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Nämndsplan/Budget 2019

Kommunstyrelseförvaltningen

Presentatör
Presentationsanteckningar
Enligt ny organisationsindelning. Kom ihåg budgetavvikelserna



Verksamheter/enheter

• Ekonomienhet
• HR-enhet 
• Stab
• IT- och utvecklingsenhet
• Tillväxtenhet
• Kanslienhet
• Räddningstjänst

Presentatör
Presentationsanteckningar
Enligt ny organisationsindelning. Kom ihåg budgetavvikelserna



Bedömt behov, hösten 2018
64 710 tkr

Budgetram beslutad av KF 2018-11-26
59 360 tkr

Skillnad = 5 350 tkr

Förutsättningar

Presentatör
Presentationsanteckningar
Enligt ny organisationsindelning. Kom ihåg budgetavvikelserna



Bedömt behov utöver ram, tkr
Ekonomienhet, projektledning ekonomisystem 290
HR-enhet, kraftigt ökad licenskostnad för HR-system, 880 tkr 991
Räddningstjänst, resursbehov samt kris och beredskap 1 200
IT, utveckling och stab, resursbehov IT 1 996
Tillväxtenhet, resursbehov strateg/lots 523
Kanslienhet 350

Summa 5 350

Presentatör
Presentationsanteckningar
Enligt ny organisationsindelning. Kom ihåg budgetavvikelserna



Förslag till justeringar, kr
Tillfälliga justeringar som bedöms enbart kunna göras under 2019 Besparingsbelopp

Ekonomienhet 65

Räddningstjänst 1 111

IT- och utvecklingsenhet 731

Tillväxtenhet 558

Kanslienhet 339

Delsumma 3 591

Övriga åtgärder Ytterligare effekt, helår
Resebidrag 250 250
Konsumentrådgivning, avtal upphör fr o m 2019-04-01 99 33
Minskat antal prenumerationer på Dagens Samhälle 70
Minskade arvodeskostnader kommunfullmäktige, 10% 70
Minskade arvodeskostnader kommunstyrelsen, 10% 270
Delsumma 759 283

Justeringar totalt 4 350



Budgetbelopp efter förslag till justeringar
= 60 360 tkr

Kvarstående belopp för att nå budgetram
= 1 000 tkr

Kvarstående belopp motsvarar i stort utökad licenskostnad för 
HR-system 2019.
Förslag: Finansiering via tilläggsbudget, alternativt via 
proportionell kostnadsfördelning till förvaltningarna baserat på 
antal anställda.

Ytterligare anpassningar 
behövs
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Reglemente för kommunala pensionärsrådet (KPR) i Osby 
kommun
Dnr KS/2019:16 003  

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta.

Reglemente för kommunala pensionärsrådet (KPR) i Osby kommun fastställs.

Sammanfattning av ärendet

Efter förändringar i ansvarsområden och med beaktande av såväl verksamhets- som 
personalresursmässiga skäl har reglementet för kommunala pensionärsrådet (KPR) i Osby 
kommun omarbetats. Den text som omarbetats/ändrats har gulmarkerats. 

Det omarbetade reglementet ska fastställas av kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag

Reglemente för kommunala pensionärsrådet (KPR) i Osby kommun

Petra Gummeson Benny Nilsson 

Kommundirektör Kanslichef 

http://www.osby.se/
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Reglemente för kommunala pensionärsrådet (KPR) i Osby 
kommun
Dnr KS/2019:15
Antaget av kommunfullmäktige den 11 februari 2019, § 

1. Allmänt syfte med verksamheten i KPR
Kommunen ska främja förutsättningar för goda levnadsförhållanden, bland annat för äldre, 
och i nära samverkan med organisationer främja goda miljöer i kommunen.

Kommunens mål för vård och omsorg ska uppnås i samråd med företrädare för ålders- och 
förtidspensionärernas organisationer inom kommunen.

Kommunens pensionärsråd (KPR) är ett viktigt organ för samråd och ömsesidig information 
mellan kommunen och företrädare för pensionärsorganisationerna. Det är därför angeläget, 
att KPR ges reella möjligheter att fullgöra sina uppgifter och att dess synpunkter beaktas.

2. Organisatorisk tillhörighet
KPR, som är ett samråds- och referensorgan knutet till hälsa- och välfärdsnämnden, är sam-
mansatt av representanter från kommunen och pensionärsorganisationer.

3. KPR:s uppgifter
Kommunen ska informera KPR om planer på förändringar av samhällsinsatsernas utform-
ning och organisation, som berör pensionärskollektivet, och inhämta synpunkter från KPR i 
så tidigt skede, att synpunkter och förslag kan påverka ärendets handläggning i aktuell 
nämnd eller styrelse.

Pensionärsorganisationernas representanter kan i KPR aktivt arbeta för förändringar i den 
kommunala verksamheten. De kan informera om och ge förslag till lämpliga anpassningar 
av det verksamhetsutbud som berör äldres förhållanden i samhället. KPR ska vara ett refe-
rens- och remissorgan med överläggningsrätt i frågor som berör pensionärer.

KPR ska inte behandla ärenden som rör enskild person.

4. Sammansättning
KPR består, för en tid som motsvarar aktuell mandatperiod, av sammanlagt tio (10) leda-
möter och tio (10) ersättare som utses i enlighet med vad som anges nedan.

Hälsa- och välfärdsnämnden, kommunstyrelsen och miljö- och byggnämnden utser vardera 
en (1) ledamot och en (1) ersättare.

Sju (7) ledamöter, med sju (7) personliga ersättare, utses av de pensionärsorganisationer med 
betalande medlemmar, som finns i kommunen och tillhör en riksorganisation av PRO eller 
SPF, enligt följande.
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Organisation Ledamöter Personliga ersättare
SPF Osby 2 2
PRO Loshult 1 1
PRO Osby kommun 2 2
PRO Örkened 2 2

5. Arbetsordning för KPR
Hälsa- och välfärdsnämnden utser ordförande och ersättare för ordföranden i KPR. Vice 
ordförande och ersättare för vice ordföranden utses bland företrädarna för pensionärsorga- 
nisationerna.

Ersättare har närvaro- och yttranderätt.

KPR ska sammanträda minst fyra (4) gånger per kalenderår, varav ett sammanträde ska 
hållas i anslutning till kommunens budgetbehandling. Sammanträdestider planeras av ord-
föranden tillsammans med sekreteraren.

Extra sammanträde ska hållas om KPR:s ordförande, majoriteten av ledamöterna eller hälsa- 
och välfärdsnämnden begär det.

Ledamot ska senast två (2) veckor före ordinarie sammanträde till ordförande eller sekretera-
re anmäla ärende. Dagordningen bör endast innehålla föranmälda ärenden. Skriftlig kallelse 
och föredragningslista sänds till ledamöterna samt, för kännedom, till ersättare, senast tio 
(10) dagar före sammanträde. Om inga ärenden anmälts bör sammanträde ställas in.

Presidiet bildar en beredningsgrupp med uppgift att bereda ärenden tolv (12) dagar före 
sammanträde och representera KPR i frågor där inte hela KPR sammankallas.

En (1) ledamot i Rådet för funktionshindrade (RFFH) har närvarorätt på KPR:s möten.

Hälsa- och välfärdsnämnden ansvarar för och fullgör kommunens uppgifter avseende 
administration och samordning av KPR:s sammanträden.

6. Sammanträdesersättning
Ledamöter erhåller arvoden, traktaments- och resekostnadsersättning enligt av kommun-
fullmäktiges fastställt arvodesreglemente för förtroendevalda.

Ändring av detta reglemente kan aktualiseras av KPR eller hälsa- och välfärdsnämnden.
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Reglemente för rådet för funktionshindrade (RFFH) i Osby 
kommun
Dnr KS/2019:15 003  

Förslag till 

Kommunfullmäktige föreslås besluta.

Reglemente för rådet för funktionshindrade (RFFH) i Osby kommun fastställs.

Sammanfattning av ärendet

Efter förändringar i ansvarsområden och med beaktande av såväl verksamhets- som 
personalresursmässiga skäl har reglementet för rådet för funktionshindrade (RFFH) i Osby 
kommun omarbetats. Den text som omarbetats/ändrats har gulmarkerats. 

Det omarbetade reglementet ska fastställas av kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag

Reglemente för rådet för funktionshindrade (RFFH) i Osby kommun.

Petra Gummeson Benny Nilsson

Kommundirektör Kanslichef 

http://www.osby.se/
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Reglemente för rådet för funktionshindrade (RFFH) i Osby 
kommun
Dnr KS/2019:15
Antaget av kommunfullmäktige den 11 februari 2019, §

1. Allmänt syfte med verksamheten i RFFH
Kommunen ska främja förutsättningar för goda levnadsförhållanden, bland annat för de 
funktionshindrade, och i nära samverkan med deras organisationer främja goda miljöer i 
kommunen.

Kommunens mål för de funktionshindrade ska uppnås i samråd med företrädare för deras 
organisationer inom kommunen.

Rådet för funktionshindrade (RFFH) är ett viktigt organ för samråd och ömsesidig infor-
mation mellan kommunen och företrädare för funktionshindrades organisationer. Det är 
därför angeläget, att rådet ges reella möjligheter att fullgöra sina uppgifter och att dess 
synpunkter beaktas.

2. Organisatorisk tillhörighet
RFFH, som är ett samråds- och referensorgan knutet till hälsa- och välfärdsnämnden, är 
sammansatt av representanter från kommunen och från funktionshindrades organisationer.

3. RFFH:s uppgifter
Kommunen ska informera RFFH om planer på förändringar av samhällsinsatsernas utform-
ning och organisation, som berör funktionshindrade, och inhämta synpunkter från rådet i så 
tidigt skede, att synpunkter och förslag kan påverka ärendets handläggning i aktuell nämnd 
eller styrelse.

De funktionshindrades representanter kan i rådet aktivt arbeta för förändringar i den kom-
munala verksamheten. De kan informera om och ge förslag till lämpliga anpassningar av det 
verksamhetsutbud som berör funktionshindrades förhållanden i samhället. RFFH ska vara 
ett referens- och remissorgan med överläggningsrätt i frågor som berör funktionshindrade.

RFFH ska inte behandla ärenden som rör enskild person.

4. Sammansättning
RFFH består, för en tid som motsvarar aktuell mandatperiod, av fem (5) ledamöter och fem 
(5) personliga ersättare varav hälsa- och välfärdsnämnden, barn- och utbildningsnämnden, 
kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsnämnden och miljö- och byggnämnden utser vardera 
en (1) ledamot och en (1) ersättare.

Härutöver består RFFH, även det för en tid som motsvarar aktuell mandatperiod, av leda-
möter och ersättare som företräder funktionshindrades organisationer. De funktionshindra-
des organisationer bör beakta åldersfördelningen bland de personer som avses representera 
dem på så sätt att såväl barn, ungdomar, vuxna som äldre är representerade.
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5. Arbetsordning för RFFH
Hälsa- och välfärdsnämnden utser ordförande och ersättare för ordföranden i RFFH. Vice 
ordförande och ersättare för vice ordföranden utses bland företrädarna för de funktionshin-
drades organisationer för mandatperioden.

Ersättare har närvaro- och yttranderätt.

RFFH ska sammanträda minst fyra (4) gånger per kalenderår, varav ett sammanträde ska 
hållas i anslutning till kommunens budgetbehandling. Sammanträdestider planeras till-
sammans med sekreteraren.

Extra sammanträde ska hållas om RFFH:s ordförande, majoriteten av ledamöterna eller 
hälsa- och välfärdsnämnden begär det.

Ledamöter ska senast två (2) veckor före ordinarie sammanträde till ordförande eller sekre-
terare anmäla ärende. Dagordningen bör endast innehålla föranmälda ärenden. Skriftlig 
kallelse och föredragningslista sänds till ledamöterna, för kännedom till ersättare, senast tio 
(10) dagar före sammanträden. Om inga ärenden anmälts bör sammanträde ställas in.

Presidiet bildar en beredningsgrupp med uppgift att bereda ärenden tolv (12) dagar före 
sammanträde och representera RFFH i frågor där inte hela RFFH sammankallas.

En (1) ledamot från kommunala pensionärsrådet (KPR) har närvarorätt på RFFH:s möten.

Hälsa- och välfärdsnämnden ansvarar för och fullgör kommunens uppgifter avseende admi-
nistration och samordning av RFFH:s sammanträden.

6. Sammanträdesersättning
Ledamöter erhåller arvoden, traktaments- och resekostnadsersättning enligt Kommunfull-
mäktiges fastställda regler för förtroendevalda.

Ändring av detta reglemente kan aktualiseras av RFFH eller hälsa- och välfärdsnämnden.
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Kommunförbundet Skåne, förslag till ny finansieringsmodell för 
beräkning av medlemsavgift
Dnr KS/2018:877 040  

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås besluta.

Styrelsens i kommunförbundet Skåne förslag, daterat den 7 december 2018, till ny 
finansieringsmodell för beräkning av medlemsavgift godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Kommunförbundet Skånes nuvarande finansieringsmodell bygger på summan av 
skatteintäkter och generella statsbidrag. Förbundsavgiften utgår med viss promille av den 
summan. Avgiften storlek bestäms varje år av styrelsen inom förbundsmötets angivna 
ramar. För år 2019 är avgiften bestämd att uppgå till 0,4 promille av förbundsmötets 
angivna max 0,5 promille. 

Förslaget till ny finansieringsmodell utgår från att alla kommunerna betalar samma avgift 
per invånare, för år 2019 uppgår denna till 21:25 kr per invånare. Den föreslagna 
finansieringsmodellen utgår från den avgift man tar ut året innan det år då förändringen 
genomförs och sedan görs en årlig justering av detta grundbelopp för pris- och 
lönekompensation. Om behov föreligger att justera grundbeloppet till nästkommande 
budgetår, t.ex. i anledning av en förändring av kommunförbundets uppdrag till 
kommunerna, föreslås detta beslutas av kommunförbundets styrelse i samband med beslut 
om nästkommande års medlemsavgift.

Finansieringsmodellen innebär, enligt kommunförbundet Skåne, inte några ökade 
medlemsavgifter till följd av ökat invånarantalet i kommunerna, eftersom det enbart är 
grundbeloppet och förändringen av pris- och lönekompensation som kommer att ligga till 
grund för den totala medlemsavgiften för nästkommande år. Eftersom alla kommuner 
föreslås betala lika per invånare kan det dock innebära att en kommun med stor 
befolkningsökning kan procentuellt få betala mer än en kommun som har oförändrad eller 
minskad befolkning. 

Den nya finansieringsmodellen föreslås införas fr.o.m. budgetåret 2020. Avgiftens storlek, 
både vad gäller justering av index och eventuell justering av grundbeloppet bestäms för 
varje år av styrelsen inom av förbundsmötet angiven ram.

http://www.osby.se/
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Beslutsunderlag
Kommunförbundet Skåne ”Viktig information kring förslag på ny finansieringsmodell för 
beräkning av medlemsavgift för Kommunförbundet Skåne”, 2018-12-19.

Kommunförbundet Skåne ”SAMMANTRÄDESPROTOKOLL”, 2018-12-07.

Kommunförbundet Skåne skrivelse ”Ny finansieringsmodell för beräkning av allmän 
medlemsavgift för Kommunförbundet Skåne – uppdatering i förhållande till 
Kommunförbundet Skånes arbetsutskott”, 2018-11-30, med Bilaga 1 ”Medlemsavgift till 
Kommunförbundet Skåne 2019 – Jämförelse mellan nuvarande modell och förslag på nu 
modell” och Bilaga 2 ”Medlemsavgift till Kommunförbundet Skåne 2020 – Exempel 
(uppräkning med 3 % ifh till 2019)”.

Petra Gummeson Benny Nilsson 

Kommundirektör Kanslichef 
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nästkommande års medlemsavgift. Den nya finansieringsmodellen föreslås införas 
fr.o.m. budgetåret 2020. Avgiftens storlek, både vad gäller justering av index och 
eventuell justering av grundbeloppet bestäms för varje år av styrelsen inom av 
förbundsmötet angiven ram. 
 
Kommunförbundet Skånes nuvarande finansieringsmodell 
 
Förbundets nuvarande finansieringsmodell bygger på summan av skatteintäkter och 
generella statsbidrag. Förbundsavgiften utgår med viss promille av den summan. 
Avgiften storlek bestäms varje av styrelsen inom förbundsmötets angivna ramar. För 
2019 är avgiften beslutad till 0,4 promille av förbundsmötets angivna max 0,5 promille. 
 
Medlemsavgiftens storlek, utifrån nuvarande finansieringsmodell, kan variera i stor grad 
mellan medlemskommunerna och år. 
 
 
Vid eventuella frågor, vänligen kontakta: 

 
E-post: alexander.brydon@kfsk.se 
Telefon: 0728 - 85 47 24 
 
 
Vänligen skicka ert svar via brev eller e-post till adresserna nedan: 
 
Kommunförbundet Skånes kansli 
Box 52 
221 00 Lund 
E-post: alexander.brydon@kfsk.se  

mailto:alexander.brydon@kfsk.se
mailto:alexander.brydon@kfsk.se
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Fördelning av arbetsmiljöuppgifter
Dnr KS/2019:27 026  

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen 

- Fördelning av arbetsmiljöuppgifter antagen av kommunstyrelsen § 2015:63 upphör att 
gälla
- Tillstyrka förslag till fördelning av arbetsmiljöuppgifter inom 
kommunstyrelseförvaltningen
- Uppdra åt kommunstyrelsens ordförande att fördela arbetsmiljöuppgifter enligt förslag 
till kommundirektören

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen som företrädare för Osby kommun i egenskap av arbetsgivare ansvarar 
för arbetsmiljön i de verksamheter som ligger inom kommunstyrelsens ansvarsområde. 
Det ligger på arbetsgivarens högsta ledning, i detta fallet kommunstyrelsen, att påbörja 
uppgiftsfördelningen. Ledningen har därefter en fortlöpande skyldighet att löpande 
bevaka att uppgiftsfördelningen i praktiken fungerar och vid behov göra justeringar.
Uppgiftsfördelning innebär att en eller flera personer får i uppgift att sköta 
arbetsmiljöuppgifter som hänger samman med deras övriga arbete. Förutsättning för att en 
person ska bli tilldela en arbetsmiljöuppgift är att han eller hon har den kompetens, de 
befogenheter och de resurser som krävs för att kunna utföra uppgiften.
Med anledning av ny organisation samt ny mandatperiod ska fördelning av 
arbetsmiljöuppgifter ske.
Inom kommunstyrelseförvaltningen föreslås arbetsmiljöuppgifter fördelas på tre nivåer.
1. Kommunstyrelsen
2. Kommundirektör
3. Avdelningschef/Enhetschef 

Beslutsunderlag

Förslag till fördelning av arbetsmiljöuppgifter för Kommunstyrelseförvaltningen.
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Beslutet skickas till 

Kommundirektör

Hr-chef

Petra Gummeson Anna Olsson  
Kommundirektör HR-chef 



 

Besöksadress Västra Storgatan 35 
Postadress Kommunledningskontoret 
 283 80 Osby 

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

Hemsida www.osby.se 
Organisationsnr 212000-0902 

PlusGiro 11 16 61-5 
Bankgiro 281-6809 
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2019-01-10                   
Dnr: KS/2019:27 

 

  
  

  
  

  
    

 

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter inom 
Kommunstyrelsens område, 
Kommunstyrelseförvaltningen 

Med arbetsmiljö menas den fysiska, psykiska och sociala miljö som 
arbetstagare på en arbetsplats vistas i. Enligt föreskriften AFS 2001:1 
Systematiskt arbetsmiljöarbete ska uppgifterna i arbetsmiljöarbetet fördelas 
på bestämda personer eller befattningar. 
Förutsättningen för att en person ska bli tilldelad arbetsmiljöuppgifter är att 
hon eller han har den kompetens, de befogenheter och resurser som krävs 
för att kunna utföra uppgifterna inom sitt arbetsområde. Den som har blivit 
tilldelad arbetsmiljöuppgifter har till uppgift att verka för att risker i arbetet 
förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppstår. 
Tilldelning av arbetsmiljöuppgifter ska dokumenteras skriftligt på avsedd 
blankett. 
Inom kommunstyrelsens område, kommunstyrelseförvaltningen fördelas 
arbetsmiljöuppgifter på följande nivåer: 

1. Kommunstyrelsen 
2. Kommundirektör 
3. Avdelningschef/Enhetschef 

Vid befattningshavares frånvaro ska ersättare förordnas skriftligt genom 
blankett. 

 

Nivå 1. Kommunstyrelsen 

Osby kommun företräds ytterst av respektive nämnd när det gäller ansvaret 
för arbetsmiljöfrågor.  Fortlöpande tillsyn över att arbetsmiljön är 
tillfredsställande måste dock läggas ut på ett sådant sätt att 
arbetsmiljöarbetet blir en naturlig och integrerad del av övrigt driftsansvar. 
Kommunstyrelsen beslutar om fördelning av arbetsmiljöuppgifter inom sitt 
förvaltningsområde. Ledamöterna är därefter skyldiga att fortlöpande 
bevaka att uppgiftsfördelningen fungerar i praktiken och ska vid behov göra 
ändringar i den. Revidering kan till exempel bli aktuell vid en 
omorganisation. 
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Returneras en arbetsmiljöuppgift till kommunstyrelsen så är det ledamöterna 
i nämnden som ska sköta den uppgiften fram till dess att kommunchefen 
åter anser sig ha den kompetens och de resurser och befogenheter som är 
nödvändiga för uppgiften. 

 

Nivå 2. Kommundirektör 

Kommundirektören är högst beslutande tjänsteman med övergripande 
ansvar för arbetsmiljöfrågor. Kommundirektören ska fortlöpande inhämta 
och vidarebefordra kunskap om lagar, föreskrifter och avtal som rör området 
samt kunskap om arbetsmiljöarbetet inom den egna förvaltningen. 
Kommundirektören ska: 

1. Organisera arbetsmiljöarbetet i fråga om planering, ledning och 
kontroll inom verksamhetsområdet i samråd med den centrala 
samverkansgruppen 

2. Klargöra uppgiftsfördelning till underställda chefer genom skriftligt 
kontrakt samt tillse att de personerna har den kompetens, de 
befogenheter och resurser som krävs för att kunna sköta uppgifterna 

3. Tillse att det systematiska arbetsmiljöarbetet tillämpas i 
verksamheten för att kartlägga arbetsmiljön, att undanröja risker och 
brister i arbetsmiljön, att åtgärder vidtas och följs upp samt för att i 
övrigt uppnå en god arbetsmiljö 

4. Årligen planera, sammanställa och utvärdera det systematiska 
arbetsmiljöarbetet inom kommunstyrelseförvaltningen. Ansvara för 
att de eventuella brister inom förvaltningen som framkommer i 
kommunens årliga uppföljning av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet rättas till omgående eller förs in i en 
handlingsplan 

5. Stimulera initiativ på arbetsmiljöområdet 
6. Tillse att årlig sammanställning görs över ohälsa, olyckor och tillbud 
7. Tillse att riskbedömning/konsekvensbedömning blir gjorda på 

övergripande förvaltningsnivå 
8. Åtgärda inom förvaltningen övergripande arbetsmiljöbrister 
9. Tillse att det inom förvaltningen finns en på lämpligt sätt organiserad 

arbetsanpassnings- och rehabiliteringsverksamhet 
10. Fortlöpande skapa ekonomiska och personella förutsättningar för ett 

i praktiken fungerande arbetsmiljöarbete 
11. Ta emot framställning från skyddsombud, som ej är nöjd med chefs 

besked i arbetsmiljöfråga eller som anser att åtgärd ej vidtagits inom 
skälig tid, samt utan dröjsmål ge besked om hur frågan kommer att 
handläggas (AML kap 6, 6a §) 

12. Informera nämnden regelbundet om arbetsmiljöarbetet 
13. Åtgärda brister i arbetsmiljön inom eget arbetsområde (och 

eventuellt även uppgifter inom andras arbetsområden som har 
returnerats till kommundirektör) eller returnera vidare 
arbetsmiljöuppgiften till kommunstyrelsen om kunskap, resurser 
och/eller befogenheter saknas. 
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14. Tillse att årliga medarbetarsamtal genomförs 
15. Tillse att underställda chefer samt medarbetare har skrivit på 

arbetsmiljöförsäkran 
16. Tillse att förelagda arbetsmiljöuppgifter på nivå 3 utförs 

 

Nivå 3. Avdelningschef/Enhetschef 

Avdelningschef/Enhetschef ska vara väl förtrogen med Osby kommuns 
arbetsmiljöpolicy och rutin för arbetsmiljöarbete (personalhandboken). 
Avdelningschef/Enhetschef ska fortlöpande inhämta och vidarebefordra 
kunskap om lagar, föreskrifter och avtal som rör området samt ha kunskap 
om befintlig arbetsmiljöorganisation. 
Avdelningschef/Enhetschef ska: 

1. Organisera arbetsmiljö-, arbetsanpassnings- och 
rehabiliteringsverksamheten inom enheten samt medverka i 
utarbetandet av interna föreskrifter och instruktioner m.m. 

2. Tillse att underställda arbetstagare, speciellt nyanställda och 
minderåriga får fortlöpande information och instruktion om 
arbetsmetoder, olycksfallsrisker m.m för att förebygga ohälsa och 
olycksfall 

3. Tillse att bestämmelserna i arbetsmiljölagen och 
arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter, arbetsmiljöförordningen, lagen 
om allmän försäkring samt andra bestämmelser i avtal följs. 

4. Årligen planera samt sammanställa och utvärdera det systematiska 
arbetsmiljöarbetet inom enheten i samarbete med skyddsombud och 
om möjligt även medarbetare 

5. Informera kommundirektören om arbetet med arbetsmiljöfrågor 
inom verksamheten 

6. Tillse att hjälpmedel och personlig skyddsutrustning finns och 
används samt i tillämpliga fall arbetsinstruktioner 

7. Speciellt uppmärksamma risker i samband med ev. ensamarbete 
8. Fortlöpande informera om verksamhetsförändringar samt genomföra 

risk- och konsekvensbedömningar och åtgärda risker inom 
befogenhet och resurser samt upprätta handlingsplan för åtgärder 
som inte kan vidtas omedelbart 

9. Kartlägga risker och brister i arbetsmiljön bl a genom att medverka i 
skyddsronder minst en gång per år. Se till att risker och brister 
undanröjs och om det inte är möjligt, vidta åtgärder för att minska 
dem. Upprätta handlingsplaner för åtgärder som inte omgående kan 
vidtas samt tillse att arbetsmiljöinsatserna får avsedd effekt 

10. Vid arbetsolycka, arbetssjukdom och tillbud anmäla enligt rutin samt 
göra utredning och åtgärd inom befogenhet och resurs 

11. Tillse att den anställdes rehabiliteringsbehov kartläggs och att 
erforderliga rehabiliteringsåtgärder vidtas 

12. Tillse att arbetsmiljöarbetet sker i samverkan med skyddsombud 
13. Vid framställning i frågor som gäller arbetsmiljön utan dröjsmål ge 

skyddsombud besked om resultatet av handläggningen 
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14. Medverka i planering och projektering för nyanskaffning och 

ändring av lokaler och inventarier. Underrätta huvudskyddsombud 
om beslut i ärende rörande byggnadslov 

15. Genomföra årliga medarbetarsamtal med underställd personal. 
16. Stimulera arbetsmiljöverksamheten bland personalen bland annat 

genom att regelbundet diskutera arbetsmiljöfrågor vid 
arbetsplatsträffar 

17. Se till att säkerhetsnivån upprätthålls och att säkerhetsarbetet bedrivs 
som en integrerad del av de dagliga rutinerna. Samarbeta med 
säkerhets- och brandskyddsombud för att uppnå en god arbetsmiljö 

18. Tillse att underställda arbetstagare har skrivit på 
arbetsmiljöförsäkran 

19. Till kommundirektören returnera varje arbetsmiljöfråga som saknar 
befogenhet och resurs för att lösas 

20. Utföra samordningsuppgifterna på arbetsställen, där du bedriver 
verksamhet 

21. Efter samråd med närmaste chef utse ersättare, som tar över 
arbetsuppgifterna inom arbetsmiljöområdet vid längre frånvaro så 
som semester och sjukdom 
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Kommunstyrelseförvaltningen 
Benny Nilsson 
0709 – 318 166 
benny.nilsson@osby.se 

Besöksadress Västra Storgatan 35
Postadress 
Kommunstyrelseförvaltningen
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

Övertagande av vården av allmänna handlingar i anledning av 
organisationsförändringar
Dnr KS/2019:8 004  

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta.

1. Samtliga allmänna handlingar från barn- och skolnämnden, samt vissa handlingar från 
kommunstyrelsens förvaltning för utbildning och arbete, bland annat gymnasieskola, 
vuxenutbildningen och ensamkommande flyktingbarn, samt handlingar från 
kommunstyrelsens samhällsbyggnadsförvaltning, bland annat kultur och fritid, som 
inte överlämnats till arkivmyndigheten senast den 28 februari 2019 ska överlämnas till 
barn- och utbildningsnämnden.

2. Samtliga allmänna handlingar från vård- och omsorgsnämnden, samt vissa handlingar 
från kommunstyrelsens förvaltning för utbildning och arbete, bland annat 
försörjningsstöd och arbetsmarknadsenhet, som inte överlämnats till arkivmyndigheten 
senast den 28 februari 2019 ska överlämnas till hälsa- och välfärdsnämnden.

3. Samtliga allmänna handlingar från kommunstyrelsens samhällsbyggnadsförvaltning, 
med undantag för kultur och fritid, samt handlingar från kommunstyrelsens 
serviceförvaltning, kost och lokalvård, som inte överlämnats till arkivmyndigheten 
senast den 28 februari 2019 ska överlämnas till samhällsbyggnadsnämnden.

Sammanfattning av ärendet
Vid årsskiftet upphör barn- och skolnämnden som myndighet och deras ansvarsområden 
övertas av barn- och utbildningsnämnden. Vissa delar av kommunstyrelsens förvaltning 
för utbildning och arbete, bland annat gymnasieskola, vuxenutbildning och 
ensamkommande flyktingbarn, samt vissa delar av kommunstyrelsens 
samhällsbyggnadsförvaltning, bland annat kultur och fritid, och deras ansvarsområden 
övertas av barn- och utbildningsnämnden. Vården av dessa allmänna handlingar, som inte 
överlämnats till arkivmyndigheten, bör då övertas av barn- och utbildningsnämnden.

Vid årsskiftet upphör vård- och omsorgsnämnden som myndighet och deras 
ansvarsområden övertas av hälsa- och välfärdsnämnden. Vissa delar av kommunstyrelsens 
förvaltning för utbildning och arbete, bland annat försörjningsstöd och 
arbetsmarknadsenhet övertas av hälsa- och välfärdsnämnden. Vården av dessa allmänna 
handlingar, som inte överlämnats till arkivmyndigheten, bör då övertas av hälsa- och 
välfärdsnämnden.

Vid årsskiftet upphör kommunstyrelsens samhällsbyggnadsförvalting och deras 
ansvarsområden, med undantag för kultur och fritid, övertas av 
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samhällsbyggnadsnämnden. Vissa delar av kommunstyrelsens serviceförvaltning, bland 
annat kost och lokalvård, övertas av samhällsbyggnadsnämnden. Vården av dessa 
allmänna handlingar, som inte överlämnats till arkivmyndigheten, bör då övertas av 
samhällsbyggnadsnämnden. 

Enligt § 15 arkivlagen (1990:782) krävs ett beslut av kommunfullmäktige för att en 
kommunal myndighet ska kunna avhända sig allmänna handlingar.

Benny Nilsson Håkan Dahlbeck
Kanslichef Arkivarie 
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Datum
2018-12-04      

Vård och omsorg
Helena Ståhl, 0479-52 84 08
helena.stahl@osby.se

SPF Seniorerna
Blombygård
283 91 Osby

Svar på skrivelse om bemanning i äldreomsorgen

Vård och omsorgsnämnden har tagit del av SPF Seniorernas skrivelse på 
nämndsmötet den 13 december. 
Nämnden är helt överens med SPF om att de riktade statsbidragen har haft 
en mycket positiv effekt för äldreomsorgen.
Enligt den information som nämnden har fått ta del av kommer det riktade 
statsbidraget att ingå i mer generella statsbidrag för 2019. Nämnden och 
förvaltningen har vid ett flertal tillfällen under budgetprocessen hösten 2018 
därför framhållit vikten av att nämnden får ta del av de generella 
statsbidragen motsvarande den summa som de riktade statsbidragen har 
omfattat, ca 3,5 mkr för Osby kommuns del. 
I den ram som kommunfullmäktige beslutade om den 26 november finns 
ingen extra tilldelning för någon bemanningssatsning inom äldreomsorgen. 
Det är dock i dagsläget fortfarande oklart vilka resurser som staten kommer 
att tilldela kommunerna. 
Om det fortsatt inte kommer att tillföras statliga medel, genom t ex statliga 
generella eller riktade statsbidrag, för en fortsatt förstärkt bemanning inom 
äldreomsorgen kommer den låga bemanningen påverka arbetsmiljön för de 
anställda och kvaliteten på vården i negativ riktning. Risken är stor att 
förvaltningen måste ta in extra personal för att kunna säkra en 
tillfredsställande kvalitet, vilket kommer att påverka äldreomsorgens budget 
negativt.
Vård och omsorgsnämnden har beslutat att skicka er skrivelse och 
förvaltningens svar vidare till kommunstyrelsen.

Helena Ståhl
Förvaltningschef



TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2018-11-22 

Sida
1(2)

Vård och omsorg 
Lina Bengtsson 
0479528300 
lina.bengtsson@osby.se 

Besöksadress Västra Storgatan 35
Postadress Vård och omsorg
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

Skrivelse från SPF Seniorerna i Osby ang Bemanning i 
äldreomsorgen
Dnr VON/2018:102 730  

Vård och omsorg förslag till Vård och omsorgsnämnden 

Vård och omsorg skickar skrivelsen vidare till kommunstyrelsen samt ger förvaltningen i 
uppdrag att svara SPF.

Sammanfattning av ärendet

Äldresatsningen har tidigare kommit från regeringen riktat till bemanningen inom 
äldreomsorgen i form av riktade pengar. Enligt den information som nämnden har fått ta 
del av kommer det istället att komma generella statsbidrag kommande år. Om 
kommunens politiker fattar beslut om att de pengarna inte kommer äldreomsorgen till del 
kommer bemanningen och kvaliteten på vården att påverkas kraftigt. Risken är stor att 
förvaltningen måste ta in extra personal för att kunna säkra en tillfredsställande kvalitet, 
vilket kommer att påverka äldreomsorgens budget negativt.

Med anledning av ovanstående problematik har SPF pensionärerna skickat en skrivelse 
till nämnden där de uttrycker sin oro för äldreomsorgen och uppmanar politikerna att 
bevaka att eventuella statsbidrag kommer äldreomsorgen till del.

Skrivelsen behöver skickas vidare till de som hanterar kommande budget samt behöver 
SPF pensionärerna få ett svar på skrivelsen.

Finansiering

Bemanningen inom äldreomsorgen är beroende av äldresatsningen för att hålla en 
acceptabel nivå.

Beslutsunderlag

Här anges de handlingar som ska skickas med till den politiska behandlingen av ärendet. 
En rad per handling, som anges i kronologisk ordning. Senast daterade handlingen 
sorteras sist.
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Ärende

Här beskriver du hela ärendet om det inte finns tillräckligt med plats för det under 
”Sammanfattning av ärendet”. I det fall då ärendet kan beskrivas på mindre än en A4-sida, 
är det tillräckligt att enbart använda rubriken ”Sammanfattning av ärendet”.

 

Beslutet skickas till 

Helena Ståhl Lina Bengtsson 
Förvaltningschef MAS/Områdeschef hälso-och sjukvård 
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