

Samarbete med övriga
funktioner

Leverantörsstrategi
och interaktion med…

Nuläge Önskat läge Best practice

Ad hoc hantering

Medelmåttig hantering

Ledande
organisationer

2

1 5

43

• I genomlysningen genomfördes en självskattning av 
samhällsbyggnadsförvaltningens verksamhet. Självskattningen gjordes 
genom att på skala 1-5 bedöma vad nu läge för förvaltningen var och vad 
önskat läge är. Gapet mellan nuläge och önskat läge kan sedan användas 
för att identifiera utvecklingsområden

• Det bör noteras att ”Leading practice” motsvarar den mognadsgrad som 
är högst inom respektive parameter utifrån ett stort antal verksamheter 
och ingen enskild verksamhet har mognadsgrad motsvarande 5 i samtliga 
parametrar. 

• Samhällsbyggnadsförvaltningen befinner sig 1 till 2 poäng från önskat 
läge ur samtliga dimensioner. Önskat läge är i sin tur 1 poäng från best 
practice, vilket indikerar en relativt hög ambitionsnivå. 

• Nedan summeras viktiga punkter som framgick från intervju: 
o Strategin för samhällsbyggnadsförvaltningen är inte helt tydlig. Det 

finns uppsatta mål och struktur för styrning men däremot bedöms inte 
målen vara ändamålsenliga, de är inte förankrade med budget och har 
inte stämts av med nämnderna. Likaså bedöms nyckeltal inte vara 
ändamålsenliga och det finns ingen tydlig delegeringsordning mellan 
förvaltningens mål och respektive medarbetares mål. 

o Gällande teknologi är systemstödet begränsat i flertal verksamheter, 
däribland driften och fastighetsenheten (system för drift och 
underhållsplanering). Det krävs även god kunskap om 
ekonomisystemet för att kunna hitta ekonomisk data. 

o Angående styrning och processer varierar utfallet per enhet, där miljö 
och bygg lyfts fram som en av de bättre enheterna. Rollbeskrivningar 
är under framtagning. 

o Gällande harmonisering finns generellt ingen standardisering av 
enheternas tjänster, enligt så kallade SLA:s, det vill säga inga avtalade 
servicenivåer mellan enhet och kund.  För driftenheten som är en 
renodlad servicefunktion är detta extra relevant. Om servicenivåer 
inte finns upprättade blir det svårare att bedöma om levererad service 
är bra eller dålig. 

o Angående leverantörsstrategi så finns det för många av enheterna 
ingen tydlig sådan, till exempel har relationen med Osbybostäder 
historiskt hanterats bristande där Osbybostäder både vara leverantör 
och beställare av egna tjänster. 

Kommentarer

* En specifikation av respektive dimension återfinns i appendix
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Innehållsförteckning

Bakgrund, syfte och genomförande

Övergripande analys av Samhällsbyggnadsförvaltningen

Summering, rekommendationer och tidplan

Enhetsspecifik analys

2

1

4

3

Appendix5
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Innehållsförteckning

Enhetsspecifik analys3

• Fastighetsenheten

• Driftenheten

• Kultur- och fritidsenheten

• Miljö- och byggenheten

• Mark och exploatering samt verksamhetsövergripande

• Enhetsöverskridande analys 
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Fastighetsenheten
Överblick

Andel kostnader
Andel kostnader av förvaltningens totala kostnader

Total Budget

Totala kostnader

Budget 2017* TSEK

Intäkter -67 319

Personalkostnader 752

Lokalkostnader 60 241

Övriga kostnader 1 364

Kostnad summa, netto -4 962

Kostnader (ex. 
kapitalkostnader)* 
(TSEK)

Bokslut 
2016 %

Budget 
2017 %

Budget 
2018 %

08417 Vård o Oms. lokaler 13 384 17% 13 288 21% 12 524 21%

08412 Grundskola lokaler 11 889 15% 11 155 18% 10 537 17%

08416 Kultur o Frit lokaler 7 890 10% 8 925 14% 7 201 12%

30200 Fastighetskontor 5 148 6% 4 217 7% 6 048 10%

08414 Utbildn. och arbete 
lokal

7 913 10% 9 771 16% 5 436 9%

08411 Förskola lokaler 4 414 6% 3 180 5% 5 240 9%

30300 GS-personal 
fastighet

3 520 4% 2 878 5% 3 600 6%

08419 Lokalbank 4 431 6% 791 1% 3 095 5%

08410 Förvaltningslokaler 2 526 3% 3 071 5% 2 709 4%

Resterande budgetposter 19 029 24% 5 314 9% 4 174 7%

Summa 80 144 100% 62 590 100% 60 564 100%

• Fastighetsenheten kostnader utgör 47,9% av 
samhällsbyggnadsförvaltningens kostnader. 

• Nettobudgeten för 2017 ligger på -4 962 TSEK med en kostnadsbas 
på 62 590 TSEK. 

• Den största kostnadsposten utgörs av lokalkostnader som utöver 
driftkostnader även inkluderar debitering från Osbybostäder. 

• Den största kostnaden i budgeten är vård- och omsorgslokaler följt 
av grundskolans lokaler och kultur och fritidslokaler. 

Kommentarer

47,9

23,8

10,8

12,8

4,7 Fastighet

Kultur och fritid

Drift**

VO-chef samt MEX

Miljö och bygg

* Det föreligger en mindre differens i summeringen av kostnaden i den aggregerade budgeten och budgeten på kontonivå i erhållet 
underlag  
** Interndebitering (intäkt) om 5,2 MSEK avseende GS-personal är återlagd vid uträkningen av procenten för att ge en rättvisande bild
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Då EY inte fått tillgång till underlag har benchmarkingstudie inte kunnat utföras för att bedöma om Osby kommuns kostnader för fastighetsunderhåll 
är låga eller höga i jämförelse med andra kommuner. Det beror främst på att Samhällsbyggnad precis tagit över verksamheten för fastighetsenheten 
och därför inte hunnit bygga upp kunskap och erfarenhet på området. Det fanns inte tillgängliga resurser på den enhet som lämnat ifrån sig 
fastighetsenheten för att bistå med underlagen. 

Fastighetsenheten
Genomgång av hypoteser

Öka finansiell kontroll för att möjliggöra effektiviseringsarbete 1.1

Från erhållet underlag och initial intervju framkom det att Osby kommun har outsourcat drift och underhåll av de egna fastigheterna till 
Osbybostäder. En hypotes formulerades därmed kring om det gick att omförhandla kontraktet med Osbybostäder eller på annat sätt sänka den 
fakturerade kostnaden. 

Från intervju framkommer det att grundavgiften som betalas till Osbybostäder årligen är 6,3 MSEK och i avtalet ingår att Osbybostäder ska 
tillhandahålla 2 330h projektledning/förvaltning och 1 352h vaktmästartjänster. Därtill tillkommer det kostnader i form av projektledning m.m. I 
övrigt finns det en lista på uppgifter som skall genomföras på samtliga fastigheter varje dag/vecka/månad/kvartal och år. Om ovanstående 
genomförs är i dagsläget inte blickbart. Utifrån tillgänglig data och vid översiktlig analys bedöms detta vara en hög kostnad. 

Vidare framkommer det från intervju att avtalet är utformat på sådant sätt att Osbybostäder direkt hanterar allt löpande underhåll och 
felanmälningar. Det vill säga alla ärenden rörande driften kommer direkt till Osbybostäder utan att Osby kommun granskar dessa först. Ur ett 
beställar-köparperspektiv kan detta tolkas som att Osbybostäder både är leverantör och beställare av tjänsterna. I avtalet regleras inte heller vilken 
servicenivå eller prioriteringsordning ärendena bör ha. Avtalet medför att Osby kommun har bristande insikt i Osbybostäders verksamhet och 
bristande möjlighet att reglera vilka insatser som bör göras, därmed är det även svårt att utvärdera och påverka de driftrelaterade kostnaderna. 

Rörande det planerade underhållet sköts även detta av Osbybostäder. Underhållsplanen bedöms dock vara undermålig i sitt utformande. De åtgärder 
som finns listade i underhållsplanen återfinns inte heller i något systemstöd och kommer huvudsakligen från vaktmästare från Osbybostäder. Det 
görs ingen övergripande besiktning av fastigheterna av fastighetsingenjörer. 

Omförhandla kontrakt med leverantör av fastighetsrelaterade tjänster 1.2
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Fastighetsenheten
Genomgång av hypoteser

Det framkommer även att det i vissa hänseende är otydligt gällande gränsdragningen mellan Osby kommun och Osbybostäder, det vill säga vem som 
är ansvarig för underhåll av vissa av kommunens fastigheter. Generellt kan otydlig gränsdragning innebära dubbelarbete, uteblivet underhåll och 
därmed höga kostnader. Vidare framkommer det att de i vissa fall sker cirkulära debiteringar för vissa tjänster. Till exempel köper Osbybostäder in 
grönyteskötseltjänster från Samhällsbyggnadsförvaltningens driftenhet, denna tjänst debiteras därefter tillbaka till Samhällsbyggnadsförvaltningen. 
Ett likande upplägg har tidigare funnits för lokalvård. Cirkulära debiteringar medför generellt höga administrativa kostnader och sämre koll på den 
levererade tjänsten. 

Den övergripande bedömning som görs är att rådande avtal är upprättat med bristande beställarkompetens vilket har medfört ineffektiv hantering 
av drift vilket har varit av nackdel för Osby kommun. EYs erfarenhet är att outsourcing, där tydliga servicenivåer (SLA, service level agreements) 
upprättas och en effektiv beställarorganisation etableras, brukar medföra besparingar på 10-15% av kostnaden för fastighetsrelaterade tjänsterna 
(kostnad för Osbybostäders tjänster). Detta innebär i Osbys fall en möjlig besparing på 0,6-1 MSEK om året. Det bör dock lyftas fram att det enligt 
intervju föreligger en underhållsskuld i Osby, för att fastighetsbeståndets värde inte ska urholkas är det därmed av vikt att stora delar av denna 
summa återinvesteras i fastighetsbeståndet. 

Utifrån tillgänglig information är EYs rekommendation att antingen omförhandla och upprätta ett tydligt avtal enligt ovan eller avbryta samarbetet 
med Osbybostäder och upprätta en intern beställarkompetens där förvaltning köps in externt. 

Omförhandla kontrakt med leverantör av fastighetsrelaterade tjänster (fortsättning)  1.2

F1

Från initial intervju och dokumentstudier framgår det att Osby kommun har ett omfattande fastighetsbestånd. Erhållet underlag visar på att Osby 
äger 60 fastigheter och hyr ytterligare 12. De fastigheter som hör till Kultur och Fritid belyses separat under hänförligt avsnitt. Då 
fastighetsbeståndet är omfattande formulerades hypotes om möjlighet att minska fastighetsbeståndet utan att påverka kommunens verksamheter.

Vid intervju gjordes en genomgång av kommunens samtliga fastigheter. Genomgång av kommunens fastigheter (exkl. kultur och fritid) framkom det 
att det temporära kommunhuset, BRIO-huset, kommer att stå tomt från och med våren 2018. BRIO-huset (Objekt 22811) medför en kostnad på 2 
355 MSEK om året (nettokostnad på 2 033 MSEK inklusive interna intäkter). Med tanke på det omfattande besparingskrav som 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har är det EYs rekommendation att antingen säkerställa att hela fastigheten hyrs ut enligt nivå som säkerställer 
kostnadstäckning (inklusive kapitalkostnader), samt viss avkastning på bundet kapital. I annan situation rekommenderas att fastigheten säljs. 
Osby äger många andra fastigheter med begränsad beläggningsgrad och därmed rekommenderas inte förvaltning av tomma fastigheter eller 
uthyrning av del av fastighet. Utifrån tillgängligt underlag framkommer det heller inte att Osby kommun har som mål att förvalta ett 
fastighetsbestånd av viss storlek. Utöver lägre driftkostnader skulle eventuell intäkt vid försäljning av fastigheter kunna användas för investera i det 
planerade underhållet i övriga fastigheter, som enligt ovan är eftersatt. 

Minska fastighetsbestånd 1.3

F2
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Fastighetsenheten
Genomgång av hypoteser

Med tanke på det omfattande fastighetsbeståndet formulerades ytterligare en hypotes om att minska driftkostnaderna genom investeringar som 
påverkar driftkostnaden. Kostnaderna har, som ovan nämnts, inte benchmarkats. Det framkommer dock från intervju att Osby kommun ligger efter i 
investeringsplanerna för de egna fastigheterna. Exempel på åtgärder som går att investera i: energieffektiv belysning, moderna 
uppvärmningssystem, tilläggsisolering, fönsterbyten, energiklassning av fastigheter m.m. Denna typ av investeringar har ofta kort återbetalningstid 
och medför därmed i längden lägre driftkostnader. Från intervju framgår det att denna typ av åtgärder inte är fullt implementerade i hela Osby 
kommuns fastighetsbestånd. 

EYs rekommendation är därmed att Osby kommun gör en vidare analys och utformar en investeringsplan relaterad till att sänka driftkostnaderna 
(denna bör förankras med det övergripande investeringsbehovet och övergripande underhållsplanerna). Planen kan förslagsvis innehålla 
förteckning på fastigheter, vilka åtgärder som är möjliga att investera i, uppskattat investeringsbehov per åtgärd samt uppskattad återbetalningstid. 
Därefter kan de åtgärder som ryms inom investeringsbudgeten med kortast återbetalningstid prioriteras och därefter bör investeringar ske i fallande 
ordning. 

Minska driftkostnaderna för fastigheter1.4

F3
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Innehållsförteckning

Enhetsspecifik analys3

• Fastighetsenheten

• Driftenheten

• Kultur- och fritidsenheten

• Miljö- och byggenheten

• Mark och exploatering samt verksamhetsövergripande

• Enhetsöverskridande analys 
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Driftenheten

Budget 2017* TSEK

Intäkter - 11 268

Personalkostnader 7 701

Lokalkostnader 2 746

Övriga kostnader 8 678

Kostnad summa, netto 7 858

Andel kostnader**

Andel kostnader av förvaltningens totala kostnader

Total Budget

Totala kostnader

Kostnader (ex. 
kapitalkostnader)* (TSEK)

Bokslut 
2016 %

Budget 
2017 %

Budget 
2018 %

05330 GS-Personal 5 687 29% 5 763 30% 5 302 30%

05331 Driftsadministration 780 4% 1 258 7% 1 017 5%

05350 Fordon 295 2% 535 3% 1 710 9%

05360 Arbetsmaskiner 1 095 6% 1 855 10%

41100 Parker o 
fritidsområden

3 666 19%

41110 Parker 3 588 18% 2 913 15%

32100 Gator och vägar 2 059 11%

32110 Barmarksunderhåll 2 564 13% 1 784 9%

32510 Gaturenhållning 308 2% 235 1%

32120 Vinterväghållning 1 668 9% 1 631 9% 1 545 8%

32420 Gatudekorationer 208 1% 330 2%

08810 Förråd 834 4% 677 4% 686 4%

21110 Skogar 1 002 5% 1 207 6% 1 043 5%

Övriga budgetposter 1 392 7% 941 5% 535 3%

Summa 19 421 100% 19 129 100% 17 563 100%

* Det föreligger en mindre differens i summeringen av kostnaden i den aggregerade budgeten och budgeten på kontonivå i erhållet 
underlag  
** Interndebitering (intäkt) om 5,2 MSEK avseende GS-personal är återlagd vid uträkningen av procenten för att ge en rättvisande bild

• Driftenhetens kostnader utgör 10,8% av 
samhällsbyggnadsförvaltningens kostnader. 

• Nettobudgeten för 2017 ligger på 7 858 TSEK med en kostnadsbas 
på 19 129 TSEK. 

• Budgeten har strukturerats om mellan 2017 och 2018 vilket medför 
att vissa budgetposter inte går att följa. 

• Den största kostnaden i budgeten avser drift och skötsel av parker 
och fritidsområden samt gator och vägar. 

Kommentarer

47,9

23,8

10,8

12,8

4,7 Fastighet

Kultur och fritid

Drift**

VO-chef samt MEX

Miljö och bygg
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Driftenheten
Genomgång av hypoteser

Driftenheten utgör 10,8% av samhällsbyggnadsbudgetens kostnadsbas. Därmed formulerades en hypotes om det är möjligt att sänka servicenivån 
(avtalad SLA), det vill säga avtalad servicenivå på drift av gata och park. Baserat på EYs erfarenhet går det ibland att sänka servicenivån utan att 
den upplevda kundnyttan, det vill säga invånarnas upplevelse, påverkas negativt. 

Från intervju framgår det att driftenheten förvaltar både Osby kommuns och Osbybostäders utemiljö, men det finns inga SLA:s (service level
agreements) med förutbestämde servicenivåer upprättade. Det föreligger inte heller någon annan typ av avtal med Osbybostäder som reglerar 
samarbetet. Det går därmed inte att göra en bedömning om servicenivån är hög eller låg i relation till vad det utförda arbetet kostar. Vidare framgår 
det också att det inte finns någon intern skötselplan eller annan typ av planering av hur underhåll av gata och grönytor ska skötas (exempelvis hur 
ofta gräsmattan för en viss grönyta ska klippas). Det finns inte heller något systemstöd som används för att planera driftverksamheten. Däremot har 
driftenheten en felanmälningsapp där allmänheten kan gå in och anmäla fel, vilken lyfts fram som uppskattad av både medborgare och personal. 

Från jämförelse med andra kommuner som Samhällbyggnadsförvaltningen har genomfört* framgår det dock att Osby kommun har låga kostnader 
för gata- och park relativt andra likvärdiga kommuner. 

EYs uppfattning är att ett första stegs i effektiviseringsprocessen av driftenheten är att avtal med samtliga parter som driftenheten servar 
(Osby kommun, Osbybostäder) bör upprättas där SLA:s ska inkluderas. Dessa SLA:s bör därefter översättas till en skötselplan som bör hanteras 
av ett ändamålsenligt systemstöd. 

Minskning av antalet årsarbetare genom att sänka servicenivå2.1

D1

Under intervju har det framkommit, enligt ovan, att driftenheten inte arbetar efter SLA:s och har inte heller några skötselplaner på plats. Det 
framkom även att driftenheten idag arbetar med underhåll av utemiljö av Osby kommuns fastigheter samt Osbybostäders fastigheter. Det sker 
därmed en cirkeldebitering där Osbybostäder köper in driftenhetens tjänster som in sin tur vidarefakturerar dessa tillbaka Osby kommun (där driften 
ingår). Ett vidare resonemang kring detta lyfts under 5 . Enhetsöverskridande analys.

Minska kostnaden genom strukturell förändring som minskar administration 2.2

* Baserat på utdrag från Statistik till RS 
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Innehållsförteckning

Enhetsspecifik analys3

• Fastighetsenheten

• Driftenheten

• Kultur- och fritidsenheten

• Miljö- och byggenheten

• Mark och exploatering samt verksamhetsövergripande

• Enhetsöverskridande analys 
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Kultur och fritidsenheten

Kostnader (ex. 
kapitalkostnader)* (TSEK)

Bokslut 
2016 %

Budget 
2017 %

Budget 
2018 %

46100 Biblioteksverksamhet 5 895 18% 5 426 17% 5 279 18%

46110 Böcker och tidsskrifter 725 2% 560 2%

42900 Sim- o idrottshallar 6 323 20% 5 997 19% 5 224 18%

44000 Fritidsgårdar 2 992 9% 3 046 10% 2 957 10%

40000 Fritidsadministration 2 491 8% 2 980 10% 2 954 10%

42160 Ishall 2 069 6% 1 930 6% 2 017 7%

47001 Bidrag samlingslokaler 1 750 6%

19100 Samlingslokaler 1 750 5% 2 050 7%

42110 Idrottsplatser 1 599 5% 1 905 6% 10 0%

42400 
Vaktmästarorganisation

1 646 5% 1 617 5% 1 670 6%

47002 Drift- och lokalbidrag 1 062 4%

47003 Aktivitetstöd (LOK) 845 3%

45100 Stöd till föreningar 901 3% 950 3%

44110 Fritidslokaler KS-SB 677 2% 636 2% 718 2%

42500 Bowlinghall 665 2% 740 2% 668 2%

47006 Bidrag kultur & 
fritidsvht

580 2%

46150 Medborgarhuset Lba 704 2% 634 2% 450 2%

47008 Bidrag studieförbund 430 1%

47007 Bidrag föreningsinvest. 300 1%

42140 Konstgräs Osby IP 204 1% 650 2% 250 1%

Övriga budgetposter 2939 9% 1454 5% 350 6%

Summa 31 580 100% 30 575 100% 29 145 100%

Budget 2017* TSEK

Intäkter -3 435

Personalkostnader 12 280

Lokalkostnader 10 651

Övriga kostnader 8 217

Kostnad summa, netto 27 714

Andel kostnader

Andel kostnader av förvaltningens totala kostnader

Total Budget

Totala kostnader

• Kultur och fritidsenheten utgör 23,8% av 
samhällsbyggnadsförvaltningens kostnader. 

• Nettobudgeten för 2017 ligger på 27 714 TSEK med en kostnadsbas 
på 30 575 TSEK. 

• Budgeten har strukturerats om mellan 2017 och 2018 vilket medför 
att vissa budgetposter inte går att följa. 

• Kultur och fritidsenheten är omfattande och bedriver flertal olika 
verksamheter.

• Den största kostnaden i budgeten 2018 är biblioteksverksamheten 
tillsammans med sim- och idrottshallar, följt av fritidsgårdar och 
fritidsadministration. 

Kommentarer

47,9

23,8

10,8

12,8

4,7 Fastighet

Kultur och fritid

Drift**

VO-chef samt MEX

Miljö och bygg

* Det föreligger en mindre differens i summeringen av kostnaden i den aggregerade budgeten och budgeten på kontonivå i erhållet 
underlag  
** Interndebitering (intäkt) om 5,2 MSEK avseende GS-personal är återlagd vid uträkningen av procenten för att ge en rättvisande bild
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Kultur och fritidsenheten
Genomgång av hypoteser

* Tabeller bibliotek 2016 (http://biblioteksstatistik.blogg.kb.se/allt-om-biblioteksstatistiken/) 

** jämförbara kommuner har valts ut genom SKL:s  kommunklassificering

Biblioteksverksamheten har budgeterade kostnader inför 2018 på 5 279 TSEK, vilket motsvarar 18% av Kultur och fritidsenhetens budget. Då 
biblioteksverksamheten utgör en så pass stor del av budgeten formulerades en hypotes om att det var möjligt att sänka bibliotekskostnaden genom 
minskade öppettider och minskat antal serviceställen. Biblioteksverksamhet är lagstadgad och regleras av bibliotekslagen. Bland annat bör 
biblioteksplan upprättas och följas och därmed går det inte att göra vilka förändringar som helst i verksamheten. 

Delhypotes 1: minska antalet serviceställen
Antalet serviceställen inkluderar både skolbibliotek, integrerade bibliotek och folkbibliotek. 
Från statistik från kungliga biblioteket* framgår det att Osby kommun har 5 st servicesställen. 
Vid jämförelse med ett urval av andra jämförbara kommuner** bedöms detta vara högt (se
Tabell till höger). Osby kommun har flest servicesställen per 10 000 invånare i 
Jämförelse med andra kommuner, i urvalet varierat antalet serviceställen mellan 0,51 och 3,80
där Genomsnittet ligger på 2,11. 

Från intervju framgår det dock att två av biblioteken är skolbibliotek och påverkar därmed inte
Samhällsbyggnadsförvaltningens budget. Killebergsbiblioteket är ett s.k. integrerat bibliotek 
och ligger i Killebergsskolans lokaler, det föreligger därmed ingen kostnad för själva lokalen.
Biblioteket i Lönnsboda ligger däremot i Lönsbodas medborgarhus där även andra aktiviteter sker
(fritidsgård, föreningsaktiviteter m.m.). För att göra en besparing hade därmed hela Lönsbodas
Medborgarhus behövts utrangeras, vilket bedöms vara mindre önskvärt då medborgarhuset är 
den enda tillgängliga samlingslokalen i Lönsboda. 

Osbys biblioteket är huvudbibliotek och kan därmed inte stängas. Däremot framgår det från erhållet underlag och intervju att fastigheten som 
biblioteket ligger i hyrs av Osbybostäder och kostar 1 460 TSEK per år, vilket motsvarar 1 311 SEK/kvm BRA-yta. Detta kan jämföras med 
internhyran för Medborgarhuset i Lönsboda (347 SEK/kvm BRA-yta) och Killebergsskolan (307 SEK/kvm BRA-yta). Utifrån tillgänglig data bedöms 
därmed kostnaden för Osbybiblioteket vara orimligt hög och bör ses över. Utveckling av detta resonemang fortsätter under 3.2. Sänka kostnader 
genom att samlokalisera vissa verksamheter.

Delhypotes 2: minska kostnader genom lägre bemanning/kortare öppettider
Från intervju framgår det att öppettiderna för samtliga bibliotek redan idag är begränsade. Killerbergsbiblioteket har endast öppet 3 timmar under 
en dag i veckan. Lönsboda har öppet 3 dagar i veckan, under 3 respektive 4 timmar. Osby biblioteket har öppet 6 dagar i veckan, i genomsnitt 5,6 
timmar om dagen, vilket bedöms vara rimligt. Osbys bibliotek har även Meröppet (åtkomst när bibliotek ej är bemannat) vilket även bedöms vara en 
kostnadseffektiv lösning på kortare bemanningstider. Det framgår att samtliga bibliotek bemannas av totalt 6 heltidstjänster (1 bibliotekschef, 2,75 
bibliotekarier, 1 barnbibliotekarie och 1,25 biblioteksassistenter). Bemanningen i relation till antal serviceställen bedöms vara effektiv. 

Sänka bibliotekskostnaden genom att minska öppettider och minskat antal serviceställen3.1

Kommun Antal serviceställe
/10 000 invånare**

Osby kommun 3,80

Oxelösunds kommun 0,84

Tomelilla kommun 3,75

Östra Göinge kommun 3,47

Bromölla kommun 1,58

Fagersta kommun 2,23

Arboga kommun 1,44

Hultsfreds kommun 1,37

Simrishamns kommun 0,51

Genomsnitt urval 2,11

Genomsnitt Skåne 2,70

K1

http://biblioteksstatistik.blogg.kb.se/allt-om-biblioteksstatistiken/
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Kultur och fritidsenheten
Genomgång av hypoteser

*medborgarhuset, samlingslokaler, fritidslokaler

Från initial intervju och dokumentstudier framgår det att Osby kommun har ett omfattande fastighetsbestånd. Till kultur och fritidsenheten hör 29 
fastigheter. Därmed formulerades hypotes kring möjlighet att samlokalisera vissa verksamheter och minska fastighetsbeståndet.

Kultur och fritidsenheten har genomfört en fastighetsöversyn över samtliga fastigheter som tillhör den egna förvaltningen, där även 
beläggningsnivån av fastigheten har bedömts. EY gjorde tillsammans med Osby kommun en genomgång av fastighetsbeståndet och följande 
fastigheter bedöms kunna samlokaliseras i en enskild större lokal. Från översyn framgår att många av fastigheterna endast nyttjas av enskilda 
föreningar. Utöver internhyra utgår även drift & hyresbidrag till vissa av föreningarna. Nedan följer översyn av de fastigheter vars aktiviteter, 
utifrån tillgängligt underlag, skulle kunna samlokaliseras. 

Som det framgår från tabellen skulle en försäljning/utrangering av aktuella fastigheter medföra lägre driftkostnader motsvarande 721 TKR samt ev. 
lägre drift- och hyresbidrag motsvarande 139 TKR, total potentiell besparing: 860 TSEK.

Sänka kostnader genom att samlokalisera vissa verksamheter 3.2

Objekt Namn BRA-yta m2

Internhyra 
2018 
(TSEK)

Drift & 
hyresbidrag 
(TSEK)

Bedömd 
beläggnings
-grad Aktivitet Vem nyttjar

22530 Vävstugan och smedjan 170 40 40 Hög 
Vävstugan: Vävning, studiecirkel & 
prova på. Smedjan: Studiecirklar 

Medborgarskolan

Föreningen Vävstugan, 
Medborgarskolan

24020 Genastorps skola 300 47 85 Medel
Fotboll, möten, administration, 

kalas
Strömsborgs IF

24040
Friluftsfrämjandet, 
Klintestugan

60 39 14 Hög Möte, administration Friluftsfrämjandet

24210 Hjärtasjötorpet 337 152 hög Övernattning, kurs, läger Allmänhet, föreningar, skolor

24310 Hemgården, Killeberg 290 159 Hög
Möten, kalas, föreläsning, 

uppträde

Föreningar, allmänhet. PRO, 
Röda Korset, Killebergs

föräldraförening använder 
lokalen regelbundet och har 

egna nycklar

24320 Hököns skola 438 163 Hög
Kurser, studiecirklar, idrott, 

föreningsverksamhet
Hököns Intresseförening, 

allmänhet

25310
Ekebo - hela fastigheten 
(Kultur och fritid) 

1100 (588) 617 (121) Låg
Möten, undervisning, 
administration, kalas

Föreningar, skola, allmänhet

Summa 2695 (2183)
1217 
(721) 139
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Kultur och fritidsenheten
Genomgång av hypoteser

Då Osby kommun är en föreningsorienterad kommun är det dock av vikt att föreningarna fortsatt har möjlighet att samlas. Därtill, enligt hypotes 1 
bör möjlighet att flytta Osby bibliotek till mer kostnadseffektiv yta ses över, vilket skulle motsvara ytterligare besparingsmöjlighet på 1 460 TSEK. 

Förslag på möjlig fastighet i vilken samordning av aktiviteter skulle kunna ske är Borgen (medborgarhuset). Osby kommun betalar idag 1 750 
TSEK i bidrag till en förening som driftar fastigheten. Det framgår dock i intervju att föreningens ekonomi inte är välfungerande och att Osby 
kommun har ett borgensåtagande gällande Borgen. Ett förslag är därmed att sluta avtal med berörd förening där ägande av Borgen återgår till 
kommunen och aktuella verksamheter i fastigheten (restaurang m.m.) betalar marknadsmässig hyra till Osby kommun. Därefter kan berörda 
verksamheter samordnas i Borgen. Ytterligare förslag är att använda BRIO-huset som, om det inte säljs enligt rekommendation F3, kommer stå 
tomt och kosta 2 355 TSEK om året. En samordning av listade fritidsfastigheter samt Osbys bibliotek skulle motsvara besparingar på 2 181 TSEK 
om året (2 320 TSEK inklusive drift och hyresbidrag). 

Från intervju framgår även att Osby kommun planerar byggas en ny skola i Lönsboda. Ett förslag är att i samband med detta utreda möjligheten att 
integrera Lönsbodas medborgarhus och bibliotek i skolans lokaler och sälja/utrangera medborgahuset. Detta skulle medföra en 
kostnadsminskning på ytterligare 445 TSEK som kan leda till en besparing om lokalkostnaden för den nya lokalen är lägre. 

Sänka kostnader genom att samlokalisera vissa verksamheter (fortsättning)3.2

K1

Den årliga kostnaden för fritidsgårdar ligger på cirka 3 MSEK, vilket motsvarar ungefär 10% av förvaltningens totala kostnader. Därmed 
formulerades hypotes om det gick att sänka kostnaden för fritidsgården genom att minska antalet fritidsgårdar eller bemanningen för att därmed 
minska kostnaderna. 
Delhypotes 1: minska bemanningen
Från intervju framgår det att det är två fritidsgårdar som bedrivs idag, en i Osby och en in Lönsboda. Från intervju framgår det att 
fritidsgårdsverksamheten bedrivs framgångsrikt med många besökare, jämn könsfördelning och trevlig atmosfär. Fritidsgårdarna bemannas av 
totalt 4,35 årsarbetare, som säkerställer att det är öppet 50 veckor om året och minst tre kvällar i veckan. Med tanke på den begränsade 
bemanningen och med hänsyn till antalet fritidsgårdar bedöms det inte föreligga någon personalbesparingspotential. 
Delhypotes 2: minska antal fritidsgårdar
Fritidsgården i Lönsboda bedrivs i samma medborgarhus, Bulten, som biblioteket gör. Bulten är som ovan nämnt enda samlingslokalen i Lönsboda 
och bedöms inte kunna stängas. Fritidsgården i Osby bedrivs i fastigheten Pulsen, med en årlig kostnad på 292 TKR. Att flytta Pulsen till 
Medborgarhuset Borgen eller BRIO-huset enligt ovan förslag bör dock vägas mot risken att antalet besökare minskar. Då fritidsgårdarna arbetar med 
kriminalitets- och drogförebyggande aktiviteter framgångsrikt bör eventuella samhällskostnaden tas i beaktande vid eventuell flytt av 
fritidsgårdsverksamheten i Osby. EY rekommenderar en djupare analys av detta men ser en potential besparing på 292 TKR vid ytterligare 
samordning av aktiviteter där även fritidsverksamheten på Pulsen inkluderas.

Minska bemanning av fritidsgårdar eller antal fritidsgårdar 3.3

K3

K2
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Osby 
simhall
58%

Lönsboda 
simhall
42%

Kultur och fritidsenheten
Genomgång av hypoteser

Osby kommun betalar bidrag till en bowlinghall som utgör år 2018 väntas utgöra en kostnadsbas på 668 TSEK (ex intäkter). Nettobudgeten ligger på 
427 TSEK år 2018. En hypotes formulerades kring möjlig försäljning/utrangering av bowlinghallen då det är vanligt att bowlinghallar bedrivs i 
bolagsform.

Under intervju framgick det att bidragen redan håller på att trappas ner progressivt och att sista utbetalningen kommer att ske år 2020. 

Stänga/sälja bowlinghall3.4

K4

Osby har två simhallar som år 2018 väntas utgöra en kostnadsbas på 5,2 MSEK och även en ishall 
som väntas utgöra en kostnadsbas på 2 MSEK. Då dessa tillsammans utgör cirka 25% av kultur och 
fritidenhetens kostnader formulerades en hypotes om möjlighet att sänka kostnaderna genom 
antingen utförsäljning/stängning av en av hallarna eller minskning av bemanning-/ driftkostnader. 
I analysen bör Osby kommuns positionering som en aktivitetsorienterad kommun med bland annat 
stort simsällskap och populärt hockeygymnasium inkluderas. 

Delhypotes 1: stänga/sälja simhall eller badhus
Som det framgår i tabellen till höger har Osby jämfört med jämförbara kommuner nästan dubbelt
så många simhallar som genomsnittet i urvalet. Förklaringsvariabeln är att Osby har två 
simhallar, varav den ena simhallen ligger i Lönsboda. Simhallarna är välbesökta, från intervju 
framgår att simhallen i Osby har 35 000 bad per år (9 000 allmänbad)  och simhallen i Lönsboda 
har 25 000 bad per år (17 600 allmänbad), vilket motsvarar cirka 4,6 bad eller 2 allmänbad per 
invånare och år. Med tanke på att cirka 40% av baden sker i Lönsboda går det att anta att  
stängning av simhallen hade haft relativt omfattande påverkan på Lönsbodas uppfattade 
attraktivitetsnivå. Då Osby Kommun bedriver ett hockeygymnasium är det parallella 
resonemanget att stängning av ishallen hade haft omfattande påverkan på kommunen 
attraktivitetsnivå. 

Minska bemannings-/ driftkostnader för ishall eller badhus. Alternativt stängning/försäljning av anläggning3.5

Kommun Inomhusbassänger 25-
49 m, antal/10’ inv

Fagersta 0,744

Osby 1,521

Simrishamn 0,513

Tomelilla 0,750

Östra Göinge 0,694

Genomsnitt urval 0,844

Fördelning antal bad per år

Antal inomhusbassänger/10 000 invånare*

* jämförbara kommuner har valts ut genom SKL:s  kommunklassificering
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Kultur och fritidsenheten
Genomgång av hypoteser

Delhypotes 2: minska driftkostnaderna
Gällande driftkostnaderna framgick det från intervjun att simhallarna har relativt kostnadseffektiva lösningar idag. Lönsboda simhall har bytt 
reningsverk och Osby simhall värms upp av fjärrvärme. Driftkostnaderna för ishallen är inte analyserade då det finns planer på att bygga en ny ishall. 
Det framgår från intervju att den nya ishallen, om den blir verklighet, kommer att byggas för att säkerställa låga driftkostnader. 

Delhypotes 3: minska bemanningen
Från intervju framgår det att bemanningsomfattningen av simhallar och ishall i stor del påverkas av aktiviteter som sker i hallarna. Då gymnasium, 
simsällskap med mer ofta nyttjar hallarna från tidig morgon till sen kväll behöver hallarna vara bemannade under dessa tider. I personalbudgeten 
inför 2018 framgår det att 5,4 årsarbetare är dedikerade för att driva samtliga 3 anläggningar (från intervju framgår det att dessa personer även 
sköter lokalvård och mindre underhåll). Ytterligare 3,75 årsarbetare, varav 2,75 bidragsanställda, utgör sim- och ishallarnas 
vaktmästarorganisation. Vid tidigare jämförelse som Osby kommun har gjort framkommer det även att en Simhall i Älmhult drivs av 4,3 årsarbetare 
(exkluderat lokalvård). Med hänsyn till de långa öppettider och omfattningen av lokalerna görs bedömningen att 5,4 årsarbetare utgör en effektiv 
organisation för drift av två simhallar och en ishall. 

Det finns stora fördelar med driftskostnaden om man lägger en ishall i närheten av en simhall. Värmen som ”tas” för att göra is kan användas till att 
värma vattnet i bassängerna. 

Minska kostnader för eller sälja/stänga ishall eller badhall (fortsättning)3.5
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Innehållsförteckning

Enhetsspecifik analys3

• Fastighetsenheten

• Driftenheten

• Kultur- och fritidsenheten

• Miljö- och byggenheten

• Mark och exploatering samt verksamhetsövergripande

• Enhetsöverskridande analys 
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Miljö- och byggenheten 

Budget 2017* TSEK

Intäkter - 2 724

Personalkostnader 5 267

Lokalkostnader 217

Övriga kostnader 634

Kostnad summa, netto 3 394

Andel kostnader

Andel kostnader av förvaltningens totala kostnader

Total Budget

Totala kostnader

Kostnader (ex. 
kapitalkostnader)* 
(TSEK)

Bokslut 
2016 %

Budget 
2017 %

Budget 
2018 %

07090 Bygglov 1 865 29% 1 986 32% 1 934 31%

07050 Miljö- & 
byggkontoret

2 104 33% 1 512 25% 1 660 27%

82500 Livsmedelskontroll 562 9% 547 9% 551 9%

82600 Miljöskydd/Lantbruk 485 8% 545 9% 548 9%

83400 Miljöskydd 592 9% 632 10% 524 9%

83900 Miljömålsarbete 341 5% 358 6% 483 8%

07010 Tillsyns- och 
tillståndsn

410 6% 538 9% 434 7%

82300 Hälsoskydd 19 0% 18 0% 17 0%

Summa 6 378 100% 6 136 100% 6 151 100%

• Miljö och byggenheten utgör den delen minsta av 
samhällsbyggnadsförvaltningens kostnadsbas med 4,7 % av de totala 
kostnaderna. 

• De största kostnadsposterna är bygglov och miljö- och byggkontoret 
som utgör cirka 60% av budgeten. 

• Enligt personalbudgeten 2018 består förvaltningen av 9 årsarbetare 

Kommentarer

47,9

23,8

10,8

12,8

4,7

Fastighet

Kultur och fritid

Drift**

VO-chef samt MEX

Miljö och bygg

* Det föreligger en mindre differens i summeringen av kostnaden i den aggregerade budgeten och budgeten på kontonivå i erhållet 
underlag  
** Interndebitering (intäkt) om 5,2 MSEK avseende GS-personal är återlagd vid uträkningen av procenten för att ge en rättvisande bild
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Miljö- och byggenheten
Genomgång av hypoteser

Då de totala intäkterna är signifikanta i relation till kostnadsbasen och en mindre höjning av taxor vid myndighetsutövning kan ha en betydlig 
påverkan på de totala intäkterna formulerades hypotes att det föreligger möjlighet att höja taxorna. 

Från intervju framgår det att dagens taxor inte täcker självkostnaderna. Taxorna har nyligen setts över och förvaltningen har föreslagit en höjning 
till 830 SEK, ett förslag som inte gick igenom politiskt. Möjlighet att höja taxorna ytterligare är begränsad enligt lag; taxorna för bygginspektörer 
följer SKLs plan- och bygglovstaxa och taxor för miljöinspektörer går endast att höja enligt PKV (prisindex för kommunal verksamhet). Det föreligger 
därmed inte några större möjligheter att öka intäkterna för miljö- och byggenheten. 

Höja intäkterna/taxorna vid myndighetsutövning4.1

Miljö- och byggenhetens verksamhet består till stor del av myndighetsutövning med lagstadgade krav på ledtider av t.ex. bygglovshantering. Detta 
faktum samt att miljö och byggenheten utgör den minsta delen av kostnadsbasen medför att mindre vikt har lagts på miljö- och byggenheten vid 
genomlysningen.

!

Det är vanligt att mindre kommuner samarbetar genom att starta miljöförbund för hantering av miljöskyddstillsyn, livsmedelsinspektion m.m. 
Förutom samordningsvinster i form av delade resurser, tillgång till rätt kompetens och effektivt kompetensutnyttjande kan det även medföra 
förbättring av arbetsmiljö för medarbetarna. 

Från intervju framkommer att det skulle vara möjligt att starta eller ansluta sig till ett miljöförbund men att ingen vidare utredning kring detta har 
gjorts. Utifrån ett kostnadseffektivitetsperspektiv bedöms det vara fördelaktigt för Osby kommun att utreda denna möjligheten vidare. Vid 
samordning av verksamheter med liknande kompetenser och ytterligare möjlighet till specialisering är det vanligt att se samordningsvinster 
motsvarande 10% eller mer. För Osbys del skulle detta motsvara en besparing på cirka 0,6 MSEK. 

Starta miljöförbund med kranskommuner för att skapa samordningsvinster 4.2

M1
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Innehållsförteckning

Enhetsspecifik analys3

• Fastighetsenheten

• Driftenheten

• Kultur- och fritidsenheten

• Miljö- och byggenheten

• Mark och exploatering samt verksamhetsövergripande

• Enhetsöverskridande analys 
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Mark och exploatering samt verksamhetsövergripande

Andel kostnader

Andel kostnader av förvaltningens totala kostnader

Total Budget

Totala kostnader

Budget 2017* TSEK

Intäkter -3 032

Personalkostnader 6 794

Lokalkostnader 2 758

Övriga kostnader 7 006

Kostnad summa, netto 13 525

Kostnader (ex. 
kapitalkostnader)* (TSEK)

Bokslut 
2016 %

Budget 
2017 %

Budget 
2018 %

05100 Övergrip Vo
Samhällsbyggn

1 967 11% 2 061 12% 2 399 15%

07040 GIS-verksamhet 2 143 12% 2 218 13% 2 180 14%

28140 
Bostadsanpassningsbidrag

2 022 12% 1 401 8% 2 000 12%

05320 Mark och exploatering 3 303 19% 2 810 17% 1 954 12%

32410 Offentlig belysning 2 033 12% 2 003 12% 1 900 12%

83710 Kalkningsprojekt 1 455 8% 1 773 11% 1 773 11%

07020 Planverksamhet 821 5% 1 418 9% 1 418 9%

83800 Hållbar utveckling 2 0% 760 5% 688 4%

33710 Bidrag till ensk vägar 599 3% 620 4% 610 4%

23110 
Exploateringsfastigheter

267 2% 170 1% 310 2%

32130 Industrispår NO 234 1% 320 2% 290 2%

05390 Energirådgivning 364 2% 280 2% 280 2%

32150 Jenvägen 240 1% 240 1% 231 1%

Övriga budgetposter 1 958 11% 597 4% 465 3%

Summa* 17 408 100% 16 671 100% 16 498 100%

• Kostnadsbudgeten för mark- och exploatering och de 
verksamhetsövergripande kostnaderna utgör 12 % av förvaltningens 
totala kostnadsbas. 

• Nettobudgeten för 2017 ligger på 13 525 TSEK med en kostnadsbas 
på 16 671 TSEK. 

• Den största kostnaden i budgeten 2018 är verksamhetsövergripande 
kostnader för samhällsbyggnadsförvaltningen och GIS-verksamhet 
följt av bostadsanpassningsbidrag. 

Kommentarer

47,9

23,8

10,8

12,8
4,7 Fastighet

Kultur och fritid

Drift**

VO-chef samt MEX

Miljö och bygg

* Det föreligger en mindre differens i summeringen av kostnaden i den aggregerade budgeten och budgeten på kontonivå i erhållet 
underlag  
** Interndebitering (intäkt) om 5,2 MSEK avseende GS-personal är återlagd vid uträkningen av procenten för att ge en rättvisande bild
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Mark och exploatering samt verksamhetsövergripande 

Efter analys av erhållet underlag och intervju var det inga kostnader som markant stod ut. Det har lyfts fram i intervju att mark- och 
exploateringsintäkterna befaras vara låga, men då intäkterna inte påverkar samhällsbyggnadsförvaltningens budget har dessa inte analyserats 
vidare.  

Med hänsyn till detta gjordes bedömning att det inte föreligger möjlighet att göra några större kostnadsbesparingen. Därmed utredes inte någon av 
hypoteserna djupgående. 

!
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Innehållsförteckning

Enhetsspecifik analys3

• Fastighetsenheten

• Driftenheten

• Kultur- och fritidsenheten

• Miljö- och byggenheten

• Mark och exploatering samt verksamhetsövergripande

• Enhetsöverskridande analys 
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Enhetsöverskridande analys

Från analys av fastighetsenheten framgår det, baserat på tillgängligt underlag att avtalet mellan Osbybostäder och Osby kommun är ofördelaktigt; 
grundavgiften är hög, Osbybostäder hanterar allt löpande underhåll autonomt utan avstämning med fastighetsenheten, gränsdragning mellan 
verksamheterna är otydlig och det framgår även att underhållsplanerna är undermåliga i sitt utformande. En möjlig lösning på detta är därmed att 
fastighetsenheten bygger upp en ändamålsenlig beställarkompetens internt och avbryter samarbetet med Osbybostäder. Detta skulle medföra en 
bättre möjligheter att ställa krav på utförda tjänster och bättre kontroll på det löpande underhållet. Efter intervju med enhetschef på 
fastighetsenheten är även EY:s initiala bedömning att det finns kunskap inom enheten för upprättandet av beställarorganisation. 

Från analys av driftenheten framgår även att det föreligger bristande styrning av verksamheten och inga verktyg används för att leda verksamheten 
(systemstöd, skötselplaner). Det finns inte heller några upprättade SLA:s kring vilken serviceleverans som driftenheten väntas leverera. Utifrån 
tillgängligt underlag är därmed ett möjligt förslag att placera driften organisatoriskt under fastighetsavdelningen med följande motivering: 

o Det finns beställarkompetens på fastighetsenheten som kan upprätta SLA:s för driftenheten. SLA:s tydliggör förväntad leverans och 
underlättar styrning. Det tydliggör även mot extern part vilken service driftenheten levererar och till vilken kostnad, vilket möjliggör 
benchmarking av verksamheten.

o Driftenheten utför redan idag i stor utsträckning tjänster åt fastighetsenheten då driftenheten sköter utemiljö för Osbys fastigheter. Om 
fastighetsenheten hade avslutat samarbetet med Osbybostäder hade det även inneburit att den cirkulära debitering av driftenhetens tjänster 
hade upphört. Att samla fastighet och drift i samma enhet minskar även behov av interndebitering och därmed administration. 

o Om fastighetsenheten hade anställt intern kompetens för löpande underhåll finns även möjlighet för samordningsvinster genom resursdelning 
mellan fastighetsvaktmästare och personal anställd i driften. 

o Det är vanligt förekommande i andra kommuner att skötsel av gata och park ligger under fastighetsenheten på grund av synergieffekter vad 
gäller planering, administration och möjlig resursdelning. 

Beroende på tidigare mognadsgrad är det EYs erfarenhet och bedömning att upprättandet av en effektiv beställarorganisation och en genensam
organisation för skötsel av gata och park med fastighet kan medföra samordningsvinster på 10-30 %. De budgetposter som initialt bedöms kunna 
påverkas vid samordning och införing av effektiv planering inkluderar totalt 6 MSEK i kostnader*. Detta motsvarar med andra ord en potentiell 
besparing på 0,6 – 1,8 MSEK. 

Principdiskussion: samordning av vissa funktioner  !

E1

* En initial bedömning av budgetposterna för år 2018 som hade kunnat påverkas är 05330 GS-Personal, 05331 
Driftsadministration, 41100 Parker o fritidsområden, 32100 Gator och vägar, 53130 Renhållning & åtg. Skadeg. Obs. 6 MSEK 
skiljer sig från budgetbeloppet och exkluderar de kostnad tjänster som driftenheten interndebiterar till sig själva. 
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Enhetsöverskridande analys

Enligt erhållet underlag och intervjuer framgår det även att det finns ett spritt ägarskap av fastigheter inom Samhällsbyggnadsförvaltningen, där 29 
fastigheter ligger under kultur- och fritidsenheten. Utifrån ett principiellt perspektiv är drift och förvaltning av fastigheter inte en del av en kultur-
och fritidsenhets kärnkompetens. För att hantera detta krävs både kunskap och kompetens samt administrativ hantering. Ett exempel är att kultur-
och fritidsenheten själva har lett en indexering och undersökning av fastighetsinnehavet och, med hjälp av extern input, bedömt skicket och 
underhållsbehovet av fastigheterna. 

Det är EYs bedömning att ägandet av samtliga fastigheter bör samlas under fastighetsenheten där all administration och underhållsplanering bör 
ske. Förutom minskad administration ute på förvaltningarna medför detta även en renodling av ansvarsområde utifrån kärnkompetens och ett 
helhetsgrepp kring underhållsplanering och prioritering som i sin tur kan medföra att överlag bättre underhållet fastighetsbestånd. 

Principdiskussion: samordning av vissa funktioner (fortsättning)   !

E2
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Innehållsförteckning

Bakgrund, syfte och genomförande

Övergripande analys av Samhällsbyggnadsförvaltningen

Summering, rekommendationer och tidplan

Enhetsspecifik analys

2

1

4

3

Appendix5
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Summering av rekommendationer 

Nedan följer en summering och klassificering av de rekommendationer/förbättringsförslag som identifierats vid genomlysning av
samhällsbyggnadsförvaltningen. Förbättringsinitiativen har fördelats på: quick wins, projekt och strukturella förändringar beroende på
bedömd omfattning av implementering. Se tidplan nedan för illustration av omfattning.

# Namn Beskrivning
Indikativ/uppskattad 
besparingspotential Klassificering

Fastighetsenheten

F1 Omförhandla avtal med 
Osbybostäder eller upprätta 
intern beställarkompetens

Utifrån analys rekommenderas Osby kommun omförhandla och upprätta ett 
tydligt avtal eller avbryta samarbetet med Osbybostäder och upprätta en 
intern beställarkompetens där förvaltning köps in externt. Då många parter är 
involverade bedöms detta vara ett längre projekt. 

Det bör dock lyftas fram att det enligt intervju föreligger en underhållsskuld i 
Osby, för att fastighetsbeståndets värde inte ska urholkas är det därmed av 
vikt att stora delar av denna summa återinvesteras i fastighetsbeståndet. 

0,6-1 MSEK Projekt

F2 Sälja BRIO-huset (objekt 22811) Med tanke på det omfattande besparingskrav som ålagts
Samhällsbyggnadsförvaltningen är det EYs rekommendation att säkerställa 
att hela fastigheten hyrs ut enligt nivå som säkerställer kostnadstäckning 
(inklusive kapitalkostnader), samt viss avkastning på bundet kapital. I annan 
situation rekommenderas huset att säljas i sin helhet. 

2,4 MSEK Quick win

F3 Upprätta investeringsplan för 
investeringar som påverkar 
driftkostnaden

EYs rekommendation är att Osby kommun bör göra en vidare analys och 
utforma en investeringsplan relaterad till att sänka driftkostnaderna (denna 
bör förankras med det övergripande investeringsbehovet och övergripande 
underhållsplanerna).

N/A Quick win

Driftenheten

D1 Upprätta SLA:s för driftenheten Avtal med samtliga parter som driftenheten servar (Osby kommun, 
Osbybostäder) bör upprättas där SLA:s ska inkluderas. Dessa SLA:s bör 
därefter översättas till en skötselplan som bör hanteras av ett ändamålsenligt 
systemstöd

Se E1 för 
besparingspotential

Projekt 

#
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Summering av rekommendationer 

# Namn Beskrivning
Indikativ/uppskattad 
besparingspotential Klassificering

Kultur och fritidsenheten

K1 Konsolidera kultur- och 
fritidsenhetens lokaler i ett mer 
koncentrerat fastighetsbestånd

Från översyn framgår att många av fastigheterna endast nyttjas av enskilda 
föreningar/grupper. Utöver internhyra utgår även drift & hyresbidrag till vissa 
av föreningarna. Det finns stor besparingspotential att realisera genom att 
samordna dessa lokaler samt Osbybiblioteket.

2,2 MSEK per år
(2, 3 MSEK inklusive 
drift och 
hyresbidrag)

Projekt

K2 Försäljning av medborgarhuset i 
Lönsboda, samordna 
verksamhet i ny skola

Från intervju framgår det att ny skola ska byggas i Lönsboda. Därmed 
rekommenderas att utreda möjligheten att integrera Lönsbodas 
medborgarhus och bibliotek i skolans lokaler och sälja/utrangera 
medborgahuset. Indikativ besparing tar inte hänsyn till eventuell ny kostnad 
för ny lokal i skolbyggnaden. 

0,3 MSEK Projekt

K3 Konsolidera lokal för 
fritidsgårdsverksamhet i samma 
fastighet som förslag K1

EY rekommenderar en djupare analys av detta men ser en potential besparing 
på 292 TKR vid ytterligare samordning av aktiviteter där även 
fritidsgårdsverksamhet på Pulsen inkluderas. 

0,3 MSEK Projekt

K4 Sälja bowlinghall Utrangering av bowlinghall har redan initierats N/A

#

Nedan följer en summering och klassificering av de rekommendationer/förbättringsförslag som identifierats vid genomlysning av
samhällsbyggnadsförvaltningen. Förbättringsinitiativen har fördelats på: quick wins, projekt och strukturella förändringar beroende på
bedömd omfattning av implementering. Se tidplan nedan för illustration av omfattning.
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Summering av rekommendationer 

# Namn Beskrivning
Indikativ/uppskattad 
besparingspotential Klassificering

Miljö och byggenheten

M1 Utreda möjlighet at starta 
miljöförbund

Från ett kostnadseffektivitetsperspektiv bedöms det vara fördelaktigt för 
Osby kommun att utreda möjlighet att starta ett miljöförbund. Vid 
samordning av verksamheter med liknande kompetenser och ytterligare 
möjlighet till specialisering är det vanligt att se samordningsvinster 
motsvarande 10% eller mer. För Osbys del skulle detta motsvara en besparing 
på cirka 0,6 MSEK

0,6 MSEK Strukturell 
förändring

Enhetsöverskridande analys 

E1 Upprättande av 
beställarkompetens och 
införande av gemensam 
organisation för fastighetsenhet 
och driftenhet

Se beskrivning under enhetsöverskridande analys, principdiskussion 0,6 – 1,8 MSEK Strukturell
förändring 

E2 Samordna ägandet av samtliga 
fastigheter under 
fastighetsenheten 

Det är EYs bedömning att ägandet av samtliga fastigheter bör samlas under 
fastighetsenheten där all administration och underhållsplanering bör ske. 
Förutom minskad administration ute på förvaltningarna medför detta även en 
renodling av ansvarsområde utifrån kärnkompetens och ett helhetsgrepp 
kring underhållsplanering och prioritering som i sin tur kan medföra att 
överlag bättre underhållet fastighetsbestånd

N/A Quick win

#

Summa indikativ/uppskattad besparingspotential 7 – 8,7 MSEK

Beloppet är indikativt och bygger delvis på antaganden kring samordningsvinster och processeffektivitet vid införandet av beställarkompetens. 
Besparingsförslagen syftar till att visa på potential i respektive besparingsförslag. Kommunen rekommenderas använda denna genomlysning, samt ev. 
andra för och nackdelar, som en vägledning i arbetet med att möta besparingskravet. 

Nedan följer en summering och klassificering av de rekommendationer/förbättringsförslag som identifierats vid genomlysning av
samhällsbyggnadsförvaltningen. Förbättringsinitiativen har fördelats på: quick wins, projekt och strukturella förändringar beroende på
bedömd omfattning av implementering. Se tidplan nedan för illustration av omfattning.
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Tidplan

Implementering av 
quick wins

Projekt-
ledning

Quick 
wins

2018

Avtal OsbybostäderF3

2019 2020

Projekt

Strukturella 
förändringar

Upprätta SLA:s driftenhetenD1

Konsolidera lokaler för fritidsverksamhetenK1

Medborgarhus LönsbodaK2

K3

Sälja bowlinghallK4

Utreda möjlighet att starta miljöförbundM1

Beställarkompetens och gemensam
org. För fastighet- och driftenheten

E1
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Innehållsförteckning

Bakgrund, syfte och genomförande

Övergripande analys av Samhällsbyggnadsförvaltningen

Summering, rekommendationer och tidplan

Enhetsspecifik analys

2

1

4

3

Appendix5
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Bedömningskriterier per område

Dimension 1 (Ad hoc) 5 (ledande organisationer)

Målstyrning

Koppling till övergripande 

kommunfullmäktigemål, 

flexibilitet, mål, nyckeltal, 

verksamhetsplan, policys samt 

implementeringsgrad

► Aktiviteter hanteras på daglig eller veckobasis
► Ingen formell eller dokumenterad målstyrning 

existerar
► Inga nyckeltal (nyckeltal för mätning) är 

definierade eller följs upp
► Inga tydliga mål, delmål eller milstolpar för 

utveckling finns uppsatta

► Målstyrningen har en tydlig koppling till den kommunövergripande visionen och 
kommunmålen

► De övergripande målen är nedbrutna till tydliga mål som är specifika, mätbara, 
accepterade, realistiska och tidsbundna

► Nyckeltal finns uppsatta för mätning av uppfyllnad av mål och vision
► Verksamhetsplan och plan för strategiska initiativ med väl definierade 

milstolpar är uppsatta
► Policys och riktlinjer för förvaltningen finns och används
► Samtligt ovanstående är designat, implementerat, har ledningens stöd och har 

kommunicerats och förståtts av hela förvaltningen
► Målstyrningen anpassas snabbt om den  kommunövergripande strategin 

förändras

Verksamhetsomfattning och 

ansvar

Uppgifter och tjänsteomfattning

► Ansvar för tjänster som hör till 
samhällsbyggnadsförvaltningens 
verksamhetsområde är spridda både geografiskt 
och organisatoriskt 

► Ingen helhetsbild vad beträffar servicenivåer
► Ingen helhetsbild vad beträffar kostnader

► Ansvaret för samtliga tjänster som hör till samhällsbyggnadsförvaltningens 
verksamhetsområde är samlade för hela kommunen

► Leverans av förvaltning och drift är integrerad, med fullt ansvar för proaktiv 
utveckling

► Ansvar för aktiviteter tas kontinuerligt över från kärnverksamheten 
► Samtligt ovanstående är designat, implementerat, har ledningens stöd och har 

kommunicerats och förståtts av hela förvaltningen

Teknologi och transparens

Nyckeltal, mätning, uppföljning 

och tekniskt stöd 

► Ingen transparens
► Uppföljningsmodell har inte implementerats
► Begränsad användning av teknologi

► Alla kostnader, servicenivåer och nyckeltal redovisas öppet och transparent på 
en förvaltnings- och kommunövergripande nivå och en uppföljnings- och 
rapporteringsmodell är implementerad

► Teknologi och verktyg stöttar processer och medarbetare
► IT-system är integrerade för delning av information
► Kunskap om ytor, var underhållsytor är placerade och liknande information är 

känd. Informationen används för att kommunicera med intressenter och för att 
utveckla verksamheten.

► Samtligt ovanstående är designat, implementerat, har ledningens stöd och har 
kommunicerats och förståtts av hela förvaltningen

Ad hoc
Ledande
organisationer

2
1 5

43

I genomlysningen genomfördes en självskattning av samhällsbyggnadsförvaltningens verksamhet. Denna självskattningen används för att bedöma 

verksamhetens mognadsgrad ur ett antal dimensioner. Självskattningen gjordes genom att på skala 1-5 bedöma vad nuläge för förvaltningen var och vad 

önskat läge är. Gapet mellan nuläge och önskat läge kan sedan användas för att identifiera utvecklingsområden. I själva rapporten finns utfallet samt 

huvudsakliga iakttagelser från övningen. Nedan följer bedömningskriterierna för respektive dimension. Det bör noteras att ”Leading practice” motsvarar den 

mognadsgrad som är högst inom respektive parameter utifrån ett stort antal verksamheter och ingen enskild verksamhet har mognadsgrad motsvarande 5 i 

samtliga parametrar

!
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Bedömningskriterier per område

Dimension 1 (Ad hoc) 5 (ledande organisationer)

Styrning och processer

Roller, ansvar, strukturer, 

gränssnitt, och förståelse för 

processer 

► Ingen formell beskrivning av styrning och 
processer existerar

► Mandat och ägarskap är tydligt och förankrat
► Roller och beslutsstrukturer är tydliga
► Forum för beslutstagande och kommunikation är uppsatta
► Processer är väl beskrivna och dokumenterade och överensstämmelse granskas 

och följs upp
► Gränssnitt mellan interna stödfunktioner är tydliga
► Inga konstruktionsbeslut eller leverantörsbeslut tas utan tillämpning av 

ramverket för service och supporttjänster I kommunen
► Samtligt ovanstående är designat, implementerat, har ledningens stöd och har 

kommunicerats och förståtts av hela förvaltningen
► Serviceavtal är på plats och fungerande

Harmonisering

Organisationsövergripande 

förståelse och arbetsätt

► Inga standardiserade servicenivåer och koncept 
finns

► Leverans karaktäriseras av ad hoc-lösningar  och 
rutiner

► Förvaltnings- och kommunövergripande standarder är uppsatta och används, 
med möjlighet till lokala anpassningar för specifika användarbehov 
(rollbaserade arbetsplatser och tjänster)

► Samma nyckeltal, processer och struktur överallt. Över 80% av strukturen är 
standardiserad och det finns tydlig kunskap om vart lokala anpassningar behövs

► Samtligt ovanstående är designat, implementerat, har ledningens stöd och har 
kommunicerats och förståtts av hela förvaltningen

Benchmarking och ständiga 

förbättringar

Kostnadseffektivitet, 

servicenivåer, brukarnöjdhet och 

återkommande arbete med 

förbättringar 

► Benchmarking förekommer inte
► Budgetar justeras baserat på förra årets resultat
► Ingen läroprocess tillämpas

► Intern och extern benchmarking av kostnadseffektivitet, servicenivåer och 
brukarnöjdhet förekommer frekvent (minst en gång årligen)

► Benchmarking resulterar i identifiering av mål och plan för förbättring för 
kommande period med tydlig koppling till verksamhetsplan och nyckeltal

► En process för ständiga förbättringar är uppsatt
► Samtligt ovanstående är designat, implementerat, har ledningens stöd och har 

kommunicerats och förståtts av hela förvaltningen

Interaktion med 

kommuninvånare

Strukturer, uppföljning, kanaler till-

och för invånare 

► Kommuninvånare inkluderas ej i arbetet med att ta 
fram tjänsteleveranser och servicenivåer

► Begränsat fokus på kommuninvånare i den dagliga 
leveransen av arbetsplatstjänster

► Tydliga strukturer för att interagera med kommuninvånare och fånga upp deras 
behov

► Kommuninvånarnas behov följs upp och analyseras frekvent
► Det finns “en väg in” för kommuninvånarna för beställning, informationssökning 

och klagomål
► Tjänster är förpackade för att förenkla för kommuninvånarna
► Tjänster är rollbaserade/aktivitetsbaserade för att säkerställa att 

kärnverksamheten stöttas 
► Pro-aktivitet och tydliga kanaler för kommunikation gentemot 

kommuninvånarna
► Samtligt ovanstående är designat, implementerat, har ledningens stöd och har 

kommunicerats och förståtts av hela förvaltningen

Ad hoc
Ledande
organisationer

2
1 5

43
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Bedömningskriterier per område

Dimension 1 (Ad hoc) 5 (ledande organisationer)

Samarbete med övriga 

stödfunktioner

Koordinering av funktioner

► samhällsbyggnadsförvaltningen  koordinerar inte 
aktiviteter med andra stödfunktioner

► Kommuninvånare och andra intressenter upplever 
en spridd/fragmenterad tjänsteleverans

► samhällsbyggnadsförvaltningen koordinerar tjänsteleveranser med alla 
relevanta stödfunktioner.  Kommuninvånarna upplever ett gränssnitt/ en “one-
stop-shop” vid kommunikation 

► Samarbete sker mellan samhällsbyggnadsförvaltningen och andra 
stödfunktioner beträffande daglig verksamhet och gemensam utveckling av 
stödfunktionerna fungerar tillfredsställande

► Samtligt ovanstående är designat, implementerat, har ledningens stöd och har 
kommunicerats och förståtts av hela förvaltningen och kommunen

Leverantörsstrategi och 

interaktion med leverantör

Övergripande strategi, behov, 

incitament för förbättringar och 

närhet till leverantör 

► Ingen tydlig analys har gjorts vid val av 
leverantörsstrategi

► Leverantörsrelationer är bara tydliga på en 
operativ nivå

► Leverantörer koordineras inte mellan olika 
organisationsdelar

► Specifika leverantörsstrategier har analyserats och beslutats baserat på 
storlek, typ av verksamhet och utförda aktiviteter. Det finns en koppling mellan 
vald leverantörsstrategi och övergripande strategi.

► Tjänstekoncept anpassas vid design utifrån olika behov i olika 
organisationsdelar

► Leverantörer väljs på organisationsövergripande eller regional nivå
► Samarbete med leverantören karaktäriseras av närhet. Leverantören används 

på bästa sätt givet sin kompetens och risk har transfererats till leverantören så 
att rätt part bär rätt risk och kan ta fullt ansvar för tjänsteleveransen.

► Incitament för att leverantören skall arbeta med kontinuerliga förbättringar 
finns

► Samtligt ovanstående är designat, implementerat, har ledningens stöd och har 
kommunicerats och förståtts av hela förvaltningen

Ad hoc
Ledande
organisationer

2
1 5

43
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Samhällsbyggnadsförvaltning 
Reia Sofiadotter Collberg 
/reia.sofiadottercollberg/ 

Besöksadress Briogatan 1
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Samhällsbyggnadsförvaltning
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Uppsägning driftavtal/nyttjanderättsavtal för omförhandling IFK 
Osby
Dnr KS/2017:757 820  

Samhällsbyggnadsförvaltning förslag till Samhällsbyggnadsutskottet 

- Föreslå kommunstyrelsen att avsätta 456 tkr från KS till förfogande vilket 
motsvarar den begärda kompensationen gällande drift av omklädningsrummet åren 
2015, 2016 och 2017

Sammanfattning av ärendet

Idrottsföreningarna kamraterna IFK Osby,83700-4981, nedan kallad föreningen, har sagt 
upp sitt nyttjanderättsavtal  med Osby kommun gällande: Osby idrottsplats (193:1), två 
fotbollsplaner och kring ytor runt dessa (ej konstgräsplanerna), Honnabacken (193:1), en 
fotbollsplan och kring ytor runt dessa och Gamleby (181:5), avser två fotbollsplaner och 
kringytor. Ett nytt avtal håller att på att förhandlas fram med Kultur och 
fritid/Samhällsbyggnad och beräknas vara klart för politiskt beredning mars 2018. En 
förutsättning är dock att parterna kommer överens om ersättningsnivå för driften av 
planerna där föreningen begär 70 % av de faktiskt driftkostnaderna i stöd från kommunen. 
År 2017 beräknas denna summa vara 500 tkr och föreningen fick samma år 310 tkr i stöd 
till drift- och investeringar. 

En del i den ökade kostnaden för IFK Osby är att föreningen 2014/2015 byggde ett nytt 
omklädningsrum på Osby idrottsplats och tog över ansvaret för driften. Det 
omklädningsrum som tidigare låg på platsen tillhörde kommunen. Enligt föreningen 
ingicks ett muntligt avtal med den dåvarande kultur och fritidschefen om att föreningen 
skulle få kompensation i form av driftbidrag för övertagandet av 
omklädningsbyggnaderna. Summor diskuterades men inget beslutades. 

Föreningen har även ett nyttjanderättsavtal med Osby kommun gällande 
konstgräsplanerna, som inte är uppsagt från föreningens sida, föreningen har där rätt till 
50 % av de attraktiva tiderna gratis mot att de sköter skottning av planerna på helgerna. 
Det är samma elmätare till konstgräsplaner och omklädningsrummet och enligt skrivelse 
från fd kultur och fritidschef skulle föreningen och kommunen samarbeta kring driften. 
Inom budgeten för konstgräsplanen fanns tidigare en viss marginal för uppvärmning och 

http://www.osby.se/
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eventuellt kompensation för drift. Konstgräsplanens budget har dock effektiviserats år 
2018 med totalt 500 tkr och där finns inte längre några marginaler.

Föreningen söker nu kompensation för driften av omklädningsrummen år 2015, 2016 och 
2017. Den totala summan för lokalvård, uppvärmning och vatten efter att kommunens 
delar (konstgräsplanen) har dragits av är 456 406 kr.

Beslutsunderlag

- Inkommen handling  gällande kompensation IFK Osby med bilagor 2018-01-23

- Uppsägning av nyttjanderättsavtal IFK Osby 

- Nyttjanderättsavtal konstgräsplanen, Idrottsföreningen kamraterna IFK Osby 

 

Beslutet skickas till 

Idrottsföreningarna kamraterna IFK Osby

Förvaltningschef Samhällsbyggnad

Kultur och fritidschef samt fritidsutvecklare 

Mathias Karlsson Reia Sofiadotter Collberg 
Förvaltningschef /Kultur och fritidschef 
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Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Ebba Blomstrand 
0479-52 83 25 
ebba.blomstrand@osby.se 

Besöksadress Parkgatan 1
Postadress 
Samhällsbyggnadsförvaltningen
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

Revidering av Grönplan
Dnr KS/2018:91 210  

Samhällsbyggnadsförvaltningen förslag till Samhällsbyggnadsutskottet 

Föreslå kommunstyrelsen att låta genomföra en översyn av grönplan för Osby tätort och 
uppdra åt samhällsbyggnad att revidera gällande plan.

Sammanfattning av ärendet

Grönplanen för Osby tätort antogs av Kommunfullmäktige 2014-05-26. Planen omfattar 
tolv grönområden i Osby tätort med varierad karaktär och utgör ett tätortsomfattande 
underlag för framtida planering. Syftet med planen är att säkerställa att medborgarna har 
en god och nära tillgång till grönområden. Ställningstagande för framtida användning 
finns för varje område, det vill säga om området bör bevaras, vidareutvecklas eller 
exploateras. 

Med anledning av diskussionen om framtida användning av området vid pumpstationen 
och hundrastgården vid Driveån finns det behov av att se över grönplanen. I samband med 
översynen ges även möjligheten att arbeta fram riktlinjer för skötsel, vilket saknas i 
gällande plan. Eftersom grönområdena är av olika karaktär varierar skötseln, vilket bör 
framgå i skötselriktlinjerna. Det finns inte heller någon grönplan för Lönsboda. Syftet är 
att genomföra en inventering av Lönsboda tätorts grönområden för att inkludera i 
grönplanen. Översynen ska resultera i en reviderad grönplan innehållande Osby tätorts 
och Lönsboda tätorts grönområden samt riktlinjer för skötsel. Den revidera grönplanen 
ska antas av Kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag

Grönstrukturplan för Osby tätort 

 

Mathias Karlsson Ebba Blomstrand 
Förvaltningschef Samhällsplanerare 

http://www.osby.se/
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Utsikt från Klinten.

Stråk över Svarte nabbe.

Änder vid Prästängen.

Kaninen Lisa vid Prästängen.

Centralparken.
Vy över Filosofen.
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Inledning

1

Syfte
Grönplanens syft e är att utgöra ett tätortsomfattande underlag för framtida 
planering, det vill säga säkerställa att dagens och framtidens medborgare 
kommer ha en god och nära tillgång på grönområden utöver den egna 
trädgården/innergården. 

En park eller ett naturområde som ensamt tjänar många boende i närområdet 
får automatiskt ett högt bevarandevärde och bör ses som objekt för 
vidareutveckling om den befi ntliga karaktären inte anses fullgod. Dock 
behöver inte detta ställningstagande antas blint, utan områden kan exploateras 
till viss del utan att de ursprungliga värdena går förlorade. I många fall kan de 
till och med höjas, till exempel om enbart 20 procent av ett större grönområde 
exploateras med bostäder kan området anses som attraktivare och livfullare 
genom ingreppet samtidigt som den absoluta majoriteten av marken bevaras 
som grönområde. 
Ett oexploaterat grönområde som ej brukas är mindre värt än ett lätt 
exploaterat grönområde som brukas.  

En annan avsikt med detta dokument är att säkerställa allmänhetens tillgång 
till grön-och strandområden. Eventuell bebyggelse i dessa områden skall 
planeras på så vis att allmänheten har fortsatt tillgång till området, och att 
detta inte omvandlas till privat tomtmark obrukbar för allmänheten.  
Detta dokument avser ej heller att ge förutsättningar för hur eventuell 
exploatering kan se ut eller placeras, utan avser främst att analysera befi ntliga 
grönområden och dess värden för att göra en bedömning över hur vardera 
område bör förvaltas.

Osby har i grunden ett attraktivt läge genom dess omfamning av Osbysjön och 
de grönområden som till stora delar utgör en skiljevägg mellan sjön och den 
huvudsakliga bebyggelsen. Detta är en stor kvalitet som bör beaktas i framtida 
planering. Utöver detta fi nns även fl ertalet grönområden inom tätorten av 
olika storlekar och karaktär, från planterade parker till strövområden av mer 
vild och naturlig karaktär 
   
Närhet till natur,  parker och vatten, tillgången till dem och kvaliteten de 
besitter är av yttersta vikt vid bedömning av en orts attraktivitet. Det är därför 
nödvändigt att inventera och analysera ortens befi ntliga grönområden för att 
säkerställa deras kvaliteter och göra ställningstaganden för deras framtida 
användning. Främst sett till om de skall bevaras, vidareutvecklas eller 
eventuellt ses som objekt som kan upplåtas för annan framtida använding 
exempelvis bebyggelse.

Det är även av vikt att de grönområden som fi nns skall vara av god karaktär 
sett till bland annat naturvärden, aktiviteter och rekreationsmöjligheter. 
En god tillgång till grönområden är en kvalitet, men om de inte håller  god 
standard sänks värdet på dem väsentligt. För att skapa en attraktiv ort ur ett 
grönt perspektiv gäller det alltså att inte enbart säkerställa en god tillgång på 
grönområden utan den faktiska kvaliteten på dem är minst lika viktig då ett 
grönområde utan goda kvaliteter inte kan anses som fullt tillfredställande.      



Översiktsplan för Osby kommun antagen 2010-11-29 omfattar tätortsnära 
grönområden i mycket liten omfattning, Klinten omnämns som ett attraktivt 
natur och friluft sområde men i övrigt görs inga överväganden över park och 
grönområden, det föreslås att en separat grönplan upprättas. 

För att ett grönområde skall uppfattas som attraktivt talas det om tre viktiga 
grundprinciper, dessa är tillgänglighet, trygghet och en tilltalande karaktär. 

Tillgängliga: Parker och promenadvägar ska vara lättåtkomliga och 
framkomliga. Vi ska värna om de platser där folk möts och träff as, detta gäller 
såväl tillgänglighet i området som till området.

Trygga:  Områdena skall vara säkra och öppna ytor, som känns trygga att vara 
i, belysta kvälls- och nattetid där det är nödvändigt. Det bör påpekas att det är 
skillnad på upplevd  trygghet och faktiskt trygghet, i detta dokument fokuseras 
det främst på den upplevda tryggheten, det vill säga hur det känns att vistas på 
platsen snarare än att förlita sig på direkt brottsstatistik.  

Tilltalande: Parker ska vara välskötta och städade. Blommor och buskar 
växande i färgrika blickfång omgivna av grönska. Områden av naturkaraktär 
bör inte på liknande sätt vara uppstyrda utan tvärtom låtas växa fritt. Den 
tilltalande aspekten beror alltså helt på områdets karaktär, men naturområden 
skall på samma sätt som parker skonas från nedskräpning och andra mindre 
kvalitativa företeelser. 

Vid förtätning och annan exploatering av tätorter sker det oft a att allmänna 
grönområden tas i anspråk för bebyggelse. Därför är det av vikt att säkerställa 
att tillgången till grönområden ej förvanskas ur ett långsiktigt perspektiv, i 
regeringens proposition 1994/95:230 fastslogs följande:

Riksdagen har fastställt sexton miljömål för Sverige, dessa berör bland annat 
frisk luft , buller, begränsad klimatpåverkan och ett rikt växt och djurliv samt 
även tätortsnära grönstruktur, delmål 1 under målet God bebyggd miljö lyder:
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Bakgrund

”Tätortsutbyggnaden tar successivt allt större del av grönområden och annan obebyggd mark i 
anspråk. Varje enskilt exploateringsföretag kan därvid oft a uppfattas vara av
begränsad betydelse. Det syft ar också i allmänhet till att
tillgodose ett angeläget behov. Sammantaget över en längre
period ger emellertid alla enskilda åtgärder negativa konsekvenser som inte är överblickbara vid en 
bedömning av det enskilda exploateringsärendet. En helhetsbedömning av
grönområdenas nuvarande tillstånd och förändringar är
därför av stor betydelse för arbetet med skydd och säkerställande av grönområdena i städer och 
tätorter.”

Senast år 2010 ska fysisk planering och samhällsbyggande grundas på program
och strategier för hur grön- och vattenområden i tätorter och tätortsnära områden ska bevaras,
vårdas och utvecklas för såväl natur- och kulturmiljö- som friluft sändamål,
samt att andelen hårdgjord yta i dessa miljöer fortsatt begränsas.
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Grönstrukturens funktion
Utöver att rent visuellt generera underlag för en god miljö tillför grönområden 
även fl ertalet andra goda egenskaper en ort. Parker och andra gröna ytor kallas 
oft a för stadens lungor vilket anspelar på att de agerar oas i staden och renar 
bland annat luft  och dagvatten. 
Vegetation fungerar som ett slags luft fi lter för fi npartiklar vilka kan innehålla 
gift iga ämnen och tungmetaller. Vid exempelvis en trafi kerad väg eller 
en parkeringsplats kan grönska fylla en viktig fi ltrerande funktion av den 
förorenade luft en. Ett genomsnittligt träd producerar cirka fem kilo syre och 
binder cirka sex kilo koldioxid per år vilket kan anses försumbart men i ett 
större sammanhang kan dessa siff ror bli betydande.  

Vegetation har även en visuell eff ekt mot buller och andra störande element 
och verksamheter, detta då källan för störningen skyms. 
Vistelse i grönområden har många positiva eff ekter på människor, bland annat 
så stärks immunförsvaret, kondition, inlärningsförmåga och rörligheten, 
dessutom så har enbart det visuella intrycket av grönska en positiv inverkan på 
människans välbefi nnande.

Staden består, till skillnad mot landsbygd, huvudsakligen av hårdgjorda ytor 
i form av bland annat asfalt vilket bidrar till att staden lättare uppnår höga 
temperaturer. Tillsammans med föroreningar från trafi k bidrar detta till en 
oattraktiv miljö. Goda tillgångar på gröna områden inom orten är en viktig 
aspekt för att motverka detta.      
De hårdgjorda ytorna bidrar även till att dagvattnet måste dräneras eller 
på andra sätt ledas bort. Träd och andra former av vegetation bidrar till att 
dagvattnet avdunstar på ett naturligt sätt, ett vanligt  träd för bort 30 000 liter 
vatten/år ur jorden genom avdunstning.

Det fi nns inom Osby tätort tre huvudsakliga karaktärer av grönområden:  
              
Park
Centralt grönområde med styrd grönska och planteringar samt anlagda vägar 
och sittmöjligheter .

Anlagda större/mindre natur och rekreationsområden
Område med starkt bevarad naturkaraktär men med gångvägar samt eventuell 
belysning. 

Naturområde
Relativt orört område utan belysning eller asfalterade vägar.

Följande sida visar en illustrerad karta med de huvudsakliga grönområden 
utmarkera de, den är även integrerad med översvämningsplanen. De följande 
sidorna eft er det visar mer ingående information om de tolv grönområden 
som ansetts vara mest betydelsefulla för tätorten. 
”Bör vidareutvecklas” i följande text kan betyda allt från ett utbyte av befi ntliga 
sittmöjlighet till att delvis exploatering avses.
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Klinten
Klinten kan anses vara det största tätortsnära 
friluft sområdet i Osby, det ligger vackert beläget 
sydöst om centrum och området är huvudsakligen 
kuperat.
Genom området går ett cirka två kilometer långt 
elljusspår där löpning, promenad, cykling och 
längskidåkning kan ske. Inom området fi nns även en 
belyst 250 meter lång skidbacke, en pulkabacke samt 
en släplift  vilken under vinterhalvåret kan användas 
för skidåkning.
Från Klinten har man vacker utsikt över Osbysjön 
och stora delar av Osby tätort. Här fi nns utöver 
elljusspår även mindre stigar som leder in i mer 
orörda naturområden bestående av tät granskog med 
ett marktäcke av mossa.
Genom dess direkta närhet till campingplatsen väst 
om området är det inte enbart ortens invånare som 
med lätthet kan bruka området utan även besökande 
fi nner det lätt att nå Klinten.  
Ett vattentorn med tillhörande mindre byggnader 
återfi nns på toppen av Klinten. 

Ca 650000 m2

Inga riksintressen fi nns inom området, dock består 
stora delar av Klinten av fossil åkermark samt vissa 
områden bestående av ädellövskog och sumpskogar.

Huvudsaklig vegetation: Gran, Ek, Rönn, Björk, 
Bok, Tall.

Karaktär: Anlagt större natur och rekreationsområde.

Styrkor: Vackert, omväxlande, välbrukat.

Svagheter: Vattentornet och tillhörande byggnader 
är ej estetiskt tilltalande, relativt litet för att vara 
primärt friluft sområde.   

Exploateringsmöjligheter/potential: Områdets 
storlek erbjuder fl era olika platser att upplåta för 
exempelvis bostäder men detta bör undvikas med 
bakgrund av områdets befi ntliga kvaliteter, istället 
bör man vidareutveckla de styrkor området redan 
har. Dock bör moskogen söder om vandringsleden 
uppmärksammas då den idag är svår att fi nna (3), 
även utsiktspunkten bör utvecklas (1). 

Tillgänglig: Klinten har trots dess nivåskillnader en god 
framkomlighet och är enkelt att nå från centrum oavsett 
färdsätt.

Trygg: genom att Klinten till stora delar är upplyst 
nattetid och välbrukat kan områdes ses som relativt 
tryggt.

Tilltalande: Klinten är i allra högsta grad tilltalande med 
bakgrund av dess varierande naturkaraktär, utsiktsplatser 
och urval av aktiviteter.   
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     Bör bevaras
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Filosofen
Filosofen är en liten udde belägen nära Såggatan och 
relativt centrumnära. Filosofen har stora naturvärden 
genom sin generösa vattenkontakt och centrumnära 
naturmark. 
Området består av upptrampade stigar av varierad 
bredd samt en grusad gångväg som skär genom 
området. Här fi nns även fl ertalet enklare bänkar 
samt en grillplats. Området används även för 
båtuppställning.
Området är ej belyst men bostadsbebyggelse i direkt 
närhet har viss uppsikt över området. 
På Filosofen fi nns en upphöjd kulle vilken anses 
särskilt bevarandevärd genom dess kvaliteter ur 
rekreationssynpunkt

Ca 15000 m2

Inga kända fornlämningar fi nns, ej heller 
riksintressen.

Huvudsaklig vegetation: Ek, Tall, Bok, Björk, 
Liljekonvalj, Al, Blåbärsris, Pil.  

Karaktär: Anlagt mindre natur-och rekreationsområde.

Styrkor: Vackert, vattenkontakt, relativt 
centrumnära.

Svagheter: Vissa bänkar eft ersatta i underhåll, ej 
belyst. 

Exploateringsmöjligheter/potential: Området bör 
ej exploateras med bakgrund av dess naturvärden 
samt begränsade yta, dock kan udden förskönas med 
nytt möblemang (3). Området används till viss del 
som båtuppställningsplats, anlagda bryggor skulle 
fylla en funktion här samt skapa en än attraktivare 
miljö. 

Tillgänglig: Området nås lätt genom gång-och cykelvägar 
men det kan vara svårt att nå kullen i exempelvis rullstol.

Trygg: Området är ej belyst men ligger nära 
bostadsbebyggelse vilket skänker viss trygghet.

Tilltalande: Området är attraktivt i sin nuvarande form 
men kan förbättras genom exempelvis uppförandet av 
båtbryggor. 
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Svarte nabbe
Svarte nabbe är ett relativt stort naturområde beläget 
på en udde omgivet av Osbysjön i tre väderstreck. I 
direkt närhet återfi nns rastplatsen Spegeldammen. 
Inom området fi nns upptrampade stigar, en grillplats 
samt en badplats, Spegeldammen kan även användas 
för skridskoåkning vintertid.
Svarte nabbe bör ses i samband med Filosofen då 
de har liknande förutsättningar samt geografi skt 
ligger relativt nära varandra, skulle exempelvis Svarte 
nabbe i framtiden föreslås exploateras bör Filosofen 
bevaras och vice versa.     

Ca 35000 m2

Inga kända fornlämningar fi nns, ej heller 
riksintressen.

Huvudsaklig vegetation: Björk, Rönn, Tall, Ek, Bok.  

Karaktär: Naturområde.

Styrkor: Vackert, vattenkontakt, badplats.

Svagheter: Underutvecklad badplats, relativt 
oanvänt, relativt långt från centrum. 

Exploateringsmöjligheter/potential: Området kan 
fungera som uppsamlingsplats för dagvatten genom 
dammar snarare än som idag utloppsrör, vilket skulle 
bidra till en bättre miljö för Osbysjön.
Utveckling av badplatsen (2) anses kunna 
tillföra stora värden, även att ersätta stigen med 
promenaddäck och tillsätta båtbryggor.

Tillgänglig: Svarte nabbe består till största del 
av naturmark och upptrampade stigar vilket gör 
framkomligheten med till exempel rullstol stundtals 
relativt svår.

Trygg: Området är obelyst och till största del avskiljd 
naturmark vilket gör att området kan upplevas som 
otryggt nattetid.

Tilltalande: Området är mycket attraktivt, eventuell 
välavvägd exploatering kan även tillföra området 
kvaliteter.  
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Prästängen/Driveån
Prästängen består till största del av öppna gräsytor 
med ett antal oregelbundet satta träd. Här fi nns även 
kommunens största lekplats vilken är uppskattad och 
välanvänd. Även en ankdamm, hundrastgård och en 
mindre parkeringsplats återfi nns på platsen. Parken 
avgränsas i söder av Osbysjön och i öster av Drivån, 
som har en trevlig gång- och cykelväg delvis utmed 
åbanken norrut som även kompletteras av kortare 
grusvägar. Prästängen delas itu av Kristianstadsgatan 
vilken uppfattas som en stor barriär mellan 
delområdena, dels genom dess blotta existens och 
dels genom den biltrafi k, buller och osäkerhet den 
medför. 

Utsikten över Osbysjön medför stora kvaliteter, dessa 
kan dock främst upplevas om man befi nner sig söder 
om Kristianstadsgatan på grund av nivåskillnaderna. 
Dock kompenserar norra sidan detta med en 
attraktiv lekplats och ankdamm. 
Området är huvudsakligen belyst.
På södra sidan av Kristianstadvägen fi nns en sandyta 
för exempelvis volleyboll, marken består främst 
av gräs, asfalterad yta samt gångstigar av grus. 
Utsikten över Osbysjön är vacker men området är 
eft ersatt sett till potentialen, på udden fi nns enbart 
en enklare bänk, ett bryggdäck fi nns men är i stort 
renoveringsbehov.
Driveån upp mot Ågatan och dess strandkant 
och gröna ytor ses i detta dokument som 
sammanhängande med Prästängen, Längs med 
Driveån går gång och cykelväger med varierat 
avstånd till vattnet, Strandkanten är dock generellt 
svåråtkomlig då många privata fastigheter istället 
angränsar till vattnet samt att marken kring vattnet 
på fl ertalet ställen är bevuxen av sly. 

2001 arbetades det fram en grönplan för Driveån, 
denna delades upp i mindre delområden där 
ställningstagande gjordes för varje område, 
huvudsakligen föreslogs det att delvis gallring längs 
ån kan ha positiv inverkan på områdena samt att 
värdet av de grova alar och poppel fastslogs.
Längs Driveån växer även den rödlistade 
hårklomossan.

Karaktär: Park.
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Tillgänglig: Tillgängligheten till platsen är god genom 
dess centrala läge och relativt jämna mark samt de 
många asfalterade gång och cykelvägarna.

Trygg: Relativt centralt belägen samt upplyst gör 
Prästängen till en trygg plats, Kristanstadsgatan 
medför trafi k vilka bidrar med rörelse till platsen men 
samtidigt är denna väg bland annat nära lekplatsen 
vilket kan medföra osäkerhet. 

Tilltalande: Prästängen är idag ett vackert område 
men inte så tilltalande som det har potential till 
att vara, i synnerhet på södra sidan. Vad gäller 
Driveåns så är dess vatten är delvis nedskräpat och 
standkanterna som skulle kunna vara attraktiva 
miljöer är på sina ställen allt för bevuxna med sly för 
att utnyttjas fullt ut. 

Ca 50000 m2

Inga kända fornlämningar fi nns utöver stenvalvsbron 
över Driveån, inga riksintressen.

Huvudsaklig vegetation: Bok, Ek, Rönn, 
Liljekonvaljer, Lind, Poppel.

Styrkor: Stora ytor, centrumnära, välbrukat.

Svagheter: Eft ersatt underhåll, fyller ej sin potential, 
Kristianstadgatan medför osäkerhet och buller.

Exploateringsmöjligheter/potential: Platsen är 
värdefull och uppskattad genom dess läge och 
egenskaper, den tydliga vattenkontakten bör tas 
till vara på för rekration och aktivitet i högre 
utsträckning, i synnerhet strandkanten och udden 
bör utvecklas. En gång och cykel-väg skulle 
kunna anläggas längs delar av Driveån. Dock bör 
översvämningsplanen även här studeras vid en sådan 
planering då denna visar på att också Prästängen 
ligger i riskzoonen för kraft ig översvämning.

3.

4.

5.

6.

7.
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Smittsbacke
Smittsbacke är ett relativt centralt beläget 
naturområde vilken främst består av upptrampade 
stigar och ett antal bänkar i enkelt utförande. Här 
fi nns även ett intressant utformat vattentorn vilket 
dock är i behov av ommålning. 

Området består av blandskog, är ej upplyst och 
angränsar på sina ställen till privat mark men från 
högsta punkten fi nner man viss utsikt över centrala 
Osby.    

Ca 18000 m2

Inga riksintressen fi nnes, dock hittar man ett antal 
fornlämningar i form av stensättningar samt en 
hällristning inom området.

Huvudsaklig vegetation: Ek/eksly, Hassel, Bok, Tall, 
Liljekonvalj, Kaprifol.

Karaktär: Anlagt mindre natur och rekreationsområde.

Styrkor: Centralt, viss utsikt från platsen, orörd 
natur.

Svagheter: Vattentornet är idag ej estetiskt tilltalande.     

Exploateringsmöjligheter/potential: Det fi nns idag 
planer på att bebygga delar av Smittsbacke, detta 
på så vis att den absoluta majoriteten av området 
förblir naturmark vilket kan höja områdets kvaliteter. 
Vattentornet är intressant ritat men skulle må bra av 
en upprustning, eventuellt målas i varmare färger (1), 
belysning saknas även på platsen. 

Tillgänglig: Terrängen är mycket kuperad vilket 
gör det svårt för exempelvis funktionshindrade 
att röra sig i området. Smittsbacke ligger dock 
relativt centralt vilket gör det enkelt att ta sig till 
platsen. 

Trygg: Området är ej upplyst men litet och 
angränsar till bebyggelse vilket gör platsen 
relativt trygg.

Tilltalande: Idag är platsen relativt inbjudande, 
dock kan mycket åtgärdas på den för att 
ytterligare öka attraktiviteten 
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Hasslaröd
Hasslaröd är ett relativt orört område med 
naturskogsprägel, området är större än vad som 
redovisas i detta dokument men en avgränsning 
har ansetts lämplig då denna del brukas oft ast 
samt att större delar av området i helhet besitter 
liknande karaktär. Inom området fi nns inga anlagda 
gångvägar utan istället upptrampade stigar och 
fägator i varierande terräng, området är dock 
frekvent använt av boende i närområdet. Hasslaröd 
är även rikt på stengärdsgårdar men järnvägen går 
i direkt anslutning till området vilken bidrar med 
buller vilket kan uppfattas som störande. 

Ca 120 000m2

Inga riksintressen fi nns, ej heller kända 
fornlämningar, dock angränsar området till en 
bytomt från 1500-talet. 

Huvudsaklig vegetation: Al, lögskog Sockelal, Gran, 
Tall. 

Styrkor: Välbevarad natur och kulturmark, vackert. 

Svagheter: Ej belyst, kan upplevas som avsides om 
man ej bor i anslutning till området, buller från 
järnväg. 

Exploateringsmöjligheter/potential: Den del 
av Hasslaröd som redovisats här anses inte vara 
aktuell för exploatering, detta med bakgrund av 
bullerproblematiken samt att läget inte är tillräckligt 
centrumnära. Istället bör karaktären på området 
bevaras som naturmark.

Tillgänglig: Hasslaröd ligger nära bebyggelse 
men en bit från centrum, området är dock 
stundtals kuperat, vildvuxet och kan uppfattas 
som svårt att röra sig över. 

Trygg: Inom området fi nns ingen belysning och 
till största del är man avsides från bebyggelse. 

Tilltalande: Området besitter en karaktär av 
naturskog och detta i en relativt tätortsnära 
vilket anses attraktivt och bevarandevärt.
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Källedal
Källedal är beläget i norra delen av Osby tätort och 
är ett vackert område med omväxlande natur. 
Delar av området går parallellt med Ågatan medan 
andra delar är helt avgränsade från trafi k. Den täta 
växtligheten utgör även till stora delar en barriär mot 
kringliggande vägar. 
Området är välbelyst och vägarna är till största del 
asfalterade, ett antal enklare bänkar fi nns inom 
området och erbjuder plats för vila. Den största 
tillgången i Källedal är vattnet, Krusån som driver 
genom området bidrar till en livligare miljö med 
omväxlande uttryck, den är delvis mycket smal och 
delvis mycket bred. Här fi nns broar och ån tar sig 
även stundtals uttryck i forsar och medför ett rikt 
bestånd av änder.
Marken norr om Kruseån brukas för bland annat 
handel och industri men upplevs en aning förfallet 
sett från strövområdet. 
 

Ca 62000 m2

Inga riksintressen fi nns, dock hittar man ett antal 
fornlämningar i form av minnesinskrift er inom 
området.

Huvudsaklig vegetation: Ask, Alm, Lönn, Björk, 
Tysklönn, Ormbunkar, Al, Vildrosor.

Karaktär: Anlagt medelstort natur-och rekreationsområde.

Styrkor: Vacker natur, säregen för att vara relativt 
centrumnära, relativt stort.

Svagheter: Kruseån är delvis mycket nedskräpad 
och handelsområdet norr om ån upplevs en aning 
förfallet.

Exploateringsmöjligheter/potential: Källedal 
bör bevara den karaktär den idag besitter och en 
större exploatering av marken kan skada de värden 
området idag besitter, områdets storlek tillåter dock 
att mindre delar kan exploateras utan att allt för 
mycket värden förloras. I synnerhet bör vattnet och 
Kruseån tas till vara på och utvecklas, utsikten över 
till norra sidan av denna kan förskönas, vidare så bör 
möblemanget ses över och där ån är som bredast kan 
en vacker mötesplats skapas. 
 

Tillgänglig: Området är ej särskilt kuperat, 
asfalterade gångvägar och träbroar gör 
framkomligheten enkel.

Trygg: Området är väl belyst, dock fi nns även 
många mörka skogspartier inom området.  

Tilltalande: Frånsett den nedskräpning som 
återfi nns i Kruseån är området i allra högsta 
grad tilltalande.    
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Ekbacken
Ekbacken är litet till ytan men väl bevuxet, en skog i 
miniatyr. Genom området går en asfalterad väg som 
förbinder nya och gamla Ekbackeskolan, detta gör 
området välanvänt, i varje fall visuellt.
Utöver den asfalterade gångvägen fi nns ett antal 
upptrampade stigar genom träden vilka skänker 
området dess karaktär, de leder bland annat till en 
grillplats och till ett antal utplacerade enklare bänkar. 
Det fi nns lyktstolpar inom området men dessa 
förefaller vara ur funktion.

Ca 17000 m2

Inga riksintressen fi nnes, dock fi nns det 
fornlämningar i form av ett stenröse, större delen av 
området består dessutom av fossil åkermark vilken är 
skyddad enligt kulturminneslagen. 

Huvudsaklig vegetation: Hassel, Rönn, Bok, Röd 
bok, Tall , Ek, Liljekonvalj, Blåbärsris, Apel.

Karaktär: Anlagt mindre natur-och rekreationsområde.

Styrkor: Vackert, välanvänt, historisk mark.

Svagheter: Området används främst för passage 
mellan skolorna och få gör uppehåll på platsen.  

Exploateringsmöjligheter/potential: Exploatering 
bör undvikas då detta skulle äventyra de 
fornhistoriska värdena samt att området kan ses 
som en kompletterande del av Ekbackeskolans 
skolgård. Dock bör belysning åtgärdas, upprustning 
av grillplats, i övrigt föreslås området bevaras med 
bakgrund av de fornhistoriska värdena. 

Tillgänglig: Ekbacken är relativt framkomlig, de 
upptrampade stigarna kan i vissa fall anses som ett hinder 
genom dess oregelbundenhet.

Trygg: Ekbacken är relativt välanvänd över dagtid och 
har kontakt med bostadsbebyggelse och skolor vilket 
skänker trygghet, dock är området ej upplyst. 

Tilltalande: Området är tilltalande i det avseendet 
att det är ett relativt centrumnära grönområde med 
naturkaraktär. 
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Centralparken
Centralparken ligger, som namnet antyder, mycket 
centralt i Osby, enbart en gata från järnvägsstationen. 
Parken är centralt belägen och välskött men 
uppfattas trots detta som en aning stel och livlös, 
detta kan bero på att parken inte är ritad eft er 
principen att den skall främja aktivitet utan snarare 
skall den upplevas i relativ stillhet, detta störs dock av 
biltrafi ken som passerar, likaså gör den närliggande 
järnvägen.   

I parken fi nner man trädalléer, planteringar och ett 
antal bänkar, vilka dock inte inbjuder till vila och 
samtal då många är allt för öppet placerade samt 
mycket enkla till sin utformning. Det fi nns även en 
enklare scen med tak vilken kan användas till bland 
annat allsång, ett antal skulpturer samt en mindre 
damm.

Ca 9000 m2

Inga kända fornlämningar fi nns, ej heller 
riksintressen.

Huvudsaklig vegetation: Lind, Oxel, Ek, Al, Alm, 
Rönn samt ett rikt bestånd av planterade blommor.

Karaktär: Park

Styrkor: Vacker, välskött, centrumnära.

Svagheter: Ej välbesökt, nära trafi kerade vägar (2).

Exploateringsmöjligheter/potential: Parken är 
delvis lämplig för exploatering, detta då parken idag 
upplevs som livlös och angränsar till trafi kerade 
vägar. Bebyggelse som tar en del av parken i anspråk 
kan agera barriär mot trafi ken och tillföra liv 
och rörelse i parken. Centralparken är dock den 
enda grönytan i orten av direkt parkkaraktär och 
exploatering bör ske med hänsyn till detta.
Parken i helhet behövs vidareutvecklas för att få mer 
liv på platsen, främst i avseende av aktiviteter. 

Tillgänglig: God tillgänglighet då den ligger 
både centralt och marken är plan utan några 
större topografi ska hinder.

Trygg: Genom dess närhet till centrum och 
därmed centrumaktiviteter kan parken inte 
anses som trygg, dock är den väl upplyst och 
relativt öppen till sin utformning.

Tilltalande: Parken är tilltalande på det viset 
att den är välskött och elegant, dock drar man 
sig för att ta platsen i besittning just på grund av 
dessa faktum.

14

Bör vidareutveklas

1.

2.

3.

4.

1.
2.

3.

4.



Prästabacken
Prästabacken är ett område av naturkaraktär beläget 
centralt inom Osby nära kyrkan. Inom området fi nns 
två parkeringsytor vilka försörjer bland annat kyrkan 
och församlingshemmet, dessa är relativt välanvända.
Frånsett dessa ytor är marken mycket kuperad 
och består i huvudsak av en relativt hög kulle, 
från denna har man viss utsikt över närområdet. 
Området är ej belyst men är nära angränsande till 
bostadsbebyggelse, det fi nns ej heller några bänkar 
på platsen däremot fl ertalet större stenar att vila sig 
på. Här fi nns även ett  antal resta formade stenar 
vilka omgärdar Prästabacken.  

Ca 8000m2

Inga riksintressen fi nns inom området däremot ett 
bevakningsobjekt i form av en bytomt vilken upptar 
större delen av Prästabacken, även ett röse fi nns 
inom området.

Huvudsaklig vegetation: Hassel, Bok, Tall, Ek, 
Liljekonvalj, Apel.

Karaktär: Mindre naturområde.

Styrkor: Centralt beläget, vackert.

Svagheter: Belyst längs kringliggande vägar men ej 
inom området, nära trafi kerade vägar.  

Exploateringsmöjligheter/ potential: Området bör 
ej exploateras med bakgrund av de fornhistoriska 
värdena. Dock kan höjden utvecklas genom att 
placera ut bänkar och skapa förutsättningar för 
grillning och andra aktiviteter. 

Tillgänglig: Området är lätt att nå genom dess 
läge i byn dock är området svårframkomligt för 
människor med rörelsehinder på grund av den 
mycket kuperade miljön.  

Trygg: Området kan anses som relativt tryggt då det 
ligger centralt och har bebyggelse närliggande dock 
fi nns ingen belysning på platsen.  

Tilltalande: Området framstår som väldigt naturligt 
och den bevuxna och kuperade terrängen upplevs 
som visuellt behaglig i kontrast till den omgivande 
bebyggda miljön.
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Eksäter
Eksäter är ett parkområde huvudsakligen bevuxet 
med äldre ekar. Inom området fi nns ett antal bänkar 
i varierande utföranden samt en båtbrygga där 
fi skeintresserade gärna samlas. Området består främst 
av gräsytor men ett antal mindre grusvägar leder 
fotgängare från Ebbarpsvägen till vattnet. Området 
är ej belyst frånsett de lyktstolpar som står längs 
Ebbarpsvägen och angränsar till privat tomtmark. 

Ca 18000m2

Inga kända fornlämningar fi nns, ej heller 
riksintressen

Huvudsaklig vegetation: Bok, Rödbok, Björk, Ek.

Karaktär: Park

Styrkor: Centralt beläget, vackert, vattenkontakt.

Svagheter: Belyst längs kringliggande vägar men ej 
inom området.   

Exploateringsmöjligheter/potential: Området 
bör ej exploateras  då redan stora delar av den 
centrumnära marken längs Osbysjön är upplåten 
för bostäder, dock kan området med fördel 
vidareutvecklas genom andra enklare ingrepp, 
exempelvis nya sittmöjligheter, belysning mot träd 
etc. Det genomgående vattenkontakten och ger goda 
möjligheter för att skapa en centrumnära badplats.

Tillgänglig: Området är lätt att nå från centrum 
och är även enkelt att röra sig genom tack vara 
den plana marken.

Trygg: Eksäter kan anses som tryggt genom 
den nära kontakten till bostäder, den öppna 
ytan samt att viss belysning tillför platsen ljus 
nattetid.

Tilltalande: Området med dess goda 
vattenkontakt och naturliga attribut kan ses som 
tilltalande. 
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Näset
Näset naturområde är ett attraktivt naturreservat 
beläget mitt i Osbysjön med höga natur och 
kulturvärden. Näset invigdes som naturreservat 2007 
och är omgivet av vatten i fyra väderstreck. Inom 
området fi nns stigar, grillplatser, många fi skeplatser 
och ett fågeltorn samt utsikt in mot Osby tätort 
från norra sidan, genom området går en mindre 
vandringsled med informativa skyltar över fågelliv 
och kulturlämningar. 
Området är ej belyst men det anses vara positivt med 
bakgrund av fågel- och insektsliv.
Inom området fi nns även fl ertalet fornlämningar, 
värdefull sumpskog och ett antal kiselgursgravar. 
Kiselgur är ett ovanlig sediment av kiselalger och har 
tidigare använts för att stabilisera nitroglycerin men 
även som brandskydd i kassaskåp
Längs vattnet väster om Nästet planeras en gång och 
cykelväg, denna är planerad att anslutas till Näset 
genom en bro utan att förvanska Näsets kvaliteter 
som naturreservat.

Ca 150 000m2

Inga riksintressen fi nns inom området, dock 
fornlämningar i form av boplatser från bronsåldern 

Huvudsaklig vegetation: Mager mark med trivial 
fl ora men ekskogen är framgallrad för att kunna bli 
gamla evighetsträdträd.

Karaktär: Anlagt större natur och rekreationsområde.

Styrkor: Vackert, välanvänt, vattenkontakt, rikt fågel 
och insektsliv.

Svagheter: Relativt långt avstånd från tätorten.  

Exploateringsmöjligheter/potential: Näset Bör ej 
exploateras med bakgrund av de höga naturvärdena 
samt dess klassifi cering som fågelskyddsområde. 
Dock bör gång och cykelvägen med bro till Näset 
genomföras då detta innebär att området kan nås 
även från väster och Näset kan brukas som en 
del av långa promenader kring Osbysjön istället 
för att ses som en naturskön återvändsgränd. 
Informationsskyltarna fyller en viktig funktion men 
utförandet av de kan förbättras.
Då området relativt nyligen invigdes som 
naturreservat och fågeltorn och grillplatser i 
samband med detta anlades är det i dagsläget inte 
aktuellt att vidareutveckla Näset utan istället arbeta 
för att bevara de kvaliteter området idag besitter.

Tillgänglig: Området är relativt plant och på 
cykelavstånd från tätorten, markunderlaget 
skiljer sig inom området men anses relativt 
framkomligt.

Trygg: Näset ligger avsides med ett fåtal hus i 
anslutning till området, ingen belysning fi nns 
men många buskage vilket gör att Näset tidvis 
kan upplevas otryggt nattetid, dock är det 
ovanligt att besöka området dessa timmar.

Tilltalande: Näset är i avseende på naturvärden 
mycket tilltalande, området har höga natur och 
kulturvärden samt ett spännande fågelliv.

17

Foton: Inga Johansson

Bör bevaras

1.

2.

3.

4.

1.
2.

3.
4.



Som en del av arbetet med grönstrukturplanen har en enkät sänts ut till ortens 
förskolor. Uteblivna svar har förekommit men inkomna enkäter anser fullgott 
för att få fram en bild av hur ortens grönområden används, vilka som är 
välanvända, oanvända, attraktiva, attraktiva etc.
De aktuella förskolorna har mellan tolv och åttio barn i gruppen men 
genomsnitt är fyrtio, en av förskolorna är en uteförskola vilket är positivt för 
undersökningen.
Genom undersökningen har det visat sig att barn och personal i förskolorna, 
frånsett uteförskolan, i genomsnitt befi nner sig utanför den egna gården och 
är ute i grönområdena fyra-fem gånger i månaden och att områdena främst 
används för att låta barnen utforska, upptäcka, leka samt uppleva och lära om 
naturens fl ora och fauna, i synnerhet svamp och fågelliv. 

Det som lockar och gör att förskolorna väljer just de områden dom gör utgörs 
av fl ertalet faktorer men det huvudsakliga är närheten till den egna förskolan, 
goda gång och cykelvägar till områdena, skift ande djur och växtliv, mycket 
att utforska, rikt på potentiella upplevelser samt att det inte fi nns mycket 
kringliggande trafi k.  
Även att det fi nns gröna springytor, tillgång till vatten och att området är 
välskött, möjlighet till både sol och skugga, en lekplats inom området ses även 
som positivt  

För att nå grönområdena är promenad det överlägset vanligaste sättet att ta sig 
fram, dock var det enbart i ett svar som det påpekades att vägarna till områdena 
kunde förbättras. Flertalet brister har påpekats inom områdena, främst ur 
säkerhetsaspekter, som vatten utan inhägnad, närliggande trafi kerade vägar 
och att det ibland kan fi nnas farlig nedskräpning som till exempel krossade 
glasfl askor i grönytorna. Detta är de vanligaste orsakerna till att man undviker 
vissa områden men även orsaker som att de anses ostimulerande eller rent av 
tråkiga har nämnts, åsikterna går dock isär för olika skolor på den punkten, 
Prästängen har till exempel angetts som oattraktivt i ett enkätsvar medan 
fl ertalet andra uppskattar området mycket.   

De mest attraktiva områdena är enligt enkäterna är Klinten och Prästängen, 
även Källedal kan nämnas här. Till de som anses som minst attraktiva 
hör Prästbacken och Smittsbacke, även Prästängen har nämnts men det 
grönområde som omnämnts mest negativt är överlägset Centralparken. 
Det anses med absolut majoritet att orten idag har fullgod tillgång på 
grönområden men att det skulle kunna fi nnas mer information om dem. 
Det anses även att kvaliteten på grönområdena är tillfredsställande frånsett 
ankbajset på Prästängen och hundbajspåsar som ligger ute i olika områden. 
Det har påpekats att motionsspåret på Klinten skulle behöva nytt markunderlag 
och att fl er evenemang och liknande inom områdena skulle ses som positivt, 
det har även påpekats att det saknas bajamajor i områden att säkerheten kring 
vatten kan förbättras samt att bänkar och bord främst i områdena Smittsbacke 
och Källedal anses oattraktiv och kan förbättras.
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Som en del av arbetet me
förskolor. Uteblivna svar 
för att få fram en bild av h
välanvända, oanvända, at
De aktuella förskolorna h
genomsnitt är fyrtio, en a
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Sammanfattningsvis redovisas resultatet av enkätundersökningen så 
här:

Mest attraktivt: Klinten, valfrihet, skönhet och rikt djurliv. 
Även Prästängen och Källedal.

Minst attraktivt: Centralparken, vackert men mycket trafi k och få 
aktiviteter. 
Även Smittsbacke och Prästbacken.

Mycket intressant har framkommit genom undersökningen och svaren 
bekräft ar det som förmodats under inventeringar. De områden som anses 
attraktivast är de med hög valfrihet av aktiviteter, de är lätta att nå och röra sig 
i och i så hög grad som möjligt frånskilda från trafi k. Klinten har ansetts som 
mycket uppskattat och det som man varit mest missnöjd med är avståndet 
mellan detta område och den egna förskolan vilket gör att man istället väljer ett 
annat att besöka. 
Centralparken har omnämnts mest negativt, både ur professionellt och privat 
perspektiv. En fråga var formulerad så att svaren speglade lärarnas privata 
åsikter snarare än vart det är lämpligast att ta barnen. Centralparken har ansetts 
som oattraktiv främst på grund av att den helt omges av trafi kerade vägar vilket 
stör lugnet och utgör en säkerhetsrisk, den är även utformad eft er gamla ideal 
där den är vacker att röra sig i men inte erbjuder eller uppmuntrar aktiviteter 
frånsett då ett evenemang sker på platsen.         
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Ställningstaganden
Osby har en god tillgång till grönytor av varierande karaktär, parker, 
naturområden, de med vattenkontakt, de tätbevuxna och de öppna. 
De håller i huvudsak god kvalitet men det fi nns även många aspekter som kan 
förbättras, detta kan ske genom både enkla och större ingrepp.

Exempel på ett enklare ingrepp är att rusta upp/tillsätta/ersätta bänkar/
belysning inom ett område. I de fl esta av de inventerade områdena fi nns 
sittmöjligheter i form av bänkar,  dock är många av dessa eft ersatta sett till 
underhåll och i vissa fall rent estetiskt opassande.

Ett större ingrepp vore att planera exploatering av delar av området vilket, 
förutsatt att det sker på ett välavvägt vis, kan höja områdets värden väsentligt, 
men detta bör ske med beaktande av områdets befi ntliga värden i åtanke.
Beslutas delar av ett område exploateras så skall graden av exploatering och 
karaktären på bebyggelsen noga avvägas för att säkerställa områdets fortsatta 
funktion som grön-och rekreationsområde. 
I händelse av att ett helt grönområde beslutas exploateras bör grönplanen 
studeras för att säkerställa att det fi nns goda närliggande alternativ till förlorad 
grönyta.

Det är av vikt att att detta dokument säkerställer detta faktum även i framtiden 
för att undvika att exploatera områden till den grad att det inte längre går att 
bruka dem för allmän rekreation och aktivitet, eller till den grad att dess gröna 
värden helt går förlorade. Detta betyder dock inte att varje grönområde till 
varje pris skall undvikas att exploateras. 
Istället kan som tidigare nämnts en viss exploatering tillföra ett område stora 
kvaliteter utan att för den sakens skull äventyra allmänhetens rätt att vistas på 
platsen. Ett gott exempel på detta är tilltänkt exploatering av Smittsbacke där 
Arkitektgården ritat ett förslag för ett åttavåningshus. Detta ingrepp upptar 
enbart en del av området och andra områden kan exploateras eft er liknande 
strategi om förutsättningarna tillåter.     
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Boverket förespråkar att boende i urbana miljöer ej skall ha längre än 300 
meter från bostaden till ett grönområde, det vill säga fem till tio minuters 
promenad utan större barriärer. Detta är en grundläggande krav för god miljö 
även i Osby. 
Då barn och äldre oft ast går långsammare är det naturligtvis bättre ju närmare 
ett grönområde ligger men 300 meter är ett gott riktvärde. 
I dagsläget lever Osby upp till detta, särskilt som ortens storlek gör att det 
aldrig är allt för långt att närma sig verkliga naturområden utanför orten. 
Ingenstans inom orten är det längre än 300 meter till närmaste grönområde, 
dock är variationen av dessa begränsad. Det bör dock beaktas att Osby är en 
relativt liten ort och att tillgodose en generös variation av grönområden är inte 
lika aktuellt som i till exempel en stad som Malmö, där det är svårare att nå 
verkliga naturområden nära inpå orten.   

2012 gjordes en översvämningsanalys av Tyréns på uppdrag av Osby kommun 
med avsikt att visa på hur Osbysjöns vattennivå kan komma att  förändras över 
ett 100-årsfl öde. Denna analys är en grund i fråga om var ny bebyggelse kan 
komma att lokaliseras och hur den skulle förhålla sig till en höjd vattennivå. 
Analysen visar även på vilka sjönära grönområden som befi nner sig i riskzo-
nen för översvämning.

Resultatet av denna analys är integrerat i grönstrukturkartan för att på ett så 
tydligt sätt som möjligt redovisa för hur respektive grönområde påverkas av 
en eventuell vattennivåhöjning. Denna visar bland annat att Eksäter, Svarte 
nabbe, Näset och Prästängen i värsta fall helt kan ligga under vatten. Den visar 
även på att stora delar av Filosofen kan möta samma öde. 
Vid vidare planering bör dessa risker beaktas och i synnerhet vid eventuell 
tilltänkt bebyggelse.      

Skåneleden är en välkänd vandringsled bestående av fem delleder som 
sammanlagt uppgår till strax över 100 mil och går igenom 27 olika kommuner.
En av de fem dellederna, Kust-kustleden, går genom Klinten och Osby tätort, 
denna påbörjas vid Klinten och avslutas i Verum, på Skåneledens hemsida 
beskrivs etappen som en varierad led där man som vandrare passerar järnväg, 
och mossmark, såväl som kuperad skog och tätort.
Inga åtgärder för deletappen som sådan föreslås i detta dokument utöver de 
ställningstaganden som görs över de områden den går igenom eller förbi.   

I dagsläget utgörs stora delar av de centrumnära planteringarna av samma 
trädslag viket kan kan anses vara ett problem. De symmetriska och 
välplanerade planteringarna upplevs som vackra och moderna men vid ett 
utbrott av till exempel alm eller boksjuka i ett område rikt på almar kan den 
visuella upplevelsen helt fördärvas om ingen större variation av vegetation 
fi nnes. Det är därför viktigt att vid nyplaneringen i tidigt skede förbereda sig 
för eventuella angrepp genom att säkerställa en bred variation i trädslag.  
Ekar i grönområden fyller en viktig funktion för insektslivet. arter knutna 
till gamla försvagade ekar är rikligt och antalet sällsynta och hotade arter 
stort, detta gäller främst långhorningar, en vedlevande insektsgrupp där 27 av 
Nordens 128 arter är helt bunden till gamla ekar.
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De tolv huvudsakliga områdenas yta uppgår till ca 882 000 m2, vilket ger ca 
124 m2 per invånare inom tätorten, detta är en generös siff ra med bakgrund av 
att de många andra grönområden inom orten ej är inkluderade. 
Anledningen till att dessa inte tagits med i beräkningarna är att de inte används 
i samma utsträckning som de tolv primära områdena.    

Sammanfattningsvis visar denna grönplan på att Osby tätort har en generös 
tillgång på grönområden men det fi nns enbart ett fåtal varianter av dem. 
Osby är en relativt liten ort där det inte är långt till varierad och renodlad 
natur. Detta innebär dock inte att de centrumnära grönytorna ej skall ses 
som bevarandevärda utan tvärtom behövs de som en kontrast till den byggda 
miljön. Även ett enklare grönområde kan skänka stora värden för den som 
vardagligen brukar det, vare sig man var dag passerar det på väg till arbetet 
eller om kvällarna rastar sin hund inom det.  

De tolv huvudsakliga om
124 m2 per invånare ino
att de många andra grön
Anledningen till att dess
i samma utsträckning so

Sammanfattningsvis visa
tillgång på grönområden
Osby är en relativt liten o
natur. Detta innebär doc
som bevarandevärda uta
miljön. Även ett enklare
vardagligen brukar det, v
eller om kvällarna rastar
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Åtgärdsförslag
-Restaurera belysning i områden där detta krävs.

-Vidareutveckla Prästängen genom att ta tillvara på läget genom exempelvis en      
  mer sjönära strandpromenad, vidareutveckla den södra udden och möjliggör   
  för fl er aktiviteter, exempelvis ett utegym. 

-Skapa mötesplatser vid attraktiva lägena, exempelvis utsiktsplatsen vid Klinten    
 och badplatsen vid Svarte nabbe, genom bland annat möblering, strukturering 
 och belysning.

-Välavvägd exploatering bör ske där så ansetts lämpligt, exempelvis Smittsbacke.

-Bevara allmänhetens rätt att vistas inom områdena i högsta möjliga grad vid 
 eventuell exploatering.

-Arbeta mot gröna stråk som förbinder grönområdena där möjligt.

-Centralparken bör vidareutvecklas för att främja aktiviteter på platsen, snarare 
 än som idag att människors främst passerar platsen.
    
-Torget bör omarbetas för att skapa en livfull centrummiljö.

-Befi ntliga och välanvända bad samt grillplatser bör underhållas alternativt 
 vidareutvecklas 

-Vid eventuell förlust av vegetation genom till exempel exploatering, bör detta    
  kompenseras för i andra området genom exempelvis trädplantering.

 Den skötselplan som fi nns inom kommunen bör vidareutvecklas avseende
 av underhåll av möblering och en separat skötselplan bör upprättas för vardera 
 område.

 Säkerställ en bred variation i trädslag och vegetation vid nyplantering för att 
undvika livlösa områden vid utbrott av t. ex almsjuka.

 Översvämningsanalysen tas i beaktning vid mer omfattande utveckling av 
 grönområden.

 Vid eventuell planering av bebyggelse i ett grönområde bör en djupare ekologisk  
 undersökning ske.

 Ek och blomande buskar med nektar bör ges särskild prioritet vid bevarande av 
befi ntliga områden samt nyplantering.
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Enkätundersökning

Osby grönområden
För Osby kommun arbetas det just nu med framställandet av en 
grönstrukturplan. Den har för avsikt utgöra ett planeringsunderlag för att 
säkerställa tillgången på kvalitativa grönytor inom tätorten för dagens och 
morgondagens medborgare.

Närhet till natur,  parker och vatten, tillgången till dem och kvaliteten de 
besitter är av yttersta vikt vid bedömning av en orts attraktivitet. Det är därför 
nödvändigt att inventera och analysera ortens befi ntliga grönområden för att 
säkerställa deras kvaliteter och göra ställningstaganden för deras framtida 
användning. Främst sett till om de skall bevaras, vidareutvecklas eller 
eventuellt ses som objekt som kan upplåtas för annan framtida använding 
,exempelvis bebyggelse.
 
För att säkerställa grönplanens förankring i verkligheten ses det som 
fördelaktigt att gå ut med denna undersökning bland tätortens förskolor. 
Resultatet av undersökningen, vare sig det rör sig om brister, förslag på 
förbättring eller andra önskemål, kommer att vägas in som ett värdefullt 
underlag i vidare planering.

Vi vore därför mycket tacksamma om denna enkät kan fyllas i samt 
kompletteras med markeringar på bifogad karta.

Är tacksam för svar, om möjligt, innan den 17/6 2013.
Besvarad enkät skickas genom internpost till Daniel Andersson, Miljö och 
byggförvaltningen 

Tack på förhand!    

Daniel Andersson
Planarkitekt MSA
daniel.andersson@osby.se
0709-318 376

Filosofen



Frågor
Skola:____________________________

Åldersgrupp:______________________

Antal barn:________________________

Hur oft a används grönområden i verksamheten? Exempelvis dagar per månad.

__________________________________________________________________________

Till vad används grönområdena huvudsakligen? Vilka till vad?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Vad gör att ni söker er till respektive grönområde?
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Hur tar ni er till respektive grönområde, gå, bil, cykel, annat?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Finns det grönområden ni vill använda men som ni av olika anledningar undviker?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________



Varför används just de områden som används? Närhet? Särskilt attraktivt? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Vad anser ni vara de värdefullaste egenskaperna i ett grönområde? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

Vilka grönområden värderar ni högst?
Ur ett  professionellt perspektiv:

_________________________________________________________________________
Ur ett privat perspektiv:

_________________________________________________________________________
Vilka grönområden värderas lägst?
Ur ett  professionellt perspektiv:

_________________________________________________________________________
Ur ett privat perspektiv:

_________________________________________________________________________

Är utbudet på grönområden inom tätorten tillfredsställande?

_________________________________________________________________________

Är kvaliteten på grönområdena tillfredställande? Underhåll, ytor etc. 

_________________________________________________________________________



Används samma grönområden oavsett årstid eller skiljer det sig sommar/höst?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Ser ni er själva som en skola som i hög grad utnyttjar ortens grönområden?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Vad kan förbättras i respektive grönområde, vad saknas, vad är onödigt?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________



Vänligen ange vilka områden som har högst kvaliteter ur följande perspektiv:

Tryggt:
Vilka områden upplevs som säkra att vistas i? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Tilltalande:
Vilka områden är vackrast, mest välskötta?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Tillgängligt:
Vilka är lättast att nå, enklast att vistas i?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Ej tryggt:
Minst trygga, varför?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Ej Tilltalande:
Minst attraktiva, varför?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Ej tillgängligt:
Svårast att nå, vistas i, varför?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
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Tilläggsbudget 2018
Dnr KS/2018:33 041  

Kommunledningsförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslag till tilläggsbudget 2018.

Bakgrund och sammanfattning
Ekonomiavdelningen har sammanställt nämndernas/utskottens/förvaltningarnas förslag 
till tilläggsbudget och omdisponeringar 2018. Enligt anvisningarna till tilläggsbudget 
2018 avses främst tilläggsbudgetering/ombudgetering av pågående investeringsprojekt 
och sedan tidigare beslutade driftprojekt som inte slutförts. 

Av inkomna förslag till tilläggsbudget avser 1045 tkr ökade driftskostnader och 54 316 tkr 
avser investeringar. 

I budget 2018 finns 2 200 tkr avsatta i driftsbudgeten på verksamhet 91030 
Tilläggsbudget.

Beslutsunderlag

Förslag tilläggsbudget 2018

 

Beslutet skickas till 

Ekonomiavdelningen Benny Nilsson

Mia Johansson Helena Ståhl

Roger Johansson Mathias Karlsson

Petra Gummeson Johanna Lindhe 
Kommunchef Osby kommun T.f. ekonomichef 

http://www.osby.se/
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Osby kommun

Sammanställning tilläggsbudget

Tilläggsbudget drift (tkr)

Nämnd/ram Verks Vht/utskott 
förslag KSLU förslag KS förslag KF beslut

Kommunstyrelsen 0 0

- Kommunledningsförvaltning 0 0

- Serviceförvaltning 0 0

- Utbildning och arbetes utskott 0 0

- Samhällsbyggnadsutskott 0 0

VA-verksamhet 0 0

Tillsyns- och tillståndsnämnd 0 0

Barn- och skolnämnd 1 045 545

Vård- och omsorgsnämnd 0 0

Överförmyndare 0 0

Summa nämnderna 1 045 545

Finansiering:

Till förfogande tilläggsbudget 9103 1 045 545

Skatteintäkter 9201

Skatteutjämningsbidrag 9202

Summa finansiering 1 045 545

SUMMA DRIFTBUDGET 0 0

Tilläggsbudget investeringar (tkr)

Nämnd/ram Vht/utskott 
förslag KSLU förslag KS förslag KF beslut

Kommunstyrelsen 51 380 51 380

- Kommunledningsförvaltning 8 180 8 180

- Serviceförvaltning 5 630 5 630

- Utbildning och arbetes utskott 191 191

- Samhällsbyggnadsutskott 37 379 37 379

VA-verksamhet 1 436 1 436

Tillsyns- och tillståndsnämnd 0 0

Barn- och skolnämnd 1 500 1 500

Vård- och omsorgsnämnd 0 0

SUMMA 
INVESTERINGSBUDGET 54 316 54 316

Drift och investeringar

Nämnder/verksamhetsområden lämnade över förslag till tillläggsbudgetering den 7/2 2018. 
Enligt anvisningarna för tilläggsbudget år 2018 avses främst tilläggsanslag/ombudgetering för 
pågående investeringsprojekt och redan tidigare beslutade driftsprojekt som inte slutförts.
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Av nämndernas förslag till tilläggsbudget 2018 avser 1045 tkr driftkostnader.

Förslagen avseende investeringar uppgår till 54 316 tkr. För 2017 budgeterades totalt  
192 700 tkr avseende investeringar och av dessa genomfördes 86 500 tkr (45 %).

Beslut om tilläggsbudgeteringen avseende investeringar utgår från verksamhetsområdenas 
bedömningar om rimligheten att genomföra projekten under 2018,.

Skatte- och bidragsprognoser

Skatte- och bidragsintäkter i förslaget bygger på Sveriges kommuner och landstings, SKL:s 
februariprognos 2018 (cirkulär 2018:5). Antalet kommuninvånare den 1 november, vilket är 
underlag för skatte- och bidragsberäkning för 2018, blev något fler än i beslutad budget. 
Budgeten utgick från 13 156 invånare, utfallet blev 13 162 den 1 november 2017. Budgeten 
gjordes utifrån SKL:s skatteprognoser i augusti.

Nu har SKL skrivit ner sina skatteunderlagsprognoser då den totala lönesumman för 2017 blev 
lägre än beräknat. Februariprognosen (cirkulär 2018:5) innbär att intäkterna minskar med 
2 795 tkr jämfört med budget. Vid en jämförelse med SKL:s decemberprognos (cirkulär 
2017:68), som ursprungligen låg till grund för tilläggsbudgeten, minskar intäkterna med drygt 
4 600 tkr. 

Resultatbudget

Tkr Ursprunglig Tilläggs- Total ny

budget 2018 budget 2018 budget 2018

Verksamhetens intäkter 240 000 0 240 000

Verksamhetens kostnader -938 306 0 -938 851

Avskrivningar -53 000 0 -53 000

Verksamhetens nettokostnader -751 306 0 -751 851

Skatteintäkter/bidrag 760 541 -2 759 757 782

Välfärdsmiljoner 10 411 0 10 411

Finansiella intäkter 1 450 0 1 450

Finansiella kostnader -12 300 0 -12 300

Årets resultat 8 796 -2 759 6 037

Kassaflödesbudget

Mnkr Ursprunglig Tilläggs- Total ny

budget 2018 budget 2018 budget 2018

Den löpande verksamheten

Resultat 9 -3 6

Ej likviditetspåverkande poster 53 0 53

Kassaflöde från den löpande 
verksamheten 62 -3 59

Investeringsverksamheten

Nettoinvesteringar -188 -54 -242

Summa investeringsverksamheten -188 -54 -242

Finansieringsverksamheten

Nyupptagna lån 130 53 183

Amortering av skuld 0 0 0
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Mnkr Ursprunglig Tilläggs- Total ny

Summa finansieringsverksamheten 130 53 183

FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL 4 -4 0

Omdisponeringar drift

Ansv Verks Text Belopp Mp Kommentar

1520 08100 Kontaktcenter 71 18
Flytt 20 % tjänst från Fritd till 
kontaktcenter

1831 40000 Kontaktcenter -71 15
Flytt 20 % tjänst från Fritid till 
kontaktcenter

1020 04200 Controllertjänst 707 18
Flytt controllers till central 
ekonomifunktion

1800 05100 Controllertjänst -707 10
Flytt controllers till central 
ekonomifunktion

1020 04200 Controllertjänst 747 70
Flytt controllers till central 
ekonomifunktion

7001 70200 Controllertjänst -747 10
Flytt controllers till central 
ekonomifunktion

1020 04200 Controllertjänst 747 60
Flytt controllers till central 
ekonomifunktion

6001 60200 Controllertjänst -747 10
Flytt controllers till central 
ekonomifunktion

1800 05100 Controllertjänst 71 10 Intern intäkt VA-administration

1020 04200 Controllertjänst -71 18 Intern intäkt VA-administration

1020 04200 Controllertjänst 635 16
Flytt controllers till central 
ekonomifunktion

1610 09600 Controllertjänst -635 10
Flytt controllers till central 
ekonomifunktion

7612 72530 Boendestöd 1 768 16
Boendestöd från Utbildning och arbete till 
Vård och omsorg

1670 72530 Boendestöd -1 768 70
Boendestöd från Utbildning och arbete till 
Vård och omsorg

Summa 0

Omdisponeringar investeringar

Ans
v

Verk
s

Proj
ekt Text Belopp Mp Kommentar

152
0

021
00

020
3 Samlokalisering serverrum 1 000 12

Omdisponering från fastighet till IT. 
Projektet genomfört av IT.

129
0

084
10

020
3 Samlokalisering serverrum -1 000 15

Omdisponering från fastighet till IT. 
Projektet genomfört av IT.

Summa 0
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Nämndernas/utskottens förslag

Kommunledningsförvaltning

Tilläggsbudget investeringar

Ansv Verks Proj Projektnamn

Kvar 
2017 
(tkr)

Förslag 
2018 
(tkr) Kommentar

Bud
get 

201
7 

(tkr)

1031 06100 0004 PA-system 1 500 1 500

Upphandling pågår och 
kommer att slutföras under 
2018

1 50
0

1050 01000 0007
Nytt intranät 
och hemsida 279 279 500

1060 88000 0040 Släckbil 3 422 3 422
3 60

0

1060 88000 0051

Fordon 
räddningstjä
nst 2 979 2 979

3 00
0

Summa 8 180 8 180

Serviceförvaltning

Tilläggsbudget investeringar

Ansv Verks Proj Projektnamn

Kvar 
2017 
(tkr)

Förslag 
2018 
(tkr) Kommentar

Bud
get 

201
7 

(tkr)

1520 02100 0003
IT-
samverkan 387 387 Projektet ej färdigställt.

1 21
4

1520 02100 0501
IT-
investeringar 192 192 Projektet ej färdigställt.

1 30
0

1520 02100 0503 Outlook 2 500

Projektet ej färdigställt, 
utökning krävs för att 
säkerställa en effektiv 
implementering.

3 75
0

1410 05349 xxxx

Inköp 
städmaskine
r 200

Behov av utbyte av 
städmaskiner för att 
säkerställa effektivitet och 
kvalitet.

1520 08100 xxxx

Ärendehante
ringssystem 
Kontaktcent
er 300 Nya investeringsbehov.

1520 02100 xxxx

Multiskrivare 
Ekbackeskol
an 100 Nya investeringsbehov.

1520 02100 xxxx

Utbyte av 
switchar 
enligt 
utbytesplan 400 Nya investeringsbehov.

1520 02100 xxxx Utbyte av 3 000 Nya investeringsbehov.



Tilläggsbudget 2018 7(13)

Ansv Verks Proj Projektnamn

Kvar 
2017 
(tkr)

Förslag 
2018 
(tkr) Kommentar

Bud
get 

201
7 

(tkr)
datorer 
enligt 
utbytesplan

1520 02100 xxxx

Utbyte/uppgr
adering av 
server/lagrin
g enligt 
utbytesplan 150 Nya investeringsbehov.

1520 02100 xxxx

Utökning av 
utbyte av 
läsplattor 
förskola/skol
a 1 000

Behov av utökning av redan 
beslutad budget 2018.

1520 02100 xxxx

Utökning av 
teknik för 
Skoldatatek 310

Behov av utökning av redan 
beslutad budget 2018.

1520 02100 0203

Samlokaliser
ing 
Serverrum -909

Avgår från förbrukade medel 
2017. 
Budgeterad 2018 på 
Fastighet
Begärt omdisponering. Se 
"Omdisponering 
investeringar".

Summa 581 5 630

Omdisponeringar drift

Ansv Verks Text Belopp Mp Kommentar

1520 08100 Kontaktcenter 71 000 18

20 % fritidssadministratörstjänst 
avseende lokalbokningar som flyttas till 
kontaktcenter under 2018. 2018: 10 
månader = 71 tkr. 2019: 12 månader = 
85 tkr.

Summa 71 000

Omdisponeringar investeringar

Ans
v

Verk
s

Proj
ekt Text Belopp Mp Kommentar

152
0

021
00

050
1 IT-investeringar -3 940 15

Omdisponering från ett sammanslaget 
projekt till uppdelade projekt enligt 
nedan.

152
0

021
00 xxxx

Utbyggnad/uppgr.av trådlöst 
nätverk 500 15

Omdisponering från ett sammanslaget 
projekt till uppdelade projekt.

152
0

021
00 xxxx

Kortinloggning med smarta 
kort 100 15

Omdisponering från ett sammanslaget 
projekt till uppdelade projekt.

152
0

021
00 xxxx Pullprint 100 15

Omdisponering från ett sammanslaget 
projekt till uppdelade projekt.

152
0

021
00 xxxx

Plattor till revisorer, 6 st 
samt 1 st bärbar dator 50 15

Omdisponering från ett sammanslaget 
projekt till uppdelade projekt.

152
0

021
00 xxxx Nytt intranät 250 15

Omdisponering från ett sammanslaget 
projekt till uppdelade projekt.

152
0

021
00 xxxx

Videokonferensutrustning 
Räddningstjänst 50 15

Omdisponering från ett sammanslaget 
projekt till uppdelade projekt.
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Ans
v

Verk
s

Proj
ekt Text Belopp Mp Kommentar

152
0

021
00 xxxx

Besöks- och process system 
Kontaktcenter 250 15

Omdisponering från ett sammanslaget 
projekt till uppdelade projekt.

152
0

021
00 xxxx

Utbyte av läsplattor 
förskola/skola 950 15

Omdisponering från ett sammanslaget 
projekt till uppdelade projekt.

152
0

021
00 xxxx

Utökning datorer och 
läsplattor BoS 400 15

Omdisponering från ett sammanslaget 
projekt till uppdelade projekt.

152
0

021
00 xxxx

AV-utrustning och interaktiva 
tavlor BoS 500 15

Omdisponering från ett sammanslaget 
projekt till uppdelade projekt.

152
0

021
00 xxxx Teknik för Skoldatatek 390 15

Omdisponering från ett sammanslaget 
projekt till uppdelade projekt.

152
0

021
00 xxxx

Windowsbaserade plattor 
musikskolan 100 15

Omdisponering från ett sammanslaget 
projekt till uppdelade projekt.

152
0

021
00 xxxx

Utbyte av 
multifunktionsskrivare 100 15

Omdisponering från ett sammanslaget 
projekt till uppdelade projekt.

152
0

021
00 xxxx

Implementationskostnad 
HR, ekonomi, beslutstöd 200 15

Omdisponering från ett sammanslaget 
projekt till uppdelade projekt.

152
0

021
00

020
3 Samlokalisering Serverrum 1 000 12

Omdisponering från Samhällsbyggna 
MP 12

Summa 1 000

Utbildning och arbete

Tilläggsbudget investeringar

Ansv Verks Proj Projektnamn

Kvar 
2017 
(tkr)

Förslag 
2018 
(tkr) Kommentar

Bud
get 

201
7 

(tkr)

1640/
1620

Ljud-
absorbenter 110

Yrkesskolan och Lärcenter 
behöver förbättra ljudmiljön i 
klassrummen.

1620 0605
Kontorsmöbl
er 81 81

Leverans inte kunnat 
verkställas fullt ut under 
2017. Överföring av 
resterande medel till 2018.

Summa 81 191

Omdisponeringar drift

Ansv Verks Text Belopp Mp Kommentar

1610 09600 Tjänst verksamhetscontroller -635

I och med att en ny ekonomiorganisation 
införs från och med årsskiftet 2018 så 
flyttas tjänsten som 
verksmahetscontroller till 
ekonomiavdelningen.

1020 04200 Tjänst verksamhetscontroller 635

1670 72530 Boendestöd -1 768

Verksamheten är från och med årsskiftet 
flyttad från utbildning och arbete till vård 
och omsorg

7612 72530 Boendestöd 1 768

Summa 0
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Samhällsbyggnad, exkl. VA-verksamheten

Tilläggsbudget investeringar

Ansv Verks Proj Projektnamn

Kvar 
2017 
(tkr)

Förslag 
2018 
(tkr) Kommentar

Bud
get 

201
7 

(tkr)

1801 05320 0812

Utveckling 
näringsverks
amhet 10 000 10 000

Utveckling av området öster 
om rv 23 vid Lars Dufva

10 0
00

1801 05320 0812

Utveckling 
näringsverks
amhet -5 000

Önskemål om att 
omdisponera 5 mnkr av 
ursprunglig budget 2018, 
från investeringsprojet 0812 
Utveckling 
näringsverksamhet till 0803 
Centrumåtgärder. Se KS 
2017 § 230.

1801 05320 0803
Centrumåtg
ärder 5 000 Se ovanstående kommentar

1804 07040 xxxx Mätbil / GIS 400

Inköp av mätbil GIS. Inköp 
ingår i investeringsplanen för 
2019 med belopp 250 tkr 
men nytt fordon behöver 
införskaffas 2018 då 
nuvarande fordon (årsmodell 
2008) har brister. Lämpligt 
fordon bedöms kosta 
ca 350-400 tkr. 0

1802 32130 0080
Industrispår 
NO 20 424 20 424

Projektet pågår, beräknas 
vara klart under våren 2018.

27 2
59

1801 32100 0254

Tunnel Rv 
15 
Hallarydsvä
gen 2 528 2 528

Upphandlingen har dragit ut 
på tiden och utgifterna har 
ökat jämfört med ursprunglig 
budget. Inväntar beslut från 
kommunstyrelsen på utökad 
budgetram med ytterligare 1 
800 tkr om Trafikverket 
beviljar utökat bidrag på 
900 tkr, KS 2017 § 195.

2 52
8

1801 32100 0255

Statsbidrag 
Tunnel Rv 
15 -1 400 -1 400 Se kommentar projekt 0254.

-1 
400

1801 23110 0802

Nya 
planområde
n 293 293

Kostnaderna för 
detaljplaneläggning bedöms 
öka pga ökade krav på 
utredningar. 500

1801 23110 0811

Exploater. 
Hasslaröd 
Syd 3 000 3 000

Projektet innefattar delar 
avseende utbyggnad av 
infrastruktur i 
exploateringsområdet 
Hasslaröd Syd. 
Utbyggnaden hänger ihop 
med utökat VA-
verksamhetsområde för 
Sibbarp Skansen enligt VA-
Strategi.

3 00
0

1800 02120 0834

Byggnation 
stamnät 
landsbygden 2 070 2 070

Projektet pågår över 
årsskiftet.

2 07
0

1801 05320 xxxx
Marknadspla
ts Lönsboda 270

Åtgärder för att utöka 
asfalterad yta för marknader, 
torghandel mm. 0
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Ansv Verks Proj Projektnamn

Kvar 
2017 
(tkr)

Förslag 
2018 
(tkr) Kommentar

Bud
get 

201
7 

(tkr)

1810 41110 0831 Lekplatser 167 167

Leveransförsening för 
lekutrustning beställd i 
augusti 2017. Beräknad 
leverans i februari 2018. 300

1835 42900 0262

Osby simh. 
kassa o 
passer 275 375

Upphandlingen blev mer 
komplicerat än beräknat då 
entrésystemet behövde 
synkroniseras med ett nytt 
bokningssystem för alla 
kultur och fritids lokaler och 
anläggningar. Vidare 
behövde det fungera 
tillsammans med ett det 
tänkta passersystemet för 
fastigheter i Osby kommun.  
Arbetet är påbörjat och 
beräknas slutföras våren 
2018. Ökad kostnad pga 
vändkors. 275

1836 46100
XXX
X

Nya lampor 
barnavdelnin
gen bibliotek 
Osby 160

Lamporna på hyllorna i 
barnavdelningen är gamla 
och går sönder. Är en fara 
för barn och ungdomar som 
vistas i lokalerna och 
behöver åtgärdas snarast. 
Kostnad baseras på 
inkommen offert från 
upphandlat företag. 0

1290 05200 1312

Planerat 
underhåll 
(komp.red) 3 569 3 800

I samband med införande av 
komponentredovisning 
flyttades 3,7 mnkr från 
driftbudget till 
investeringsbudget. Detta 
gjordes dock bara för 2017, 
behovet gäller årligen.

3 70
0

1290 08410 0204

Brand & 
passage 
kommunhus 370 370

Kommunhusprojektet ej klart 
2017

1 50
0

1290 08412 0207

Utredning 
Killebergskol
an 100 100

Utredning flyttad pga 
försening förskola och skola 
Lönsboda och Osby. 100

1290 08410 0209
Inredning 
Kommunhus -151 -151

Negativ tilläggbudgetering 
eftersom budget 2017 är 
noll kr, däremot finns budget 
2018 och den ska minskas 
eftersom utgifter tagits redan 
under 2017. 0

1290 30200 1303

Proj. 
energisparåt
gärder 250 250

Försenat pga 
personalomsättning på 
Osbybostäder 250

1290 30200 1305
Säk.proj. 
larm 175 175

Försenat pga 
personalomsättning på 
Osbybostäder 300

1290 30200
XXX
X

Säk. proj. 
passage 2 000

Passagesystemen är 
utdaterade och fungerar 
knapphändigt. Nytt passage 
system som är uppkopplat 
centralt krävs för att uppfylla 
säkerheten på kommunens 
lokaler. Flerårigt projekt, 
kommer även att hanteras i 
budget för 2019. 0

1290 08416 1306
Simhall 
Lönsboda 220 420

Försenat pga 
personalomsättning 
Osbybostäder och ökade 220
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Ansv Verks Proj Projektnamn

Kvar 
2017 
(tkr)

Förslag 
2018 
(tkr) Kommentar

Bud
get 

201
7 

(tkr)
kostnader då även 
anpassning för 
funktionsvariationer krävs i 
omklädningsrum.

1290 08416 1308
Hjärtasjötorp
et 1 124 1 124

Besiktningsanmärkningar ej 
åtgärdade ännu och alla 
fakturor ännu ej inkomna.

2 49
0

1290 08412 1309

Utemiljö 
Barn och 
skola 310 310

Personalomsättning har gjort 
att det ej hunnits med. 400

1290 08416 1630
Utredning 
ishall 86 86 Utredning pågår 146

1290 30200 1632
Samlokaliser
ing olika vht 100 100 Utredning pågår 100

1290 08410 1720
Kommunkon
tor ombygg -5 510 -5 510

Projektet fortlöper och 
budget matchar inte 
betalningsplan.

23 1
68

1290 08412
XXX
X

Markberedni
ng förskola 
paviljonger 
Killeberg 4 
avd. 1 250

Initierats av Barn och Skola. 
Dnr BSN/2017:166 0

1290 08411 1612
Örkened 
förskola 23 107 23 107

Ytterligare 25 000 tkr finns 
budgeterat 2018, de vill vi 
flytta fram till budget 2019 
enligt nedanstående rad:

25 0
00

1290 08411 1612
Örkened 
förskola -25 000

I befintlig budget 2018 finns 
25 000 tkr avseende detta 
projekt, denna budget vill vi 
flytta fram till 2019.

1290 08411 1667
Ny förskola 
Osby tätort 21 661 21 661

Ytterligare 25 000 tkr finns 
budgeterat 2018, de vill vi 
flytta fram till budget 2019 
enligt nedanstående rad:

23 1
00

1290 08411 1667
Ny förskola 
Osby tätort -25 000

I befintlig budget 2018 finns 
25 000 tkr avseende detta 
projekt, denna budget vill vi 
flytta fram till 2019.

Summa 82 768 37 379

Omdisponeringar drift

Ansv Verks Text Belopp Mp Kommentar

1800 05100 Ekonom -707 10
Centraliserad ekonomienhet från och 
med 2018. Lönekostnader.

1800 05100 Ekonom 71 10

Centraliserad ekonomienhet från och 
med 2018. Intäkt intern VA-
administration.

1831 4000
Fritidsadministratör, 
lokalbokningar -71 15

20 % fritidssadministratörstjänst 
avseende lokalbokningar som flyttas till 
kontaktcenter under 2018. 2018: 10 
månader = 71 tkr. 2019: 12 månader = 
85 tkr.

Summa -707
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Omdisponeringar investeringar

Ans
v

Verk
s

Proj
ekt Text Belopp Mp Kommentar

129
0

084
10

020
3 Samlokalisering serverrum -1 000 15

Omdisponering av budget 2018, från 
fastighet till IT-enheten. Projektet har 
utförts av IT-enheten 2017 och 
investeringsutgifterna är bokförda på IT.

Summa -1 000

Samhällsbyggnad, VA-verksamheten

Tilläggsbudget investeringar

Ansv Verks Proj Projektnamn

Kvar 
2017 
(tkr)

Förslag 
2018 
(tkr) Kommentar

Bud
get 

201
7 

(tkr)

1910  5411  0219 

 
Bredbandsut
byggnad 290 290

Bredbandsutbyggnad ej 
sluförd 2017. Önskemål om 
att föra över denna budget 
till projektnr 0904. 724

 1910  5411  0903 

 
Övervak.sys
, styr o regl 446 446 Pågår över årskiftet. 500

 1910  5411  0904 

 
Bredbandsut
byggnad 250 250

Bredbandsutbyggnad ej 
slutförd 2017. 250

 1910  5411  0905 
Åtgärder 
ledningsnät 450 450 Pågår över årskiftet.

10 0
00

Summa 1 436 1 436

Barn- och skolnämnden

Tilläggsbudget drift

Ansv Verks Text

Kvar 
2017 
(tkr)

Förslag 
2018 
(tkr) Kommentar

6501 6940
Hyra moduler 
Killeberg 0 545

Enligt beslut i BSN 2017-12-12 ska 
förskola och grundskola 
samlokaliseras i Killeberg. För att 
genomföra ska fyra moduler hyras. 
Kostnaden avser perioden april-
december 2018.

6702 6430
Ökad kostnad 
skolskjuts 500

Enligt beslut i BSN 2018-02-06 ska 
elever från Osby bussas till 
Visseltoftaskolan. För att kunna 
genomföra detta behöver 
skolskjutsen utökas.

Summa 0 1 045

Kommentarer tilläggsbudget drift

I enlighet med ärende BSN 2017:166 har Barn- och skolnämnden beslutat om samlokalisering 
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av förskola och grundskola i Killeberg för att möta det ökade barn- och elevantalet samt att 
skapa ändamålsenliga lokaler. Samlokaliseringen kommer även att leda till organisatoriska 
samordningsvinster. Kostnaden för hyra av fyra moduler kommer att uppgå till 74,7 tkr per 
månad och beräkningen utgår ifrån att modulerna är på plats i april 2018. I beräkningen är 
kostnaden reducerad med den nuvarande internhyra, vilket innebär att den totala 
driftskostnaden för 2018 blir 545 tkr.

För att lösa den tillfälliga lokalbristen fattade 2018-02-05 BSN beslut om att elever från Osby 
ska bussas till Visseltoftaskolan. För att kunna genomföra detta krävs en utökning av 
skolskjutsen motsvarande 500 tkr.

Tilläggsbudget investeringar

Ansv Verks Proj Projektnamn

Kvar 
2017 
(tkr)

Förslag 
2018 
(tkr) Kommentar

Bud
get 

201
7 

(tkr)

6001 6020 1605

Verksamhet
system 
förskola och 
grundskola 1 500 1 500

Under 2017 har 
upphandlingen av 
verksamhetssystem 
påbörjats. Denna kommer 
att slutföras under 2018.

Summa 1 500 1 500

Kommentarer tilläggsbudget investeringar

Upphandlingen av nytt verksamhetssystem pågår och förväntas bli klar under 2018 och den 
investeringsbudget som funnits under 2017, behöver flyttas med till 2018. Den totala summan i 
investeringsprojekt 1605 behöver flyttas med till 2018, vilken uppgår till 1 500 tkr.

Omdisponeringar drift

Ansv Verks Text Belopp Mp Kommentar

6001 60200 Tjänst verksamhetscontroller -747 10

I och med att en ny 
ekonomiorganisations införs från och 
med årsskiftet 2018 så flyttas tjänste som 
verksamhetscontroller till 
ekonomiavdelningen.

1020 04200 Tjänst verksamhetscontroller 747 6

Summa 0

Omdisponeringar drift

Ansv Verks Text Belopp Mp Kommentar

1020 04200 Lönekostnad controller 746 669 70 Överflyttning till central organisation

7001 70200 Lönekostnad controller -746 669 10 Överflyttning till central organisation

Summa 0
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Kommunledningsförvaltningen 
/Johanna Lindhe/ 
/0479-528 246/ 
/johanna.lindhe@osby.se/ 

Besöksadress 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

Firmatecknare för bankcheckar och kort
Dnr KS/2017:428 040  

Kommunledningsförvaltningen förslag till Kommunstyrelsen 

1. Kommunstyrelsens beslut 2017-10-11 §159 upphävs.

2. Förutom ordinarie firmatecknare utses följande personer: Marie Johnsson, Åsa 
Niléhn, Malin Eriksson, Anna Jacobsson, Ali Shawn Shwkit och Jennifer 
Engström som firmatecknare två (2) i förening för kommunens konto i 
Sparbanken Skåne 8313-9,  avseende bankcheckar och 
laddning av kort.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen fattar beslut om likvidhantering. På grund av personalförändringar 
finns behov av att förnya tidigare beslut.

 

Beslutet skickas till 

Ekonomiavdelningen

Mariana Möller

Petra Gummeson Johanna Lindhe  
Kommunchef Osby kommun Tf Ekonomichef 

http://www.osby.se/
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Kommunledningsförvaltningen 
Marie Wetterquist 
/HandläggareTelefon/ 
marie.wetterquist@osby.se 

Besöksadress 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

Projekt Tåg
Dnr KS/2018:122 050  

Kommunledningsförvaltningen förslag till ledningsutskott 

Ansökan om Osby kommuns deltagande i ”Projekt Tåg” bifalles. 

Sammanfattning av ärendet

Projektgruppen ”Projekt Tåg” med Jankov Månsson som initiativtagare och Osby 
Hembygdsförening som projektägare, söker Osby kommuns deltagande för att genomföra 
”Projekt Tåg”. Projektgruppen består av representanter ifrån näringslivet och 
föreningslivet samt Osby kommuns turismstrateg. Syftet med projektet är att knyta ihop, i 
första hand, Osby tätort utifrån ett kulturellt, turistiskt och näringslivs perspektiv. 
Projektgruppen anser att tåget kommer ha ett viktigt symbolvärde för näringslivet, 
samtidigt som det på ett konkret sätt kan omsätta praktiska upplevelser för kulturlivet, 
föreningslivet, boende och turister. Detta skapar mervärde för Osby kommun som 
boendeort samt ett högre attraktionsvärde som gynnar hela Osby kommun. 

Tåget kommer dels ha en fast runda, dels temarundor baserade på olika evenemang och 
behov. Tåget ägs av Osby Hembygdsförening och driften kommer att skötas av en 
självfinansierad entreprenör. 

Ansökan avser att Osby kommun bidrar till projektets materialutgifter samt kostnader för 
tjänstemannatimmar för dels ärendeberedning dels operativa arbetstimmar rörande 
följande uppdrag: a) Iordningställande av en hållplats längs Godsvägen, b) uppföra en 
hållplatskur c) byggnadslov för skyltar och kur d) inköp samt montering av skyltar för 
följande hållplatser: Godsvägen, Enebacken, Göta Motorer, Campingplatsen och 
Spinneriet, e) bistå med vinterförvaring och övrig förvaring då tåget ej är i trafik. 
Materialkostnader, i form av inköp av hållplatskur respektive inköp av skyltar, bedöms 
uppgå till 135.000 kronor. Därutöver tillkommer tjänstemannatimmar enligt ovan. 

Projektet delfinansieras av Sparbanksstiftelsen 1826 (erhållen summa 260.000 kronor) 
samt kommande sponsring från näringslivet i Osby kommun. En Leaderansökan kommer 
att genomföras. 

http://www.osby.se/
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Finansiering

Osby kommuns deltagande i ”Projekt Tåg” finansieras inom befintlig investeringsbudget 
för projekt 0812 "Utveckling näringsverksamhet" .

Beslutsunderlag

Projekt Tåg, 2018-01-09

Tågbudget inkl moms, 2018-01-09

Tjänsteskrivelse ”Projekt Tåg, Dnr KS/2018:122 050,   2018-02-07

 

Beslutet skickas till 

Jankov Månsson

Lars-Åke Ljungdahl

Petra Gummeson

Mathias Karlsson

Petra Gummeson Marie Wetterquist 
Kommunchef Turismstrateg 



Ett logistikprojekt i Osby 
med syfte att knyta ihop kultur, fritid och näringsliv.
Brio, med sitt klassiska tåg, är en symbol för lek. Brio som varumärke äger också en stor del av historien kring leksaker. Osby 
kommer alltid att vara en del av den historien. Vår kommun är också en stor orsak till de värden som idag ligger i Brio. Det ger 
oss rätten att också visa att vi är en del av historien. Det finns alltså en mycket tydlig relevans i att bygga vidare på något befint-
ligt. Framför allt så finns det en fantastisk möjlighet för Osby att marknadsföra vår arv i befintliga och kommande generationer..

BrioTåget

Kreativitet och energi
Det finns idag en stor BrioClown, ett landmärke utmed väg 23. Det finns ett Lekose-
um som för historien vidare. Det finns också ett företag, med ursprunget i Brio, som 
är ett av norra Europas största inom lek och lär. Lekfullheten, kreativiteten och ener-
gin finns väldigt tydligt runt om i kommunen. Men vi har idag inget som håller ihop 
detta. Inget som fångar upp, paketerar och kommunicerar.

Tåget för oss samman
Stambanan med alla tåg, delade vårt centrum i två delar inför lanseringen av X200. 
Det har påverkat tätorten i allmänhet och vårt centrum i synnerhet. Det är nu dags att 
åter knyta ihop både centrum och alla de delar som tillsammans är en stor del av vår 
historia. Tåget som en gång delade Osbys centrum i öst och väst, kan i morgon vara 
det som för oss samman igen.

Loket i kommunen
Loket skulle kunna vara Osbys samlade näringsliv eller generellt stå för företagsam-
heten i kommunen. En symbol för och kreativitet och lekfullhet som är en stor del av 
framgången inom näringslivet. Det som gjort att vi jämförs med exempelvis Gnosjö. 
Vi vill erbjuda alla företag att sponsra delar av tåg och vagnar. Kan vara träsitsen till 
vagnarna, elinstallation, ryggstöd, hjul etc. För att skapa delaktighet.

Förslag på användning
Lok och vagnar kan sommartid ha en tidtabell med planerade turer. Övrig tid kan 
tåget lånas eller hyras ut. Exempel kan vara:
• Kulturrundan
• Lekrundan (förskolor etc)
• Transportera barn till diverse aktiviteter
• Naturrunda med barn från skolor, mulle etc.
• Transporter till simhall, ishall, snapphaneöverfall, skog och sjö
• Företagsrunda. Visningar av företag eller att företag hyr och kör besökare.
• Integrationsrunda. Visa runt nya medborgare från både Osby och andra kommuner.
• Turistrunda
• Evenemangsrundor. Använda tåget vid olika evenemang
• Industrirunda. Industrimuseet kör visningar
• Museirundan
• Handelsrundan med Osby Shopping
• Supportertåget. IFK Osby eller OIK fyller tåget för transport till anläggning.
• Guidetåget, visar byggnader i centrum
• Visning vid hemvändardag

Vårt syfte med projektet
• Briotåget ska säkra upp vår historia där Osby är en viktig del i barn och lek.

• Briotåget ska knyta ihop vårt centrum som en gång blev delat av snabbtåget.

• Briotåget ska vara en symbol för vår företagsamhet.

• Briotåget kan vara en marknadssymbol som påverkar kommunens företag inom turism.

• Briotåget kan vara en magnet där vi kan bygga paket för besök i Osby.

• Briotåget kan bli ytterligare en symbol för lek och kreativitet, bland flera befintliga.

• Briotåget kan vara en generator som ytterligare förstärker Osby som barnens paradis

Osby den 22 september 2017
Sammanställt av Johnny Billinger och Jankov Månsson



Budget för ”Briotåget”

Projektägare: Osby Hembygdsförening Org.nr. 837 000-1821 Brolins väg 4, 283 42 Osby 
larsakeljungdahl@gmail.com  Mobil: 0769 42 80 30

Projektbeskrivning: Briotåget, ett logistikprojekt med syfte att knyta samman lokalhistoria, kultur, 
fritid och näringsliv. Projektet vill också bidra med att öka besöksnäringen i Osby Kommun och 
underlätta möjligheterna att visa upp det kulturarv vi har.

Projektgrupp: Jankov Månsson, Lars-Åke Ljungdahl, Johnny Billinger, Åsa Månsson, Sven Wästergård 
och Marie Wetterquist

Del 1. Briotåget 2018. Budget Priser inkl moms

Kostnader:

Inköp av begagnat tåg: 100 000:-  klart

Transport till Osby:   20 000:-

Reparation av skada:  160 000:-

Ommålning:   65 000:-

Ombyggnad av lok: 125 000:-

Ombyggnad av vagnar:  100 000:-

Hållplatser/vägbanejusteringar: 125 000:-

Egeninsats/ideellt arbete  250 000:-

Summa: 945 000:- inkl moms

Del 2:

Förarutbildning:     6 000:-

Tillstånd:     6 000:-

Försäkringar:   25 000:-

Besiktningar:   10 000:-

Webbsida:  30 000:-

Utrustning: Handikapp/kommunikation        100 000:-

Program:   30 000:-

Hållplatstak:   50 000:- Summa: 347 000:- inkl. moms

Totalsumma kostnader: 1 292 000:- inkl. moms

mailto:larsakeljungdahl@gmail.com


Intäkter:

Sponsring: Sparbanksstiftelsen 1826: 260 000:-  (klart)

Osby Kommun: 125 000:- (ej i form av pengar. Se huvudbrev)

Företagarna i Osby: 250 000:-

Egeninsats/ideellt arbete 250 000:-

Leader: 407 000:-

Totalsumma intäkter: 1 292  000:-:- inkl moms

Tidsplan för genomförande: november 2017-juni 2018

Projektgruppen genom

Jankov Månsson
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Kommunledningsförvaltningen 
Jimmie Ask 
0479528207 
jimmie.ask@osby.se 

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

 

Förslag på svar gällande motion om ”Kommunal vaktstyrka i 
Osby kommun”
Dnr KS/2017:627 160

Räddningschefens förslag till svar på motionens yrkande

 Räddningschefen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att inte finansiera 
och rekrytera en kommunal vaktstyrka.

 Räddningschefen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att omgående 
anvisa ekonomiska medel för att öka närvaron av ordningspersonal i centrum 
samt kring andra kommunala byggnader vid tidpunkter då det behövs. Detta 
samordnas och koordineras av kommunens funktion för säkerhetssamordning 
som finns på räddningstjänsten.

o Kommentar: Detta bör ske genom att tilldela ytterligare medel för 
kunna utöka uppdraget för kommunens säkerhetssamordnande funktion 
som idag finns hos kommunledningsförvaltningen (räddningstjänsten). 
Funktionen för säkerhetssamordning bör utökas och uppdraget 
förtydligas för att omfatta samordning av både det interna och det 
externa säkerhetsarbetet. 

 Räddningschefen föreslår att kommunfullmäktige beslutar om att låta 
arbetsgruppen till rådet för trygghet och hälsa (utvecklargruppen) utreda vilka 
andra föreningar/organisationer som kan bidra till ökad trygghet genom sin 
närvaro på platser med upplevd otrygghet. Arbetsgruppen ska sedan redovisa 
detta för rådet.

Sammanfattning av ärendet

Ärendet sammanfattas i ”Yttrande gällande motion ”Kommunal vaktstyrka i Osby 
kommun” från Roland Anvegård (KD)”, daterat 20180115.

Finansiering

Förslag på finansiering har inte behandlats inom ramen för detta yttrande.

http://www.osby.se/
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Beslutsunderlag

Denna tjänsteskrivelse.

Yttrande gällande motion ”Kommunal vaktstyrka i Osby kommun” från Roland Anvegård 
(KD)

 

Beslutet skickas till 

Räddningschefen

Rådet för trygghet och hälsa

Akten

Jimmie Ask 
Räddningschef
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Kommunledningsförvaltningen 
Petra Gummeson
0709-318247 
petra.gummesson@osby.se 

Besöksadress 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

Förvaltningsorganisation 2019
Dnr KS/2018:88 001  

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslå besluta.

1. Kommunens verksamheter ska från och med den 1 januari 2019 organiseras i fyra (4) 
förvaltningar, förvaltningen för socialt stöd och omsorg, barn- och utbildningsförvalt-
ningen, kommunledningsförvaltningen och samhällsbyggnads- och serviceförvaltning-
en samt en stabsfunktion direkt under kommunchefen med ansvar för övergripande 
ekonomi-, HR-, räddningstjänst- och folkhälsofrågor, enligt bilagda organisationsskiss 
daterad den 14 februari 2018.

2. Kommunchefen får, vid behov, rätt att fatta beslut om eventuella ändringar av verk-
samheters/funktioners tillhörighet, förvaltningarnas ansvarsområden m.m. i den bilagda 
organisationsskissen.

3. Respektive förvaltningschef får, efter att vederbörande utsetts av kommunchefen, rätt 
att fatta beslut om hur vederbörandes förvaltning ska organiseras genom inrättande, in-
dragning och ändring av tjänster och/eller ledningsorganisation.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har, enhälligt, i beslut den 7 februari 2018, § 24, föreslagit kommun-
fullmäktige att omorganisera den politiska organisationen inom Osby kommun från och 
med den 1 januari 2019. Detta ärende ska behandlas av kommunfullmäktige den 26 feb-
ruari 2018. Parallellt med arbetet med förslaget till omorganisation av den politiska orga-
nisationen inom kommunen har kommunchefen haft ett uppdrag från kommunstyrelsen att 
arbeta fram till omorganisation av förvaltningsorganisationen inom Osby kommun från 
och med den 1 januari 2019. 

Enligt den av kommunstyrelsens fastställda delegationsordningen, punkt 4.3, har beslutan-
derätten avseende ”inrättande, indragning, ändring av tjänster och förändring av led-
ningsorganisation inom ramen för fastställd budget” delegerats till kommunchefen samt 
respektive förvaltningschef, inom sin förvaltning. 

I dagsläget finns det inte några fastställda budgetramar, för år 2019, för den förvaltnings-
organisation som föreslås. Den föreslagna förändrade förvaltningsorganisationen kom-
mer inte att innebära någon utökning av den sammanlagda personalbudgetramen jämfört 
med den personalbudgetram som gäller för år 2018. 
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För att underlätta såväl kommunchefens som respektive förvaltningschefs arbete med om-
organisationen behöver kommunstyrelsen fatta ett särskilt beslut dels om att delegera be-
slutanderätten till kommunchefen att, vid behov, ändra verksamheters/funktioners till-
hörighet, förvaltningars ansvarsområden m.m. i den bilagda organisationsskissen, dels om 
att delegera beslutanderätten till respektive förvaltningschef att, efter att vederbörande ut-
setts av kommunchefen, organisera sin förvaltning genom in-rättande, indragning och 
ändring av tjänster och/eller ledningsorganisation.

Beslutsunderlag
Organisationsskiss ”Förslag på förvaltningsorganisation”, daterad den 14 februari 2018.

Petra Gummeson 
Kommunchef



Barn & Utbildning Kommunlednings-
förvaltning

Samhällsbyggnad 
& 

Serviceförvaltning

Socialt stöd och 
omsorg

• Barnomsorg
• Grundskola
• Gymnasieskola
• Vuxenutbildning
• Särskola
• Elevhälsa
• Musikskola
• Barn och familj- 

enhet, ensam-
kommande 
lyktingbarn, LVU 
upp till 21 år

• Kultur & fritid, 
exklusive 
anläggningar

• SOL (0-18 år) 

• Äldreomsorg
• Kommunal

hälso- och
sjukvård

• LSS
• Socialpsykiatri
• Stödboende
• Missbruk, LVM
• SOL (över 18 år)

• Fastighet
• Mark och exploa-

tering
• Plan
• Gator & park
• VA-verksamheten
• Energi- och 

klimatfrågor
• Lokalvård
• Kost
• Kultur & fritid, 

enbart 
anläggningar 

• Kanslienhet/kontaktcen-
ter

• Överförmyndare
• Tillväxt/utveckling/stra-

tegi
• Digital utveckling
• Inflyttning, integration &

arbete (AME)
• Försörjningsstöd
• Miljö & bygg

Förvaltningschef Förvaltningschef Förvaltningschef

Kommunchef

Förvaltningschef

Förslag ny förvaltningsorganisation Osby kommun 
KS/2018: 88    2018-02-14
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Rtj/folkhälsa
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0709-318 247 
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PlusGiro 11 16 61-5
Bankgiro 281-6809

Skåne Blekinge Vattentjänst AB (SBVT), utredning om ny 
samverkansmodell
Dnr KS/2018:134 360  

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens ledningsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta.

1. Kommunen ska medverka i arbetet med att utarbeta en ny samverkansmodell, som 
tydligt beskriver formerna för ägarkommunernas och Skåne Blekinge Vattentjänst 
AB:s samverkan, definierar roller och reglerar dess ansvar, befogenheter och uppgifter.

2. Samverkansmodellen ska vara organisationsneutral så att den är fullt ut tillämplig oav-
sett hur den enskilda ägarkommunen väljer att fördela roller och ansvar, befogenheter 
eller uppgifter.

3. Fastställande av samverkansmodellen och/eller andra beslut ska beslutas av 
kommunfullmäktige i respektive ägarkommun och dessförinnan beredas av respektive 
kommunstyrelse i sådan tid att beslut kan fattas före juni månads utgång 2018.

4. Förvaltningschef Benny Nilsson får i uppdrag att representera Osby kommun i den 
utredningsgrupp som ska arbeta fram ett förslag till ny samverkansmodell.

Sammanfattning av ärendet
Skåne Blekinge Vattentjänst AB (SBVT), som bildades år 2013, ägs med en fjärdedel (1/4) 
var av Bromölla, Olofströms, Osby och Östra Göinge kommuner. Bromölla och Olof-
ströms kommuner har ett indirekt ägande genom sina helägda aktiebolag, Bromölla Ener-
gi & Vatten AB (BEVAB) respektive Olofströms Kraft AB (OKAB). SBVT bildades i syfte 
att tillförsäkra ägarna tillräcklig kompetens och kapacitet för sina respektive va-verksam-
heter. Enligt bolagsordningen ska SBVT svara för administration och ekonomi samt drift 
och underhåll av va-anläggningarna i de fyra (4) ägarkommunerna, bedriva därmed för-
enlig verksamhet samt bedriva konsultverksamhet i VA-frågor inom huvudmännens/ägar-
nas verksamhetsområde. De fyra (4) ägarkommunerna har också ingått ett samarbetsavtal, 
ett aktieägaravtal samt beslutat om ett gemensamt ägardirektiv samt ingått ett aktieägar-
avtal och ett samarbetsavtal.

Sedan hösten år 2016 har samarbetet mellan kommunerna/huvudmännen och SBVT inte 
fungerat på det sätt som alla ägarna/huvudmännen önskat. I anledning härav har BEVAB, 
via sin ägare, Bromölla kommun, begärt att få säga upp gällande aktieägaravtal och lämna 
ägandet i SBVT. Respektive part i det aktuella aktieägaravtalet är enligt punkten 13.1 i 
detsamma bundet till avtalet till och med den 31 december 2020.
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Kommunstyrelseordförandena i de fyra (4) ägarkommunerna har den 31 januari 2018 haft 
ett möte för att diskutera hur förtroendet mellan ägarna i SBVT ska kunna återupprättas. 
De enades härvid om ett uppdrag till de fyra (4) kommunernas kommunchefer att tillsam-
mans utarbeta förslag till en handlingsplan. De fyra (4) kommuncheferna har efter över-
läggningar den 6 februari 2018 beslutat föreslå att ett gemensamt utredningsarbete inleds i 
syfte att föreslå en ny samverkansmodell, som tydligt beskriver formerna för ägarkom-
munernas och SBVT:s samverkan, definierar roller och reglerar dess ansvar, befogenheter 
och uppgifter. Kommuncheferna konstaterar att de skäl som låg till grund för bildandet av 
SBVT fortfarande föreligger och att det är en självklarhet att samtliga ägare ska vara 
nöjda med samarbetet. 

Samverkansmodellen ska vara organisationsneutral så att den är fullt ut tillämplig oavsett 
hur den enskilda kommunen väljer att fördela roller och ansvar, befogenheter eller upp-
gifter. Den samverkansmodell som kommer att föreslås ska beakta och ta hänsyn till vad 
som anges i nu gällande bolagsordning, ägardirektiv, aktieägaravtal och samarbetsavtal. 
Vid behov kan även innehållet i ett eller flera av dessa dokument föreslås förändras. I syf-
te att återupprätta förtroendet och tilliten mellan SBVT och dess ägare samt ägarna emel-
lan föreslås att samverkansmodellen implementeras genom utbildningsinsatser, vid vilka 
samtliga parter ska medverka. Ansvaret för utbildningsinsatserna ska åvila kommunsty-
relserna. Genom samverkansmodellen ska de fyra (4) ägarkommunernas möjligheter att 
fullgöra sitt ansvar som huvudmän enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster sä-
kerställas. Samverkansmodellen ska fastställas av kommunfullmäktige i respektive ägar-
kommun.

Utredningen föreslås genomföras av en utredningsgrupp bestående av fyra (4) kvalifice-
rade handläggare, en (1) från vardera ägarkommun. De fyra (4) handläggarna föreslås 
utses av respektive kommunstyrelse. Olofströms kommuns handläggare föreslås vara 
sammankallande i gruppen. Utredningsgruppen ska arbeta på ett sådant sätt att samtliga 
ägarkommuner är delaktiga i utredningsprocessen och att det förslag till ny samverkans-
modell som presenteras är väl känt och förankrat i respektive ägarkommun. Utredningen 
bör påbörjas snarast efter det att samtliga fyra (4) ägarkommuner utsett representanter i 
gruppen och målsättningen ska vara att de beslut som behöver fattas ska kunna fattas av 
respektive ägarkommuns kommunfullmäktige före juni månads utgång 2018.

Till utredningsgruppen kopplas dels en referensgrupp bestående av de fyra (4) personer 
som innehaft ordförandeposten i SBVT:s styrelse sedan bolagets bildande, Daniel 
Ristovski, Bromölla kommun, Miroslav Milurovic, Olofströms kommun, Carl-Magnus 
Nilsson, Osby kommun och Tommy Johansson, Östra Göinge kommun, dels en styrgrupp 
bestående av kommuncheferna i respektive ägarkommun..

Petra Gummeson 
Kommunchef  
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Gallring av klassböcker/klassliggare, AB Osby Samskola
Dnr KS/2018:90 004  

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens beslut den 7 februari 2018, § 34, upphävs.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen beslöt den 7 februari 2018, § 34, dels att klassböcker/klassliggare 
tillhörande AB Osby Samskola för typåren 1926/1927, 1958/1959, 1967/1968 och 
1970/1971 ska bevaras, dels att övriga klassböcker/klassliggare överlämnas som gåva till 
Osby Hembygdsförening. Efter detta beslut har det framkommit att det inte enligt vare sig 
arkivlagen (1990:782) eller det av kommunfullmäktige antagna arkivreglementet är tillåtet 
att överlämna allmänna handlingar till ett ”icke offentligt organ”. En allmän handling kan 
och får inte fråntas sin status som allmän, den kan inte ”avallmäniseras”.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsen beslut 2018-02-07, § 34.

Benny Nilsson
Förvaltningschef serviceförvaltningen
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Kommunassurans Syd Försäkrings AB – Uppdrag till ombud vid 
årsstämma 2018
Dnr KS/2018:139 030  

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås besluta.

1. Osby kommun godkänner ändring i bolagsordning för Kommunassurans Syd 
Försäkrings AB (516406-0294), i enlighet med det av styrelsen i bolaget till kommunen 
översända förslaget,

2. Osby kommun antar det ägardirektiv för Kommunassurans Syd Försäkrings AB (516406-
0294) som styrelsen i bolaget översänt till kommunen.

3. Osby kommun uppdrar till det av kommunfullmäktige utsedda ombudet att på 
bolagsstämma i Kommunassurans Syd Försäkrings AB (516406-0294) dels rösta för 
antagandet av den ändrade bolagsordningen för Kommunassurans Syd Försäkrings AB 
(516406-0294), i enlighet med det av styrelsen i bolaget till kommunen översända förslaget, 
dels rösta för fastställandet av det ”Ägardirektiv för Kommunassurans Syd Försäkrings 
AB” som styrelsen i bolaget översänt till kommunen.

4. Osby kommun inträder som avtalspart i ”Aktieägaravtal för Kommunassurans Syd 
Försäkrings AB” som styrelsen i bolaget översänt till kommunen.

Sammanfattning av ärendet
Enligt § 13 i den hos Bolagsverket registrerade bolagsordningen för Kommunassurans 
Syd Försäkrings AB ska inför beslut i frågor av principiell betydelse eller av större vikt 
styrelsen tillse att delägarna erhåller ett underlag som möjliggör en god beredning hos 
delägarna, vilket betyder att ett ärende ska vara berett av ägarsamrådet samt ges en möj-
lighet till beredning i respektive kommunfullmäktige senast två månader innan ärendet 
föreläggs bolagsstämman.

I anledning härav har styrelsen i Kommunassurans Syd Försäkrings AB översänt förslag 
till ny bolagsordning, nytt aktieägaravtal respektive nya ägardirektiv för bolaget. Bak-
grunden till att dessa dokument reviderats/uppdaterats är dels att de tre (3) dokumenten 
tidigare varit sammanfogade i ett (1) enda dokument, dels att anpassa dokumenten efter ny 
lagstiftning, dels slutligen för några smärre redaktionella justeringar. Enligt styrelsen i 
Kommunassurans Syd Försäkrings AB har det inte gjorts några större förändringar i sak 
förutom ändrade hänvisningar till lagrum och lagar samt en viss språklig uppdatering.
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Enligt § 4 ”Styrfunktionen” i ”Reglemente för Osby kommun” har kommunfullmäktige 
delegerat till kommunstyrelsen att utse ombud till och tillvarata kommunens intressen vid 
bolags/föreningsstämmor och andra likartade sammanträden i de företag/föreningar där 
kommunen har en ägar-/medlemsandel understigande tjugofem (25) procent.

Bolagsordningen i Kommunassurans Syd Försäkrings AB (516406-0294)
får inte ändras utan bolagsstämmas, med kvalificerad majoritet om minst två tredjedelar 
(2/3) av aktiemajoriteten, beslut.

Ägardirektiv för ett av en kommun hel- eller delägt aktiebolag antas av 
kommunfullmäktige i ägarkommunen (-erna) och fastställs därefter av bolagsstämman i 
aktiebolaget.

Aktieägaravtal är ett avtal mellan aktieägarna i ett aktiebolag och reglerar förhållandet 
aktieägarna emellan. Avtalet binder endast aktieägarna och inte aktiebolaget. Ett 
aktieägaravtal ingås således av aktieägaren.

Beslutsunderlag
Bolagsordning för Kommunassurans Syd Försäkrings AB, förslag till ny.

Ägardirektiv för Kommunassurans Syd Försäkrings AB, förslag till nya.

Aktieägaravtal för Kommunassurans Syd Försäkrings AB, förslag till nytt.

Petra Gummeson Benny Nilsson
Kommunchef Förvaltningschef serviceförvaltningen 



Bolagsordning för Kommunassurans Syd Försäkrings AB 
 
 
 § 1 Firma 

 Bolagets firma är Kommunassurans Syd Försäkrings AB.  
 
 
 § 2 Styrelsens säte 

 Styrelsen skall ha sitt säte i Lund. 
 
 
 § 3 Ändamålet med bolagets verksamhet 

Bolagets syfte är inte att bereda vinst till aktieägarna utan att erbjuda dessa ett 
välanpassat försäkringsskydd. 
 
Bolaget kan även erbjuda ett välanpassat försäkringsskydd till de juridiska 
personer som helt eller till majoritet ägs av de kommuner och landsting/regioner 
som ingår som aktieägare i bolaget och kontrolleras av dessa 
kommuner/landsting/regioner.  
 
Bolaget skall tillföra de försäkrade ökad kompetens inom försäkringsområdet 
och vara en resurs inom försäkringsfrågor. 
 
I händelse av bolagets likvidation ska vinst och bolagets behållning, efter det att 
bolagets förpliktelser fullgjorts, fördelas mellan aktieägarna i förhållande till 
deras andel i aktiekapitalet.  
 
 
            § 4 Verksamhetsföremål 
 
Bolaget har till föremål att, med begränsning till ägarnas egna risker och egna 
anställda, meddela försäkring hänförlig till följande försäkringsklasser och 
grupper: 
 
Direkt försäkring 
Grupp e)  Försäkring mot brand och annan skada på egendom 
Försäkringsklass 6 Fartyg 
Försäkringsklass 13 Allmän ansvarighet 
Försäkringsklass 16 Annan förmögenhetsskada 
 
Bolaget får också driva annan med bolagets försäkringsrörelse förenlig 
verksamhet. 
 
Bolagets verksamhet skall alltid bedrivas med iakttagande av de 
kommunalrättsliga principer som framgår av 2 kap. kommunallagen  
 



Bolaget får bara när det är förenligt med den kommunala kompetensen och 
aldrig till större omfattning än tio (10) procent av bolagets omsättning 
tillhandahålla tjänster till andra än direkta eller indirekta aktieägare. 
 
 
 § 5 Aktiekapital 

Bolagets aktiekapital skall uppgå till lägst fyrtiofem miljoner (45 000 000) kronor 
och högst etthundraåttio miljoner (180 000 000) kronor.  

   
   
  § 6 Antalet aktier 
 Antalet aktier skall vara lägst 45 000 och högst 180 000. 

  
 
 § 7 Styrelse 

Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst nio ledamöter med högst sju 
suppleanter. Styrelse utses av årsstämman för tiden från årsstämman och för 
tiden intill nästa årsstämma. Minst en ledamot och en suppleant skall vara 
försäkringssakkunnig. En ledamot skall vara ordförande och en ledamot skall 
vara vice ordförande. 
 
Styrelsen är beslutför när de vid sammanträdet närvarande ledamöterna uppgår 
till minst två tredjedelar av hela antalet ledamöter.  

 
Såsom styrelsens beslut gäller den mening för vilken vid sammanträde mer än 
hälften av de närvarande röstar eller vid lika röstetal den mening som 
ordföranden ansluter sig till. Om styrelsen inte är fulltalig får beslut anses 
föreligga endast om fler än en tredjedel av hela antalet styrelseledamöter har 
röstat för beslutet. 
 
 
 § 8 Revisorer 

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsen 
och verkställande direktörens förvaltning utses på årsstämma en auktoriserad 
revisor eller ett auktoriserat revisionsbolag för tiden från den årsstämman och 
ett år framåt. För revisor får av årsstämman en revisorssuppleant utses. 
 
            § 9 Lekmannarevisorer 

 
Två lekmannarevisorer och två suppleanter för dessa utses på den årsstämma 
som hålles efter allmänna val för en tid av högst 4 år. 
 
 
 § 10 Räkenskapsår 

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår. 
 
 
 



 § 11 Kallelse till bolagsstämma  

Kallelse till och underlag inför bolagsstämma skall sändas med brev med posten 
eller e-post till aktieägarna tidigast sex veckor och senast fyra veckor före 
stämman. 
 
 
 § 12 Ordförande vid stämman  

Styrelsens ordförande eller vid förfall för denne, vice ordförande, skall vara 
ordförande på bolagsstämma till dess stämmoordförande valts. 

 

 § 13  Årsstämma 
På årsstämma skall följande ärenden behandlas. 

 
1. Stämmans öppnande 
2. Val av ordförande för stämman 
3. Val av två justeringsmän 
4. Upprättande och godkännande av röstlängd 
5. Godkännande av dagordningen 
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och 

lekmannarevisorernas granskningsrapporter 
8. Beslut om 
 a. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen 
 b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda 

balansräkningen 
 c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören 
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisor och lekmannarevisor med 

suppleanter 
10. Beslut om antalet styrelseledamöter 
11. Val av ordförande och vice ordförande i styrelsen 
12. Val av övriga ledamöter till styrelsen 
13. Val av suppleanter till styrelsen 
14. Val av revisor och revisorssuppleant  
15. I förekommande fall val av lekmannarevisorer och suppleanter 
16. Fastställande av ordningen för suppleanternas inträde som tjänstgörande i 

styrelsen 
17. Val av fem ledamöter, varav en sammankallande, i valberedningen 
18. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen 

(2005:551), försäkringsrörelselagen (2010:2043), bolagsordningen eller 
aktieägaravtalet. 

19. Beslut att ägardirektivet ska gälla fram till nästa årsstämma. 
 
 
 § 14  Bolagsstämmans kompetens m.m. 

 

Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman. 

 



1. Ram för upptagande av krediter 

2. Ställande av säkerhet i form av pant 

3. Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt för 
bolaget. 

 

Beslut i frågor om ändring av bolagsordningen, fastställande av ägardirektiv 
samt frågor i övrigt som är av principiell betydelse eller annars av större vikt ska 
fattas av bolagsstämman och kräver, om inte annat anges i lag eller i § 16 i 
denna bolagsordning kvalificerad majoritet utgörande minst 2/3 av de aktier 
som är företrädda på stämman. Beslut avseende övriga frågor vid 
bolagsstämma fattas med enkel majoritet om inte annat anges i lag.  

 

            § 15 Firmateckning  

Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna 
bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening. 
Verkställande direktören tecknar bolagets firma i löpande ärenden. Vad som 
inbegrips i löpande förvaltning ska framgå av VD-instruktionen som styrelsen 
fastställer.            
 

 § 16  Underställning m m 
 
Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i envar delägarkommun möjlighet att 
ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse 
eller annars av större vikt fattas. Sådana beslut skall så långt möjligt beredas 
vid föregående ägarsamråd och ägarna skall ges möjlighet att bereda ärendet 
två (2) månader före stämma. 
 
För att beslut på bolagsstämma i nedan följande frågor skall äga giltighet skall 
sådant beslut godkännas av samtliga aktieägare. 
 

- Beslut i strategiska frågor om verksamhetens inriktning och finansiering  
- Beslut om bildande, förvärv överlåtelse eller nedläggning av verksamhetsgren 

eller av dotterbolag eller annan likvärdig association 
- Teckning, förvärv eller avyttring av näringsbetingade aktier. 
- Ändring av § 5, antalet aktier, och innehåll i denna § 16 
- Beslut om särskilt stora investeringar och finansiering av dessa 

 
Om aktieägare till styrelsen framställer önskemål om att fråga skall beslutas av 
bolagsstämma ankommer det på styrelsen att snarast sammankalla sådan 
bolagsstämma såvida inte författningsmässiga hinder möter. 
 
 
             § 17 Överlåtelse av aktier och hembud 

Den som avser att överlåta aktie till någon som inte är aktieägare i bolaget, ska 
genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse begära bolagets samtycke till 



överlåtelsen. Frågan om samtycke ska prövas av styrelsen. Samtycke kan bara 
ges för alla de aktier som begäran om samtycke avser. 
 
Av ansökan ska framgå vem den tilltänkte förvärvaren är och om överlåtaren vill 
att bolaget ska anvisa någon annan förvärvare om samtycke vägras. 
Överlåtaren ska ange samtliga villkor för överlåtelsen i sin ansökan. Inom två 
månader från behörig ansökan om samtycke ska bolaget meddela beslut i 
frågan. 
 
Aktieägare som är missnöjd med bolagets beslut att vägra eller ge samtycke får 
väcka talan vid allmän domstol inom en månad från det att bolagets beslut 
skickades till den aktieägare som begärt samtycke. 
 
De aktier som överlåtits till en av bolaget anvisad köpare ska betalas inom en 
månad från den tidpunkt då priset på aktierna blev bestämt. 
 
Har aktie övergått till någon, som inte förut är aktieägare i bolaget, skall aktien 
genast hembjudas till aktieägarna till inlösen genom skriftlig anmälan hos 
bolagets styrelse. Åtkomsten av aktie skall styrkas samt, där aktien övergått 
genom köp, uppgift lämnas om den betingade köpeskillingen.  
 
När anmälan gjorts om akties övergång, skall styrelsen genast skriftligen 
meddela detta till varje lösningsberättigad, vars postadress är införd i 
aktieboken eller eljest känd för bolaget, med en anmodan till den, som önskar 
begagna sig av lösningsrätten, att skriftligen framställa lösningsanspråk hos 
bolaget inom två månader, räknat från anmälan hos styrelsen om akties 
övergång.  
 
Anmäler sig flera lösningsberättigade, skall företrädesrätten dem emellan 
bestämmas genom lottning, verkställd av notarius publicus, dock att om 
samtidigt flera aktier hembjudits, aktierna först, så långt kan ske, skall fördelas 
proportionellt i förhållande till tidigare innehav bland dem, som framställt 
lösningsanspråk.  
 
Lösenbeloppet skall utgöras, där fånget är köp, av köpeskillingen, men eljest av 
belopp, som, om parterna inte kommer överens, bestämmes i den ordning 
lagen (1999:116) om skiljemän stadgar. Lösenbeloppet skall erläggas inom en 
månad från den tidpunkt, då lösenbeloppet blev bestämt. 
 
Om inte inom stadgad tid någon lösningsberättigad framställer lösningsanspråk 
eller lösen inte erlägges inom föreskriven tid, äger den som gjort hembudet, att 
bli registrerad för aktien. 
 

 
             § 18 Kommunstyrelsens inspektionsrätt  

Respektive delägares kommunstyrelser äger rätt att ta del av bolagets 
handlingar och räkenskaper och i övrigt inspektera bolaget och dess 
verksamhet.  
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