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MOSBY 
�KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-03-05 

Samhällsbyggnadsnämnden 

§ 31

Tillfälliga lokaler 7-9 på naturbruk mellan 2019-2024 

SBN/2019 :22 291 

Beslut 

- Huvudbyggnaden samt Dufveska på Naturbruksområdet iordnings
ställs för en 7-9 skola 2019-2024

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige att besluta om att tillföra 1 937 000 kr i investe
ringsmedel och 500 000 kr för utökade driftkostnader under 2019.

Sammanfattning av ärendet 

Barn och utbildningsnämnden beslutade 2019-01-08 att föreslå samhälls
byggnadsnämnden besluta att Lokaler på Naturbruksområdet (Biotopen) 
används som tillfälliga lokaler för grundskolan läsår 2019/2020 och 
2020/2021. 

Rapporten beskriver för- och nackdelar, enbart med fokus på lokaler, kost 
och städ. Övriga faktorer bortses i denna rapport 

Samhällsbyggnad har tidigare utrett kostnaderna som det innebär för sam
hällsbyggnadsförvaltningen gällande Biotopen och Huvudbyggnaden. 
Ärendet hänsköts för ytterligare beredning där förslaget med att använda 
Dufveska istället för Biotopen för att undvika uppläsning av området då 
vidare utredning har visat på ett behov av minst fem år och inte bara två år. 

Det är möjligt att under en begränsad tid med relativt små insatser som är 
beskrivna i denna rapport använda Biotopen som skola. Det krävs dock en 
mycket djupare utredning där de pedagogiska aspekterna samt miljön och 
lokalernas skick tydligare utreds vid det fall att lokalerna avses att användas 
längre tid än tre år. 

Rapporten visar att det är möjligt att använda lokaler på naturbruk och bero
ende på valet av Biotopen eller Dufveska innebär det olika driftkostnader 
samt investeringskostnader. En uppskattad merkostnad på driften med 
1 321 667 SEK under 2019 och 1 861 667 SEK från 2020 där totalt 965 000

SEK behöver investeras för alternativet med Biotopen. För alternativet med 
Dufveska innebär det en uppskattad merkostnad på driften med 1 387 400

SEK under 2019 och 2 167 400 SEK från 2020 där totalt 1937000 SEK

behöver investeras 

Finansiering 
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Samhällsbyggnad, Mark och exploatering 

Tillfällig grundskola 7-9 på Naturbruk 
Klicka här för att ange text. 

 

  



Osby kommun 
Datum 

2018-12-17 
      

       
Sida 

2(11) 

 

 

Sammanfattning 

Uppdraget har kommit från Barn och Utbildning och gäller en förfrågan vad 

kostnaden för att använda delar av naturbruk för eleverna 7-9 från 

Parkskolan tillfälligt under 2-3 år, där det jämförs med att fortsätta använda 

lokalerna i Visseltoftaskolan. 

 

Anledningen till att inte utreda möjligheten att stanna kvar på Parkskolan 

beror på att det saknas lokaler samt att köket redan idag är utnyttjat maximalt 

och det är inte möjligt att tillaga eller servera fler personer. 

 

 Rapporten beskriver för och nackdelar, enbart med fokus på lokaler, kost 

och städ. Övriga faktorer bortses i denna rapport 

 

Det är möjligt att under en begränsad tid med relativt små insatser som är 

beskrivna i denna rapport använda Biotopen som skola. Det krävs dock en 

mycket djupare utredning där de pedagogiska aspekterna samt miljön och 

lokalernas skick tydligare utreds vid det fall att lokalerna avses att användas 

längre tid än tre år. 

 

Rapporten visar att det är möjligt att använda lokaler på naturbruk och 

beroende på valet av Biotopen eller Dufveska innebär det olika 

driftkostnader samt investeringskostnader. En uppskattad merkostnad på 

driften med 1 321 667 SEK under 2019 och 1 861 667 SEK från 2020 där 

totalt 965 000 SEK behöver investeras för alternativet med Biotopen. För 

alternativet med Dufveska innebär det en uppskattad merkostnad på driften 

med 1 387 400 SEK under 2019 och 2 167 400 SEK från 2020 där totalt 1 

937 000 SEK behöver investeras 
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1 Inledning 

Uppdraget har kommit från Barn och Skola och gäller en förfrågan vad 

kostnaden för att använda delar av naturbruk för eleverna 7-9 från 

Parkskolan tillfälligt under 2-3 åt, där det jämförs med att fortsätta använda 

lokalerna i Visseltoftaskolan.  

Anledningen till att inte utreda möjligheten att stanna kvar på Parkskolan 

beror på att det saknas lokaler samt att köket redan idag är utnyttjat maximalt 

och det är inte möjligt att tillaga eller servera fler personer. 

Rapporten beskriver för och nackdelar, enbart med fokus på lokaler, kost och 

städ. Övriga faktorer bortses i denna rapport 

 Problemområde 

Rapporten kommer att användas som underlag för beslut i BUN för hur 

verksamheten tillfälligt ska organiseras innan den framtida lokalplanen 

beslutas gällande framtidens grund och förskola i Osby tätort. 

 Syfte och mål 

Kostnadsjämförelse för användande av lokalerna på naturbruk ställs i 

relation till användandet av Visseltoftaskolan. Beskrivning av miljön och 

vilka åtgärder som inberäknas i de tillfälliga lokalerna.  

 

Kostnaderna specificeras med både drift- och investeringskostnad för de 

ökade kostnaderna med att börja använda Naturbruk. Visseltoftaskolan 

används som jämförelse där kostnaden sätts till 0 kr, då inga förändringar 

behöver göras gällande fastighet, kost och städ. 

 Avgränsning 

Avgränsningen innebär för Naturbruks del att parkskolans 7-9 flyttas till 

Naturbruk, där lämpligaste lokal är Biotopen samt huvudbyggnaden med 

matsal. Totalt flyttas tre klasser med ca 100-120 elever. Det behövs tre 

klassrum samt tre grupprum, arbetsrum för pedagoger, matsal, uppehållsrum 

etc.  

 Metod 

Platsbesök har skett, där kostnadsbedömningar tagits fram både gällande 

lokaler samt, kost och lokalvård. Kim Olsen, kost och lokalvårdschef har 

deltagit i utredningen. Områdeschef Jessica Jönsson Barn- och utbildning har 

deltagit vid platsbesök och har intervjuats gällande användningen.  
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2 Resultat 

Naturbruk 

Lokal Biotopen 
 

Generellt  
Biotopen innehåller en källare samt plan 1 och plan 2. Tillgänglighet saknas 

i hela Biotopen, då ingen ramp, hiss eller lift finns i byggnaden. Det innebär 

att personer med rörelsehinder ej kan vistas i lokalerna. Brandskyddet är 

glest och behöver förstärkas med en utbyggnad av fler branddetektorer. 

Samtliga lokaler behöver utrustas med genomlysta utrymningskyltar och 

brandskyddsdokumentationen behöver uppdateras. 

Ventilationen är enbart dimensionerad för ett mindre antal personer, totalt 88 

personer. Det är möjligt att varva upp ventilationen i de utrymmen som idag 

har en ventilation till ca 100 personer, det innebär ca 25 elever inklusive 

pedagog per klassrum. Det är även viktigt att beakta att flertalet rum som 

tidigare varit boende ej har någon annan ventilation än en mekanisk 

ventilation och kan ej användas som arbetsrum, grupprum eller samlingsrum. 

Se bifogade planritningar för rum som innehar en ventilation. 

Generellt är ytskiktet i lokalerna i behov av underhållsarbete, men under en 

tillfällig period 2-3 år är det möjligt efter diskussion med Jessica Jönsson 

möjligt att göra minimalt med insatser.  

Det trådlösa nätverket är inte dimensionerad för detta antal elever, då 

elevantalet på NB minskat de senaste åren har inga uppgraderingar eller 

underhåll genomförts. Det finns fiber indragit med tillräcklig kapacitet men 

utrustningen är gammal, risken finns att IT-strulet som finns i Visseltofta 

upprepas. 

 

Ingen utemiljö är med i denna rapport, utemiljön lämnas som den är i 

dagsläget. 

Källare 
Källaren har lågt i tak och kan ej användas för verksamhet med elever i klass 

7-9. Den saknar ventilation samt att där finns oskyddade kablar och andra 

tekniska installationer där elever i den åldern ej bör vistas. Därför bör 

källaren låsas och att åtkomst ej kan ske.  

Plan 1 

Plan 1 innehåller tre klassrum och ett grupprum. Ventilationen är ok för 25 

personer per klassrum. Brandskyddet behöver utökas och ytskiktet lämnas 

orört.   

Plan 2 

Plan 2 innehåller ett klassrum och två grupprum alternativt arbetsrum, samt 

sex st före detta elevboende rum. De rummen behöver utrustas med 

ventilation för att kunna användas som arbetsrum eller grupprum. Det 

behöver vidare utredas hur den tekniska lösningen ska ske, då frånluft i 

rummen finns. Brandskyddet behöver utökas och ytskiktet lämnas orört.   
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Lokal Dufveska 
 

Generellt  
Dufveska innehåller en källare samt plan 1, plan 2 och en vindsvåning. 

Tillgänglighet saknas i hela Dufveska, då ingen ramp, hiss eller lift finns i 

byggnaden. Det innebär att personer med rörelsehinder ej kan vistas i 

lokalerna. Brandskyddet är glest och behöver förstärkas med en utbyggnad 

av fler branddetektorer samt en ny brandcentral och larmsändare. Samtliga 

lokaler behöver utrustas med genomlysta utrymningskyltar och 

brandskyddsdokumentationen behöver uppdateras. Byggnaden saknar 

brandceller och det behöver skapas i hela byggnaden. Det innebär 

brandklassning uppåt, nedåt och sidorna, vilket kommer innebära ett stort 

arbete. 

Ventilationen saknas i två av klassrummen och där behövs kompletteras med 

ventilation.  

Generellt är ytskiktet i lokalerna i behov av underhållsarbete, men eftersom 

väggarna ska brandklassas så renoveras även ytskikten som berörs.  

Det trådlösa nätverket är inte dimensionerad för detta antal elever, då 

elevantalet på NB minskat de senaste åren har inga uppgraderingar eller 

underhåll genomförts. Det finns fiber indragit med tillräcklig kapacitet men 

utrustningen är gammal, risken finns att IT-strulet som finns i Visseltofta 

upprepas. 

 

Ingen utemiljö är med i denna rapport, utemiljön lämnas som den är i 

dagsläget. 

Källare 
Kommer ej att användas, finns ett litet museum  

Plan 1 

Innehåller ett klassrum samt personalmatsal.   

Plan 2 

Plan 2 innehåller två klassrum som behöver kompletteras med ventilation 

Vindsvåning 

Kommer ej att användas 
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Lokal huvudbyggnad med matsal. 

Generellt 

Plan 1 är tänkt att användas där matsal och kök finns. Matsalen föreslås att 

även användas som uppehållsrum.  

Tillgänglighet saknas i hela byggnaden, då ingen ramp, hiss eller lift finns i 

byggnaden. Det innebär att personer med rörelsehinder ej kan vistas i 

lokalerna. Brandskyddet är glest och behöver förstärkas med en utbyggnad 

av fler branddetektorer och brandskyddsdokumentationen behöver 

uppdateras. 

Ytskiktet är bra och behöver ej underhållas.  

Plan 1  
Arbetsrum i gott skick finns till personalen. Köket är i mycket bra skick, 

men diverse utrustning behöver köpas in, då köket varit stängt och vissa 

maskiner och redskap tagits för användning i andra kök runt om i 

kommunen.  

 

Matsalen är även den i mycket gott skick och det finns inga bekymmer med 

varken ventilation o dylikt. 

 

Kost 

Köket behöver öppnas upp igen som ett tillagningskök. Det är inte möjligt 

att hämta mat från något annat kök, då kapacitet saknas. Det innebär att det 

inte räcker att öppna köket som ett mottagningskök. Det som krävs är ett 

fullt ut tillagningskök. (Kostnad för råvaror är inte medräknade, då de tar ut 

varandra med Visseltoftaskolan). 1,5 resurser behövs i köket.  

Städ 

Städning behöver utföras i lokalerna, hela Biotopen samt Plan 1 på 

huvudbyggnaden. 0,5 resurser behövs för städning 

 

Visseltoftaskolan 

Visseltoftaskolan är sedan den tillfälliga flytten redan åtgärdad och inga 

övriga lokalkostnader behöver läggas på denna lokal. 

Eventuellt kan städningen minska av två klassrum, men kostnaden för detta 

beräknas vara försumbar.  Kökspersonalen kan ej minskas då det redan idag 

enbart är plats för en resurs i Visseltofta vilket resulterar i att en besparing 

uteblir. Kostnaden minskar från en 92 % till 82 % tjänst.  
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Ekonomi 
Kostnaderna för att tillfälligt bedriva grundskoleverksamhet på naturbruk (7-

9) uppskattas enligt nedanstående. 

 

Alternativ Huvudbyggnad och Biotopen 

Investeringar:  
Brandskydd    95 000 SEK 

Nätverk  160 000 SEK  

Lokalanpassningar 380 000 SEK  (ventilation, elarbete, larm, ytskick) 

Kök  300 000 SEK  (grytor, utrustning, värmeskåp) 

Städ    30 000 SEK 

 

Totalt  965 000 SEK 

 

Drift per år: 

Hyra (ca 900 kvm) 540 000 SEK (Ingår redan i hyran 2019) 

Kost  750 000 SEK (1,5 tjänst) 

Städ  250 000 SEK (0,5 tjänst) 

Avskrivningar 3 år 321 667 SEK  (investeringar 965 tkr) 

 

Totalt  1 321 667 SEK 1 861 667 SEK (2020) 

 

Den totala kostnaden uppskattas till ca 1,3 mnkr första året och 1,9 mnkr per 

år från 2020. Det är dock viktigt att belysa att hyreskostnaden kan vara i 

underkant, då inga mätare finns på byggnaderna och värme och elkostnad 

är beräknad enligt schablon. Tittar man närmare på byggnadernas skick, så 

bedöms de eventuellt inte vara så energieffektiva som schablonen beskriver.  

 

Kvadratmeterytan är beräknad som att källaren på biotopen ej används. 

 

Alternativ Huvudbyggnad och Dufveska 

Investeringar: 

Brandceller (enbart bjälklag)  300 000 SEK 

Brandskyddsinklädnad  50 000 SEK  

Brandlarm    250 000 SEK 

Brandtrappa   150 000 SEK 

Ventilation   145 000 SEK 

Nätverk   90 000 SEK  

Lokalanpassningar  450 000 SEK  (elarbete, larm, 

ytskick) 

Kök   300 000 SEK  (grytor, utrustning, 

värmeskåp) 

Städ    30 000 SEK 

Oförutsätt   10% 

 

Totalt  1 937 000 SEK 
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Drift per år: 

Hyra (ca 1300 kvm) 780 000 SEK (Ingår redan i hyran 2019) 

Kost  750 000 SEK (1,5 tjänst) 

Städ  250 000 SEK (0,5 tjänst) 

Avskrivningar 5 år 387 400 SEK  (investeringar 1 937 tkr) 

 

Totalt  1 387 400 SEK 2 167 400 SEK (2020) 

 

Den totala kostnaden uppskattas till ca 1,4 mnkr första året och 2,2 mnkr per 

år från 2020. Det är dock viktigt att belysa att hyreskostnaden kan vara i 

underkant, då inga mätare finns på byggnaderna och värme och elkostnad 

är beräknad enligt schablon. Tittar man närmare på byggnadernas skick, så 

bedöms de eventuellt inte vara så energieffektiva som schablonen beskriver.  

 

Kvadratmeterytan är beräknad som att källaren och vindsvåningen på  

dufveska ej används. 
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3 Slutsatser och rekommendationer 

Det är viktigt att påpeka att beräkningarna i denna utredning är under 

förutsättning att byggnaden tillfälligt används som skola. Underhållet är 

eftersatt och tillgänglighet saknas. Det är möjligt att under en begränsad tid 

med relativt små insatser som är beskrivna i denna rapport använda Biotopen 

som skola. Det krävs dock en mycket djupare utredning där de pedagogiska 

aspekterna samt miljön och lokalernas skick tydligare utreds vid det fall att 

lokalerna avses att användas längre tid än tre år. 

 

Utemiljön behöver även då utredas, med allt ifrån gångväg till matsal och 

uppehållsrum till vad som bör finnas på en utemiljö för elever som går i 

klass 7-9. 

 

Rapporten visar att det är möjligt att använda lokalerna och en uppskattad 

merkostnad på driften enligt nedan 

 

Alternativ Biotopen samt huvudbyggnad: 

Driftkostnad 1 861 667 SEK och 965 000 SEK behöver investeras.  

 

Alternativ Dufveska samt huvudbyggnad: 

Driftkostnad 2 167 400 SEK och  1 937 000 SEK behöver investeras. 

 

Ingen rekommendation lämnas då den pedagogiska aspekten behöver vägas 

in samt kostnader i jämförelse med att bussa elever till Visseltoftaskolan 

behöver vävas in. 

 

Anders Edwall 
Fastighetschef  
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Bilagor 

Bilaga 1 – Planritning Biotopen Plan 1 

Bilaga 2 – Planritning Biotopen Plan 2 
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Samhällsbyggnad, Mark och exploatering 

Tillfällig grundskola 7-9 på Naturbruk 
Klicka här för att ange text. 
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Sammanfattning 

Uppdraget har kommit från Barn och Utbildning och gäller en förfrågan vad 

kostnaden för att använda delar av naturbruk för eleverna 7-9 från 

Parkskolan tillfälligt under 2-3 år, där det jämförs med att fortsätta använda 

lokalerna i Visseltoftaskolan. 

 

Anledningen till att inte utreda möjligheten att stanna kvar på Parkskolan 

beror på att det saknas lokaler samt att köket redan idag är utnyttjat maximalt 

och det är inte möjligt att tillaga eller servera fler personer. 

 

 Rapporten beskriver för och nackdelar, enbart med fokus på lokaler, kost 

och städ. Övriga faktorer bortses i denna rapport 

 

Det är möjligt att under en begränsad tid med relativt små insatser som är 

beskrivna i denna rapport använda Biotopen som skola. Det krävs dock en 

mycket djupare utredning där de pedagogiska aspekterna samt miljön och 

lokalernas skick tydligare utreds vid det fall att lokalerna avses att användas 

längre tid än tre år. 

 

Rapporten visar att det är möjligt att använda lokalerna och en uppskattad 

merkostnad på driften med 1 321 667 SEK under 2019 och 1 861 667 SEK 

från 2020 där totalt 965 000 SEK behöver investeras.  
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1 Inledning 

Uppdraget har kommit från Barn och Skola och gäller en förfrågan vad 

kostnaden för att använda delar av naturbruk för eleverna 7-9 från 

Parkskolan tillfälligt under 2-3 åt, där det jämförs med att fortsätta använda 

lokalerna i Visseltoftaskolan.  

Anledningen till att inte utreda möjligheten att stanna kvar på Parkskolan 

beror på att det saknas lokaler samt att köket redan idag är utnyttjat maximalt 

och det är inte möjligt att tillaga eller servera fler personer. 

Rapporten beskriver för och nackdelar, enbart med fokus på lokaler, kost och 

städ. Övriga faktorer bortses i denna rapport 

 Problemområde 

Rapporten kommer att användas som underlag för beslut i BUN för hur 

verksamheten tillfälligt ska organiseras innan den framtida lokalplanen 

beslutas gällande framtidens grund och förskola i Osby tätort. 

 Syfte och mål 

Kostnadsjämförelse för användande av lokalerna på naturbruk ställs i 

relation till användandet av Visseltoftaskolan. Beskrivning av miljön och 

vilka åtgärder som inberäknas i de tillfälliga lokalerna.  

 

Kostnaderna specificeras med både drift- och investeringskostnad för de 

ökade kostnaderna med att börja använda Naturbruk. Visseltoftaskolan 

används som jämförelse där kostnaden sätts till 0 kr, då inga förändringar 

behöver göras gällande fastighet, kost och städ. 

 Avgränsning 

Avgränsningen innebär för Naturbruks del att parkskolans 7-9 flyttas till 

Naturbruk, där lämpligaste lokal är Biotopen samt huvudbyggnaden med 

matsal. Totalt flyttas tre klasser med ca 100-120 elever. Det behövs tre 

klassrum samt tre grupprum, arbetsrum för pedagoger, matsal, uppehållsrum 

etc.  

 Metod 

Platsbesök har skett, där kostnadsbedömningar tagits fram både gällande 

lokaler samt, kost och lokalvård. Kim Olsen, kost och lokalvårdschef har 

deltagit i utredningen. Områdeschef Jessica Jönsson Barn- och utbildning har 

deltagit vid platsbesök och har intervjuats gällande användningen.  
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2 Resultat 

Naturbruk 

Lokal Biotopen 
 

Generellt  
Biotopen innehåller en källare samt plan 1 och plan 2. Tillgänglighet saknas 

i hela Biotopen, då ingen ramp, hiss eller lift finns i byggnaden. Det innebär 

att personer med rörelsehinder ej kan vistas i lokalerna. Brandskyddet är 

glest och behöver förstärkas med en utbyggnad av fler branddetektorer. 

Samtliga lokaler behöver utrustas med genomlysta utrymningskyltar och 

brandskyddsdokumentationen behöver uppdateras. 

Ventilationen är enbart dimensionerad för ett mindre antal personer, totalt 88 

personer. Det är möjligt att varva upp ventilationen i de utrymmen som idag 

har en ventilation till ca 100 personer, det innebär ca 25 elever inklusive 

pedagog per klassrum. Det är även viktigt att beakta att flertalet rum som 

tidigare varit boende ej har någon annan ventilation än en mekanisk 

ventilation och kan ej användas som arbetsrum, grupprum eller samlingsrum. 

Se bifogade planritningar för rum som innehar en ventilation. 

Generellt är ytskiktet i lokalerna i behov av underhållsarbete, men under en 

tillfällig period 2-3 år är det möjligt efter diskussion med Jessica Jönsson 

möjligt att göra minimalt med insatser.  

Det trådlösa nätverket är inte dimensionerad för detta antal elever, då 

elevantalet på NB minskat de senaste åren har inga uppgraderingar eller 

underhåll genomförts. Det finns fiber indragit med tillräcklig kapacitet men 

utrustningen är gammal, risken finns att IT-strulet som finns i Visseltofta 

upprepas. 

 

Ingen utemiljö är med i denna rapport, utemiljön lämnas som den är i 

dagsläget. 

Källare 
Källaren har lågt i tak och kan ej användas för verksamhet med elever i klass 

7-9. Den saknar ventilation samt att där finns oskyddade kablar och andra 

tekniska installationer där elever i den åldern ej bör vistas. Därför bör 

källaren låsas och att åtkomst ej kan ske.  

Plan 1 

Plan 1 innehåller tre klassrum och ett grupprum. Ventilationen är ok för 25 

personer per klassrum. Brandskyddet behöver utökas och ytskiktet lämnas 

orört.   

Plan 2 

Plan 2 innehåller ett klassrum och två grupprum alternativt arbetsrum, samt 

sex st före detta elevboende rum. De rummen behöver utrustas med 

ventilation för att kunna användas som arbetsrum eller grupprum. Det 

behöver vidare utredas hur den tekniska lösningen ska ske, då frånluft i 

rummen finns. Brandskyddet behöver utökas och ytskiktet lämnas orört.   
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Lokal huvudbyggnad med matsal. 

Generellt 

Plan 1 är tänkt att användas där matsal och kök finns. Matsalen föreslås att 

även användas som uppehållsrum.  

Tillgänglighet saknas i hela byggnaden, då ingen ramp, hiss eller lift finns i 

byggnaden. Det innebär att personer med rörelsehinder ej kan vistas i 

lokalerna. Brandskyddet är glest och behöver förstärkas med en utbyggnad 

av fler branddetektorer och brandskyddsdokumentationen behöver 

uppdateras. 

Ytskiktet är bra och behöver ej underhållas.  

Plan 1  
Arbetsrum i gott skick finns till personalen. Köket är i mycket bra skick, 

men diverse utrustning behöver köpas in, då köket varit stängt och vissa 

maskiner och redskap tagits för användning i andra kök runt om i 

kommunen.  

 

Matsalen är även den i mycket gott skick och det finns inga bekymmer med 

varken ventilation o dylikt. 

 

Kost 

Köket behöver öppnas upp igen som ett tillagningskök. Det är inte möjligt 

att hämta mat från något annat kök, då kapacitet saknas. Det innebär att det 

inte räcker att öppna köket som ett mottagningskök. Det som krävs är ett 

fullt ut tillagningskök. (Kostnad för råvaror är inte medräknade, då de tar ut 

varandra med Visseltoftaskolan). 1,5 resurser behövs i köket.  

Städ 

Städning behöver utföras i lokalerna, hela Biotopen samt Plan 1 på 

huvudbyggnaden. 0,5 resurser behövs för städning 

 

Visseltoftaskolan 

Visseltoftaskolan är sedan den tillfälliga flytten redan åtgärdad och inga 

övriga lokalkostnader behöver läggas på denna lokal. 

Eventuellt kan städningen minska av två klassrum, men kostnaden för detta 

beräknas vara försumbar.  Kökspersonalen kan ej minskas då det redan idag 

enbart är plats för en resurs i Visseltofta vilket resulterar i att en besparing 

uteblir. Kostnaden minskar från en 92 % till 82 % tjänst.  
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Ekonomi 
Kostnaderna för att tillfälligt bedriva grundskoleverksamhet på naturbruk (7-

9) uppskattas enligt nedanstående. 

 

Investeringar:  
Brandskydd    95 000 SEK 

Nätverk  160 000 SEK  

Lokalanpassningar 380 000 SEK  (ventilation, elarbete, larm, ytskick) 

Kök  300 000 SEK  (grytor, utrustning, värmeskåp) 

Städ    30 000 SEK 

 

Totalt  965 000 SEK 

 

Drift per år: 

Hyra (ca 900 kvm) 540 000 SEK (Ingår redan i hyran 2019) 

Kost  750 000 SEK (1,5 tjänst) 

Städ  250 000 SEK (0,5 tjänst) 

Avskrivningar 3 år 321 667 SEK  (investeringar 965 tkr) 

 

Totalt  1 321 667 SEK 1 861 667 SEK (2020) 

 

Den totala kostnaden uppskattas till ca 1,3 mnkr första året och 1,9 mnkr per 

år från 2020. Det är dock viktigt att belysa att hyreskostnaden kan vara i 

underkant, då inga mätare finns på byggnaderna och värme och elkostnad 

är beräknad enligt schablon. Tittar man närmare på byggnadernas skick, så 

bedöms de eventuellt inte vara så energieffektiva som schablonen beskriver.  

 

Kvadratmeterytan är beräknad som att källaren på biotopen ej används.  
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3 Slutsatser och rekommendationer 

Det är viktigt att påpeka att beräkningarna i denna utredning är under 

förutsättning att byggnaden tillfälligt används som skola. Underhållet är 

eftersatt och tillgänglighet saknas. Det är möjligt att under en begränsad tid 

med relativt små insatser som är beskrivna i denna rapport använda Biotopen 

som skola. Det krävs dock en mycket djupare utredning där de pedagogiska 

aspekterna samt miljön och lokalernas skick tydligare utreds vid det fall att 

lokalerna avses att användas längre tid än tre år. 

 

Utemiljön behöver även då utredas, med allt ifrån gångväg till matsal och 

uppehållsrum till vad som bör finnas på en utemiljö för elever som går i 

klass 7-9-. 

 

Rapporten visar att det är möjligt att använda lokalerna och en uppskattad 

merkostnad på driften med 1 861 667 SEK och 965 000 SEK behöver 

investeras.  

 

Ingen rekommendation lämnas då den pedagogiska aspekten behöver vägas 

in samt kostnader i jämförelse med att bussa elever till Visseltoftaskolan 

behöver vävas in. 

 

Anders Edwall 
Fastighetschef  
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Bilagor 

Bilaga 1 – Planritning Biotopen Plan 1 

Bilaga 2 – Planritning Biotopen Plan 2 
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Kommunstyrelseförvaltningen 
Gunnar Elvingsson 
0479528161 
Gunnar.elvingsson@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

Tilläggsanslag för tillfälliga lokaler för åk. 7-9 på 
Nautrbruksområdet
Dnr KS/2019:149 291  

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till 
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige 

 Samhällsbyggnadsnämndens driftbudget för 2019 utökas med 500 tkr för kost och 
lokalvårdskostnader. Finansiering sker via verksamhet 91030 ”Tilläggsbudget”.

 För investeringsåtgärder med anledning av grundskoleverksamhet på 
Naturbruksområdet budgeteras 1 937 tkr. Finansiering sker genom omdisponering 
från investeringsprojekt 0834 ”Byggnation stamnät landsbygd” i 2019 års 
investeringsbudget.

Sammanfattning av ärendet

Fr o m läsåret 2019/20 kommer barn- och utbildningsnämnden att använda lokaler på 
Naturbruksområdet för grundskoleverksamhet. Detta påverkar då även 
samhällsbyggnadsnämnden för kost, lokalvård och lokaler.

För att starta upp verksamheten under andra halvåret 2019 begär 
samhällsbyggnadsnämnden 500 tkr i tillkommande driftkostnader för kost och lokalvård 
samt 1 937 tkr för investeringsåtgärder.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse kommunstyrelseförvaltningen 2019-05-15

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll, § 31/2019

 

Petra Gummeson Gunnar Elvingsson  
Kommundirektör Ekonomichef 

http://www.osby.se/
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Postadress /Eget_Förvaltning/ 
283 80 Osby
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Fax 0479-52 82 97
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Granskningsrapport - granskning av sjukfrånvaro - pwc
Dnr KS/2019:41 007  

/Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen/ 

Att lägga Hr-enhetens svar på revisionens rekommendationer till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

PWC har genomfört en granskningsrapport med titeln ”granskning av sjukfrånvaron”. 
Revisionen i Osby kommun har genomfört en sammanfattande bedömning av denna 
granskning och har kommit fram till sex rekommendationer. Hr-chef har utifrån 
rekommendationerna svarat på vad som har gjorts samt vilka åtgärder som planeras.

Beslutsunderlag

Svar till Revisionen daterad 2019-05-13

 

Beslutet skickas till 

Kommundirektör

HR-chef

/Petra Gummeson/ /Anna Olsson/  
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   2019-05-13 
 
Svar på revisionens rekommendationer enligt ärende KS/2019:41 

- Kommunstyrelsen bör säkerställa att kompetensförsörjningsplan färdigställs. 

Svar: Hr-enheten arbetar för att få kompetensförsörjningsplanen klar under 2019. Under åtta 

veckor kommer en student från högskolan Kristianstad ha som uppdrag att ta fram underlag 

till planen. Detta genom intervjuer med chefer inom organisationen samt genomföra en 

omvärldsanalys. Vidare kommer Hr-enheten anordna workshop med fackliga företrädare 

samt chefer.  

 

- Kommunstyrelsen bör säkerställa att den centrala Hr-enheten tilldelas utfallen 

avgångssamtalen för vidare analys i syfte att bidra till lärande organisation. 

Svar: När det gäller avslutningssamtal har rutinen uppdaterats sedan PWC granskning där 

chefens ska sammanställa sina avslutningssamtal och sända dessa till Hr-enheten två 

gånger/år. Utifrån det materialet gör Hr-enheten en analys över orsaken till egen uppsägning 

samt vilka lärdomar vi kan dra utifrån det.  

 

- Kommunstyrelsen bör analysera trenden avseende personalomsättning och dess effekter 

på nämndernas verksamheter. 

Svar: Personalomsättning i Osby kommun på grund av egen uppsägning var under 2018 

10,7%, 2017 och 2016 var den 9,3. Enligt trenden har personalomsättningen ökat för varje år 

där vi ser att det är yrkesgrupperna förskollärare, lärare, sjuksköterskor, undersköterskor och 

chefer som väljer att lämna sin anställning. Tittar vi på dagens arbetsmarknad är det inom 

dessa yrkeskategorier där en stor efterfrågan finns. Osby kommun är inte på något sätt unika 

med redovisad personalomsättning. Dock blir effekten på verksamheterna betydande när de 

inte får behörig personal till lediga tjänster vilket medför en högre arbetsbelastning på 

kvarvarande medarbetare. 

 

- Kommunstyrelsen bör införa kommunövergripande måltal för sjukfrånvaron. 

Svar: Osby kommun har genom ett proaktivt arbete sänkt sjukfrånvaron från 2017 och i 

jämförelse med kringliggande kommuner ligger vi lägre eller till och med mycket lägre 

gällande den totala sjukfrånvaron. Enligt SKL’s rapport ligger vi på sjunde plats vad gäller 

lägst sjukfrånvaro i landet.  

Uppföljning av sjukfrånvaron genomförs varje månad där vi har ett nära samarbete med 

företagshälsovården för att i ett tidigt stadium sätta in åtgärder för att förhindra 

sjukfrånvaro. HR-enheten har i planen för intern kontroll varje år med uppföljning av 

sjukfrånvaron.   

 

 

Anna Olsson 

Hr-chef 
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1. Sammanfattning  

PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Osby kommun genomfört en 

granskning av sjukfrånvaron i Osby kommun.  

Syftet med granskningen har varit att  

 bedöma om kommunstyrelsen säkerställer att kompetensförsörjningen sker på ett 

ändamålsenligt vis inom nämnder och bolag, 

 bedöma om kommunstyrelsen arbetar ändamålsenligt med att förebygga och mot-

verka sjukfrånvaro samt analysera orsakerna till personalomsättningen. 

Utifrån genomförd granskning är bedömningen att  

 kommunstyrelsen delvis säkerställer att kompetensförsörjningen sker på ett 

ändamålsenligt vis inom nämnder och bolag, 

 kommunstyrelsen delvis arbetar ändamålsenligt med att förebygga och motverka 

sjukfrånvaro samt analysera orsakerna till personalomsättningen.  

Bedömningen grundar sig på utfallet av nedan kontrollmål. 

Kontrollmål Kommentar 

Kommunstyrelsen har vidtagit 

åtgärder med utgångspunkt från 

de rekommendationer som 

angavs vid revisorernas gransk-

ning av kompetensförsörjning år 

2016 

Delvis uppfyllt 

Vi konstaterar att kommunstyrelsen i delar har 

vidtagit åtgärder enligt revisorernas rekom-

mendationer i granskningen år 2016. Det har 

utifrån rekommendationerna påbörjats ett 

arbete med framtagandet av en kompetensför-

sörjningsplan vars slutförande har försenats på 

grund av personalomsättning. Vi anser att det 

är av vikt att kommunstyrelsen säkerställer att 

en kompetensförsörjningsplan färdigställs för 

att skapa en struktur i arbetet med kompetens-

försörjning. Vi anser vidare att kommunstyrel-

sen bör uppdra åt de kommunala bolagen att ta 

fram en plan för kompetensförsörjning. Detta 

för att säkerställa en medvetenhet och ända-

målsenlig hantering av kompetensförsörjning-

en inom kommunens alla organisationer.  

Vi konstaterar vidare att det tagits fram en 

rutin för avgångssamtal men att utfallen av 

samtalen dock inte tillställs HR-funktionen för 

vidare analys och bedömning vilket vi ser som 

en brist. Vi bedömer att utfallen från avgångs-
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samtalen bör tilldelas den centrala HR-

enheten för vidare analys och på så sätt bli ett 

underlag i kommunen som en lärande organi-

sation.  

Vidare konstaterar vi att det finns kontroll-

moment avseende kompetensförsörjning i den 

interna kontrollplanen samt att kompetensför-

sörjningen inte har blivit en stående punkt på 

dagordningen vid de tillfällen kommunstyrel-

sen har dialog med nämnderna.  

 

Det finns mål och aktiviteter för 

att minska sjukfrånvaron. 

Delvis uppfyllt 

Vi konstaterar att det genomförs aktiviteter i 

syfte att minska sjukfrånvaron men att det 

saknas konkreta mål för att minska sjukfrånva-

ron vilket vi ser som en brist. Vi bedömer att 

det bör införas kommunövergripande mål för 

sjukfrånvaron. Kommunstyrelsen bör även 

uppdra åt de kommunala bolagen att ta fram 

måltal för sjukfrånvaron. Detta för att kom-

munstyrelsen genom sin uppsiktsplikt (KL 6 

kap 1 §) ska kunna följa utvecklingen av sjuk-

frånvaron även i de kommunala bolagen.  

 

Det vidtas ändamålsenliga åt-
gärderna i syfte att minska sjuk-
frånvaro 

Uppfyllt 

Vi konstaterar att det vidtas åtgärder i syfte 

att minska och förebygga sjukfrånvaro. Vi 

bedömer att de åtgärder som genomförs 

såsom aktiviteter inom ramen för chefsför-

sörjningen samt projekt för att ta fram meto-

der som påverkar sjuktal och den upplevda 

hälsan är ändamålsenliga. Vidare konstaterar 

vi att det framtagits målvärden för de förvän-

tade resultaten i projektet ”Bryta trenden” 

vilket vi ser som positivt. Detta då det möjlig-

gör en uppföljning av om projektet nått önsk-

värda resultat. Det är också av vikt att det 

inom ramen för samtliga åtgärder genomförs 

uppföljning och utvärdering för att se om 

åtgärderna gett önskvärd effekt. 

 

Det genomförs analyser av vad 
sjukfrånvaro och personalom-
sättning beror på 

Uppfyllt  

Vi konstaterar att det genomförs analyser av 

sjukfrånvaro och personalomsättning i sam-

band med den personalekonomiska redovis-
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ningen vilken genomförs årligen. Vi konstate-

rar vidare att Osby kommun inte utmärker 

sig med hög sjukfrånvaro under år 2017 jäm-

fört med andra kommuner i Skåne Nordost 

samt att sjukfrånvaron i kommunen var lägre 

år 2017 jämfört mot år 2016. Vi konstaterar 

att antalet tillsvidareanställda som slutade år 

2017 var högre än år 2016. Ökningen beror 

främst på egen uppsägning. Vi konstaterar att 

kommundirektören och HR-chefen gjort be-

dömningen att det till stor del beror på ökad 

rörlighet. Vi bedömer att det är av vikt att 

skälen dokumenteras och samlas på den cen-

trala HR-avdelningen. Detta för att ha ökat 

underlag för analyser och kunna förebygga 

eventuella strukturella anledningar till upp-

sägning.  

 

 

Rekommendationer 

Utifrån genomförd granskning rekommenderar vi kommunstyrelsen att 

 

 färdigställa kompetensförsörjningsplanen, 

 uppdra åt de kommunala bolagen att ta fram en kompetensförsörjnings-

plan, 

 säkerställa att den centrala HR-enheten tilldelas utfallen från avgångsamta-

len för vidare analys i syfte att bidra till en lärande organisation, 

 införa kommunövergripande måltal för sjukfrånvaron,  

 uppdra åt de kommunala bolagen att ta fram måltal för sjukfrånvaron. 
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2. Inledning 

2.1. Bakgrund 
År 2016 genomförde revisorerna i Osby kommun en granskning av kompetensförsörjning. 

Den sammanfattande bedömningen i revisionsrapporten var att kommunstyrelsen till 

övervägande del säkerställer att kompetensförsörjningen sker på ett ändamålsenligt vis 

inom nämnderna. Följande rekommendationer lämnades i revisionsrapporten: 

Att kommunstyrelsen tar initiativ till att genomföra en dokumenterad riskanalys. 

Denna kan med fördel ligga som en del i den kommande kompetensförsörjningsplanen. 

Att en rutin tas fram för hur avgångssamtal ska genomföras samt att resultaten av 

samtalen tillställs Hr-funktionen för vidare analys och bedömning. 

Att kompetensförsörjning blir en stående punkt på dagordningen vid de tillfällen som 

kommunstyrelsen har dialog med nämnderna. 

Att kommunstyrelsen överväger att ta med kompetensförsörjning i sin plan för intern 

kontroll. 

Det lyftes fram i revisionsrapporten att det pågick ett arbete år 2016 med att ta fram en 

kommunövergripande kompetensförsörjningsplan där fokus var på att analysera hur 

kommunen ska hitta sina framtida medarbetare och vilket budskap kommunen ska för-

medla som arbetsgivare för att attrahera nya medarbetare. 

Utifrån en bedömning av risk och väsentlighet har revisorerna beslutat att genomföra en 

uppföljning av tidigare granskning av kompetensförsörjning samt granska kommunstyrel-

sens förebyggande arbete med att minska personalomsättning och sjukfrånvaro. 

2.2. Syfte och frågeställningar 
Syftet är att bedöma om kommunstyrelsen säkerställer att kompetensförsörjningen sker 

på ett ändamålsenligt vis inom nämnder och bolag samt om kommunstyrelsen arbetar 

ändamålsenligt med att förebygga och motverka sjukfrånvaro samt analysera orsakerna 

till personalomsättningen. 

Kontrollmål 

 Kommunstyrelsen har vidtagit åtgärder med utgångspunkt från de rekommendat-
ioner som angavs vid revisorernas granskning av kompetensförsörjning år 2016. 
 

 Det finns mål och aktiviteter för att minska sjukfrånvaron. 
 

 Det vidtas ändamålsenliga åtgärderna i syfte att minska sjukfrånvaro 
 

 Det genomförs analyser av vad sjukfrånvaro och personalomsättning beror på 
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2.3. Revisionskriterier 
 Kommunallagen 6 kap 

 Strategidokument för personalförsörjning samt personalredovisning 

2.4. Avgränsning och metod 
Granskningen avgränsas till att omfatta kommunstyrelsens övergripande arbete med att 

förebygga och motverka sjukfrånvaro samt analysera orsakerna till personalomsättningen. 

Granskningen avgränsas vidare till att kartlägga vilka åtgärder kommunstyrelsen vidtagit 

med utgångspunkt från de rekommendationer som angavs vid revisorernas granskning av 

kompetensförsörjning år 2016.  

Granskningen avgränsas till verksamhetsåret 2018. 

Intervjuer har genomförts med kommunstyrelsens ordförande, kommundirektör samt 

HR-chef. Samtliga intervjuade har tagit del granskningsrapporten för sakgranskning.  

Vi har även tagit del av relevanta styrdokument för granskningsområdet samt den perso-

nalekonomiska redovisningen för år 2017. 
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3. Iakttagelser och bedömningar 

3.1. Vidtagna åtgärder utifrån rekommendationer 
 

3.1.1. Sammanfattning av granskningsrapporten 

År 2016 genomförde revisorerna i Osby kommun en granskning av kompetensförsörjning. 

Den sammanfattande bedömningen i revisionsrapporten var att kommunstyrelsen till 

övervägande del säkerställer att kompetensförsörjningen sker på ett ändamålsenligt vis 

inom nämnderna. Följande rekommendationer lämnades i revisionsrapporten: 

Att kommunstyrelsen tar initiativ till att genomföra en dokumenterad riskanalys. 

Denna kan med fördel ligga som en del i den kommande kompetensförsörjningsplanen. 

Att en rutin tas fram för hur avgångssamtal ska genomföras samt att resultaten av 

samtalen tillställs HR-funktionen för vidare analys och bedömning. 

Att kompetensförsörjning blir en stående punkt på dagordningen vid de tillfällen som 

kommunstyrelsen har dialog med nämnderna. 

Att kommunstyrelsen överväger att ta med kompetensförsörjning i sin plan för intern 

kontroll. 

3.1.2. Kommunstyrelsens beslut utifrån granskningsrapporten 

Vid kommunstyrelsens sammanträde 2017-01-25 § 12 beslutades att HR-enheten får i 

uppdrag att ansvara för revisionens rekommendationer blir utförda enligt följande: 

 HR-enheten ansvarar för att i samverkan med förvaltningarna och fackliga företrä-

dare ta fram en kompetensförsörjningsplan. 

 HR-enheten ansvarar för att rutin för avgångssamtal tas fram och implementeras 

 HR-enheten ansvarar för att kompetensförsörjning finns med i planen för intern kon-

troll 

 Kommunledningsförvaltningen ansvarar för att kompetensförsörjning finns med på 

dagordning vid presidieträffar 

3.1.3. Kommunstyrelsens åtgärder 

Vid intervju med HR-chefen och kommundirektören så framkom det att nedan åtgärder 

har genomförts utifrån revisionens rekommendationer.  

Rekommendation: Att kommunstyrelsen tar initiativ till att genomföra en dokumen-

terad riskanalys. Denna kan med fördel ligga som en del i den kommande kompetens-

försörjningsplanen. 
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Vid intervju med kommundirektör och HR-chef framgår att det under våren år 2017 på-

börjades ett arbete med att ta fram en kompetensförsörjningsplan vilket resulterade i att 

ett grundmaterial till plan tagits fram. Enligt intervju med kommundirektören lyfts det 

fram att det sedan år 2017 har varit en viss personalomsättning på HR-avdelningen och 

bland annat har en ny HR-chef rekryterats vilket anges vara en anledning till att kompe-

tensförsörjningsplanen inte färdigställts. Målet är dock att kompetensförsörjningsplanen 

ska färdigställas framöver. Även om en kompetensförsörjningsplan inte färdigställts 

framhåller kommundirektören och HR-chefen att ett arbete har skett kring attraktiv ar-

betsgivare bland annat genom en satsning på chefsförsörjningen samt att det finns sam-

arbete med Malmö Universitet och Högskolan i Kristianstad avseende verksamhetsförlagd 

praktik för blivande förskolelärare och lärare. 

Rekommendation: Att en rutin tas fram för hur avgångssamtal ska genomföras samt 

att resultaten av samtalen tillställs HR-funktionen för vidare analys och bedömning. 

Vi har tagit del av rutin för avslutningssamtal daterad till 2016-12-19 vilken ingår i perso-

nalhandboken. I rutinen beskrivs syftet med att hålla ett avslutningssamtal, vikten av att 

ta tillvara på erfarenheter och synpunkter samt att på ett positivt sätt avsluta relationen 

mellan medarbetare och arbetsgivare framhålls. Samtalet ska ske på frivillig basis och 

skall erbjudas tillsvidareanställda som slutar sin anställning. I rutinen finns även en mall 

för frågor att ställa vid dessa samtal. Huvudregeln är att avgångssamtalet sker mellan 

medarbetare och arbetsledare. Vid intervju med kommundirektör och HR-chef anges att 

HR-avdelningen inte följer upp avslutningssamtalen utan att det är upp till respektive 

förvaltningschef att fånga upp det som har framkommit i avgångssamtalen tillsammans 

med sina chefer.   

Rekommendation: Att kompetensförsörjning blir en stående punkt på dagordningen 

vid de tillfällen som kommunstyrelsen har dialog med nämnderna. 

Vid intervju med kommundirektör och HR-chef framgår att dialogen kring kompetensför-

sörjning inte är strukturerad på politisk nivå. Dialogen uppges vara mer strukturerad mel-

lan kommundirektör och förvaltningscheferna. Däremot uppges kommunstyrelsens per-

sonaldelegation vara intresserade av kompetensförsörjningen och diskussioner avseende 

området uppkommer där. Även kommunstyrelsens ordförande lyfter fram att de numera 

arbetar mycket med kommunledningsgruppen och har dialoger med nämnderna vid be-

hov.  

Rekommendation: Att kommunstyrelsen överväger att ta med kompetensförsörjning 

i sin plan för intern kontroll. 

I den interna kontrollplanen 2018 finns det kontrollmoment där HR är ansvariga. Dessa 

tre kontrollmoment är: 

 Undersökning av hur den social och organisatoriska arbetsmiljön fungerar med hjälp 

av enkät, 

 Undersökning av att aktiva åtgärder enligt framtagna rutiner följs, 

 Risk för ökad sjukfrånvaro. Följs upp på förvaltningsnivå. 
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Det finns även ett kontrollmoment avseende räddningstjänsten där kontrollmomentet är 

att en kompetensförsörjningsplan tas fram och revideras löpande.  

Enligt intervju med kommunstyrelsens ordförande sker mycket av det arbete som pågår 

på tjänstemannanivå men att kommunstyrelsen är mycket informerade om sjukfrånva-

rons utveckling, bland annat genom den interna kontrollplanen.  

3.1.4. Bedömning 

Vi bedömer kontrollmålet som delvis uppfyllt. 

Vi konstaterar att kommunstyrelsen i delar har vidtagit åtgärder enligt revisorernas re-

kommendationer i granskningen år 2016. Det har utifrån rekommendationerna påbörjats 

ett arbete med framtagandet av en kompetensförsörjningsplan vars slutförande har förse-

nats på grund av personalomsättning. Vi anser att det är av vikt att kommunstyrelsen sä-

kerställer att en kompetensförsörjningsplan färdigställs för att skapa en struktur i arbetet 

med kompetensförsörjning. Vi anser vidare att kommunstyrelsen bör uppdra åt de kom-

munala bolagen att ta fram en plan för kompetensförsörjning. Detta för att säkerställa en 

medvetenhet och ändamålsenlig hantering av kompetensförsörjningen inom kommunens 

alla organisationer. 

Vi konstaterar vidare att det tagits fram en rutin för avgångssamtal men att utfallen av 

samtalen dock inte tillställs HR-funktionen för vidare analys och bedömning vilket vi ser 

som en brist. Vi bedömer att utfallen från avgångssamtalen bör tilldelas den centrala HR-

enheten för vidare analys och på så sätt bli ett underlag i kommunen som en lärande or-

ganisation.  

Vidare konstaterar vi att det finns kontrollmoment avseende kompetensförsörjning i den 

interna kontrollplanen samt att kompetensförsörjningen inte har blivit en stående punkt 

på dagordningen vid de tillfällen kommunstyrelsen har dialog med nämnderna.  

Sammantaget bedömer vi att kommunstyrelsen delvis har vidtagit åtgärder utifrån re-

kommendationerna vid revisorernas granskning år 2016. 
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3.2. Mål och aktiviteter samt vidtas ändamålsenliga 
åtgärder 
 

3.2.1. Iakttagelser  

Då de mål och aktiviteter som kommunen arbetar med för att minska sjukfrånvaron också 

kan ses som åtgärder i syfte att minska sjukfrånvaron har vi valt att besvara både 

kontrollmål Det finns mål och aktiviteter för att minska sjukfrånvaron och Det vidtas 

ändamålsenliga åtgärder i syfte att minska sjukfrånvaron i detta avsnitt.  

Vi har i granskningen inte kunnat identifiera några mål för att minska sjukfrånvaron i 

kommunens budget 2018. Avseende aktiviteter så finns det aktiviteter i den interna kon-

trollplanen vilket även beskrivits i avsnitt 3.1.3 ovan. Dessa är följande: 

 Undersökning av hur den social och organisatoriska arbetsmiljön fungerar med hjälp 

av enkät. 

Enkäten genomförs 1 gång per år i samband med uppföljning av det systematiska arbets-

miljöarbetet. Denna enkät rapporteras till HR-chefen. 

 Undersökning av att aktiva åtgärder enligt framtagna rutiner följs 

Genomförs genom en enkät som skickas ut en gång per år. Denna rapporteras till perso-

naldelegationen och Kommunstyrelsen. 

 Risk för ökad sjukfrånvaro. Följs upp på förvaltningsnivå 

Följs upp 2 gånger per år och rapporteras till personaldelegationen. 

Vid intervju med kommundirektören och HR-chefen lyfts det fram att de genomför en rad 

olika åtgärder för att minska och förebygga sjukfrånvaron. Kommundirektören lyfter sär-

skilt fram kommunens satsning på chefer och vikten av en tydlig organisation och ledar-

skap som en del i det förebyggande arbetet mot sjukfrånvaro. Under år 2018 har det ge-

nomförts många satsningar vilka berör chefer. Chefens år är ett program inom kommu-

nen vilket syftar på att stärka cheferna i deras ledarskap och dels för att behålla cheferna 

de har idag. Aktiviteter som genomförts inom ramen för chefens år är bland annat före-

läsning inom förändringsledning, arbetsrättsutbildning, chefsdagar med externa förelä-

sare och fokus på attraktiv arbetsgivare. I den sistnämnda punkten delades cheferna enligt 

intervju in i grupper utifrån områdena arbetsmiljö, organisationskultur, rekrytering, an-

ställningsvillkor och personalutveckling. Utifrån sina områden plockade de fram vad de 

ansåg som viktigt för att vara en attraktiv arbetsgivare. Utifrån detta material ska två åt-

gärder tas fram vilka de ska arbetas vidare med. Andra exempel på aktiviteter för chefer är 

ledarskapsutveckling vilket består av olika moduler som cheferna kan välja att gå bero-

ende på deras tidigare erfarenhet. Det lyfts fram vid intervjuerna med kommundirektören 

och HR-chefen att genom starka ledare kommer bättre verksamheter med god arbets-

miljö. 

Ett annat projekt som varit under år 2018 är ESF projektet ”Bryta trenden” där kommu-

nerna Älmhult, Osby och Tingsryd deltar. Syftet med projektet är att ta fram metoder som 
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påverkar sjuktal och den upplevda hälsan. Tanken med projektet är att testa olika upplägg 

och kontinuerligt följa upp och utvärdera dem i syfte att se vad som påverkar sjuktal och 

den upplevda hälsan. Projektet har fyra huvudinriktningar för de insatser som ska prövas 

vilka anpassas till de lokala förutsättningar och behov som finns. Fokus ska ligga på att 

förebygga ohälsa på arbetsplatserna. De fyra huvudinriktningarna är fokus på det fysiska, 

fokus på stress och närvaro, fokus på gruppen och dess relationer och det fysiska, det 

mentala i ett.  

Projektets målgrupp är medarbetare inom omsorg (vårdbiträden, undersköterskor, boen-

deassistenter samt personliga assistenter), kock (kock och ekonomibiträden) och städ 

(lokalvårdare). I Osby kommun omfattar projektet 40 deltagare.  

Förväntat resultat på individnivå är bland annat: 

1. Minskad sjukfrånvaro hos målgruppen (indirekt även förbättrad privat ekonomi på 

grund av minskad sjukfrånvaro).  

2. Förbättrad upplevd hälsa.  

3. Ökad självkänsla och en förbättrad förmåga att hantera ”livspusslet”, d.v.s. familjeliv, 

jämställdhet, sociala relationer m.m.  

4. Förbättrade kunskaper kring psykiska sjukdomar, stress och hur de kan hanteras.  

5. Ökad kompetens kring fysiska krav och träningssätt för att uppnå dessa.  

Förväntat resultat på organisationsnivå samt regional nivå är bland annat:  

1. En bättre arbetsmiljö då chefer och medarbetare är mer medvetna om vilka förutsätt-

ningar som krävs för att arbetet ska kunna utföras med bibehållen hälsa och de individu-

ella förutsättningarna bättre stämmer med de krav som arbetet kräver.  

2. Detta ger i sin tur ett förbättrat bemanningsläge vilket leder till bättre arbetsbelastning 

för dem som är i arbete vilket har en gynnsam hälsopåverkan på övriga medarbetare.  

3. Just påverkan på hälsan har bidragit negativt till intresset för yrkena och blir de nega-

tiva hälsoeffekterna mindre kan intresset för att arbeta i de aktuella verksamheterna öka. 

Ett ansträngt kompetensförsörjningsläge förbättras.  

Projektets huvudsakliga mål är att utveckla en metodik för hälsofrämjande arbete base-

rade på arbetsplatsnärametoder som leder till att sjuktalen minskar. Hypotesen är att om 

metoderna är arbetsplatsnära ökar möjlighet till att det implementeras i ordinarie verk-

samhet. Metoderna ska vara lätta att applicera i andra verksamheter och organisationer.  

Delmål:  

 Förbättrad hälsa hos projektets målgrupp (530 individer) specifikt bland kvinnliga 

deltagare.  
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 En minskning i andel sjukskrivningar i projektets målgrupp, specifikt bland kvinn-

liga deltagare. Kvinnor är idag överrepresenterade i sjukstatistiken.  

 Lägre kostnad för efterhjälpande aktiviteter hos företagshälsovården. Kostnaden 

för efterhjälpande aktiviteter minskar vilket medför att möjlighet för att arbetsme-

toden kan implementeras och vidmakthållas.  

 Utveckla ett paket med metoder för arbetsplatsförlagda kompetensutvecklingsin-

satser mot ohälsa. 

3.2.2. Bedömning 

Vi bedömer kontrollmålet Det finns mål och aktiviteter för att minska sjukfrånvaron som 

delvis uppfyllt.  

Vi konstaterar att det genomförs aktiviteter i syfte att minska sjukfrånvaron men att det 

saknas konkreta mål för att minska sjukfrånvaron vilket vi ser som en brist. Vi bedömer 

att det bör införas kommunövergripande mål för sjukfrånvaron. Kommunstyrelsen bör 

även uppdra åt de kommunala bolagen att ta fram måltal för sjukfrånvaron. Detta för att 

kommunstyrelsen genom sin uppsiktsplikt (KL 6 kap 1 §) ska kunna följa utvecklingen av 

sjukfrånvaron även i de kommunala bolagen.  

Vi bedömer kontrollmålet Det vidtas ändamålsenliga åtgärder i syfte att minska sjuk-

frånvaron som uppfyllt.  

Vi konstaterar att det vidtas åtgärder i syfte att minska och förebygga sjukfrånvaro. Vi 

bedömer att de åtgärder som genomförs såsom aktiviteter inom ramen för chefsförsörj-

ningen samt projekt för att ta fram metoder som påverkar sjuktal och den upplevda häl-

san är ändamålsenliga. Vidare konstaterar vi att det framtagits målvärden för de förvän-

tade resultaten i projektet ”Bryta trenden” vilket vi ser som positivt. Detta då det möjlig-

gör en uppföljning av om projektet nått önskvärda resultat. Det är också av vikt att det 

inom ramen för samtliga åtgärder genomförs uppföljning och utvärdering för att se om 

åtgärderna gett önskvärd effekt. 

Sammantaget bedömer vi att det delvis finns mål och aktiviteter för att minska sjukfrån-

varon samt att det vidtas ändamålsenliga åtgärder i syfte att minska sjukfrånvaron. 
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3.3. Analys av sjukfrånvaro och personalomsättning 
3.3.1. Iakttagelser 

Kommunledningsförvaltningen i Osby kommun tar årligen fram en personalekonomisk 

redovisning vilken beslutas av kommunstyrelsen. Den senast framtagna redovisningen 

avser år 2017 och beslutades den 17 april år 2018. Av redovisningen framgår att medarbe-

tarna är kommunens viktigaste resurs och för att följa upp hur kommunen strategiskt ar-

betar med att ta tillvara på denna personella kraft så tar de årligen fram den personaleko-

nomiska redovisningen. I redovisningen framgår analyser av vad sjukfrånvaro och perso-

nalomsättning beror på. Vid intervju med kommundirektören och HR-chefen lyfts det 

fram att den personalekonomiska redovisningen är en stor del av det analysarbete som 

genomförs.  

 

Nedan presenteras de tabeller som framgår av den personalekonomiska redovisningen.  

Tabell 1: Antal tillsvidareanställda som slutat

 
Källa: Personalekonomisk redovisning 2017 

Det framgår av kommunens redovisning att den totala personalomsättningen under år 

2017 motsvarar 12,8 % (2016: 12,7 %, 2015: 9 %, 2014: 8,2 % och 2013: 6,7 %).  

Av de 12,8 % av år 2017 års personalomsättning avser 9,3 % egen uppsägning (2016: 9,3 

%, 2015: 5,8 %, 2014: 4 % och 2013: 3,2 %).  

Det framgår vidare att av de yrkeskategorierna som slutat på egen begäran var den pro-

centuella högsta avgången socialsekreterare, sjuksköterskor, förskollärare, lärare, under-

sköterskor och chefer. 

Vid intervju med kommundirektören och HR-chefen lyfts det fram att arbetsmarknaden 

har ändrats under de senaste åren mot att det är en större rörlighet på marknaden. Vid 

intervjun lyfts även vikten av att inte stanna upp och bli rädd för rörligheten som finns på 

arbetsmarknaden utan istället följa med i anpassningarna. Detta bedömer kommundirek-

tören som en viktig aspekt för att möta och attrahera den yngre generationen.  
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Tabell 2: Sjukfrånvaro 

 
* Den totala sjukfrånvaron anges i procent av de anställdas sammanlagda ordinarie arbetstid. Övertid och fyllnadstid ingår 

inte i ordinarie arbetstid. Semester och kompledighet ingår i arbetstiden. Källa: Personalekonomisk redovisning 2017 

Av tabellen går det att utläsa att sjukfrånvaron har minskat i förhållande till år 2016.  

Tabell 3: Sjukfrånvaro inom respektive förvaltning 

 
Källa: Personalekonomisk redovisning 2017 

Av redovisningen går det att utläsa att den totala sjukfrånvaron har minskat inom samt-

liga förvaltningar. Den långa sjukfrånvaron har minskat inom alla förvaltningar utom 

inom barn och skola. Enligt redovisningen beror ökningen inom barn- och skolförvalt-

ningen på att den långa sjukfrånvaron har ökat inom förskolan från 41 % år 2016 till 57,5 

% år 2017.  
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Tabell 4: Sjukfrånvaro i förhållande till kommuner i Skåne Nordost 

 
Källa: Personalekonomisk redovisning 2017 

I redovisningen framgår det att det genomförts en jämförelse för sjukfrånvaron under år 

2017 med kommuner i Skåne Nordost. Av redovisningen framgår vidare att Osby kom-

mun inte utmärker sig med hög sjukfrånvaro i förhållande till de andra kommunerna.  

3.3.2. Bedömning 

Vi bedömer kontrollmålet som uppfyllt.  

Vi konstaterar att det genomförs analyser av sjukfrånvaro och personalomsättning i sam-

band med den personalekonomiska redovisningen vilken genomförs årligen. Vi konstate-

rar vidare att Osby kommun inte utmärker sig med hög sjukfrånvaro under år 2017 jäm-

fört med andra kommuner i Skåne Nordost samt att sjukfrånvaron i kommunen var lägre 

år 2017 jämfört mot år 2016. Vi konstaterar att antalet tillsvidareanställda som slutade år 

2017 var högre än år 2016. Ökningen beror främst på egen uppsägning. Vi konstaterar att 

kommundirektören och HR-chefen gjort bedömningen att det till stor del beror på ökad 

rörlighet. Vi bedömer att det är av vikt att skälen dokumenteras och samlas på den cen-

trala HR-avdelningen. Detta för att ha ökat underlag för analyser och kunna förebygga 

eventuella strukturella anledningar till uppsägning.  

Sammantaget bedömer vi att det genomförs analyser av vad sjukfrånvaro och personal-

omsättning beror på men att det finns utvecklingsmöjligheter vad gäller löpande analyser 

av skäl till uppsägningar.  
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4. Bedömningar 

Syftet med granskningen har varit att  

 bedöma om kommunstyrelsen säkerställer att kompetensförsörjningen sker på ett 

ändamålsenligt vis inom nämnder och bolag, 

 bedöma om kommunstyrelsen arbetar ändamålsenligt med att förebygga och mot-

verka sjukfrånvaro samt analysera orsakerna till personalomsättningen. 

Utifrån genomförd granskning är bedömningen att  

 kommunstyrelsen delvis säkerställer att kompetensförsörjningen sker på ett 

ändamålsenligt vis inom nämnder och bolag, 

 kommunstyrelsen delvis arbetar ändamålsenligt med att förebygga och motverka 

sjukfrånvaro samt analysera orsakerna till personalomsättningen.  

Bedömningen grundar sig på utfallet av nedan kontrollmål. 

4.1. Bedömning mot kontrollmål  

Kontrollmål Kommentar 

Kommunstyrelsen har vidtagit 

åtgärder med utgångspunkt från 

de rekommendationer som 

angavs vid revisorernas gransk-

ning av kompetensförsörjning år 

2016 

Delvis uppfyllt 

Vi konstaterar att kommunstyrelsen i delar har 

vidtagit åtgärder enligt revisorernas rekom-

mendationer i granskningen år 2016. Det har 

utifrån rekommendationerna påbörjats ett 

arbete med framtagandet av en kompetensför-

sörjningsplan vars slutförande har försenats på 

grund av personalomsättning. Vi anser att det 

är av vikt att kommunstyrelsen säkerställer att 

en kompetensförsörjningsplan färdigställs för 

att skapa en struktur i arbetet med kompetens-

försörjning. Vi anser vidare att kommunstyrel-

sen bör uppdra åt de kommunala bolagen att ta 

fram en plan för kompetensförsörjning. Detta 

för att säkerställa en medvetenhet och ända-

målsenlig hantering av kompetensförsörjning-

en inom kommunens alla organisationer.  

Vi konstaterar vidare att det tagits fram en 

rutin för avgångssamtal men att utfallen av 

samtalen dock inte tillställs HR-funktionen för 

vidare analys och bedömning vilket vi ser som 

en brist. Vi bedömer att utfallen från avgångs-

samtalen bör tilldelas den centrala HR-
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enheten för vidare analys och på så sätt bli ett 

underlag i kommunen som en lärande organi-

sation.  

Vidare konstaterar vi att det finns kontroll-

moment avseende kompetensförsörjning i den 

interna kontrollplanen samt att kompetensför-

sörjningen inte har blivit en stående punkt på 

dagordningen vid de tillfällen kommunstyrel-

sen har dialog med nämnderna.  

 

Det finns mål och aktiviteter för 

att minska sjukfrånvaron 

Delvis uppfyllt 

Vi konstaterar att det genomförs aktiviteter i 

syfte att minska sjukfrånvaron men att det 

saknas konkreta mål för att minska sjukfrånva-

ron vilket vi ser som en brist. Vi bedömer att 

det bör införas kommunövergripande mål för 

sjukfrånvaron. Kommunstyrelsen bör även 

uppdra åt de kommunala bolagen att ta fram 

måltal för sjukfrånvaron. Detta för att kom-

munstyrelsen genom sin uppsiktsplikt (KL 6 

kap 1 §) ska kunna följa utvecklingen av sjuk-

frånvaron även i de kommunala bolagen.  

 

Det vidtas ändamålsenliga åtgär-
derna i syfte att minska sjukfrån-
varo 

Uppfyllt 

Vi konstaterar att det vidtas åtgärder i syfte att 

minska och förebygga sjukfrånvaro. Vi bedö-

mer att de åtgärder som genomförs såsom ak-

tiviteter inom ramen för chefsförsörjningen 

samt projekt för att ta fram metoder som på-

verkar sjuktal och den upplevda hälsan är 

ändamålsenliga. Vidare konstaterar vi att det 

framtagits målvärden för de förväntade resul-

taten i projektet ”Bryta trenden” vilket vi ser 

som positivt. Detta då det möjliggör en upp-

följning av om projektet nått önskvärda resul-

tat. Det är också av vikt att det inom ramen för 

samtliga åtgärder genomförs uppföljning och 

utvärdering för att se om åtgärderna gett önsk-

värd effekt. 

 

Det genomförs analyser av vad 
sjukfrånvaro och personalom-
sättning beror på 

Uppfyllt  

Vi konstaterar att det genomförs analyser av 

sjukfrånvaro och personalomsättning i sam-

band med den personalekonomiska redovis-

ningen vilken genomförs årligen. Vi konstate-
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rar vidare att Osby kommun inte utmärker sig 

med hög sjukfrånvaro under år 2017 jämfört 

med andra kommuner i Skåne Nordost samt 

att sjukfrånvaron i kommunen var lägre år 

2017 jämfört mot år 2016. Vi konstaterar att 

antalet tillsvidareanställda som slutade år 2017 

var högre än år 2016. Ökningen beror främst 

på egen uppsägning. Vi konstaterar att kom-

mundirektören och HR-chefen gjort bedöm-

ningen att det till stor del beror på ökad rörlig-

het. Vi bedömer att det är av vikt att skälen 

dokumenteras och samlas på den centrala HR-

avdelningen. Detta för att ha ökat underlag för 

analyser och kunna förebygga eventuella struk-

turella anledningar till uppsägning.  

 

 

4.2. Rekommendationer 
Utifrån genomförd granskning rekommenderar vi kommunstyrelsen att 

 färdigställa kompetensförsörjningsplanen, 

 uppdra åt de kommunala bolagen att ta fram en kompetensförsörjningsplan, 

 säkerställa att den centrala HR-enheten tilldelas utfallen från avgångsamtalen för 

vidare analys i syfte att bidra till en lärande organisation, 

 införa kommunövergripande måltal för sjukfrånvaron,  

 uppdra åt de kommunala bolagen att ta fram måltal för sjukfrånvaron. 

 

 

2019-01-21 

 

Lena Salomon    Malin Jönsson 

 

 

Uppdragsledare 

 

 Projektledare 
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Kommunstyrelseförvaltningen 
Robin Skoglund 
0709318341 
robin.skoglund@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

Revisionsrapport - Granskning av verkställighet av 
fullmäktigebeslut
Dnr KS/2018:752 007  

Kommunstyrelseförvaltningen förslag till Kommunstyrelsen 

- Samtliga nämnder ska säkerhetsställa uppföljning och återrapportering i enlighet 
med sidan 5, ”Reglemente för Osby kommuns nämnder för mandatperioden 2019–
2022”, stycke 1.2, rubrik ” Uppföljning, återredovisning och rapportering till 
kommunfullmäktige” och kommunfullmäktiges arbetsordning, § 40.

Sammanfattning av ärendet

Revisorerna i Osby kommun har uppdragit åt PwC att granska om kommunstyrelsen har 
en ändamålsenlig kontroll av att fullmäktiges beslut verkställs. 

Granskningen ska besvara följande revisionsfråga: Har kommunstyrelsen en 
ändamålsenlig kontroll av att fullmäktiges beslut verkställs?

Bedömningen har gjorts utifrån fyra kontrollmål. Efter genomförd revision och 
genomgång av granskningens fyra kontrollmål gör PwC och kommunrevisionen den 
samlade bedömningen att kommunstyrelsen delvis har en har en ändamålsenlig kontroll 
av att fullmäktiges beslut verkställs.  

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-04-17, § 56

Revisionsrapport ”Granskning av verkställigheten av fullmäktigebeslut”, daterad den 6 
november 2018, från PwC.

Skrivelse ”Granskning av verkställighet av kommunfullmäktiges beslut”, inkommen den 
14 november 2018, från kommunrevisionens ordförande Carl-Magnus Nilsson.

http://www.osby.se/
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Ärende

Revisorerna i Osby kommun har uppdragit åt PwC att granska om kommunstyrelsen har 
en ändamålsenlig kontroll av att fullmäktiges beslut verkställs. 

Granskningen ska besvara följande revisionsfråga: Har kommunstyrelsen en 
ändamålsenlig kontroll av att fullmäktiges beslut verkställs?

Bedömningen har gjorts utifrån fyra kontrollmål:

- Beslut som fattats av fullmäktige och som föranleder en åtgärd och ett uppdrag till 
den kommunala organisationen har verkställts

- Det finns riktlinjer för hur kommunstyrelsen ska bevaka att fullmäktiges beslut 
verkställs och att dessa återrapporteras till kommunstyrelsen.

- Rutiner finns för att oavslutade fullmäktigeuppdrag redovisas en gång per år till 
kommunfullmäktige.

- Rutiner för uppföljning finns t ex för hantering och återredovisning av 
medborgarförslag och motioner.

På kommunfullmäktiges sammanträde den 17 december 2018 fastställdes 
kommunfullmäktiges arbetsordning för mandatperioden 2019 – 2022, § 135 samt 
reglemente för Osby kommuns nämnder för mandatperioden 2019 – 2022, § 136. Båda 
ovannämnda föreskrifter fastställdes således efter det att PwC och kommunrevisionens 
granskningsrapport färdigställdes. Nämnda föreskrifter är av likartad form med de 
bedömningar som gjorts av PwC och kommunrevisionen.Kommunledningsförvaltningens 
förslag på åtgärd är därför att kommunstyrelsen lämnar följande svar:

   

- Samtliga nämnder ska säkerhetsställa uppföljning och återrapportering i enlighet 
med sidan 5, ”Reglemente för Osby kommuns nämnder för mandatperioden 2019–
2022”, stycke 1.2, rubrik ” Uppföljning, återredovisning och rapportering till 
kommunfullmäktige” och kommunfullmäktiges arbetsordning, § 40.

 

Amra Eljami Robin Skoglund 
Kanslichef Kommunsekreterare 
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Beslutet skickas till 

Kommundirektör, Petra Gummeson
Kanslichef, Amra Eljami
Presidier i samtliga nämnder
Samtliga Förvaltningschefer
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Behandling av personuppgifter 
Respektive nämnd är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker 
i dess verksamhet. Nämnden är också personuppgiftsansvarig för de typer av behandlingar 
som är gemensamma för hela kommunen, i enlighet med vad som angetts i nämndens 
registerförteckning, enligt artikel 30 i dataskyddsförordningen. 

Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker 
i kommunfullmäktige samt hos eventuella fullmäktigeberedningar. Respektive nämnd ska 
utse dataskyddsombud. 

Uppföljning, återredovisning och rapportering till kommunfullmäktige 
Respektive nämnd ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet och, enligt 6 kap. 5 § KL, 
redovisa till kommunfullmäktige hur de har fullgjort de uppdrag som kommunfullmäktige 
lämnat till dem med stöd av 5 kap. 2 och 4 §§ KL. 

Två (2) gånger per kalenderår, per den 30 juni respektive 31 december, ska respektive nämnd 
redovisa de beslut av kommunfullmäktige under den senaste sexmånadersperioden som de 
ännu inte verkställt, skälen till detta samt när beslutet kan förväntas verkställas. Redovisning-
en lämnas till kommunstyrelsen som samordnar de olika nämndernas redovisningar till kom-
munfullmäktige. 

För samtliga nämnder, med undantag för kommunstyrelsen, gäller att de vid ovan an-givna 
redovisningstillfällen även ska redovisa de beslut av kommunstyrelsen under den senaste 
sexmånadersperioden som de ännu inte verkställt, skälen till detta samt när beslutet kan 
förväntas verkställas. 

Nämnderna ska härutöver fullgöra rapporteringsskyldighet enligt speciallagstiftning.

Särskilda bestämmelser om kommunstyrelsens underrättelseskyldighet finns nedan i det 
nämndspecifika reglementet för kommunstyrelsen, under rubriken ”Utökade befogenheter”. 

Information och samråd 
Respektive nämnd och kommunal- respektive oppositionsråd ska i möjligaste mån från annan 
nämnd erhålla den information och det underlag de behöver i sin verksamhet. Rätten till 
information och underlag omfattar inte uppgift för vilken sekretess råder.  

Nämnderna ska samråda när deras verksamhet och ärenden berör kommunstyrelsens eller 
annan nämnds verksamhet. 

Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa är särskilt berörda. Kom-
munstyrelsen/nämnden beslutar om formerna för samrådet.









TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2019-04-15 

Sida
1(7)

Kommunstyrelseförvaltningen 
Pernilla Pettersson 
0709 – 318 402 
pernilla.pettersson@osby.se 

Besöksadress V 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

IT-verksamhet i egen regi, genom delägarskap i IT-kommuner i 
Skåne AB eller utökat samverkansavtal med Kristianstads kom-
mun
Dnr KS/2018:317 005  

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta.

1. Osby kommun ska utnyttja möjligheten att teckna aktier i IT kommuner i Skåne AB 
genom en av bolaget, till kommunen, riktad nyemission till en köpeskilling om två 
miljoner (2.000.000) kronor. Finansiering sker genom likvida medel. 

2. Kommundirektören får i uppdrag att tillsammans med företrädare för de nuvarande 
delägarkommunerna och IT kommuner i Skåne AB arbeta fram förslag till reviderad 
bolagsordning, reviderat aktieägaravtal och reviderade ägardirektiv för beslut i 
respektive kommunfullmäktige.

3. Barn- och utbildningsnämnden ska skyndsamt utreda möjligheterna till och 
konsekvenserna av att fr.o.m läsåret 2019/20, för att uppfylla den av barn- och 
skolnämnden, den 25 september 2018, § 55, beslutade ”Plan för grundskolans 
digitalisering med digitala verktyg 2019-20121”, i stället för bärbara datorer förse 
eleverna i grundskolan med s.k. Chromebooks. 

Sammanfattning av ärendet
Bakgrund
Hörby kommun, Höörs kommun och Östra Göinge kommun bildade år 2016 ett gemen-
samt aktiebolag med firma ”IT kommuner i Skåne AB” (559067-2142). Syftet med aktiebo-
laget var och är att ägarkommunerna genom samverkan bättre ska klara utmaningar 
avseende säkerställande av kompetensförsörjning, hantering av teknikutveckling och 
kvalitetskrav samt erbjuda en kostnadseffektiv och säker förvaltning av IT-verksamheten, 
inte att bereda vinst åt aktieägarna. Aktiebolagets ändamål är att, tillsammans med ägarna 
och med tillämpning av den kommunala självkostnads- och likställighetsprincipen, driva 
och utveckla den interna IT-verksamheten i kommunerna samt i mindre omfattning i av 
dessa kommuner helägda aktiebolag. 

Delägarkommunernas samarbete i IT-kommuner i Skåne AB innebär således att skapa en 
samlad organisation med uppdrag att förvalta kommunernas IT-miljö, innefattande bland 
annat ett ansvar för drift och utveckling av en gemensam teknisk plattform, med 
leveranser enligt en gemensamt framtagen s.k. tjänstekatalog, samt drift och utveckling av 
IT-infrastruktur, applikationer, telefoni och service-desk.

http://www.osby.se/
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Eventuella stadsnät, e-tjänster och ägandet av s.k. passiv lokal IT-infrastruktur som WAN, 
LAN och/eller WLAN ingår inte i IT-kommuner i Skåne AB:s uppdrag.

För delägarkommunernas samarbete i IT-kommuner i Skåne AB är det av yttersta vikt att 
 det är en tydlig öppenhet/insyn kring IT verksamheten, 
 det tillskapas en IT-driftorganisation som är intäktsfinansierad,
 tjänsteutbudet och dess prissättning är enhetlig,
 det finns en tydlig kunskap om och kontroll över var kostnaderna uppstår, 
 en standardisering, i syfte att uppnå stordriftsfördelar, eftersträvas, för att bolaget ska 

bli en stark och kompetent upphandlingspart gentemot leverantörer.

Kommunstyrelserna i såväl Osby kommun som de tre (3) delägarkommunerna har 
godkänt en avsiktsförklaring med bland annat följande innehåll.

 Ägarandelarna i IT-kommuner i Skåne AB ska, om Osby kommun inträder som delägare, för-
delas med tjugofem (25) procent för vardera delägarkommun.

 IT-kommuner i Skåne AB ska även i fortsättningen ha sitt säte i Hörby kommun.

 Styrelsen i IT-kommuner i Skåne AB ska bestå av en (1) ledamot och en (1) ersättare från re-
spektive delägarkommun. Styrelsen utser inom sig en ordförande för ett (1) år i taget.

 Aktiekapitalet i IT-kommuner i Skåne AB ska vara lägst sex miljoner (6.000.000) kronor och 
högst femton miljoner (15.000.000) kronor.

 Personalen inom Osby kommuns nuvarande interna IT-avdelning kommer vid Osby kommuns 
eventuella inträde som delägare i IT-kommuner i Skåne AB att erbjudas en övergång, med de 
rättigheter och skyldigheter på grund av de anställningsavtal och de anställningsförhållanden 
som gäller vid tidpunkten för övergången samt eventuella ekonomiska förpliktelser som hänför 
sig till tiden före övergången, till IT kommuner i Skåne AB enligt bestämmelserna i 6 b§ lagen 
(1982:80) om anställningsskydd.

Avsiktsförklaringen gäller till och med den 31 december 2019, med målsättningen att 
Osby kommun ska inträda som delägare i IT-kommuner i Skåne AB den 1 januari 2020.

Inledning
För att klara av att följa med i förändringstakten inom IT-området krävs att en kommuns 
IT-organisation ges förutsättningar och möjligheter att vara framåtsyftande och arbeta 
med långsiktiga strategiska utmaningar. I valet mellan olika tekniklösningar krävs det en 
avvägning mellan vad som gagnar helheten och vad som är till nytta för de enskilda de-
larna i kommunens komplexa verksamhetsstruktur. IT-verksamheten är viktig för kom-
munens verksamheter och det ställs höga krav på driftsäkerhet. Allt eftersom verk-
samheterna blir mer och mer teknikberoende för att klara sina uppgifter ökar deras krav på 
service och tillgänglighet. Verksamheterna accepterar inte oplanerade avbrott och ställer 
även krav på tydlig och klar information som är anpassad till de egna funktionerna. 
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Osby kommun har ett behov av en såväl hög som bred IT-kompetens och en välutvecklad 
informationssäkerhet. Kommunen ställer krav på en hög grad av effektivitet inom IT-
verksamheten såväl i dess roll som service- och stödfunktion som förslagsställare, 
pådrivare och utvecklare avseende den långsiktiga strategiska IT-teknikutvecklingen. För 
att kunna följa med i denna utveckling krävs en allt högre grad av specialisering, vilket 
sätter press på en liten IT-avdelning som Osby kommuns. Svårigheten att rekrytera och 
behålla välutbildad och kompetent personal kommer att bli allt mer uppenbar i framtiden.

Delägarskap i IT-kommuner i Skåne AB
En samverkan mellan fyra (4) storleksmässigt jämbördiga kommuner i ett gemensamägt 
aktiebolag bör och kan förväntas bli fördelaktig för samtliga kommuner genom ett antal 
olika samverkans-/samordningseffekter. En större organisation med ökad verksamhetsvo-
lym blir en starkare part. En kontinuerlig beställarkompetens under såväl upphandlings-
skede som löpande avtalstid blir möjlig att uppnå. Organisation i sig själv blir en intres-
santare kund att leverera till och leveranserna torde till följd därav i många fall också bli 
mer ekonomiskt fördelaktiga och säkrare. Möjligheten till fördelaktigare villkor vid upp-
handling/inköp ökar därmed. Små kommuner, som samtliga fyra (4) kommuner får defi-
nieras som, torde vara sällanköpare av IT-tjänster och hamnar ofta i underläge gentemot 
leverantören med risk att göra mindre bra affärer. 

Genom uppbyggandet av gemensamma system blir det lättare att samordna systemkritiska 
delar, vilket i sin tur torde innebära lägre kostnader och en högre kompetensnivå. För 
närvarande planeras och har i vissa fall även påbörjats gemensamma upphandlingar 
avseende ekonomisystem, HR-system och diarie- och ärendehanteringssystem med en 
eller flera av de tre (3) delägarkommunerna.

Även möjligheterna att öka kommunens riskmedvetande och få en realistisk uppfattning 
om de risker kommunen är utsatt för, systematiskt informationssäkerhetsarbete, är en 
positiv effekt av en samverkan i ett gemensamägt aktiebolag.

En större gemensam organisation har bättre förutsättningar att utveckla och underhålla 
specialiserad kompetens och torde därigenom, bli attraktivare som rekryteringsbas. Kan 
dessutom organisationskompetensen användas i kombination med ett tydligt ledarskap 
inom ett större verksamhetsområde, kommer sannolikt den genomsnittliga kunskapsnivån 
att höjas samtidigt som förutsättningarna för lärande blir bättre.

De operativa fördelarna är i första hand stordriften, dvs. att den tillgängliga kapaciteten 
utnyttjas bättre. En annan operativ fördel är en utveckling av arbetssätt och arbetsmetoder 
genom att de samverkande organisationernas resurser förenas på nya sätt. Genom att till 
exempel kombinera de anställdas olika kompetenser kan nya och förbättrade tjänster ut-
vecklas. Möjligheterna för de anställda att gå in och täcka för varandra vid sjukdom, se-
mester och annan frånvaro ökar.
Sammanfattningsvis är de tyngst vägande argumenten/skälen till ett delägarskap i IT-
kommuner i Skåne AB följande.
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 Förbättrade möjligheter till en säkerställd personal- och kompetensförsörjning. 
 Kostnadseffektiv förvaltning av IT-infrastruktur, applikationer och telefoniplattform.
 IT-tjänster med hög tillgänglighet och tillförlitlighet.
 Upprätthållande av en nödvändig och tillräcklig informationssäkerhet.
 Utökat öppethållande i service-desk, kortare svarstider och därmed en förbättrad 

”kundupplevd” kvalitet 
 En starkare part vid upphandlingar.

Mot bakgrund av förfarandet vid de nuvarande delägarkommunernas bildande av IT-
kommuner i Skåne AB kan följande hantering/scenario förutses avseende den IT-
utrustning, bärbara och stationära datorer, mobila enheter, Ipads, skrivare m.m., som 
Osby kommun är intresserad av att överlåta till bolaget. Bolaget kommer, efter 
genomförd inventering, till bokfört värde förvärva den IT-utrustning, bärbara och 
stationära datorer, mobila enheter, Ipads, skrivare m.m., som Osby kommun är 
intresserad av att överlåta till bolaget. Bolaget kommer således att äga alla datorer, 
central IT-infrastruktur, servrar inklusive lagring och säkerhetskopiering, central 
nätverksutrustning samt aktiv utrustning i nätverket. Osby kommun får därefter, enligt 
den av bolaget fastställda s.k. tjänstekatalogen betala hyra för såväl denna IT-utrustning 
som erforderliga nätverk, support och service, licenser m.m. För den IT-utrustning som 
Osby kommun inte är intresserad av att överlåta till bolaget kommer bolaget dock att 
ansvara för service av och support till.

Från företrädare för bolaget har det även framförts intresse av att hyra Osby kommuns 
serverhall. Serverhallen, som är avsedd att vara s.k. redundans/reservkapacitet till 
bolagets nuvarande serverhall, placerad i Hörby kommun, kommer fortsatt fysiskt vara 
placerad på nu befintlig plats i Osby kommun. Bolaget kommer i anledning därav att 
betala hyra till Osby kommun. Sammantaget innebär detta dels att Osby kommun, som en 
engångsersättning från bolaget kommer att få betalt för IT-utrustning, dels att Osby 
kommun därefter årligen får betala en självkostnad för den IT-utrustning, erforderliga 
nätverk, support och service, licenser m.m. som kommunens verksamheter 
använder/utnyttjar till bolaget. Storleken på dessa belopp såväl engångsersättningen som 
de årliga intäkter/kostnader.

Vid ett delägarskap i IT-kommuner i Skåne AB kommer det att krävas av Osby kommun 
att kommunen upprättar en egen IT-resurs med en tydlig strategisk inriktning mot 
kommunens digitaliseringsutveckling. Den egna IT-resursen bör ha en samordnande roll 
med en stark beställarkompetens och ges organisatoriska förutsättningar för att långsiktigt 
styra IT-arkitekturen. Undertecknade har fört vissa sonderande samtal med motsvarande 
företrädare för Östra Göinge kommun om möjligheterna till samarbete/samverkan 
avseende dessa personalresurser. Ett sådant samarbete/samverkan torde innebära en 
avsevärd kostnadsbesparing för båda kommunerna.

IT-verksamhet i egen regi
För att Osby kommun i egen regi ska kunna bedriva en fungerande kompetent och ut-
vecklingsinriktad IT-verksamhet fordras avsevärt utökade personalresurser. Risken är stor 
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att en så begränsad enhet som kommunens nuvarande IT-avdelning inte har vare sig erfa-
renhet, kompetens eller ens praktisk möjlighet att 
 ansvara för strategiska beslut avseende IT-infrastrukturens framtid,
 skapa en kostnadseffektiv förvaltning av IT-infrastruktur, applikationer och telefoni-

plattform, 
 erbjuda IT-tjänster med hög tillgänglighet och tillförlitlighet, 
 upprätthålla en nödvändig och tillräcklig informationssäkerhet,
 erbjuda ett utökat öppethållande i Service-desk och därmed en förbättrad ”kundupp-

levd” kvalitet, samt slutligen
 vara ett stöd för kommunens övriga verksamheter i utvecklingen av digitala tjänster 

och/eller annan IT-baserad teknik för att utveckla respektive verksamheter.

Av naturliga skäl kan någon jämförelse med de tre (3) delägarkommunernas IT-
verksamhet inte göras. En jämförelse med Älmhults kommun, - bilaga, som är marginellt 
större än Osby kommun, visar att de har en IT-verksamhet som personalmässigt består av 
tolv (12) medarbetare, IT-chef, IT-driftchef, IT-projektledare, digitaliseringsledare, 
digitaliseringstekniker samt sju (7) IT-tekniker. Detta ska jämföras med Osby kommuns 
nuvarande IT-verksamhet som personalmässigt består av fem (5) tillsvidareanställda 
medarbetare, två (2) IT-systemtekniker, varav en (1) är driftansvarig, en (1) IT-utvecklare, 
en (1) supporttekniker, en (1) telefonisamordnare. Härutöver finns det tre (3) tillfälligt 
anställda medarbetare, en (1) IT-systemtekniker och två (2) IT-supporttekniker.

En preliminär bedömning av storleken på utökningen av personalresurserna inom den 
nuvarande IT-verksamheten är att det, vid en fortsatt IT-verksamhet i egen regi, finns ett 
behov av dels minst tre (3) ytterligare medarbetare, två (2) IT-systemtekniker och en (1) 
IT-supporttekniker, för att upprätthålla och utveckla kommunens grundläggande IT-
verksamhet, dels minst två (2) ytterligare medarbetare, en vardera som IT-arkitekt 
respektive IT-strateg, för att leda den digitala utvecklingen inom kommunen. En 
preliminärt beräknad årlig personalkostnad för denna utökning av antalet medarbetare 
inom IT-verksamheten torde uppgå minst till ca: 2.700.0001 kronor.

Kostnadsjämförelse mellan fortsatt egen regi och övergång till UNIKOM

Den årliga kostnaden för alternativet att fortsätta i egen regi bedöms till 16,1 mnkr.

UNIKOM-alternativet uppskattas initialt till 15,9 mnkr baserat på aktuell prislista och 
aktuella volymer. Se bilaga xx.

Kostnaderna bedöms alltså relativt lika mellan båda alternativen.
Kostnaderna påverkas av antalet enheter, val av utrustning (ex. PC eller Chromebook 
inom barn- och utbildning) samt val av Office-program, där Osby kommun har valt en 
inritning mot Office 365, vilken bedöms som ett dyrare alternativ.

1 3 x 30.000 kr = 90.000 kr x 12 = 1.080.000 kr x 1,4 = 1.512.000 kr
2 x 35.000 kr = 70.000 kr x 12 = 840.000 kr x 1,4 = 1.176.000 kr
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Erfarenheterna från övriga kommuner inom UNIKOM är att antalet enheter tenderar att 
minska när det blir mer tydligt att det finns en kostnad för respektive enhet.
I övergångsfasen kommer det att uppstå engångskostnader för Osby kommun precis som 
det gjort för de andra kommunerna i Unikom, Höör, Hörby och Östra Göinge. Dessa 
kostnader bör vägas upp av de långsiktiga vinsterna med IT-samarbetet.

Utökat samverkansavtal med Kristianstads kommun
Det nuvarande samverkansavtalet med Kristianstads kommun har en två-årig löptid och 
kommer i anledning av utebliven uppsägning från båda parter att gälla till i vart fall den 
30 juni 2021. Under de dryga tre (3) år som samverkansavtalet funnits har en ytterst 
begränsad samverkan skett. Kristianstads kommun har till exempel skött driften av ett 
antal av Osby kommuns verksamhetssystem. Vid kontakt med IT-chefen i Kristianstads 
kommun har undertecknade fått den informationen att den ytterst begränsade samverkan 
bland annat beror på avsaknaden av gemensam plattform, gemensamma gränssnitt, system 
m.m. 
För att ett utökat samverkansavtal ska kunna förverkligas i praktiken och resultera i en 
tydlig kunskap om och kontroll över var kostnaderna uppstår, att tjänsteutbudet och dess 
prissättning är enhetlig och en standardisering, i syfte att uppnå stordriftsfördelar krävs en 
avsevärd utökning av Osby kommuns befintliga IT-personalresurser och en anpassning till 
den plattform och de gränssnitt/system som Kristianstads kommun använder i sina 
verksamheter.

En preliminär bedömning av storleken på utökningen av personalresurserna inom den 
nuvarande IT-verksamheten är att det, vid ett utökat samverkansavtal med Kristianstads 
kommun, finns ett behov av dels minst två (2) ytterligare medarbetare, en (1) vardera som 
IT-systemtekniker respektive supporttekniker, för att upprätthålla och utveckla 
kommunens grundläggande IT-verksamhet, dels två (2) ytterligare medarbetare, en (1) 
vardera som IT-arkitekt respektive IT-strateg, för att leda den digitala utvecklingen inom 
kommunen. En preliminärt beräknad årlig personalkostnad för den utökning av antalet 
medarbetare inom IT-verksamheten torde uppgå till minst ca: 2.200.0002 kronor.

Av naturliga skäl, eftersom omfattningen av samverkan inte torde kunna bedömas, kan 
Kristianstads kommun inte lämna någon preliminär bedömning av storleken på Osby 
kommuns kostnad för vad en utökad samverkan skulle innebära. 

Beslutsunderlag
Organisationsskiss över Älmhults kommun IT-verksamhet.

Kommunstyrelsens beslut den 31 oktober 2018, § 185.

AVSIKTSFÖRKLARING avseende kommunens intresse av att inträda som delägare i IT 
kommuner Skåne AB (559067-2142).

2 2 x 30.000 kr =60.000 x 12 =720.000 kr x 1,4 = 1.008.000 kr
2 x 35.000 kr = 70.000 kr x 12 = 840.000 kr x 1,4 = 1.176.000 kr
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Kommunstyrelsens beslut den 30 maj 2018, § 106.

IT-samverkan Osby kommun, Beslutsunderlag avseende vägval, rapport upprättad av 
Hornborg & Co AB, daterad 2014-06-09.

IT-samverkan Osby kommun, Resultat av utredningen, presentationsmaterial, upprättat av 
Hornborg & Co AB, daterad 2018-05-07, men sannolikt upprättad maj/juni 2014. 

Petra Gummeson Pernilla Pettersson 

Kommundirektör Utvecklingschef 
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Bilaga 1

Kostnadsjämförelse, fortsatt egen regi eller UNIKOM-alternativet, mnkr

Egen regi

Nuvarande kostnad för IT-enheten 14,6

Bedömt tillkommande personalbehov vid fortsatt egen regi 1,5

Summa årlig kostnad vid fortsatt egen regi 16,1

Övergång till UNIKOM

Bedömd kostnad vid övergång till UNIKOM

(baserad på aktuell prislista och volymer) 15,0

Kvarstående IT-kostnader i Osby kommun, främst fiberhyra och del i växel 0,9

Bedömd årlig kostnad vid övergång till UNIKOM 15,9

Bedömd engångskostnad vid övergång till UNIKOM 1,0

Kostnaderna påverkas av antalet enheter, val av utrustning (ex. PC eller 

Chromebook inom barn- och utbildning) samt val av Office-program där Osby 

kommun har valt en något dyrare inriktning med Office 365.

I övergångsfasen kommer det att uppstå engångskostnader för Osby kommun 

precis som det gjort för de andra kommunerna i Unikom. Dessa 

engångskostnader uppskattas till ca 1 mnkr men bör vägas upp av de 

långsiktiga fördelarna med IT-samarbetet.

Kostnader för gymnasiets IT-verksamhet (inköp och support av datorer) är 

inte med i beräkningen ovan (varken i egenregi-alternativet eller UNIKOM) 

eftersom det initialt ligger utanför UNIKOM:s åtagande.

Jämförelsen ovan avser enbart drift/support av IT och inte tjänster för 

utveckling/digitalisering.



ANTAL ENHETER Bilaga 2

Tjänst Osby Höör Hörby ÖG

Användarkonto admin 1430 896 1104 1081

Användarkonto personal skola 684 642 610 783

Användarkonto personal bolag 0 0 0 0

Användarkonto Förtroende valda 0 97 124 80

Användarkonto externa utförare 4 5 2 211

Användarkonto elever 1901 794 1169 1653

Dator admin - standard stationär 110 88 94 44

Dator admin - standard bärbar 14" 181 170 163 202

Dator admin - standard bärbar 15" 20 49 60 16

Dator admin - standard bärbar 12" 25 32 54 75

Dator workstation - stationär 2 1 0 0

Dator workstation - bärbar 5 2 1 3

Dator admin utanför standard - windows exkl hårdvarukostnad 0 0 0 0

Dator admin utanför standard - mac exkl hårdvarukostnad, support och licenser 0 0 0 0

Dator skola - standard stationär 38 54 113 52

Dator skola - standard bärbar 14" 846 283 262 247

Dator skola - standard bärbar 15" 317 23 8 66

Dator skola - standard bärbar 12" 19 28 30 92

Dator skola - utanför standard Mac exkl hårvarukostnad, support och licenser 0 0 0 0

Mobila enheter personal 702 497 437 596

Mobila enheter elev 500 633 593 0

Hybriddator - MS Surface pro admin 3 8 3

Hybriddator - MS Surface pro skola 0 0

Chromebooks skola, nätverksanslutning 0 659 1427 1451

Skrivare 109 152 92 91

SmartSigns 2 2 18 3

Accesspunkter 489 262 277 450

Datorer gymnasie o komvux 600

2019



KOSTNADER Bilaga 3

Kostnad (kr/år) 2019

Tjänst Osby Höör Hörby ÖG

Användarkonto admin 1 904 760 1 193 472 1 470 528 1 439 892

Användarkonto personal skola 705 888 662 544 629 520 808 056

Användarkonto personal bolag 0 0 0 0

Användarkonto Förtroende valda 0 129 204 165 168 106 560

Användarkonto externa utförare 1 727 2 159 864 91 101

Användarkonto elever 0 0 0 0

Dator admin - standard stationär 599 280 479 424 512 112 239 712

Dator admin - standard bärbar 14" 1 107 720 1 040 400 997 560 1 236 240

Dator admin - standard bärbar 15" 131 520 322 224 394 560 105 216

Dator admin - standard bärbar 12" 153 000 195 840 330 480 459 000

Dator workstation - stationär 16 128 8 064 0 0

Dator workstation - bärbar 67 020 26 808 13 404 40 212

Dator admin utanför standard - windows exkl hårdvarukostnad 0 0 0 0

Dator admin utanför standard - mac exkl hårdvarukostnad, support och licenser 0 0 0 0

Dator skola - standard stationär 127 224 180 792 378 324 174 096

Dator skola - standard bärbar 14" 3 400 920 1 137 660 1 053 240 992 940

Dator skola - standard bärbar 15" 1 422 696 103 224 35 904 296 208

Dator skola - standard bärbar 12" 76 380 112 560 120 600 369 840

Dator skola - utanför standard Mac exkl hårvarukostnad, support och licenser 0 0 0 0

Mobila enheter personal 471 744 333 984 293 664 400 512

Mobila enheter elev 210 000 265 860 249 060 0

Hybriddator - MS Surface pro admin 0 26 604 70 944 26 604

Hybriddator - MS Surface pro skola 0 0 0 0

Chromebooks skola, nätverksanslutning 0 561 468 1 215 804 1 236 252

Skrivare 215 820 300 960 182 160 180 180

SmartSigns 1 632 1 632 14 688 2 448

Accesspunkter 1 343 772 719 976 761 196 1 236 600

Verksamhetssystem 1 120 860 2 191 620 1 922 040 1 648 800

Applikationer 189 946 237 440 224 097 212 036

Gemensamma kostnader 1 199 484 1 499 400 1 415 139 1 338 977

Telefoni 359 800 359 800

Övriga tjänster 436 900

Datorer gymnasiet o komvux o yrkesskola 511 200

14 978 721 12 530 019 12 810 856 12 641 483
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Kommunstyrelseförvaltningen 
Pernilla Pettersson 
/HandläggareTelefon/ 
pernilla.pettersson@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

Kommunfullmäktigemål - Målområden
Dnr KS/2019:155 000  

Kommunstyrelseförvaltningen förslag till kommunfullmäktige 

- Förslag till målområden med beskrivande texter antas:

 Attraktiv och hållbar 
boendekommun

Vi arbetar medvetet för att skapa 
attraktiva boendemiljöer och ökat 
bostadsbyggande.

Osby kommun bedriver ett 
hållbarhetsarbete med kommande 
generationer i åtanke.

 Utveckling och tillväxt Utbildning och kommunikation är en 
förutsättning för att vara en öppen och 
modern kommun.

Vi jobbar för utveckling och tillväxt i ett 
nära samarbete med näringslivet.

 Trygghet hela livet Tillsammans skapar vi förutsättningar 
och möjligheter för människor i alla 
åldrar att forma ett tryggt liv.

Sammanfattning av ärendet

Under perioden januari-maj 2019 har nya fullmäktigemål tagits fram av samtliga 
nämnders presidier tillsammans med kommundirektör och utvecklingschef. Förslaget har 
även arbetats igenom av samtliga partigrupper.

http://www.osby.se/
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Utgångspunkten har varit att gå från både målområden och kommunfullmäktigemål till 
endast tre målområden i syftet att skapa en större enkelhet och tydlighet i 
målformuleringen. 

Kommunfullmäktigemålen består nu av tre målområden med beskrivande texter under 
respektive mål, som ett förtydligande av själva målområdet. Med hänvisning till 
revisorernas påpekande kompletteras såväl nämndmål som verksamhetsmål med 
indikatorer för att tydliggöra uppföljning av målen.

Förslag till målområden med beskrivande texter är följande:

 Attraktiv och hållbar boendekommun

Vi arbetar medvetet för att skapa attraktiva boendemiljöer och ökat bostadsbyggande.

Osby kommun bedriver ett hållbarhetsarbete med kommande generationer i åtanke.

 Utveckling och tillväxt

Utbildning och kommunikation är en förutsättning för att vara en öppen och modern 
kommun.

Vi jobbar för utveckling och tillväxt i ett nära samarbete med näringslivet.

 Trygghet hela livet

Tillsammans skapar vi förutsättningar och möjligheter för människor i alla åldrar att 
forma ett tryggt liv.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse ”Kommunfullmäktigemål – Målområden”, daterad 2019-05-09, från 
utvecklingschef Pernilla Pettersson och kommundirektör Petra Gummeson.

PowerPoint ”Kommunfullmäktigemål”, daterad 2019-05-09.

 

Petra Gummeson Pernilla Pettersson 
/Kommundirektör Utvecklingschef 
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Beslutet skickas till 

Kommundirektör, Petra Gummeson
Utvecklingschef, Pernilla Pettersson
Utvecklingschef, Johanna Lindhe



Kommunfullmäktigemål 



2019-05-15 Sida 2

Mål på olika nivåer

Beslut kommunfullmäktige

Beslut i nämnderna

Beslut av enhetschefer



• Attraktiv och hållbar boendekommun
• Utveckling och tillväxt 
• Trygghet hela livet

2019-05-15 Sida 3

Målområden



Vi arbetar medvetet för att skapa attraktiva boendemiljöer 
och ökat bostadsbyggande.
Osby kommun bedriver ett hållbarhetsarbete med 
kommande generationer i åtanke.

2019-05-15 Sida 4

Attraktiv och hållbar boendekommun 



Utbildning och kommunikation är en förutsättning för att 
vara en öppen och modern kommun.
Vi jobbar för utveckling och tillväxt i ett nära samarbete 
med näringslivet.

2019-05-15 Sida 5

Utveckling och tillväxt 



Tillsammans skapar vi förutsättningar och möjligheter för 
människor i alla åldrar att forma ett tryggt liv.

2019-05-15 Sida 6

Trygghet hela livet 
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Mål på olika nivåer

Beslut kommunfullmäktige

Beslut i nämnderna

Beslut av enhetschefer



Nämndmål 

Utifrån gällande målområde formulerar varje nämnd 
egna nämndmål med tillhörande indikatorer.

2019-05-15 Sida 8

Nämnder:
Kommunstyrelsen
Barn och Utbildning
Hälsa och Välfärd
Samhällsbyggnad
Miljö och Bygg



Verksamhetsmål 

Utifrån beslutade nämndmål formulerar varje enhet 
verksamhetsmål med tillhörande indikatorer.

2019-05-15 Sida 9



NÄSTA STEG
• Beslut kommunstyrelse och kommunfullmäktige
• Kommunikationsplan preliminärt klar september 2019 för 

presentation på kommunstyrelsens sammanträde
• Strukturer för uppföljning av mål

2019-05-15 Sida 10
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Kommunstyrelseförvaltningen 
/Gunnar Elvingsson 
0479528161 
Gunnar.elvingsson@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

Budgetuppföljning april 2019
Dnr KS/2019:2 041  

Kommunstyrelseförvaltningen förslag till Kommunstyrelsen 

 Kommunstyrelsen konstaterar att nämnderna sammantaget visar en 
budgetavvikelse på – 16,7 mnkr varav kommunstyrelseförvaltningen -1,0, barn- 
och utbildningsnämnden – 6,6 samt hälsa- och välfärdsnämnden -9,1.

 Kommunstyrelsen beslutar om eventuella åtgärder med anledning av 
budgetuppföljningen.

 Budgetuppföljning för april 2019 rapporteras till kommunfullmäktige.

Sammanfattning av ärendet

Ekonomienheten har sammanställt budgetuppföljning per den 30 april 2019 från nämnder 
och förvaltningar enligt fastställd tidplan för budgetuppföljning 2019.

Enligt fastställda ekonomistyrningsregler så ska nämnderna vid negativ budgetavvikelse 
snarast rapportera till kommunstyrelsen. Nämnd/styrelse har skyldighet att redovisa 
åtgärdsplan med konsekvensanalys för att vidtaga åtgärder så att nämnden uppnår den 
beslutade budgetramen.

Efter mars månads budgetuppföljning beslutade kommunstyrelsen den 24 april att de 
nämnder/förvaltningar som visade underskott i prognosen fick i uppdrag att till 
kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 22 maj redovisa vilka åtgärder som 
vidtagits för att hålla budget.

Kommunstyrelsen beslutade också om att överväga att ompröva resultatmålet för 2019 för 
att därigenom kunna ge tilläggsanslag till vissa nämnder/verksamheter.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2019-05-14

Rapport ”Budgetuppföljning mars 2019, Osby kommun”

Rapport ”Uppföljning kommunala bolag april 2019”
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Inledning 

Nämnderna har överlämnat budgetuppföljning med helårsprognos efter april månad 2019. 

Årets budgeterade resultat är 7,8 mnkr. Årets resultat enligt helårsprognosen är - 7,4 mnkr. Prognosen har förbättrats 

med + 2,1 mnkr sedan föregående uppföljning. 

Nämndernas prognoser innebär sammantaget en negativ budgetavvikelse på - 16,7 mnkr. (kommunstyrelsen -1,0, 

barn- och utbildningsnämnden -6,6 samt hälsa- och välfärdsnämnden -9,1). 

Prognosen för finansförvaltningen är ett överskott på + 1,5 mnkr. 

Finansförvaltningen 

Den senaste skatteprognosen från Sveriges kommuner och landsting (SKL) innebär en positiv budgetavvikelse på 

+ 3,0 mnkr. 

Samtidigt visar dock prognosen för pensionskostnaderna en negativ budgetavvikelse med motsvarande belopp -3,0 

mnkr. Det är främst kostnaderna för förmånsbestämd tjänstepension som ökar. 

För räntekostnaderna är prognosen + 1,0 mnkr till följd av fortsatt låg räntenivå samt senarelagda investeringar. 

Årets utdelning från Kommuninvest innebär ett överskott på + 0,5 mnkr jämfört med budget. 

Investeringar 

Efter tilläggsbudgetering uppgår årets investeringsbudget till 275 mnkr. Redovisat investeringsbelopp per den 30 

april var 55 mnkr. I stort sett inga avvikelser redovisas mot budget i dagsläget. 

Likviditet och låneskuld 

Likvida medel uppgick till 31,9 mnkr den 30 april och låneskulden vara 245 mnkr. Den 2 maj har ett nytt lån på 40 

mnkr tagits upp och aktuell låneskuld är därmed 285 mnkr. 

Balanskravsavstämning 

Enligt kommunallagen ska kommunen uppfylla det så kallade balanskravet. Detta innebär att intäkterna ska vara 

högre än kostnaderna. Balanskravet är miniminivå för att säkerställa en god ekonomisk hushållning. Huvudregeln är 

att om underskott uppkommer så ska detta regleras under den kommande treårsperioden. Helårsresultatet enligt 

prognosen är - 7,4 mnkr och kommunen uppfyller därmed inte balanskravet. 

Finansiell målsättning 

Kommunfullmäktiges finansiella målsättning för 2019 är ett positivt resultat på 1% av skatte och bidrag. Enligt 

prognosen efter mars så uppfylls inte målsättningen utan resultatet är negativt. 
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Nämndernas resultat 

Driftredovisning 

Belopp i mnkr  Budget 2019 
Uppföljning t 

o m aktuell 
månad 

Utfall % 
Prognos 

helår 
Avvikelse 

prog/budg 

Kommunstyrelse    0   

- Kommunstyrelse-
förvaltning 

 68,5 27,3 39,9 69,5 -1,0 

    0   

    0   

Samhällsbyggnadsnä
mnd 

 64,7 23,3 36,0 64,7 0,0 

Samhällsbyggnad, VA-
verksamhet 

 0 -3,4  0 0 

Miljö- och byggnämnd  5,4 1,2 22,2 5,4 0,0 

Revision  0,8 0,3 37,5 0,8 0,0 

Valnämnd  0,3 -0,2 -66,7 0,3 0,0 

Barn- och 
utbildningsnämnd 

 370,6 112,4 30,3 377,2 -6,6 

Hälsa- och 
välfärdsnämnd 

 242,4 80,5 33,2 251,5 -9,1 

Överförmyndare  2,5 0,8 32,0 2,5 0,0 

Delsumma  755,2 242,2 32,1 771,9 -16,7 

       

Finansförvaltning  -763,0 -266,5 34,9 -764,5 1,5 

       

Totalt  -7,8 -24,3 311,5 7,4 -15,2 

Kommentarer till driftredovisning 

Nämnderna redovisar sammantaget en negativ budgetavvikelse på - 16,7 (-18,3) mnkr. (Föregående 

uppföljningsvärde inom parantes) 

Kommunstyrelseförvaltningen redovisar en negativ avvikelse på -1,0 (-0,9) mnkr där räddningstjänsten står för -

0,5 mnkr och kanslienheten för -0,5 mnkr. 

Barn- och utbildningsnämnden redovisar en prognos på - 6,6 (- 8,3) mnkr varav 

kvarstående anpassningsuppdrag - 5,0, nämnd och administration -0,8, grundskolan - 0,8, gymnasieskola och 

vuxenutbildning + 1,4, barn- och familjeenheten - 1,4 

Hälsa- och välfärdsnämnden visar en budgetavvikelse på -9,1 (- 8,9) mnkr varav 

kvarstående besparingspost -7,8, äldreomsorg/hemtjänst -0,9, LSS +0,5, Individ och familj - 2,7, integration + 1,8 

  



Osby kommun, Uppföljning april 2019 5(29) 

Investeringsbudget 

Belopp i mnkr  Budget 2019 
Uppföljning t 

o m aktuell 
månad 

Utfall % 
Prognos 

helår 
Avvikelse 

prog/budg 

Kommunstyrelse       

- Kommunstyrelse-
förvaltning 

 23,8 0,8 3,4 23,8 0,0 

    0   

    0   

Samhällsbyggnadsnämn
d 

 207,5 50,6 24,4 207,5 0,0 

Samhällsbyggnad, VA-
verksamhet 

 34,2 2,5 7,3 33,2 1,0 

Miljö- och byggnämnden  0,2 0 0 0,2 0,0 

Barn- och 
utbildningsnämnd 

 5,3 0 0 5,3 0,0 

Hälsa- och 
välfärdsnämnd 

 3,6 0,1 2,8 3,3 0,3 

       

Totalt  274,6 54,0 19,7 273,3 1,3 

Kommentarer till investeringsredovisning 

Efter tilläggsbudgetering uppgår årets investeringsbudget till 275 mnkr, varav investeringar inom vatten- och avlopp 

uppgår till 34 mnkr. Redovisat investeringsbelopp per den 30 april var 54 mnkr. I stort sett inga avvikelser mot 

budget redovisas i dagsläget. 
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Kommunstyrelse 

DRIFTREDOVISNING 

Belopp i tkr 
Budget 
perioden 

Utfall 
perioden 

Differens 
period 

Budget helår Prognos helår 
Differens 
helår 

Intäkter 1 078 1 449 371 3 233 3 233 0 

       

Personalkostnader 12 366 13 409 -1 043 40 530 40 408 122 

Lokalkostnader 592 528 64 1 774 1 774 0 

Övriga kostnader 8 126 14 121 -5 995 24 190 25 337 -1 147 

Summa kostnader 21 084 28 058 -6 974 66 494 67 519 -1 025 

       

Resultat exkl. 
kapitalkostnad 

20 006 26 609 -6 603 63 261 64 286 -1 025 

       

Kapitalkostnader 1 741 1 752 -11 5 222 5 222 0 

       

Resultat inkl 
kapitalkostnader 

21 747 28 361 -6 614 68 483 69 508 -1 025 

Kommentarer till helårsavvikelser 

Kommunstyrelseförvaltningen redovisar en prognos på - 1,0 mnkr. De enheter som visar underskott mot budget i 

prognosen är räddningstjänsten -0,5 mnkr och kanslienheten -0,5 mnkr. 

Inom räddningstjänsten finns även i år ökade kostnader för rekrytering samt kostnader för material och tjänster. 

För kanslienheten visar konsumentrådgivning (kostnad för avtal med Ljungby kommun 2019), ökat antal som får 

resebidrag, arvoden för kommunstyrelsen samt kostnader för ärendehanteringssystemet underskott mot budget. 

Förslag på åtgärder till avvikelser 

För att hantera underskottet i prognosen så gäller en allmän återhållsamhet på kostnadssidan inom hela 

förvaltningen. 

Nyckeltal 

Uppföljning personalkostnader 

Belopp i tkr jan feb mars april maj juni juli aug sep okt nov dec 

Kostnad 
arbetskraft 
2018 

1 477 3 487 3 300 3 582 3 632 3 651 4 598 5 087 2 591 3 292 3 434 5 067 

Kostnad 
arbetskraft 
2019 

2 415 3 492 3 169 3 257         

varav 
kostnad för 
sjuklön 2018 

18 15 38 43 30 43 20 13 19 40 28 16 

varav 
kostnad för 
sjuklön 2019 

5 57 32 13         

Tidplan för nämndens behandling 

Uppföljningen behandlas av ksau den 22 maj och kommunstyrelsen den 28 maj. 
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INVESTERINGSREDOVISNING 

Projekt 
nr 

Namn 

Utfall 
perioden, tkr 

Budget 
helår, tkr 

Prognos 
helår, tkr 

Avvikelse, tkr, 
prognos 
jämfört med 
budget 

Klart 
(tidpunkt) 

0007 Nytt intranät och hemsida 0 188 188 0 201912 

0008 Ekonomisystem 0 1 500 1 500 0 201912 

0012 HR-system 7 3 000 3 000 0 201912 

0040 Släckbil 77 2 949 2 949 0 201910 

0046 Diarie- o ärendeh. system 0 500 500 0 201912 

0051 Fordon räddningstj 33 1 601 1 601 0 201910 

0055 Höjdfordon 0 6 000 6 000 0 201912 

0060 Fordon och inv räddntj 0 1 500 1 500 0 201912 

0070 IT-investeringar 475 3 000 3 000 0 201912 

0203 Samlokalisering serverrum 0 29 29 0 201907 

0503 Ny IT-plattform 217 651 651 0 201912 

0505 Utbygg./uppg av trådl nät 25 115 115 0 201912 

0511 Bes. o processys. Kcentet 0 109 109 0 201912 

0512 Utbyte läspl. försk/skola 0 513 513 0 201912 

0513 Utökn. dat o läspl. BoS 0 389 389 0 201912 

0514 AV utr. o int.akt. t BoS 0 422 422 0 201912 

0515 Tek. för Skoldatatek 8 528 528 0 201912 

0518 Impl.kostn.HR,Ek,besl.sys 0 188 188 0 201912 

0519 Utbyte skrivare/kopiatorer 7 335 335 0 201912 

0521 Ärendehanteringssyst kont 0 250 250 0 201912 

 Totalt 849 23 767 23 767 0  

Kommentarer till budgetavvikelser 

I dagsläget finns inga budgetavvikelser gällande investeringsbudgeten. 
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Samhällsbyggnad exkl VA 

DRIFTREDOVISNING 

Belopp i tkr 
Budget 
perioden 

Utfall 
perioden 

Differens 
period 

Budget helår Prognos helår 
Differens 
helår 

Intäkter 23 546 22 166 -1 380 70 626 65 963 -4 663 

       

Personalkostnader 17 245 16 544 701 51 853 49 191 2 662 

Lokalkostnader 15 791 16 532 -741 47 371 46 792 579 

Övriga kostnader 8 213 8 328 -115 23 980 22 558 1 422 

Summa kostnader 41 249 41 404 -155 123 204 118 541 4 663 

       

Resultat exkl. 
kapitalkostnad 

17 703 19 238 -1 535 52 578 52 578 0 

       

Kapitalkostnader 4 086 4 086 0 12 186 12 186 0 

       

Resultat inkl 
kapitalkostnader 

21 789 23 324 -1 535 64 764 64 764 0 

Kommentarer till helårsavvikelser 

Ingen avvikelse prognosticeras. Åtgärder kommer att vidtas så att budgeten hålls. 

Förslag på åtgärder till avvikelser 

Med anledning av att Briohuset troligen inte säljs till halvårsskiftet 2019 har förvaltningschefen fått i uppdrag av 

samhällsbyggnadsnämnden att föreslå besparingar på 600 tkr. Nedanstånde bespringsförslag redovisade för 

arbetsutskottet den 2 maj och utskottet beslutade att föreslå nämnden att besluta om åtgärderna: 

•Reducering av kostnader inom fastighetsenheten = 300 tkr 

•Vakant tjänst från 1 september återbesätts inte under 2019 = 240 tkr 

•Reducering av kostnader lokalvård = 60tkr 

Total besparing under 600 tkr under år 2019. 

Nyckeltal 

Uppföljning personalkostnader 

Belopp i tkr jan feb mars april maj juni juli aug sep okt nov dec 

Kostnad 
arbetskraft 
2018 

4 512 4 125 4 141 4 317 4 179 4 082 4 030 4 150 3 629 3 844 3 680 3 234 

Kostnad 
arbetskraft 
2019 

4 231 4 471 3 899 3 922         

varav 
kostnad för 
sjuklön 2018 

54 68 92 63 78 50 42 52 55 67 48 48 

varav 
kostnad för 
sjuklön 2019 

41 73 60 33         

Siffrorna för 2018 är justerade så att Kultur och Fritid är borttaget samt Kost och Lokalvård tillagt.  

Detta är gjort för att få jämförbarhet. 
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Tidplan för nämndens behandling 

Uppföljningen efter april redovisas på nämnden den 23 maj. 

INVESTERINGSREDOVISNING 

Projekt 
nr 

Namn 

Utfall 
perioden, tkr 

Budget 
helår, tkr 

Prognos 
helår, tkr 

Avvikelse, tkr, 
prognos 
jämfört med 
budget 

Klart 
(tidpunkt) 

0080 Industrispår NO 20 2 800 2 800 0 20191231 

0202 AV-tekn, nätv, omdr.fiber 0 400 400 0 20191231 

0209 Inredning Kommunhus 276 3 600 3 600 0 20191231 

0210 Örkenedskolan 30 2 400 2 400 0 20191231 

0291 Örkenedsskolan matsal 30 20 000 20 000 0 20191231 

0292 Laddstolpar vhtlokaler 0 1 000 1 000 0 20191231 

0293 Gruppboende Parkgatan kök 7 100 100 0 20191231 

0294 Gruppboende Parkgat utepl 0 150 150 0 20191231 

0295 Utemiljö Rönnebacken 0 400 400 0 20191231 

0296 Kommunövergr passagesyst 74 1 000 1 000 0 20191231 

0297 Proj äldreboende Lönsboda 29 2 400 2 400 0 20191231 

0801 Fastighetsbildning 0 150 150 0 20191231 

0802 Nya planområden 890 6 314 6 314 0 20191231 

0803 Centrumåtgärder 59 2 000 2 000 0 20191231 

0804 Gatubelysning 174 6 750 6 750 0 20191231 

0810 Trafiksäk.främj. åtg. 0 200 200 0 20191231 

0811 Exploater. Hasslaröd Syd 100 3 000 3 000 0 20191231 

0812 Utveckling näringsverksam 129 7 200 7 200 0 20191231 

0815 Utveckl. Naturbruksområde 47 2 750 2 750 0 20191231 

0831 Lekplatser 97 300 300 0 20191231 

0832 Julbelysning 0 250 250 0 20191231 

0833 Fordon driftenhet 0 2 900 2 900 0 20191231 

0834 Byggn. stamnät landsbygd 0 3 970 3 970 0 20191231 

0835 Asfalt 68 6 000 6 000 0 20191231 

0890 Maskiner lokalvård 48 400 400 0 20191231 

1303 Proj. energisparåtgärder 0 250 250 0 20191231 

1305 Säk.proj. larm 0 300 300 0 20191231 

1306 Simhall Lönsboda 0 250 250 0 20191231 

1307 Utbyte storköksutrustning 0 480 480 0 20191231 

1309 Utemiljö Barn och skola 0 500 500 0 20191231 

1310 Div. vht.förändr BoS 0 100 100 0 20191231 

1312 Reinvesteringar komp.red. 745 5 000 5 000 0 20191231 

1603 Markber försk/pavilj Kb 10 0 10 -10 20191231 

1612 Örkened förskola 34 560 52 000 52 000 0 20191231 

1626 Säkerhetsproj riskinven 21 150 150 0 20191231 

1627 Säkerhetsproj elsäkerhet 21 150 150 0 20191231 

1630 Utredning ishall 36 0 36 -36 20191231 

1642 Killeberg, gsk o fsk 29 2 400 2 400 0 20191231 

1667 Ny förskola Osby tätort 13 139 67 500 67 500 0 20191231 
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Projekt 
nr 

Namn 

Utfall 
perioden, tkr 

Budget 
helår, tkr 

Prognos 
helår, tkr 

Avvikelse, tkr, 
prognos 
jämfört med 
budget 

Klart 
(tidpunkt) 

1701 Genomförande, energiproje 0 2 000 2 000 0 20191231 

 Totalt 50 639 207 514 207 560 -46  

0080 Industrispår NO, inväntar slutfakturor då vi ej kan slutbetala då en entreprenör inte färdigställt 

dokumentationen. Så fort det är klart kommer slutfakturan att betalas. 

  

Övriga projekt ligger i projektfasen projektering / genomförande och ligger i fas med tilldelad budget. 
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Samhällsbyggnad, VA-verksamheten 

DRIFTREDOVISNING 

Belopp i tkr 
Budget 
perioden 

Utfall 
perioden 

Differens 
period 

Budget helår Prognos helår 
Differens 
helår 

Intäkter 10 446 10 815 369 31 331 31 331 0 

       

Personalkostnader 0 0 0 0 0 0 

Lokalkostnader 445 399 46 1 330 1 330 0 

Övriga kostnader 6 788 4 585 2 203 20 351 20 351 0 

Summa kostnader 7 233 4 984 2 249 21 681 21 681 0 

       

Resultat exkl. 
kapitalkostnad 

-3 213 -5 831 2 618 -9 650 -9 650 0 

       

Kapitalkostnader 3 217 2 451 766 9 650 9 650 0 

       

Resultat inkl 
kapitalkostnader 

4 -3 380 3 384 0 0 0 

Kommentarer till helårsavvikelser 

Verksamheten antas följa budget och överskottet avsätts till Investeringsfond VA för framtida investeringar enligt 

den VA-plan som är beslutad av Kommunfullmäktige. 

Uppföljning personalkostnader 

Osby kommun har ingen egen personal inom VA-verksamheten. Dessa är anställda hos SBVT. 

INVESTERINGSREDOVISNING 

Projekt 
nr 

Namn 

Utfall 
perioden, tkr 

Budget 
helår, tkr 

Prognos 
helår, tkr 

Avvikelse, tkr, 
prognos 
jämfört med 
budget 

Klart 
(tidpunkt) 

0323 VA-anslutningsavgifter -647 0 -1 000 1 000 20191231 

0904 Bredbandsutbyggnad 0 540 540 0  

0905 Åtgärder ledningsnät 1 755 13 100 13 100 0 20191231 

0907 ARV, VV, pumpstationer 1 009 5 300 5 300 0 20191231 

0908 Östra Genastorp-Östanå 97 350 350 0 20191231 

0909 Hasslaröd (VA) 0 6 487 6 487 0  

0910 Särsk dagvattensatsningar 0 1 690 1 690 0  

0911 Övervakningssystem/PLC 16 5 000 5 000 0  

0912 Vattenmätare 304 700 700 0 20191231 

0913 Mindre nyanläggningar (VA 0 500 500 0 20191231 

0914 Östra Genastorp §6 VA-utbyggnad 0 500 500 0  

 Totalt 2 534 34 167 33 167 1 000  

Kommentarer till budgetavvikelser 

I nuläget antas att alla investeringar blir utförda under året. 
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Barn- och utbildningsnämnden 

DRIFTREDOVISNING 

Belopp i tkr 
Budget 
perioden 

Utfall 
perioden 

Differens 
period 

Budget helår Prognos helår 
Differens 
helår 

Intäkter 36 283 37 759 1 476 108 849 119 616 10 767 

       

Personalkostnader 95 766 97 360 -1 594 292 269 299 351 -7 082 

Lokalkostnader 12 888 13 549 -661 38 664 37 947 717 

Övriga kostnader 42 549 31 992 10 557 127 602 138 602 -11 000 

Summa kostnader 151 203 142 901 8 302 458 535 475 900 -17 365 

       

Resultat exkl. 
kapitalkostnad 

114 920 105 142 9 778 349 686 356 284 -6 598 

       

Kapitalkostnader 6 985 7 219 -234 20 952 20 952 0 

       

Resultat inkl 
kapitalkostnader 

121 905 112 361 9 544 370 638 377 236 -6 598 

Kommentarer till helårsavvikelser 

Budgetuppföljningen för mars 2019 visar ett underskott på cirka 6 600 tkr för Barn- och utbildningsnämnden. 

Underskottet beror till stor del på det odefinierade anpassningsuppdrag på 5 000 tkr som finns i budget 2019. 

Inom grundskolan är det en skola som redovisar ett underskott på cirka 1 700 tkr. Här pågår ett arbete med att se 

över organisationen i samarbete med centrala elevhälsan för att motverka det förväntade underskottet. I 

uppföljningen är även hänsyn tagen till KF:s beslut 2019-04-08 om att stänga Visseltoftaskolan, vilket innebär att 

Visseltoftaskolan redovisar ett överskott på cirka 630 tkr. 

Barn- och familjeenheten redovisar ett underskott på ca 1 400 tkr vilket beror på ökade kostnader för placeringar i 

familjehem. I början av året gjordes nya akuta placeringar som förväntas fortgå under hela året. 

Prognosen i budgetuppföljningen för april ser något bättre ut än föregående månad. Det beror på ökade intäkter på 

Naturbruksgymnasiet och på ett periodiserat statsbidrag (avseende 2018) som efter godkänd slutredovisning kan 

räknas med i prognosen.  

Förvaltningsövergripande ledning och administration 

  Budget Redov Takt Prognos Avvikelse 

Barn- och skolnämnd 798 372 0,47 1 083 -285 

Administration 5 503 2 040 0,37 5 938 -435 

Odefinierad anpassning -5 070 0 0 0 -5 070 

Total 1 231 2 412 1,96 7 021 -5 790 

Kommentarer till senaste budgetuppföljning 

Förvaltningsövergripande ledning och administration redovisar ett underskott på totalt cirka 5 800 tkr. Underskottet 

beror till största del på det odefinierade besparingsuppdrag som finns budgeterat 2019. Det beror även på ökade 

kostnader för Barn- och utbildningsnämnden, på grund av införandet av 2:e vice ordförande. Avvikelsen beror även 

på kostnader för en tjänst som informationssäkerhetsansvarig som fördelas mellan förvaltningarna och på högre 

försäkringskostnader än budgeterat. 
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Förskola 

  Budget Redov Takt Prognos Avvikelse 

6 501 Områdeschef förskola 12 338 3 116 0,25 12 891 -553 

6 502 Toftagården 2 098 676 0,32 2 098 0 

6 503 Hemgården 4 701 1 527 0,32 4 171 530 

6 504 Klockarskogsgården 5 336 1 606 0,30 5 798 -462 

6 505 Gamlebygården 3 220 1 093 0,34 3 220 0 

6 506 Lönnegården 13 264 4 162 0,31 13 264 0 

6 507 Hasselgården 6 136 2 041 0,33 6 172 -36 

6 508 Trulsagården 6 050 1 673 0,28 5 728 322 

6 510 Ängsgården 4 879 1 583 0,32 4 624 255 

6 511 Solklinten 7 174 2 400 0,33 7 234 -60 

6 512 Uteförskolan 1 280 425 0,33 1 276 4 

6 513 Nya Klintgården 3 023 1 024 0,34 3 023 0 

Total 69 499 21 326 0,31 69 499 0 

Kommentarer till senaste budgetuppföljning 

Förskolan redovisar ingen avvikelse från budget. I uppföljningen beräknas kostnaderna för interkommunal 

ersättning och bidrag för förskolan bli högre än budgeterat, vilket till största del beror på högre bidragsbelopp. Även 

intäkterna för interkommunal ersättning och bidrag beräknas bli högre än budgeterat. Statsbidraget för maxtaxa 

minskar under 2019 med cirka 500 tkr. 

Förskoleenheterna redovisar överlag prognoser som ligger på budgetnivå. Undantaget är Trulsagården som 

redovisar ett överskott som beror på att det inte har funnits behov av att tillsätta alla tjänster från årsskiftet. 

Klockarskogsgården redovisar ett underskott vilket beror på att en ytterligare avdelning öppnas under våren 2019. 

Till hösten har en anpassning av antalet avdelningar lagts in i prognosen, denna anpassning syns i på 

förskoleenheterna Hemgården (minskning med 2,6 tjänster) och Ängsgården (minskning med en tjänst). 

Grundskola 

  Budget Redov Takt Prognos Avvikelse 

6 701 Områdeschef grundskola 27 614 5 310 0,19 26 583 1 031 

6 112 Skolenhet Hasslaröd F-6 20 832 6 727 0,32 20 631 201 

6 113 Skolenhet Hasslaröd 7-9 17 876 5 935 0,33 18 217 -341 

6 114 Skolenhet 
Klockarskogsskolan F-3 

14 505 4 529 0,31 14 505 0 

6 202 Skolenhet Parkskolan F-3 21 218 7 344 0,35 22 784 -1 566 

6 203 Skolenhet Parkskolan 4-9 8 755 2 960 0,34 8 976 -221 

6 204 Skolenhet 
Visseltoftaskolan F-6 

1 860 600 0,32 1 226 634 

6 206 Skolenhet 
Killebergsskolan F-6 

6 945 2 217 0,32 6 975 -30 

6 214 Skolenhet Visslan 6-9 96 -9 -0,09 96 0 

6 308 Skolenhet Örkenedskolan 
F-9 

24 279 7 530 0,31 24 091 188 

6 702 Skolskjuts 9 618 3 408 0,35 10 097 -479 

6 704 Modersmålsundervisning 2 475 890 0,36 2 714 -239 

Total 156 073 47 441 0,30 156 895 -822 

Kommentarer till senaste budgetuppföljning 

Grundskolan redovisar en negativ avvikelse på cirka 800 tkr. Avvikelsen beror till största del på högre 

personalkostnader än budgeterat på en skola. På skolan pågår en översyn av organisationen i samarbete med centrala 
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elevhälsan. 

I uppföljningen har hänsyn tagits till KF:s beslut 2019-04-08 att Visseltoftaskolan stängs från höstterminen 2019, 

vilket innebär att den skolenheten visar ett överskott på cirka 650 tkr. 

Områdeschef grundskolan redovisar ett överskott på cirka 1 000 tkr vilket till största del beror på ökade intäkter för 

interkommunal ersättning för grundskolan. Överskottet beror även på ett statsbidrag som periodiserats från 2018 och 

som efter godkänd slutredovisning kan räknas in i uppföljningen för april. 

I uppföljningen beräknas kostnaden för skolskjuts att bli högre än budgeterat. Det beror på att det under läsåret 

2019/2020 kommer att genomföras en gemensam kompetensutveckling som kräver att ramtiderna förändras, vilket i 

sin tur leder till att en extra buss behövs. 

Gymnasieskola och vuxenutbildning 

  Budget Redov Takt Prognos Avvikelse 

Områdeschef gymnasie/vux 56 566 12 658 0,22 58 137 -1 571 

Ekbackeskolan inkl. Calcio 5 217 5 653 1,08 5 351 -134 

Introduktionsprogrammet (IM) 7 449 2 720 0,37 7 304 145 

Yrkesskolan 105 963 9,17 -1 998 2 103 

Naturbruksgymnasiet 5 634 288 0,05 4 776 858 

Vuxenutbildning 7 985 3 947 0,49 7 984 1 

Total 82 956 26 229 0,32 81 554 1 402 

Kommentarer till senaste budgetuppföljningen 

Gymnasieskolan och vuxenutbildningen redovisar ett överskott på cirka 1 400 tkr. Det finns ett underskott under 

områdeschef gymnasie/vux som beror på ökade kostnader för interkommunal ersättning och bidrag för 

gymnasieskolan och gymnasiesärskolan, dock är de beräknade kostnaderna något lägre än i föregående prognos. 

Prognosen för kostnaden för interkommunal ersättning och bidrag är osäker och kan komma förändras i kommande 

prognoser. Kostnaden är exempelvis beroende av vilka program eleverna i kommande årskurs 1 väljer. 

Yrkesskolan redovisar ett överskott på cirka 2 100 tkr vilket beror på högre programpriser än beräknat. Elevantalet 

för hösten 2019 är fortfarande osäkert och prognosen kan komma att förändras i kommande prognoser. 

Även prognosen för intäkterna för interkommunal ersättning på Ekbackeskolan är osäker. Uppföljningen baseras på 

att Ekbackeskolan tar emot 150 nya elever hösten 2019. 

Intäkterna för interkommunal ersättning för Naturbruksgymnasiet beräknas bli högre än budgeterat. Det beror på ett 

högre programpris än budgeterat. 

Kultur och fritid 

  Budget Redov Takt Prognos Avvikelse 

Kultur- och fritidsadministration 6 233 2 116 0,34 6 459 -226 

Extern programverksamhet och 
projekt 

1 346 -45 -0,03 986 360 

Stöd till föreningar 6 422 2 201 0,34 6 422 0 

Sim- och ishall 10 777 3 437 0,32 10 777 0 

Bibliotek 5 565 1 812 0,33 5 670 -105 

Fritidsgårdar 2 635 650 0,25 2 635 0 

Musikskola 3 928 1 257 0,32 3 957 -29 

Total 36 906 11 428 0,31 36 906 0 

Kommentarer till senaste budgetuppföljningen 

Kultur- och fritidsenheten redovisar ingen avvikelse från budget. Avvikelserna inom de olika områdena beror på att 

budgeterade kostnader och intäkter ligger på olika ställen. Detta kommer att rättas till i kommande uppföljningar. I 

budget 2019 finns en budgeterad intäkt för lovaktiviteter. Dessa har finansierats av ett bidrag från socialstyrelsen. 

2019 har detta bidrag tagits bort, vilket innebär att kostnader och intäkter kopplade till lovaktiviteterna har tagits 

bort i denna uppföljning. 
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Barn- och familjeenheten 

Ansvar 6901 Budget Redov Takt Prognos Avvikelse 

Placeringar 14705 4132 0,28 15791 -1086 

Öppenvård 4301 1306 0,30 4238 63 

Handläggning 
barn och unga 

5124 815 0,16 6125 -1001 

Familjerätt 996 303 0,30 996 0 

Ensamkommande 
barn 

-2795 -3362 1,20 -3479 684 

Övrigt 1641 595 0,36 1683 -42 

Totalt 23972 3789 0,16 25354 -1382 

Kommentarer till senaste budgetuppföljningen 

Barn- och familjeenheten redovisar ett negativ avvikelse på cirka 1 400 tkr. Avvikelsen beror till största del på 

ökade kostnader för placering i familjehem. I början av året gjordes akuta placeringar av 4 barn i familjehem vilket 

innebär ökade placeringskostnader. 

Den negativa avvikelsen på handläggning barn och unga beror på att kostnaden för handläggare som arbetar med 

ensamkommande barn redovisas här, medan budgeten för dessa tjänster finns under verksamheten ensamkommande 

barn, vilket förklarar överskottet inom den verksamheten. 

Intäkterna från migrationsverket för de ensamkommande barn som finns i Osby kommun beräknas hamna på 

budgetnivå. Det beror på en tillfällig utbetalning av bidrag för barn som varit i kommunen under en längre tid, men 

där det inte har utgått något bidrag. De egentliga intäkterna ligger på en nivå som är cirka 2 000 tkr lägre än de 

budgeterade intäkterna. 

Förslag på åtgärder till avvikelser 

Barn- och utbildningsnämnden gav efter budgetuppföljningen i mars förvaltningen i uppdrag att se över pedagogisk 

omsorg, kultur- och fritidsenhetens anläggningar, internatet, föreningsbidragen, organisation för fritidsgårdarna och 

grundskoleorganisationen. Detta arbete pågår och kommer att presenteras på kommande nämndssammanträden. 

Förslag finns till nämnden den 21 maj på att avveckla pedagogisk omsorg i Osby tätort från och med augusti 2019. 

För att motverka det förväntade underskottet inom grundskolan pågår en översyn av en skolas organisation med stöd 

av den centrala elevhälsan. 

Nyckeltal 

Uppföljning personalkostnader 

Belopp i tkr jan feb mars april 
ma
j 

juni juli aug sep okt nov dec 

Kostnad 
arbetskraft 
2018 

17 997 18 317 17 784 18 109         

Kostnad 
arbetskraft 
2019 

23 777 24 853 24 042 24 689         

varav 
kostnad för 
sjuklön 2018 

228 269 305 334         

varav 
kostnad för 
sjuklön 2019 

294 301 318 329         

På grund av den nya förvaltningsorganisationen är inte kostnaderna för 2019 jämförbara med kostnaderna för 2018. 
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Antal inskrivna barn i förskolan 

  Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Genomsnitt 

Antal 
inskrivna 
barn 
förskola 

568 572 595 602         584 

Antal 
inskrivna 
barn 
pedagogisk 
omsorg 

41 41 41 42         41 

Antal elever  i grundskolan 

  Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Genomsnitt 

Hasslarödsskolan 
F-9 

528 528 528 529         528 

Klockarskogsskolan 
F-3 

147 147 147 145         147 

Parkskolan F-9 310 310 310 310         310 

Visseltoftaskolan F-
6 

5 5 5 5         5 

Killebergsskolan F-
6 

85 85 85 84         85 

Visslan 6-9 8 8 8 8         8 

Örkenedskolan F-9 274 274 274 273         274 

Total 1357 1357 1357 1354         1356 

Antal elever i förskoleklass 

  Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Genomsnitt 

Hasslarödsskolan 
F-9 

23 23 23 23         23 

Klockarskogsskolan 
F-3 

33 33 33 35         34 

Parkskolan F-9 48 48 48 47         48 

Visseltoftaskolan F-
6 

4 4 4 4         4 

Killebergsskolan F-
6 

14 14 14 13         14 

Örkenedskolan F-9 36 36 36 36         36 

Total 158 158 158 158         158 

Antal elever på fritidshem 

  Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Genomsnitt 

Hasslarödsskolan 
F-9 

95 95 95 93         95 

Klockarskogsskolan 
F-3 

126 123 124 122         124 

Parkskolan F-9 107 105 105 102         105 

Visseltoftaskolan F-
6 

14 14 14 13         14 

Killebergsskolan F-
6 

51 52 52 53         52 
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  Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Genomsnitt 

Örkenedskolan F-9 91 91 93 94         92 

Total 484 480 483 477         481 

Antal elever i gymnasieskolan 

  Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Genomsnitt 

Ekbackeskolan (inkl. 
Calcio) 

362 361 359 363         361 

Introduktionsprogrammet 
(IM) 

54 51 44 39         47 

Yrkesskolan 30 27 27 27         28 

Naturbruksgymnasiet 20 20 20 20         20 

Total 466 459 450 449         456 

Barn i fristående verksamhet och annan kommun 

  Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Genomsnitt 

Antal barn i 
fristående 
förskola 

40 40 40 40         40 

Antal barn i 
förskolan 
annan 
kommun 

21 23 24 24         23 

Antal barn 
enskild 
pedagogisk 
omsorg 

4 4 4 4         4 

Antal barn 
pedagogisk 
omsorg i 
annan 
kommun 

2 2 2 2         2 

Total 67 69 70 70         69 

Elever i fristående skolor och annan kommun 

  Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Genomsnitt 

Elever 
fristående 
grundskola 

42 42 43 43         43 

Elever i 
grundskola i 
annan 
kommun 

66 66 70 71         68 

Elever i 
fristående 
gymnasieskola 

45 45 45 45         45 

Elever i 
gymnasieskola 
i annan 
kommun 

209 209 209 209         209 

Elever i 
fristående 
förskoleklass 

0 0 0 0         0 

Elever i 
förskoleklass 
annan 
kommun 

6 6 6 6         6 
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  Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Genomsnitt 

Total 368 368 373 374         371 

              

Elever i 
fristående 
fritidshem 

28 28 29 29         29 

Elever 
fritidshem i 
annan 
kommun 

33 33 33 36         34 

Total 61 61 62 65         62 

Placeringar Barn- och familjeenheten 

  
Ja
n 

Fe
b 

Ma
r 

Ap
r 

Ma
j 

Ju
n 

Jul 
Au
g 

Se
p 

Ok
t 

No
v 

De
c 

Genom
snitt 

HVB-placeringar Antal 
placeringar 

4 3 4 4         4 

 Antal 
placeringsd
ygn 

11
4 

84 10
7 

12
0 

        106 

Antal placeringar Antal 
placeringar 

5 5 5 5         5 

konsulentstödda 
familjehem 

Antal 
placeringsd
ygn 

11
6 

14
0 

15
5 

13
2 

        136 

Antal placeringar familjehem 33 34 35 35         34 

Antal vårdnadsöverflyttade 
barn/ungdomar 

6 6 6 6         6 

Antal anmälningar (ej ensamkommande 
barn) 

54 52 60 74         60 

Antal inledda utredningar (ej 
ensamkommande barn) 

11 21 14 11         14 

I antalet placerade ingår ensamkommande barn. 

Tidplan för nämndens behandling 

BUN AU 2019-05-13 

BUN 2019-05-21 

INVESTERINGSREDOVISNING 

Projekt 
nr 

Namn 

Utfall 
perioden, tkr 

Budget 
helår, tkr 

Prognos 
helår, tkr 

Avvikelse, tkr, 
prognos 
jämfört med 
budget 

Klart 
(tidpunkt) 

0607 Svetsrobot 0 700 700 0 19-06-30 

0878 Offentlig konst förskola och skola 0 475 475 0 19-12-31 

1604 Inventarier ny förskola Lönsboda 0 2 000 2 000 0 19-12-31 

1605 Vht- system skola, förskola 0 1 500 1 500 0 19-12-31 

1645 Möbler grundskola 0 50 50 0 19-12-31 

1646 Inventarier textilslöjd 0 360 360 0 19-09-30 

1662 Verkstadsinventarier 0 220 220 0 19-08-31 

       

 Totalt 0 5 305 5 305 0  
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Hälsa och välfärdsnämnden 

DRIFTREDOVISNING 

Belopp i tkr 
Budget 
perioden 

Utfall 
perioden 

Differens 
period 

Budget helår Prognos helår 
Differens 
helår 

Intäkter 17 791 24 976 7 185 58 855 62 577 3 722 

       

Personalkostnader 69 796 71 036 -1 240 216 398 217 282 -884 

Lokalkostnader 6 819 6 745 74 20 453 19 910 543 

Övriga kostnader 19 359 27 164 -7 805 55 929 68 439 -12 510 

Summa kostnader 95 974 104 945 -8 971 292 780 305 631 -12 851 

       

Resultat exkl. 
kapitalkostnad 

78 183 79 969 -1 786 233 925 243 054 -9 129 

       

Kapitalkostnader 2 842 2 853 -11 8 523 8 531 -8 

       

Resultat inkl 
kapitalkostnader 

81 025 82 822 -1 797 242 448 251 585 -9 137 

Kommentarer till helårsavvikelser 

Förvaltningen prognostiserar ett underskott motsvarande 9 137 tkr inkluderat kvarvarande ofördelat sparbeting på 

cirka 8 000 tkr. Det reella underskottet för årets verksamhet hamnar på 1 137 tkr. 

Störst underskott återfinns i verksamheterna inom Individ o familj där ekonomsikt bistånd återfinns tillsammans 

med placeringskostnader. Prognosen för dessa verksamheter är ett underskott med 2 700 tkr. 

Ytterligare kommentarer återfinns under respektive område nedan. 

De beslutade anpassningsåtgärderna: reducering av dietist räknas vara verkställt 1 juli = 120 tkr, trygghetsvärdinna 

beräknas vara verkställt 1 juni = 230 tkr, uppsökande vht redan verkställt f o m april = 200 tkr/år. 

Nämnd, ledning och administration vård och omsorg 

Kostnadsredovisning nämnd/ledning 

Verksamhet Budget helår 
Föregående 
prognos 

Utfall perioden Prognos helår Avvikelse 

Nämnd/ledning 4 632 12 364 5 718 12 436 -7 804 

Den så här långt ofördelade besparingsposten på 8 000 tkr belastar detta området. Det innebär att det 

prognostiserade underskottet med 7 810 tkr i realiteten inte är ett underskott utan snarare ett mindre överskott. 

Utifrån utfallet så här långt har prognosen för nämnden lagts strax över budget. Detta kompenseras av något lägre 

kostnader för ledningsorganisationen i övrigt. 

Äldreomsorg 

Kostnadsredovisning äldreomsorg 

Verksamhet Budget helår 
Föregående 
prognos 

Utfall perioden Prognos helår Avvikelse 

Gemensamt 17 462 16 966 5 139 17 026 436 

Ordinärt boende 56 613 58 200 19 043 57 611 -998 

Särskilt boende 88 077 88 386 29 812 88 381 -304 

Summa 162 152 163 552 53 994 163 018 -866 
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Gemensamma kostnader 

Minskning av kostnader i första hand beroende på besparing på dietisttjänst. Utöver detta ett mindre överskott för 

bemanningsenheten. 

Ordinärt boende 

Hemtjänsten prognostiseras ha ett underskott med 1 166 tkr. Underskottet har minskat med ca 85 tkr beroende på att 

en del åtgärder har vidtagits. Dessa åtgärder gick ut på att anpassa personalstat till aktuella vårdtagarbehov. Utöver 

detta kommer en del tunga ärenden att avslutas (ansökningar om särskilt boende är inlämnade). I nuläget vet vi dock 

inte när inflytt skulle ske och i denna prognos har vi inte tagit hänsyn till detta. 

  

Särskilt boende 

Särskilt boende prognostiserar i april ungefär samma underskott som vid marsprognosen 304 tkr i underskott. 

Underskottet visas främst för nattorganisation i Osby där extraresurser behövs för oroliga vårdtagare. Denna 

möjlighet fanns tidigare inom ramen för äldresatsningen. 

Viss extrapersonal har satts in vid hög vårdtyngd men verksamheterna kan i nuläget i huvudsak hantera detta inom 

budget. 

Enheten för funktionsnedsatta 

Kostnadsredovisning LSS 

Verksamhet Budget helår 
Föregående 
prognos 

Utfall perioden Prognos helår Avvikelse 

LSS 39 004 37 874 11 236 38 546 458 

Inom enheten för funktionsnedsatta prognostiseras ett överskott med drygt 450 tkr. Överskottet genereras inom 

personlig assistans (ca 850 tkr). Överskottet minskas med underskott inom elevboende (ca 465 tkr). 

Individ och familj 

Kostnadsredovisning individ o familj 

Verksamhet Budget helår 
Föregående 
prognos 

Utfall perioden Prognos helår Avvikelse 

Individ o familj 
vuxen 

33 778 35 622 11 305 36 508 -2 730 

Text 

Verksamheten prognostiserar en negativ avvikelse på 2 730 tkr vilket innebär en försämring med ca 800 tkr jämfört 

med marsuppföljningen. Försämringen är störst inom verksamheten Våld i nära relationer (se nedan). 

Budgeten för ekonomiskt bistånd ligger på 15 000 tkr. De prognoser som gjorts i början av året visar en 

genomsnittlig månadskostnad på 1 447 tkr. Om detta fortsätter kommer årets kostnad att hamna strax över 

17 000 tkr. Prognosen hamnar därför 1 910 tkr över budget. Något som försvårar arbetet med att få ut individer i 

arbete är att arbetsförmedlingen i dagsläget ej beviljar varken extratjänster eller introduktionsjobb. 

Prognosen för placeringar överskrids med strax över 700 tkr. Det är främst placeringar inom verksamheten Våld i 

nära relationer som avviker från budget med 628 tkr. Prognosen i april är ca 700 tkr sämre än i mars. Anledningen 

till en försämrad prognos är att inflödet av nya ärende är högt och om den trenden håller i sig kommer kostnaderna 

att hamna på en betydligt högre nivå än budgeterat. För missbruksplaceringar är prognosen något bättre än budget; 

ett överskott med närmare 300 tkr prognostiseras i apriluppföljningen, vilket är 300 tkr bättre än uppföljningen i 

mars. Med behandlare på plats borde vi kunna behålla detta överskott.Förhoppningen är att vi eventuellt även skulle 

kunna öka överskottet ytterligare något. Detta kan balansera underskottet vi prognostiserar inom verksamheten 

psykiatriplaceringar. Prognosen för denna verksamhet är -400 tkr, en försämring mot marsuppföljningen med 

ca 400 tkr. Anledningen till en försämrad prognos är att vid ny genomförd uppföljning av placeringar bedöms de 

pågående placeringarna pågå resten av året. Förvaltningen arbetar löpande med att se över möjligheten för 

verkställighet på hemmaplan. Förvaltningens bedömning är dock att de pågående placeringarna med största 

sannolikhet inte kommer att kunna verkställas på hemmaplan under detta år. 
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Integration 

Kostnadsredovisning integration 

Verksamhet Budget helår 
Föregående 
prognos 

Utfall perioden Prognos helår Avvikelse 

Integration -1 996 -3 597 -2 290 -3 737 1 741 

Text 

Verksamheten prognostiserar en positiv avvikelse om 1 741 tkr. Avvikelsen beror främst på ökning av en intern 

överföring från Barn- och utbildning av schablonersättningar för ensamkommande ungdomar, som befinner sig i 

utslussningsfas. 

Arbetsmarknadsenhet 

Kostnadsredovisning arbetsmarknadsenhet 

Verksamhet Budget helår 
Föregående 
prognos 

Utfall perioden Prognos helår Avvikelse 

AME 4 839 4 724 2 856 4 775 64 

Text 

Arbetsmarknadsenheten prognostiserar en positiv avvikelse med 64 tkr. För denna verksamhet är osäkerheten stor 

på grund av den nuvarande situationen på Arbetsförmedlingen. Stor osäkerhet råder när det gäller framtida 

möjligheter att anställa med bidrag från denna myndighet. 

Förslag på åtgärder till avvikelser 

Nya riktlinjer för ekonomiskt bistånd håller på att implementeras. En tillfällig omorganisation på ledningsnivån har 

gjorts f o m 1 april för att lägga ledningsfokus på ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsenheten. Resultat av det 

nya arbetssättet kopplat till riktlinjerna är dock avhängigt av vad som händer inom den statliga 

arbetsmarknadspolitiken. Utan subventionerade anställningsformer kommer det att bli svårt att få ut personer i 

sysselsättning och arbetet att få ner kostnaderna för ekonomiskt bistånd försvåras. Förvaltningen ser behov av ett 

kommunövergripande arbete för att minska negativa följder av neddragningar inom arbetsförmedlingen. Det pågår 

en dialog med flera aktörer (skolan, vård och omsorg mm) för att öppna upp möjligheterna för våra klienter att 

komma ut i sysselsättning. Handlingsplan för att halvera försörjningsstöd är utgångspunkt i dessa dialoger. 

Allmän återhållsamhet tillämpas i alla verksamheter. 

Nyckeltal 

Uppföljning personalkostnader 

Belopp i tkr jan feb mars april maj juni juli aug sep okt nov dec 

Kostnad 
arbetskraft 
2018 

16 38
6 

15 45
2 

14 92
5 

15 93
6 

16 07
1 

16 16
2 

17 32
3 

18 84
7 

17 44
3 

15 74
7 

15 96
6 

15 62
0 

Kostnad 
arbetskraft 
2019 

18 63
8 

17 90
4 

17 03
1 

17 45
2 

        

varav 
kostnad för 
sjuklön 2018 

209 331 405 327 226 200 143 117 214 272 245 273 

varav 
kostnad för 
sjuklön 2019 

267 414 256 279         
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Observera att kostnaden 2018 avser gamla vård och omsorg. Åren är därför inte jämförbara. 

Särskilt boende 

  jan feb 
mar
s 

april maj juni juli aug sep okt nov dec Snitt/månad 

Antal aktuella 
2018 

147 147 145 139 143 145 145 145 144 145 143 146 144,5 

Antal aktuella 
2019 

149 144 145 143         145,3 

Lediga rum 2018 0 0 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0,6 

Lediga rum 2019 0 0 0 2         0,5 

Väntelista 2018 10 7 9 10 0 2 3 2 4 6 9 6 5,7 

Väntelista 2019 10 12 14 11         11,8 

varav i ordinärt 
boende 

6 7 8 7         7 

varav i 
korttidsboende 

4 5 6 4         4,8 

Betalningsansva
r 2018 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

Betalningsansva
r 2019 

0 0 0 0          

Antal på korttid 15 15 16 13         14,8 

Hemtjänst antal timmar 

  jan feb 
mar
s 

april maj juni juli aug sep okt nov dec Snitt/månad 

Budgeterat 2018 
7 40

8 
6 69

2 
7 40

8 
7 17

0 
7 40

8 
7 17

0 
7 40

8 
7 40

8 
7 17

0 
7 40

8 
7 47

0 
7 40

8 
7 294 

Utfört 2018 
7 22

0 
6 71

8 
7 05

0 
6 52

8 
6 47

2 
6 04

8 
6 17

9 
6 82

3 
6 20

6 
6 64

8 
6 55

0 
6 98

5 
6 619 

Differens 2018 -188 26 -358 -642 -936 
-1 

122 
-1 

229 
-585 -964 -760 -920 -423 -675 

Budgeterat 2019 
7 22

4 
6 52

5 
7 22

4 
6 99

1 
7 22

4 
6 99

1 
7 22

4 
7 22

4 
6 99

1 
7 22

4 
6 99

1 
7 22

4 
7 088 

Utfört 2019 
6 90

2 
6 77

6 
6 92

8 
6 75

1 
        6 839 

Differens 2019 -322 251 -296 -240 
-7 

224 
-6 

991 
-7 

224 
-7 

224 
-6 

991 
-7 

224 
-6 

991 
-7 

224 
-249 

Nyttjandegrad 
2019 

61,5 61,9 62,8 61,2         62 

Kommentarer hemtjänst 

LSS och LASS 

Personlig 
assistans 

jan feb 
mar
s 

april maj juni juli aug sep okt nov dec Snitt/månad 

Antal 2018 23 23 22 22 22 22 22 22 22 22 22 19 21,9 

Varav LSS 7 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6,2 

Antal 2019 20 20 20          20 

Varav LSS 6 6 6          6 

Utförda timmar 
2018 

940 850 917 853 937 929 936 929 903 949 919 947 917,4 

Utförda timmar 954 794 859          869 
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Personlig 
assistans 

jan feb 
mar
s 

april maj juni juli aug sep okt nov dec Snitt/månad 

2019 

Boende              

Antal 2018 27 27 27 27 27 27 28 27 27 27 27 27 27,1 

Antal 2019 27 27 27 27         27 

Varav i annan 
kommun 

2 2 2 2         2 

Delegationsbeslut  äldreomsorg 

Äldreomsorg 
2019 

Kva
rtal 
1 

Kva
rtal 
1 

Kva
rtal 
1 

Kva
rtal 
2 

Kva
rtal 
2 

Kva
rtal 
2 

Kva
rtal 
3 

Kva
rtal 
3 

Kva
rtal 
3 

Kva
rtal 
4 

Kva
rtal 
4 

Kva
rtal 
4 

Tota
lt 

Tota
lt 

Tota
lt 

Ärende Bif
all 

Avs
l 

Ej 
till 

Bif
all 

Avs
l 

Ej 
till 

Bif
all 

Avs
l 

Ej 
till 

Bif
all 

Avs
l 

Ej 
till 

Bifal
l 

Avsl Ej 
till 

Hemtjänst service 37 0           37 0  

Hemtjänst pers 
omv 

44 0           44 0  

Matdistribution 26 0           26 0  

Trygghetslarm 42 0           42 0  

Avlösning i 
hemmet 

2 0           2 0  

Trygg hemgång 31 0           31 0  

V o 
omsorgsboende 

22 0 3          22 0 3 

Beslut 4 kap 1 
&SoL 

0 3           0 3  

Korttidsvistelse 
SoL 

29 1 1          29 1 1 

Plats i 
dagverksamhet 

0 0           0 0  

Kontaktperson 3 0           3 0  

Summa 236 4 4          236 4 4 

Delegationsbeslut LSS 

LSS 2019 
Kvartal
1 

Kvartal 
1 

Kvartal 
2 

Kvartal 
2 

Kvartal 
3 

Kvartal 
3 

Kvartal 
4 

Kvartal 
4 Totalt Totalt 

Ärende Bifall Avslag Bifall Avslag Bifall Avslag Bifall Avslag Bifall Avslag 

Biträde pers ass 4 1       4 1 

Ledsagarservice 2 0       2 0 

Kontaktperson 1 0       1 0 

Avlösarservice i 
hemmet 1 0       1 0 

Korttidsvistelse 
utanför hemmet 3 1       3 1 

Korttidstillsyn 
skolungdom 
över 12 år 0 0       0 0 

Boende med 
särskild service 
barn o ungdom 0 0       0 0 

Boende med 
särskild service 
eller anpassad 2 0       2 0 
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LSS 2019 
Kvartal
1 

Kvartal 
1 

Kvartal 
2 

Kvartal 
2 

Kvartal 
3 

Kvartal 
3 

Kvartal 
4 

Kvartal 
4 Totalt Totalt 

bostad för vuxna 

Daglig 
verksamhet 
inom kommunen 1 0       1 0 

Daglig 
verksamhet 
utanför 
kommunen 1 1       1 1 

Summa 15 3       15 3 

Utbetalt ekonomiskt bistånd 

Kostnad tkr Jan Febr Mars April Maj Juni Juli 
Augu

sti 
Sept Okt Nov Dec Snitt 

2018 1 267 1 234 1 272 1 385 1 544 1 073 1 060 1 225 1 075 1 337 1 433 1 456 1 280 

2019 1 523 1 348 1 472 1 445         1 447 

Ack 2018 1267 2501 3773 5158 6702 7775 8835 10060 
1113

5 
1247

2 
1390

5 
1536

1  

Ack 2019 1523 2871 4343 5788 5788 5788 5788 5788 5788 5788 5788 5788  

Pågående 
ärenden 

Jan Febr Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Snitt 

2018 174 183 197 198 208 213 219 216 203 204 213 222 204 

2019 201 202 206 225          

Placeringsdygn och kostnad missbruksplaceringar 

  Jan Febr Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec 

Antal dygn             

SoL 174 40 43 60         

LVM 16 0 0 0         

S:a 190 40 43 60         

Kostnad tkr             

SoL 235 108 122 155         

LVM 69 0 0 0         

S:a 304 108 122 155         

Placeringsdygn och kostnad psykiatriplaceringar 

  Jan Febr Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Snitt 

Dygn 2018 278 251 278 270 251 240 249 249 240 249 213 220 249 

Dygn 2019 217 222 228 210         219 

Kostnad 
2018 tkr 633 570 633 614 582 557 578 578 557 578 487 501 572 

Kostnad 
2019 tkr 501 556 545 485         522 

Placeringsdygn och kostnad våld i nära relationer 

  Jan Febr Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Snitt 

Dygn 93 60 82 118         88 

Kostnad tkr 215 134 193 322         216 
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Tidplan för nämndens behandling 

Uppföljningen behandlas av Hälsa- och välfärdsnämnden 2019-05-23. 

INVESTERINGSREDOVISNING 

Projekt 
nr 

Namn 

Utfall 
perioden, tkr 

Budget 
helår, tkr 

Prognos 
helår, tkr 

Avvikelse, tkr, 
prognos 
jämfört med 
budget 

Klart 
(tidpunkt) 

1700 Larm särskilt boende 81 500 500 0 201912 

1702 Inventarier barnkorttid 0 300 300 0 201912 

1703 Rullstol 0 60 60 0 201906 

1704 Program aut handläggning 0 500 200 300 201909 

1711 Inventarier korttid demens 0 100 100 0 201912 

1712 TES-lyftet 0 110 110 0 201909 

1792 Verksamhetssystem 0 2 000 2 000 0 2019? 

 Totalt 81 3 570 3 270 300  

Kommentarer till budgetavvikelser 

Så här långt ser förvaltningen inga tecken på avvikelser jämfört med budget. Viss osäkerhet kring projekt 1792 

"Verksamhetssystem" då upphandlingsprocessen drar ut på tiden. Förhoppningen är att projektet ska kunna avslutas 

under året men viss osäkerhet råder. Risk finns att det hinner bli 2020 innan projektet är avslutat. 

När det gäller projekt 1704 "Program aut handläggning" kommer det att utformas på ett något annorlunda sätt än 

ursprungligen tänkt. Investeringskostnaden kommer att bli lägre och sannolikt stanna under 200 tkr. Kostnaden för 

framtida drift kommer däremot att bli högre än förväntat. 
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Överförmyndaren 

DRIFTREDOVISNING 

Belopp i tkr 
Budget 
perioden 

Utfall 
perioden 

Differens 
period 

Budget helår Prognos helår 
Differens 
helår 

Intäkter 259 10 -249 775 775 0 

       

Personalkostnader 798 737 61 2 408 2 408 0 

Lokalkostnader 15 15 0 46 46 0 

Övriga kostnader 271 80 191 811 811 0 

Summa kostnader 1 084 832 252 3 265 3 265 0 

       

Resultat exkl. 
kapitalkostnad 

825 822 3 2 490 2 490 0 

       

Kapitalkostnader 0 0 0 0 0 0 

       

Resultat inkl 
kapitalkostnader 

825 822 3 2 490 2 490 0 

Nyckeltal 

Uppföljning personalkostnader 

Belopp i tkr jan feb mars april maj juni juli aug sep okt nov dec 

Kostnad 
arbetskraft 
2018 

262 194 385 501 344 349 259 172 131 142 156 122 

Kostnad 
arbetskraft 
2019 

161 133 136 307         

varav 
kostnad för 
sjuklön 2018 

0 0 0 0 1 0 0 0 2 2 16 3 

varav 
kostnad för 
sjuklön 2019 

2 0 2 0         

 

  



Osby kommun, Uppföljning april 2019 27(29) 

Revisionen 

DRIFTREDOVISNING 

Belopp i tkr 
Budget 
perioden 

Utfall 
perioden 

Differens 
period 

Budget helår Prognos helår 
Differens 
helår 

Intäkter 10 0 -10 30 30 0 

       

Personalkostnader 70 61 9 210 210 0 

Lokalkostnader 4 4 0 12 12 0 

Övriga kostnader 202 209 -7 608 608 0 

Summa kostnader 276 274 2 830 830 0 

       

Resultat exkl. 
kapitalkostnad 

266 274 -8 800 800 0 

       

Kapitalkostnader 0 0 0 0 0 0 

       

Resultat inkl 
kapitalkostnader 

266 274 -8 800 800 0 

Nyckeltal 

Uppföljning personalkostnader 

Belopp i tkr jan feb mars april maj juni juli aug sep okt nov dec 

Kostnad 
arbetskraft 
2018 

19 8 7 14 15 14 12 6 9 13 13 23 

Kostnad 
arbetskraft 
2019 

11 12 23 14         

varav 
kostnad för 
sjuklön 2018 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

varav 
kostnad för 
sjuklön 2019 

0 0 0 0         
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Valnämnden 

DRIFTREDOVISNING 

Belopp i tkr 
Budget 
perioden 

Utfall 
perioden 

Differens 
period 

Budget helår Prognos helår 
Differens 
helår 

Intäkter 0 319 319 0 319 319 

       

Personalkostnader 0 102 -102 0 319 -319 

Lokalkostnader 0 0 0 0 0 0 

Övriga kostnader 100 17 83 300 300 0 

Summa kostnader 100 119 -19 300 619 -319 

       

Resultat exkl. 
kapitalkostnad 

100 -200 300 300 300 0 

       

Kapitalkostnader 0 0 0 0 0 0 

       

Resultat inkl 
kapitalkostnader 

100 -200 300 300 300 0 

Nyckeltal 

Uppföljning personalkostnader 

Belopp i tkr jan feb mars april maj juni juli aug sep okt nov dec 

Kostnad 
arbetskraft 
2018 

0 16 7 18 10 18 19 17 382 39 3 3 

Kostnad 
arbetskraft 
2019 

21 27 27 28         

varav 
kostnad för 
sjuklön 2018 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

varav 
kostnad för 
sjuklön 2019 

0 0 0 0         
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Miljö och byggnämnd 

DRIFTREDOVISNING 

Belopp i tkr 
Budget 
perioden 

Utfall 
perioden 

Differens 
period 

Budget helår Prognos helår 
Differens 
helår 

Intäkter 1 741 1 941 200 5 225 5 225 0 

       

Personalkostnader 1 901 1 836 65 5 775 5 753 22 

Lokalkostnader 114 93 21 344 344 0 

Övriga kostnader 1 488 1 315 173 4 452 4 452 0 

Summa kostnader 3 503 3 244 259 10 571 10 549 22 

       

Resultat exkl. 
kapitalkostnad 

1 762 1 303 459 5 346 5 324 22 

       

Kapitalkostnader 4 4 0 13 13 0 

       

Resultat inkl 
kapitalkostnader 

1 766 1 307 459 5 359 5 337 22 

Kommentarer till helårsavvikelser 

Ett mindre överskott på 22 tkr prognosticeras för år 2019. 

Nyckeltal 

Uppföljning personalkostnader 

Belopp i tkr jan feb mars april maj juni juli aug sep okt nov dec 

Kostnad 
arbetskraft 
2018 

477 521 483 459 420 442 457 459 446 424 434 443 

Kostnad 
arbetskraft 
2019 

424 405 445 511         

varav 
kostnad för 
sjuklön 2018 

0 0 2 5 2 0 3 1 0 7 0 1 

varav 
kostnad för 
sjuklön 2019 

2 2 0 4         

INVESTERINGSREDOVISNING 

Projekt 
nr 

Namn 

Utfall 
perioden, tkr 

Budget 
helår, tkr 

Prognos 
helår, tkr 

Avvikelse, tkr, 
prognos 
jämfört med 
budget 

Klart 
(tidpunkt) 

1200 Programvara bygglov 0 200 200 0 201912 

       

 Totalt 0 200 200 0  
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Kommunstyrelseförvaltningen 
Gunnar Elvingsson 
0479528161 
gunnar.elvingsson@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

Beslutsattestanter för kommunstyrelsens verksamheter fr o m 
2019-06-01
Dnr KS/2018:880 110  

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen 

1. Beslutsattestanter för kommunstyrelsens verksamheter från och med 2019-05-01 
fastställs enligt förteckning 2019-05-15.

2. Kommundirektören ges i uppdrag att besluta om de förändringar som kan bli aktuella 
under mandatperioden t o m 2022. Uppdraget gäller för hela kommunstyrelsens 
ansvarsområde.

3. Beslut om attestanter ska innehålla beloppsgräns.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag till beslutsattestanter för 
kommunstyrelsens verksamheter fr o m 2019-05-01. I förslaget har beloppsgräns lagts till 
för respektive beslutsattest.

Ärendet har tidigare behandlats av kommunstyrelsen 2019-01-09, § 11.

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 24 april beslutade kommunstyrelsen om 
återremittering till kommundirektören för att tillsammans med den professionella 
revisionen, PwC, undersöka och få svar på hur det går att uppnå en ökad tydlighet och 
klarhet avseende attestreglementet och belopp för beslutsattesten.

Kommunstyrelseförvaltningen har haft kontakt med PwC och de har återkommit med ett 
svar på frågeställningen. Förvaltningens bedömning är att förslaget till beslutsattester 
ligger i linje med PwC:s svar.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2019-05-14

Attestantförteckning 2019-05-15

http://www.osby.se/
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Kommunstyrelsens beslut 2019-04-24, § 85

Svar från PwC 2019-05-10

 

Beslutet skickas till 

Kommundirektör
Ekonomichef
HR-chef
Kanslichef
Räddningschef
Utvecklingschef
Tillväxtchef

Petra Gummeson Gunnar Elvingsson 
Kommundirektör Ekonomichef 



Attestreglemenete för Kommunstyrelseförvaltningen 2019-06-01 - 2021-12-31

Områdeschef Ansvar Vht Benämning område Ansvar Vht Benämning vht Ansvarig chef/beslutsattestant Ersättare beslut Anteckning

2019 - 2021

Petra Gummesson 1 xxxxx Stab 1050 00330 Utvecklingsanslag Petra Gummesson Gunnar Elvingsson Beloppsgräns: 20 000 000 kr

Nämnd, ledning Petra Gummesson 1050 00900 Stab Petra Gummesson Gunnar Elvingsson

1050 09000 Avgift kommunförbundet Petra Gummesson Gunnar Elvingsson

1050 09010 Skåne Nordostsamarbete Petra Gummesson Gunnar Elvingsson

Gunnar Elvingsson 1020 xxxxx Ekonomienheten 1020 00260 Bidrag stift. Lekoseum Gunnar Elvingsson Anette Kristersson Beloppsgräns: 300 000 kr

Ekonomienheten Gunnar Elvingsson 1020 04200 Ekonomiavdelningen Gunnar Elvingsson Anette Kristersson

1020 08200 Inköpsenheten Gunnar Elvingsson Anette Kristersson

1020 08300 IT ekonomi Gunnar Elvingsson Anette Kristersson

Anna Olsson 1031 xxxxx HR-enheten 1031 06100 HR-enheten Anna Olsson Lisa Gannby/Madeleine Karlsson Beloppsgräns: 200 000 kr

HR-enheten Anna Olsson 1031 06110 HR IT-system Anna Olsson Lisa Gannby/Madeleine Karlsson

1031 06130 Proj framtidens ledare Anna Olsson Lisa Gannby/Madeleine Karlsson

1031 06140 Feriearbete Anna Olsson Lisa Gannby/Madeleine Karlsson

1031 06230 Gratifikation Anna Olsson Lisa Gannby/Madeleine Karlsson

1031 06320 PA div åtgärder Anna Olsson Lisa Gannby/Madeleine Karlsson

1031 06330 Central kompetensutveckling Anna Olsson Lisa Gannby/Madeleine Karlsson

1031 06400 Facklig månadslön Anna Olsson Lisa Gannby/Madeleine Karlsson

1031 06410 Facklig verksamhet Anna Olsson Lisa Gannby/Madeleine Karlsson

1031 06500 Företagshälsovård Anna Olsson Lisa Gannby/Madeleine Karlsson

1031 06510 Friskvårdsprogram Anna Olsson Lisa Gannby/Madeleine Karlsson

1031 06700 Central introduktion Anna Olsson Lisa Gannby/Madeleine Karlsson

Jimmie Ask 1060 xxxxx Räddningstjänst 1060 08310 Säkerhetsgrupp Jimmie Ask Oscar Karlsson Beloppsgräns: 200 000 kr

Räddningstjänst Jimmie Ask 1060 08330 Riskhantering / Flexite Jimmie Ask Oscar Karlsson

1060 88000 Räddningstjänst Jimmie Ask Oscar Karlsson

1060 88100 IVPA Jimmie Ask Oscar Karlsson

1060 89300 Befolkningsskydd Jimmie Ask Oscar Karlsson

1060 89810 Bidrag civilförsvarsför. Jimmie Ask Oscar Karlsson

1060 89830 Rakel Jimmie Ask Oscar Karlsson

Pernilla Pettersson 1070 xxxxx IT- och utvecklingsenhet 1070 00850 Leaderprojekt Pernilla Pettersson Carl-Johan Löwenberg Beloppsgräns: 500 000 kr

IT- och utvecklingsenhet Pernilla Pettersson 1070 01000 Information/marknadsföring Pernilla Pettersson Carl-Johan Löwenberg

1070 02100 IT-avdelning Pernilla Pettersson Carl-Johan Löwenberg

1070 08100 Kontaktcenter Pernilla Pettersson Carl-Johan Löwenberg

1070 08500 Intern bilpool Pernilla Pettersson Carl-Johan Löwenberg



Carl-Johan Löwenberg 1080 xxxxx Tillväxtenhet 1080 00190 Bidrag Osby Näringsliv Carl-Johan Löwenberg Pernilla Pettersson Beloppsgräns: 200 000 kr

Tillväxtenhet Carl-Johan Löwenberg 1080 00350 Bidrag Ung Företagsamhet Carl-Johan Löwenberg Pernilla Pettersson

1080 11000 Näringslivsutveckling Carl-Johan Löwenberg Pernilla Pettersson

1080 11020 Nyföretagarcentrum Carl-Johan Löwenberg Pernilla Pettersson

1080 43170 Turism, centralt Carl-Johan Löwenberg Pernilla Pettersson

Amra Eljami 1090 xxxxx Kansli 1090 00100 Kommunfullmäktige Amra Eljami Marit Löfberg Beloppsgräns: 200 000 kr

Kansli Amra Eljami 1090 00150 Bidrag Skånes arkivförbund Amra Eljami Marit Löfberg

1090 00300 Kommunstyrelsen Amra Eljami Marit Löfberg

1090 00340 Hlm:s nämndemannaföreningAmra Eljami Marit Löfberg

1090 00360 KPR och RFFH Amra Eljami Marit Löfberg

1090 00500 Partistöd Amra Eljami Marit Löfberg

1090 00880 Webbsändning KF Amra Eljami Marit Löfberg

1090 01200 Dagens Samhälle Amra Eljami Marit Löfberg

1090 03100 Kansliavdelningen Amra Eljami Marit Löfberg

1090 03130 Konsumentrådgivning Amra Eljami Marit Löfberg

1090 03140 Ärendehanteringssystem Amra Eljami Marit Löfberg

1090 05442 Resebidrag studerande Amra Eljami Marit Löfberg

1090 09400 E-arkiv Amra Eljami Marit Löfberg

1090 09500 Arkiv Amra Eljami Marit Löfberg

1090 82700 Råd för trygghet och hälsa Amra Eljami Marit Löfberg

Gunnar Elvingsson 9001 xxxxx Ekonomichef (FIN) 9001 90010 Pensionskostnader Gunnar Elvingsson Anette Kristersson Beloppsgräns: 1 000 000 kr

Ekonomichef (FIN) Gunnar Elvingsson 9001 90020 Personalförsäkringar Gunnar Elvingsson Anette Kristersson

9001 90030 Kalkylerad KP Gunnar Elvingsson Anette Kristersson

9001 90040 Osäkra kundfordringar Gunnar Elvingsson Anette Kristersson

9001 91020 KS:s förfogande Gunnar Elvingsson Anette Kristersson

9001 91030 Tilläggsbudget Gunnar Elvingsson Anette Kristersson

9001 91080 Förfogande verkställighet Gunnar Elvingsson Anette Kristersson

9001 91180 Ersättnin Migr.verket 15-16 Gunnar Elvingsson Anette Kristersson

9001 91190 Övr intäkter o kostnader Gunnar Elvingsson Anette Kristersson

9001 92010 Skatteintäkter Gunnar Elvingsson Anette Kristersson

9001 92020 Skatteutjämningsbidrag Gunnar Elvingsson Anette Kristersson

9001 93030 Övriga räntor Gunnar Elvingsson Anette Kristersson

9001 93060 Ränteint långsikt plac Gunnar Elvingsson Anette Kristersson

9001 93080 Övr finansiella int Gunnar Elvingsson Anette Kristersson

9001 93081 Borgensavgifter Gunnar Elvingsson Anette Kristersson

9001 93150 Övr finansiella kost Gunnar Elvingsson Anette Kristersson

9001 94010 Internränta Gunnar Elvingsson Anette Kristersson

9001 95010 Förändring P-skuld Gunnar Elvingsson Anette Kristersson

9001 95020 Semesterlöneskuld Gunnar Elvingsson Anette Kristersson

9001 95030 Förändring löneskuld Gunnar Elvingsson Anette Kristersson

9001 97010 Värdeföränr omsättn. Till Gunnar Elvingsson Anette Kristersson



9001 97040 Realv/förl mark, fastigh Gunnar Elvingsson Anette Kristersson

9001 97050 Re. Realv/förlust invent Gunnar Elvingsson Anette Kristersson

Utöver ovanstående har förvaltningschef generell beslutsrätt för hela förvaltningen

Områdeschefer har generell beslutsrätt för respektive område.

Förändringar under mandatperioden delegeras till förvaltningschef

Kommunstyrelsens ordförande har beslutsrätt för kommundirektörens fakturor och ev. utlägg av personlig karaktär.

Beslut om attest ska innehålla beloppsgräns.

Beloppsgräns gäller för både drift- och investeringsbudget.



Ärende KS/2018:880

Beslutsattestanter för kommunstyrelsen, svar från PWC

Följande frågeställning skickades per mail den 29 april till PWC, Lena Salomon, kundansvarig för 
Osby kommun, och Mattias Johansson, auktoriserad revisor.

”Jag bifogar aktuellt förslag till beslutsattester för kommunstyrelsen. Vid senaste sammanträdet 
återremitterades förslaget till kommundirektören ”för att tillsammans med den professionella 
revisionen, PwC, undersöka och få svar på hur det går att uppnå en ökad tydlighet och klarhet 
avseende attestreglementet och belopp för beslutsattesten.” 

Vi vill därför gärna ha er syn på upplägget där en beloppsgräns knyts till respektive enhetsnivå. Om en 
faktura för enheten överskrider fastställd nivå så ”går den upp” en nivå för beslutsattest, i det här fallet 
till kommundirektören. Förslaget till beslutsattester har ifrågasatts eftersom beloppsbegränsningen har 
satts på enhetsnivå och inte för respektive verksamhet.  

Vi vill därför gärna ha PWC:s syn på förslaget till beslutsattester. Anser ni att det innebär en tillräcklig 
intern kontroll för kontroll av verifikationer? Ligger det i linje med övriga kommuners attestbeslut 
enligt er erfarenhet? Är det tillräckligt klart och tydligt vad som avses?”

Med vänlig hälsning 

Gunnar Elvingsson 

___

Mattias Johansson gav följande svar via mail den 10 maj.

”Som jag nämnde ser vi positivt på införandet av beloppsgränser. Vi kan hålla med om att sätta på 
verksamhetsnivå kan bli väl plottrigt och ser väl att det kan vara kvar på enhetsnivå. Jag kan heller inte 
dra mig till minnes någon kund jag jobbar med som sätter gränser på den nivån. Som vi diskuterade 
har ni redan en attestinstruktion och där kan ni utveckla om ni önskar särskilt hänsyn vid attest vid en 
viss verksamhet. Även viktigt att attestinstruktionen på ett pedagogiskt sätt beskriver grundläggande 
förutsättningar för en attest tex. vad en attest innebär, att det alltid ska vara två som attesterar och att 
man aldrig attesterar egna kostnader.

Vi vill även skicka med att den kan vara bra om ni även analyserar om ni behöver ha olika gränser för 
olika typer av utgifter. Till exempel om ni vill ha olika gränser för kostnader och investeringar, lägre 
gränser vid krediteringar av kundfordringar och ni kanske även vill ha gränser och rutiner för 
inbetalningar som statsbidrag och leverantörskrediteringar.

Hoppas detta var tillräckligt tydligt annars får vi utveckla vårt svar.”

Med vänlig hälsning

Mattias Johansson
PwC | Auktoriserad revisor | Certifierad kommunal revisor
Direkt: +46 (0)10 2128568 | Mobil: +46 (0)709 295497 | Fax: +46 (0)10 2138568
Email: mattias.johansson@pwc.com
PwC Sverige
Box 531, 291 25 Kristianstad | Tivoligatan 2
www.pwc.se

mailto:mattias.johansson@pwc.com
http://www.pwc.se/





	Organisationsschema.vsdx
	Sida-1




