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Preliminär tid för justering av protokollet är måndagen den 23 mars 2020, klockan 08:30.

Kommunstyrelsen 
Tid: Onsdagen den 18 mars 2020 klockan 13:00 

Plats: Långa salongen, Borgen
Observera! Sammanträdet är inte offentlig och öppen för allmänheten.

Ärende

1 Upprop och protokollets justering, kl. 13:00-13:05

2 Godkännande av dagordning, kl. 13:00-13:05

3 Information
Kommundirektören informerar:          kl.13:05-13:15
- Upphandlingsenheten
Carl-Johan Löwenberg informerar:    kl. 13:15-13:25
- Samspelet

4 Ansökan om borgen och lån - Osby IK, kl. 13:25-13:40

5 Anmälningar, kl. 13:40-13:45

6 Anmälningar av delegationsbeslut, kl. 13:40-13:45

7 Övergripande kompetensförsörjningsplan, Anna Olsson kl. 13:45-13:55

8 Riktlinje för beslutsprocess vid förändrat lokalbehov, Mathias Karlsson kl. 13:55-14:15

9 Upphävande av särtaxa i verksamhetsområde för vattentjänster, Skeingesjöns östra 
strand och utefter vägsträckningen Brunkelstorp - Norra Gullarp – Osby,
Mathias Karlsson kl. 14:15-14:20

10 Ny detaljplan för Tandläkaren 1, Kettil Svensson kl. 14:20-14:25

11 Fastighetsförvärv, Hasslaröd 3:23, 3:3, 2:24, 3:26, Anders Edwall kl. 14:40-14:55

12 Ny brandstation, Osby tätort, Anders Edwall, Anna Olsson och Jimmie Ask, kl. 
14:55-15:25

13 Årsredovisning och bokslut 2019, Gunnar Elvingsson kl. 15:25-16:25
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14 Om- och tilläggsbudget 2020, Gunnar Elvingsson kl. 15:25-16:25

15 Svar på granskning av intern kontroll, Gunnar Elvingsson kl. 15:25-16:25

16 Intern kontroll, återrapportering 2019, Gunnar Elvingsson kl. 15:25-16:25

17 Intern kontroll, plan för 2020, Gunnar Elvingsson kl. 15:25-16:25

18 Inköpspolicy för Osby kommun, kl. 16:25-16:30

19 Taxa för kopiering och utskrifter Osby kommun, kl. 16:30-16:40

20 Revidering av reglemente för Osby kommuns nämnder för mandatperioden 2019-2022, 
från och med den 31 mars 2020, kl. 16:30-16:40

21 Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning, från och med den 31 mars 2020, kl. 
16:30-16:40

22 Återrapportering av verkställighet av kommunstyrelsens beslut perioden 2019-07-01 - 
2019-12-31, kl. 16:40-16:45

23 Återrapportering av verkställighet av kommunfullmäktigebeslut perioden 2019-07-01 - 
2019-12-31, kl. 16:40-16:45

24 Motion - HBTQ-certifiering av kommunen i sin helhet - Marie Winther (V), kl. 16:45-
16:55

25 Motion - Ringlinje runt Osby - Marie Winther (V), kl. 16:45-16:55

 

Niklas Larsson (C) Amra Eljami 

Ordförande Sekreterare
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

§ 18 

Ansökan om borgen och lån - Osby IK 

KS/2020:64 045 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 
Förslag till kommunstyrelsen 

- Ärendet hänskjuts till kommunstyrelsen den 18 mars 2020 för be-
handling och beslut. 

Sammanfattning av ärendet 
Ordförande i Osby IK, Mikael Svensson, har skickat e-post till kommunsty
relsens ordförande, Niklas Larsson (C), om det vore möjligt att höja Osby 
IK:s borgenslån till 300.000 kronor. 
Bakgrunden till detta anges som ansträngd likviditet och minskat antal spe
lare som innebär minskad medlemsavgift. 
Föreningen har redan ett lån från kommunen och detta skulle innebära en 
höjning med 46.000 kronor för att komma upp till 300.000 kronor. 

Beslutsunderlag 
E-post från Mikael Svensson till Niklas Larsson, daterad den 3 februari 
2020, ärnnesrad "Osby IK". 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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Erika Lilja-Englund 

Från: Amra Eljami 
Skickat: 
Till: 

den 10 februari 2020 09:53 
Erika Lilja-Englund 

Ämne: 

Uppföljningsflagga: 
Flagga: 

Amra Eljami 
Kanslichef 
Kansli 
Kommunstyrelseförvaltning 
Osby kommun 
283 80 Osby 
Direkt: 0479 - 52 81 66 
Växel: 0479 - 52 80 00 
amra.eljami@osby.se 
www.osby.se 

VB: Osby ik 

Följ upp 
Slutfört 

Så här hanterar Osby kommun personuppgifter. 

OSBY 
KOMMUN 

Från: Niklas Larsson 
Skickat: den 10 februari 2020 09:36 
Till: Amra Eljami <amra.eljami@osby.se> 
Ämne: Fwd: Osby ik 

Till KSAU! 

Hälsningar 

Niklas Larsson 
Kommunstyrelsens ordförande 
Osby kommun 
0479 - 528 180 
070 931 81 80 

Från: Micke Svensson < 
Skickat: måndag, februari 3, 2020 7:01 em 

Till: Niklas Larsson 
Ämne: Osby ik 

Hej Niklas. 
Tack för ett trevligt möte förra veckan. 

> 

OSBY KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

Ks / ;f;Dln ~,~- 1 1 
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Som vi pratade är föreningens ekonomi lite ansträngd för tillfället. Vi har ju ett borgenslån tillsammans med 
kommunen och hade det varit möjligt att höja upp det till 300 000 igen hade det varit kanon. 



Bakgrunden till att likviditeten är ansträngd, trots ett plusresultat än så länge i år är lite gamla surdegar som 
vi dras med sen innan samt alla dessa långa resor. Vi gör sportsligt sett vår bästa säsong på 17 år och säkrar 
div 2 spel inför nästa säsong redan innan jul. Men tyvärr blir det väldigt långa resor i alltvåan. Vi möter 
Mjölby, Vänersborg, Grästorp, bäcken med flera och detta kostar tyvärr. 
Tyvärr lyckades vi ju inte heller tillsammans med skolan få till ett juniorlag vilket innebar att vi tappade ett 
antal spelare, innebär medlemsavgift samt träningsavgift, ca 35 000. 

Nu ligger vi i å jagar för att kunna få tillbaka dessa killar för att nästa säsong kunna sätta ett j-lag på banan, 
även etta-pojklag. Vi tror och hoppas att det blir verklighet. Detta skulle innebära ett jättelyft för 
föreningen. 
Men efter en sån här säsong som a-lag och ungdomslag gjort så andas det verkligen optimism inför 
kommande säsong. Skulle det sen komma ett positivt besked om ishallen är vi övertygade om att Osby ik 
kommer bli en förening i framkant i Skåne. 

Har du frågor eller vill veta något mer innan du kan ta frågan vidare å hjälpa oss med att höja lånet med 46 
000, upp till 300 000 igen så hör gärna av dej. 

Mvh 
Mikael Svensson 
Ordförande Osby IK 
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Kommunstyrelsens personaldelegation 

§ 10 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2019-12-12 

Övergripande kompetensförsörjningsplan 

KS/2019:342 010 

Personaldelegationens beslut 
Förslag till kommunstyrelsen 
Förslag till kommunfullmäktige 

"Övergripande kompetensförsörjningsplan", daterad 2019-11-27 antas 
att gälla för Osby kommun från och med 2020-03-01. 

Sammanfattning av ärendet 

Syftet med kompetensförsörjningsplanen är att kartlägga nuläget i organisat
ionen, identifiera och ge en samlad bild av kommunens framtida behov samt 
identifiera ett antal insatser på kommunövergripande nivå för att arbeta med 
kommunens kompetensförsörjning och medarbetarnas kompetensutveckl
mg. 

Kompetensförsörjningsplanen tar ut riktningen för att genom ett systema
tiskt, långsiktigt sätt säkerställa det framtida behovet av kompetens till Osby 
kommun. Planen innehåller prognoser för framtida rekryteringsbehov samt 
en omvärldsanalys. Arbetet är en gemensam angelägenhet för kommunens 
olika verksamheter då många delar i arbetet landar i kommunens arbetsgi
varvarumärke vilket vi har gemensamt. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse "Övergripande kompetensförsörjningsplan", daterad den 3 
december 2019, från HR-chef Anna Olsson och kommundirektör Petra 
Gummesson. 

Skrivelse "Övergripande kompetensförsörjningsplan", daterad 2019-11-27, 
från HR-chef Anna Olsson. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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Kommunstyrelseförvaltningen
Anna Olsson 
0479-52 82 13 
anna.olsson@osby.se 

Besöksadress Västra Storgatan 35
Postadress /Eget_Förvaltning/ 
283 80 Osby

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

Hemsida www.osby.se
Organisationsnr 212000-0902

PlusGiro 11 16 61-5
Bankgiro 281-6809

Övergripande kompetensförsörjningsplan
Dnr KS/2019:342 010  

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till personaldelegationen

Personaldelegationen föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige:

- Anta den övergripande kompetensförsörjningsplanen att gälla för Osby kommun  
fr o m 2020-03-01.

Barnkonsekvensanalys

Kompetensförsörjningsplanen berör ej barn.

Sammanfattning av ärendet

Syftet med kompetensförsörjningsplanen är att kartlägga nuläget i organisationen, 
identifiera och ge en samlad bild av kommunens framtida behov samt identifiera ett antal 
insatser på kommunövergripande nivå för att arbeta med kommunens 
kompetensförsörjning och medarbetarnas kompetensutveckling.
Kompetensförsörjningsplanen tar ut riktningen för att genom ett systematiskt, långsiktigt 
sätt säkerställa det framtida behovet av kompetens till Osby kommun. Planen innehåller 
prognoser för framtida rekryteringsbehov samt en omvärldsanalys. Arbetet är en 
gemensam angelägenhet för kommunens olika verksamheter då många delar i arbetet 
landar i kommunens arbetsgivarvarumärke vilket vi har gemensamt.  

Beslutsunderlag

Övergripande kompetensförsörjningsplan daterad 2019-11-27

 

Petra Gummeson Anna Olsson 
Kommundirektör HR-chef 
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Beslutet skickas till 

HR-chef

Kommundirektör

Samtliga förvaltningschefer



  

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

Våra medarbetare är vår viktigaste resurs och kompetensförsörjning är en av 

Osby kommuns utmaningar. Omvärldsanalyser och erfarenheter visar på att 

konkurrensen om arbetskraft blir allt tuffare, samtidigt som vi har ett stort 

rekryteringsbehov inom flertalet av våra yrken. Utmaningar vi står inför är 

exempelvis demografiska förändringar, ökat antal barn och elever, stora 

pensionsavgångar, ökade lagkrav, förändrade sociala behov, fler blir äldre 

och inom vissa yrken utbildas inte tillräckligt många för att täcka 

organisationens behov. 

Som arbetsgivare behöver vi kunna säkerställa att vi har rätt kompetens i 

organisationen på såväl kort som lång sikt. Kompetensförsörjning är en 

process som omfattar flera delar och delas upp i områdena attrahera, 

rekrytera, introducera, utveckla, behålla och avsluta. Aktiviteter utifrån dessa 

delar finns i handlingsplanen för attraktiv arbetsgivare. 

Kompetensförsörjningsplanen tar ut riktningen för att genom ett 

systematiskt, långsiktigt sätt säkerställa det framtida behovet av kompetens 

till Osby kommun. Planen innehåller prognoser för framtida 

rekryteringsbehov samt en omvärldsanalys. Arbetet är en gemensam 

angelägenhet för kommunens olika verksamheter då många delar i arbetet 

landar i kommunens arbetsgivarvarumärke vilket vi har gemensamt.   

Strategisk kompetensförsörjning innebär att långsiktigt planera för den 

kompetens som behövs i organisationen, planera aktiviteter för att nå den 

kompetensen, genomföra dessa och kontinuerligt förändra aktiviteterna vid 

behov. 

2 Mål 

Osby kommun ska ha strategier för att möta dagens och morgondagens 

utmaningar. Verksamheten ska uppnå god kvalitet genom att vara flexibel i 

att möta omvärldens förändrade krav. Genom delaktigt, gott ledarskap och 

god arbetsmiljö är vi en attraktiv arbetsgivare och detta skapas i samverkan. 

En god arbetsmiljö skapar förutsättningar för högt välmående och trivsel. 

Cheferna är en viktig del i detta arbete och de ska ges goda förutsättningar 

för uppdraget.  

3 Syfte 

Syftet med kompetensförsörjningsplanen är att kartlägga nuläget i 

organisationen, identifiera och ge en samlad bild av kommunens framtida 

behov samt identifiera ett antal insatser på kommunövergripande nivå för att 

arbeta med kommunens kompetensförsörjning och medarbetarnas 

kompetensutveckling. 

Detta är en kommunövergripande plan vilket innebär att förvaltningarna ska 

utifrån den övergripande kompetensförsörjningsplanen arbeta med att ta 

fram förvaltningsspecifika handlingsplaner innehållande aktiviteter för hur 

arbetet med kompetensförsörjnings ska ske i verksamheterna.  
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4 Metod 

Information har hämtats från kommunens personalsystem, från 

Arbetsförmedlingens rapporter ”Var finns jobben 2019?” och 

”Arbetsmarknadsutsikterna våren 2019 Skåne län”, från SKR, Sveriges 

viktigaste jobb finns i välfärden - Hur möter vi rekryteringsutmaningen 

2015.  

5 Nulägesanalys 

Samtliga uppgifter under denna rubrik är hämtade ur kommunens 

personalsystem för 2019-07-17 samt från den personalekonomiska 

redovisningen för 2018.  

5.1 Anställda 

Av kommunens tillsvidareanställda är könsfördelningen 82 procent kvinnor 

och 18 procent män. Medelåldern hos tillsvidareanställda var den 31 dec 

2018 47 år. För visstidsanställda är endast de med månadslön inräknade. 

Antal anställda per förvaltning 

Förvaltning Tillsvidareanställda Visstidsanställda Totalt 

Barn och utbildning 519 98 617 

Hälsa och välfärd 406 55 461 

Kommunstyrelse-

förvaltningen 

54 7 61 

Samhällsbyggnad 114 13 127 

Totalt hela kommunen 1093 173 1266 

 

Totalt antal tillsvidareanställda var 2018-12-31 1142 personer. 151 personer 

var visstidsanställda med månadslön. En minskning har skett gällande antal 

tillsvidareanställda medan en ökning har skett vad gäller 

visstidsanställningar.   

5.2 Personalomsättning 

Orsak 2018 2017 

Pensionsavgång 25 24 

Egen uppsägning 
122 105 

Arbetsbrist och annan orsak   
19 15 

Totalt 166 144 

 

Den totala personalomsättningen under 2018 motsvarar 14,5 % (2017, 

12,8%). Av de 14,5 % personalomsättning avser 10,7 % (2017, 9,3%) egen 

uppsägning. 
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5.3 Beräknade pensionsavgångar 

I diagrammet och i tabellen för pensionsavgångar redovisas 

pensionsavgångarna inom en åttaårsperiod. Här förutsätts en pensionsålder 

på 65 år men pensionsåldern är rörlig mellan 61 och 67 år vilket gör att de 

faktiska siffrorna kan se annorlunda ut och uppgifterna ska därför ses som en 

prognos. Diagrammet nedan visar totalt antal prognostiserade 

pensionsavgångar för hela organisationen. 

 

 

5.3.1 Pensionsavgång fördelat per förvaltning 

Förvaltning         

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Barn och 

utbildning 

8 7 8 14 17 13 22 14 

Hälsa och välfärd 13 14 12 13 11 11 6 14 

Kommunstyrelse-

förvaltningen 

2 2 3 1 1 0 1 2 

Samhällsbyggnad 2 1 2 4 9 4 8 5 

6 Omvärldsanalys 

Osby kommun påverkas i stor grad av vad som sker i omvärlden. 

Kommunens möjligheter att ge god service till medborgarna, attrahera nya 

medarbetare och att fatta ekonomiska beslut är beroende av att man har en 

god bild av vad som händer i omvärlden. 

Omvärldsanalysen ger en uppfattning om vilka utmaningar som påverkar 

kommunen. Den identifierar vissa faktorer som påverkar, men är inte på 

något sätt uttömmande, utan det finns fler utmaningar.  

25 24 25

37 38

28

37
35

0

5

10

15

20

25

30

35

40

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Pensionsavgångar

Pensionsavgångar■ 



Övergripande kompetensförsörjningsplan 

Datum 

2019-11-27 
      

KS/2019:342  
Sida 

6(11) 

 

 

6.1 Befolkningsutveckling 

Osby kommuns befolkning har ökat de senaste åren. En befolkningsökning 

påverkar kompetensförsörjningen, hemmamarknadens storlek och 

efterfrågan på offentlig och privat service. Befolkningen i Osby kommun 

ökade under perioden 2010-2017 med 558 personer (3,6 %) till 13 282 

personer. Första halvåret 2018 har befolkningen ökat med ytterligare 100 

personer.  

6.2 Utbildning och arbetsmarknad 

Efter flera år av stark tillväxt har den globala konjunkturen passerat sin topp. 

Resursutnyttjandet är samtidigt högt och arbetslösheten har sjunkit i många 

länder under lång tid. Sammantaget beräknas världskonjunkturen växla in på 

en lugnare bana under prognosperioden, som sträcker sig fram till och med 

2020. Även svensk ekonomi har passerat sin topp och befinner sig i en 

avmattningsfas. Tillväxttakten beräknas växla ner framöver i takt med att 

utsikterna i världsekonomin försvagas och exportefterfrågan minskar. 

Arbetsförmedlingens rapport ”Arbetsmarknadsutsikterna våren 2019 Skåne 

län” visar på att sysselsättningstillväxten i Skåne dämpas, efter ett starkt 

2018, men fortsätter att vara hög. Prognosen är att nästan 9 900 nya jobb 

skapas i år och knappt 7 500 nästa år. 

Den offentliga tjänstesektorn omfattade sammanlagt en tredjedel av alla 

sysselsatta i åldrarna 16-64 år, motsvarande drygt 1,6 miljoner personer 

under 2017, varav 72 procent kvinnor och 28 procent män. Bristen på 

arbetskraft fortsätter vara betydligt högre inom offentliga verksamheter än 

inom det privata näringslivet. Bristen på utbildad arbetskraft inom offentliga 

verksamheter är ett hinder för jobbtillväxten inom många yrken. Samtidigt 

som behovet av personal inom utbildning, vård och omsorg fortsätter att öka 

till följd av demografins utveckling. Stora pensionsavgångar inom flera 

yrkesgrupper bidrar ytterligare till stora rekryteringsbehov inom de 

offentliga verksamheterna. 

En annan rapport som Arbetsförmedlingen har publicerat ”Var finns 

jobben?” säger att det totala underskottet av utbildad arbetskraft väntas 

uppgå till 100 000 personer på fem års sikt. En mycket stor del av dessa, 55 

procent, finns inom hälso- och sjukvård samt inom pedagogiskt arbete. 

Tillsammans med socialt arbete står dessa tre yrkesområden för nära två 

tredjedelar av det totala underskottet av utbildade. Detta riskerar att få stora 

konsekvenser för välfärdstjänsterna, med försämrad arbetsmiljö för de 

anställda och försämrad kvalitet i servicen till allmänheten. 

Tabellen nedan visar brist på arbetskraft av yrken som finns inom den 

kommunala sektorn. 

Yrken där det råder störst brist på utbildad personal (5 års sikt) 

Specialistsjuksköterska Undersköterska 

Sjuksköterska Psykolog 

Fritidspedagog Förskollärare 

Grundskollärare Gymnasielärare 

Lärare i yrkesämnen Speciallärare och specialpedagog 
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Biståndsbedömare Socialsekreterare 

 

Utifrån Arbetsmiljöverkets rapport framkommer det att för att klara att 

rekrytera personal har arbetsgivarna sänkt kraven på utbildning och 

yrkeserfarenhet, det gäller i synnerhet de offentliga arbetsgivarna. 

Svårigheterna att rekrytera utbildad personal till yrken där det krävs en 

specifik utbildning, exempelvis legitimationsyrken, har bidragit till att man 

nu även rekryterar stödjande och kompletterande yrkesgrupper. Mer 

ändamålsenliga arbetssätt, där organisationerna låter andra roller och 

kompetenser hantera vissa delar och arbetsuppgifter, bidrar till att bristen på 

arbetskraft mildras. Exempel på detta är vårdbiträden och serviceassistenter 

inom vård och omsorg liksom lärarassistenter och andra stödfunktioner inom 

skolan. De offentliga verksamheterna strävar också efter att nyttja den 

digitala tekniken för att utveckla nya arbetssätt och effektivisera vissa 

arbetsuppgifter inom välfärden 

En annan yrkesgrupp som Osby kommun ser är svårrekryterad är brandman. 

Här står vi liksom andra kommunala räddningstjänster inför stora 

utmaningar. Dessa är dock inte med i Arbetsförmedlingens rapport. 

Anställningen som brandman förutsätter att man kan inställa sig med kort 

varsel på brandstationen och det kräver att man arbetar eller bor i närheten. 

När det numer inte är lika självklart att jobba och bo på samma ort minskar 

rekryteringsunderlaget. 

7 Strategi för kompetensförsörjning 

Förmågan att möta framtiden med rätt kompetens är den största och 

viktigaste utmaningen för oss som arbetsgivare och en strategisk fråga för 

hela organisationen. Osby kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare för 

nuvarande medarbetare och uppfattas som en attraktiv potentiell arbetsgivare 

av omgivningen. 

Som arbetsgivare behöver vi kunna säkerställa att vi har rätt kompetens i 

organisationen på såväl kort som lång sikt. Kompetensförsörjning är en 

process som omfattar flera delar och delas upp i områdena attrahera, 

rekrytera, introducera, utveckla, behålla och avsluta. En handlingsplan har 

tagits fram kopplat till dessa områden och är en del av 

kompetensförsörjningsplanen.  

Vidare har förvaltningarna ett uppdrag att arbeta med att ta fram en 

förvaltningsspecifik kompetensförsörjningsplan. Detta arbete sker 

tillsammans med medarbetare och fackliga företrädare. Sveriges kommuner 

och landsting, SKR, har tagit fram ett metodstöd för arbetet med strategisk 

kompetensförsörjning som med fördel kan användas inom hela 

organisationen. 

7.1 Sveriges kommuner och regioner 

SKR (Sveriges kommuner och regioner) belyser offentlig sektors 

kompetensförsörjningsbehov i några av sina rapporter. Bland annat har man 

tagit fram nio strategier för att möta de rekryteringsutmaningar som offentlig 

sektor står inför. Det handlar dels om hur nya medarbetare ska kunna 

attraheras och rekryteras men också om hur den kompetens som redan finns 
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ska kunna utnyttjas effektivare och längre. I det nio strategierna belyses dels 

hur vi i Osby kommun arbetar idag men även hur vi bör arbeta framåt. De 

nio strategier som SKR tagit fram för att möta rekryteringsutmaningen är:  

7.1.1 Använd kompetens rätt  

På flera håll krävs nytänkande om vem som gör vad gällande 

innehållet i olika yrken. Som arbetsgivare måste vi arbeta för att 

utveckla arbetsfördelningen mellan olika yrkesgrupper och använda 

rätt kompetens till rätt uppgifter. Det kan bland annat handla om nya 

och förändrade yrkesroller samt samarbete mellan förvaltningarna. 

Genom att organisera vårt arbete annorlunda kan både personal och 

verksamhet utvecklas, och resurser användas effektivt. Genom att 

identifiera arbetsuppgifter som kan utföras av andra kompetenser och 

yrkesgrupper får medarbetare använda sin kompetens till uppgifter 

som de utbildat sig för och andra får en chans till inträde på 

arbetsmarknaden. På så sätt avlastas nuvarande personal, samtidigt 

som människor som står utanför arbetsmarknaden ges möjlighet att 

bidra med sin kompetens. 

7.1.2 Bredda rekryteringen  

Som arbetsgivare behöver vi arbeta med att rekrytera medarbetare 

med olika kompetenser, erfarenheter och bakgrund. Detta i ett led att 

erbjuda den bästa insatsen för våra invånare. För att service inom 

välfärdssektorn ska kunna upprätthållas och utvecklas är en av 

möjligheterna att bredda rekryteringsbasen till fler personer som 

finns tillgängliga i arbetskraften. Oavsett funktionsnivå ska man 

kunna bidra med sin kompetens i Osby kommun 

Osby kommun behöver fortsätta att arbeta med att ge personer som 

står långt ifrån arbetsmarknaden möjlighet till arbete i våra 

verksamheter.  

Utifrån Räddningstjänstens rekryteringssvårigheter behövs ett nytt 

angreppssätt för att få fler att arbeta som brandman. En förutsättning 

för att lyckas rekrytera fler brandmän är att räddningstjänster, 

kommuner och företag aktivt bidrar till att fler ska känna sig 

välkomna i yrket: Bredda rekryteringsbasen. Lyft fram lokala 

förebilder. Skapa kombinationsanställningar. Stimulera mångfald och 

jämställdhet. Ge fler möjligheten att göra skillnad, att göra en insats, 

att bli brandman. Skapa möjlighet till att inom kommunen erbjuda 

flexibla kombinationsanställningar. 

7.1.3 Låt fler jobba mer  

Utifrån huvudöverenskommelsen med Kommunal (HÖK16) är 

målsättningen att tillsvidareanställning på heltid ska vara det normala 

vid nyanställning och att redan anställda medarbetare i högre 

utsträckning ska arbeta heltid. Utifrån avtalet har en handlingsplan 

tagit fram som beskriver hur arbetsgivaren ska arbeta för att erbjuda 

medarbetare heltidstjänster. Att erbjuda de som arbetar med Sveriges 

viktigaste jobb bra villkor är en fråga om att vara attraktiv 

arbetsgivare men det handlar också om långsiktig 

kompetensförsörjning. Om fler jobbar mer kan rekryteringsbehoven 

minska.  
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Idag erbjuds medarbetar inom förvaltningen Hälsa och välfärd 

önskad sysselsättningsgrad. 

7.1.4 Förläng arbetslivet  

Tiden i arbetslivet behöver bli längre. I dag är etableringsåldern på 

arbetsmarknaden 26 år och medellivslängden är 82 år. Vi lever i 

genomsnitt 25 år längre än vi gjorde för hundra år sedan. Med fler år 

i yrkeslivet kan vi lättare klara välfärdens uppdrag. 

Idag erbjuds medarbetare som fyllt 63 år att gå ner i arbetstiden, 80-

90-100, vilket innebär arbeta 80%, lön för 90% och intjänad 

tjänstepension 100%. Detta är ett sätt för arbetsgivaren att få 

medarbetare att stanna kvar på arbetsplatsen. Siffror visar på att 

medelsvensken idag går i pension vid 63 års ålder. 

7.1.5 Visa på karriärmöjligheter  

Att göra karriär handlar inte enbart om att bli chef utan handlar om 

att medarbetare inom sitt yrke kan hitta karriärvägar. Vi har idag flera 

olika möjligheter till karriär till exempel förstelärare, projektledare, 

arbetslagsledare, handledare, lärledare. specialistsjuksköterska, 

stödpedagog.  

Osby kommun erbjuder i samarbete med Skåne Nordost 

kommunerna programmet framtidens ledare. Där de som ej har en 

ledarroll idag får möjlighet att utveckla kunskaper för framtida 

ledaruppdrag. 

Osby kommun erbjuder även medarbetare stöd vid studier för att ge 

möjlighet till karriär samt har arbetsgivaren samarbete med högskolor 

i vår närhet. 

7.1.6 Skapa engagemang  

Att erbjuda våra medarbetare en arbetsplats med delaktighet och 

inflyttande medför ett ökat engagemang. Tydligt, närvarade 

ledarskap och regelbundna medarbetarsamtal mellan chef och 

medarbetare är viktigt för engagemanget och arbetsglädjen. 

En viktig del att arbeta med är arbetsplatsens kultur samt attityder, 

detta kan göras på arbetsplatsträffar men även i det dagliga arbetet. 

Vad är okej på vår arbetsplats? Känslan av sammanhang främjar 

hälsa och arbetsglädje. Jobbet ska kännas meningsfullt, begripligt och 

hanterbart. 

Ungdomsbarometerns undersökning om ungas syn på välfärdsjobben 

visar att jobben anses vara meningsfulla och ha stora möjligheter att 

både göra skillnad och träffa mycket människor. Det gäller särskilt 

vård-, omsorgs- och läraryrkena. 

7.1.7 Utnyttja tekniken  

När det handlar om att utnyttja tekniken ska vi låta behoven styra. På 

en modern och attraktiv arbetsplats förväntar man sig också att 

lösningarna är mobila, alltså att man kommer åt digitala verktyg och 

stöd via sin mobil eller läsplatta. 
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Osby kommun kommer under år 2020 implementera nya system, dels 

nytt ekonomisystem samt nytt personalsystem. Dessa system ska 

möjliggöra fler digitala lösningar.  

Vi behöver arbeta med att se till att medarbetare och chefer har den 

kompetens som krävs för att hantera en alltmer digitaliserad 

arbetsplats. 

Tekniken möjliggör arbete under pendling där Osby kommun idag 

ger medarbetare möjlighet till det enligt framtagen rutin. Vidare bör 

kommunen arbeta fram en rutin för att ge medarbetare möjlighet att 

arbeta hemifrån utifrån verksamhetens krav och behov.   

Genom att använda det som kallas robotiserad processautomatisering, 

RPA, kan vissa arbetsmoment automatiseras. Robotisering handlar 

inte om att vi ska minska personal utan att vi ska använda vår 

kompetens till det som är värdeskapande för våra invånare. 

Robotisering kan bland annat användas inom olika delar vad gäller 

lönehantering, ekonomi, handläggning som rör ekonomiskt bistånd 

med mera. Det handlar om att det som en medarbetare gör idag som 

är enklare repetitiva arbetsuppgifter kan genomföras digitalt med 

hjälp av robotisering.   

I Osby kommun har vi påbörjat projektering av robotisering. 

Förvaltningen Hälsa och välfärd är på väg att införa automatiserad 

handläggning av ekonomiskt bistånd. På sikt kommer fler 

förvaltningar att kunna använda samma teknik. 

7.1.8 Marknadsför jobben  

Osby kommun ska fortsatt arbeta med att erbjuda praktikplatser, 

feriepraktik och sommarjobb samt ha nära samarbete med grundskola 

och gymnasieskola. Detta för att på ett bra sätt marknadsföra de 

kommunala yrkena men också för att förbättra ingången för unga i 

yrkeslivet. 

Det är även av vikt att ha ett bra samarbete med högskolor och andra 

lärosäten. Osby kommun ska ha en positiv attityd till att ta emot 

studenter under deras praktik vilket är ett sätt att marknadsföra Osby 

kommun men också innebär en viktig rekryteringsbas. 

Vi behöver arbeta mer proaktiv med att marknadsföra och 

kommunicera våra yrken via kanaler och arenor där målgrupper 

finns. Arbeta för att sprida goda förebilder och bra exempel. Alla 

som arbetar i Osby kommun verkar som förebilder och sprider att 

jobb inom välfärden, är jobb som gör skillnad. 

7.1.9 Underlätta lönekarriär 

Löner sätts lokalt och individuellt utifrån de avtal vi har att förhålla 

oss till. Lön ska sätta i koppling till prestation. I väl utvecklade 

samtal mellan chef och medarbetare blir det tydligt hur enskilda 

medarbetare bidrar till verksamhetens resultat. Detta ska synas i 

lönesättningen. Lönekriterierna ska vara tydliga, och individuella 

löner behöver sättas utifrån prestation, ansvar och jobbets 

svårighetsgrad. 
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8 Förvaltningarnas arbete med kompetensförsörjning 

Förvaltningarna ska utifrån den övergripande kompetensförsörjningsplanen 

arbeta med att ta fram förvaltningsspecifika handlingsplaner innehållande 

aktiviteter för hur arbetet med kompetensförsörjnings ska ske i 

verksamheterna. För att utröna förvaltningens behov bör samtliga 

verksamheter använda metoden för strategisk kompetensförsörjning som 

SKR (Sveriges kommuner och regioner) har tagit fram. Utbildning i metoden 

kommer att ges under 2020. 

9 Aktiviteter 

En handlingsplan finns framtagen för vilka aktiviteter som ska genomföras 

utifrån den övergripande handlingsplanen. Handlingsplanen utgår från ett 

kompetensförsörjningshjul där fokus ligger på mer än bara rekrytera, där det 

är lika viktigt att vi tar hand om befintliga medarbetare, hur de trivs på 

arbetet och hur attraktivt det är att arbeta i Osby kommun.  

 

10 Ansvar och uppföljning 

Ansvar för den övergripande kompetensförsörjningsplanen har 

Kommunfullmäktige. Den övergripande kompetensförsörjningsplanen följs 

upp årligen och revideras utifrån behov. Uppföljning och revidering 

genomförs av HR-enheten. 

/ ( Attrahera l\ 
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Riktlinje för beslutsprocess vid förändrat lokalbehov 
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Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Förslag till Kommunstyrelsen 

- Riktlinjerna för beslutsprocess vid förändrat lokalbehov, daterad den 
7 januari 2020, fastställs. 

Beslutsgång 
Roy Svensson (M) yrkar att: 

Besparingar som görs i nämnderna ska behållas innevarande bokslutsår. 

Ordförande ställer förvaltningens förslag mot Roy Svenssons yrkande och 
finner att samhällsbyggnadsnämnden beslutat enligt förvaltningens förslag 
till beslut. Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns. 

Ja-röst innebär bifall till förvaltningens förslag 
Nej-röst innebär bifall till Roy Svenssons yrkande 

Med 5 Ja-röster Lotte Melin (C), Tommy Augustsson (S), Arne Gustavsson 
(S), Andreas Andersson (KD), Sarah Abdulsamad (S) och två Nej-röster, 
Roy Svensson (M) och Jonas Matsson (SD) har samhällsbyggnadsnämnden 
beslutat att bifalla förvaltningens förslag till beslut. 

Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tillsammans med tjänstemän från samt
liga förvaltningen tagit fram riktlinjer för beslutsprocessen vid förändrat 
lokalbehov. Förslaget (se bilaga 1), har stämts av med berörda nämnder vid 
möte den 16 december där ordförande och vice ordförande i nämnderna var 
kallade. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse "Riktlinjer för beslutsprocess vid förändrat lokalbehov", 
daterad den 15 januari 2020, från förvaltningschef Mathias Karlsson. 

Powerpointpresentation, daterad den 7 januari 2020. 

Skrivelse "Riktlinjer för beslutsprocess vid förändrat lokalbehov, daterad 
den 7 januari 2020, från samhällsbyggnadsförvaltningen. 
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Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till Samhällsbyggnadsnämnden 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå Kommunstyrelsen att fastställa riktlinjerna 
för beslutsprocess vid förändrat lokalbehov, daterad 2020-01-07 . 

Barn konsekvensanalys 

Ärendet berör inte barn då det avser en riktlinje för beslutsprocessen vid förändrat 
lokalbehov. 

Sammanfattning av ärendet 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har tillsammans med tjänstemän från samtliga 
förvaltningen tagit fram riktlinjer för beslutsprocessen vid förändrat lokalbehov. Förslaget 
(se bilaga 1), har stämts av med berörda nämnder vid möte den 16 december där 
ordförande och vice ordförande i nämnderna var kallade. 

Beslutsunderlag 

Powerpoint presentation, daterad 2019-12-16, bilaga 1 

Riktlinjer för beslutsprocess vid förändrat lokalbehov, daterad 2020-01-07 

Tjänsteskrivelse, daterad 2020-01-07 

Besöksadress Västra Storgatan 35 Telefon 0479-52 80 00 vx Hemsida www.osby.se PlusGiro 11 16 61-5 
Postadress Samhällsbyggnad Fax 0479-52 82 97 Organisationsnr 212000-0902 Bankgiro 281 -6809 
283 80 Osby E-post 

samhallsbyggnad@osby.se 
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Bes I utsprocess 
fYl OSBY 
~ KOMMUN 

• Nämnderna tar beslut om lokalbehov till 
investeringsbudgeten. Behoven anges i prioriteringsordning. 
Därefter hanteras ärendet enligt gällande process för 
investeringsbudgeten. 

• Om lokalbehov som inte tidigare varit känt uppstår ska 
nämnden som har behovet beskriver detta, ange när lokalen 
behöver vara klar samt hur förändringen påverkar beställande 
nämnds driftskostnader. 

• Nämnden som har lokalbehovet tar beslut att beställa att 
samhällsbyggnadsnämnden utreder hur behovet kan 
uppfyllas och var om-, ny- eller tillbyggnad alternativt 
förhyrning ska göras. 



Finansiering 
~ OSBY 
~ KOMMUN 

• Samhällsbyggnadsnämnden tar ärendet 
om finansiering vidare till 
kommunstyrelsen. I ärendet ska ingå både 
investeringskostnad och driftskostnad. 

• Beställande nämnd lämnar underlag på 
sina kostnader till 
samhällsbyggnadsnämnden så allt 
kommer med i samma ärende. 



Uppsägning av lokaler 
M OSBY 
~ KOMMUN 

• Nämnden som säger upp en lokal får inte behålla 
budgetutrymmet. Skälet till detta är att 
internhyrorna ska hållas nere. 

• Nämnd som får tillkommande hyreskostnader vid 
utökning får kompensation för detta. 

• I samband med delår och bokslut stämmer 
nämnderna av sitt lokalutnyttjande. Målet är att 
hela tiden har rätt antal och typ av lokaler i 
förhållande till det aktuella uppdraget. Lokaler som 
inte behövs sägs upp, varvid kommunen 
s ccessivt kan minska sin lokalkostnader och 

gar a~kan an s Il an ve~ ~amhet. 
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~ KOMMUN 

• Samhällsbyggnad skriver fram ett förslag 
till riktlinjer om beslutsprocessen för 
lokaler som sedan beslutas av 
kommunstyrelsen. 
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1 Bakgrund 

Sedan den 1 januari 2018 har Samhällsbyggnadsnämnden ansvaret för 

kommunens fastigheter. Sedan första januari förra året har 

Samhällsbyggnadsnämnden även ansvaret för skötseln av fastigheterna, det 

innebär att övriga nämnder och dess förvaltningar har en tydlig part att 

diskutera fastighetsfrågor med.  

2 Syfte 

Riktlinjen fastställer hur beslutsprocessen ska se ut vid förändrade 

lokalbehov. En tydlig beslutsprocess ger förutsättningar för en 

kostnadseffektiv lokalförsörjning som håller kommunens kostnader ner och 

samtidigt uppfyller verksamheternas behov. 

 

3 Beslutsprocess 

 

• Nämnderna tar beslut om lokalbehov till investeringsbudgeten. 

Behoven anges i prioriteringsordning. Därefter hanteras ärendet 

enligt gällande process för investeringsbudgeten. 

• Om lokalbehov som inte tidigare varit känt uppstår ska nämnden som 

har behovet beskriver detta, ange när lokalen behöver vara klar samt 

hur förändringen påverkar beställande nämnds driftskostnader.  

• Nämnden som har lokalbehovet tar beslut att beställa att 

samhällsbyggnadsnämnden utreder hur behovet kan uppfyllas och 

var om-, ny- eller tillbyggnad alternativt förhyrning ska göras. 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har tillsammans med tjänstepersoner på 

hälsa- och välfärdsförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen 

etablerat ett tätt samarbete kring fastighetsfrågor. Genom samarbetet kan 

lämpliga lösningar på lokalbehov diskuteras fram och ligga till underlag 

beslut i respektive nämnd.  

 

Presidiemöten mellan Samhällsbyggnadsnämndens och övriga nämnder hålls 

med fördel för att klarlägga lokalbehov och skapa samsyn kring lämpliga 

lösningar.  

 

4 Finansiering 

 

Samhällsbyggnadsnämnden tar ärendet om finansiering vid lokalbehov 

vidare till kommunstyrelsen. I ärendet ska ingå både investeringskostnad och 

driftskostnader både hos Samhällsbyggnadsnämnden för t ex kost- och 

lokalvård samt beställande nämnds tillkommande driftskostnader för 

utökningen av verksamheten. Beställande nämnd lämnar underlag på sina 

driftkostnader till samhällsbyggnadsnämnden så att kommunstyrelsen får ett 

komplett beslutsunderlag. 
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5 Uppsägning av lokaler 

 

• Nämnden som säger upp en lokal får inte behålla budgetutrymmet. 

Skälet till detta är att internhyrorna ska hållas nere. Budgetutrymmet 

läggs i en centralpott som kan användas för att finansiera eller 

delfinansiera nya lokalbehov.  

• Nämnd som får tillkommande hyreskostnader vid utökning får 

kompensation för detta. 

 

6 Avstämning vid delår och bokslut 

 

• I samband med delår och bokslut stämmer nämnderna av sitt 

lokalutnyttjande. Målet är att hela tiden har rätt antal och typ av 

lokaler i förhållande till det aktuella uppdraget. Lokaler som inte 

behövs sägs upp, varvid kommunen successivt kan minska sina 

lokalkostnader och pengarna kan användas till annan verksamhet. 

 





MOSBY 
~~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-02-19 

Samhällsbyggnadsnämnden 

§ 13 

Upphävande av särtaxa i verksamhetsområde för 
vattentjänster, Skeingesjöns östra strand och utefter 
vägsträckningen Brunkelstorp - Norra Gullarp - Osby 

SBN/2020: 13 346 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Förslag till Kommunstyrelsen 
Förslag till Kommunfullmäktige 

- Kommunfullmäktiges beslut 2013-11-25, § 145 upphävs i den del 
som gäller särtaxa för fastigheter inom verksamhetsområde för vat
tentjänster, Skeingesjöns östra sida och utefter vägsträckningen 
Brunkelstorp-Norra Gullarp-Osby. 

- Beslutet innebär att ordinarie taxan för Osby kommuns allmänna 
vatten- och avloppsanläggning ska tillämpas. 

Sammanfattning av ärendet 
Den 25 november 2013 beslutade kommunfullmäktige § 145 att anslut
ningsavgiften för fastigheter inom det utökade verksamhetsområdet sätts 
enligt särtaxa till 150 000 kr inklusive moms för avlopp och 30 000 kr in
klusive moms för vatten. Särtaxan innebär en högre kostnad för fastighetsä
garna än om ordinarie taxa används. 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges beslut 2013-11-25 § 145 
Tjänsteskrivelse "Upphävande av särtaxa i verksamhetsområde för vatten
tjänster, Skeingesjöns östra strand och utefter vägsträckningen Brunkel
storp-Norra Gullarp-Osby", daterad den 14 januari 2020, från förvaltnings
chef Mathias Karlsson 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Sida 
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~g§~X T JÄNSTESKRIVELSE Sida 

Datum 1(2) 
2020-01-14 

Samhällsbyggnad 
Mathias Karlsson 
0479528122 
mathias.karlsson@osby.se 

Upphävande av särtaxa i verksamhetsområde för vattentjänster, 
Skeingesjöns östra strand och utefter vägsträckningen 
Brunkelstorp - Norra Gullarp - Osby 
Dnr SBN/2020: 13 346 

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till Samhällsbyggnadsnämnden 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå Kommunstyrelsen att föreslå 
Kommunfullmäktige att upphäva Kommunfullmäktiges beslut§ 145/2013 i den del som 
gäller särtaxa för fastigheter inom verksamhetsområde för vattenstjänster, Skeingesjöns 
östra sida och utefter vägsträckningen Brunkelstorp-Norra Gullarp-Osby. Beslutet innebär 
att ordinarie taxan för Osby kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning ska 
tillämpas. 

Barn konsekvensanalys 
Beslutet bedöms inte beröra barn mer än indirekt och då i positiv riktning. Borttagandet 
av särtaxan innebär lägre va-avgift för berörda fastighetsägare med eventuella barn. 

Sammanfattning av ärendet 

Den 25 november 2013 beslutade kommunfullmäktige § 145 att anslutningsavgiften för 
fastigheter inom det utökade verksamhetsområdet sätts enligt särtaxa till 150 000 kr 
inklusive moms för avlopp och 30 000 kr inklusive moms för vatten. Särtaxan innebär en 
högre kostnad för fastighetsägarna än om ordinarie taxa används. 

Finansiering 

Beslutet finansieras genom att vatten- och avlopp byggs ut i området via den långsiktiga 
investeringsplanen varför det inte finns behov av att ta ut en högre avgift av 
fastighetsägaren inom området än vad ordinarie taxa anger. 

Beslutsunderlag 

Besöksadress Västra Storgatan 35 Telefon 0479-52 80 00 vx Hemsida www.osby.se PlusGiro 11 16 61-5 
Postadress Samhällsbyggnad Fax 0479-52 82 97 Organisationsnr 212000-0902 Bankgiro 281-6809 
283 80 Osby E-post 

samhallsbyggnad@osby.se 



Sida 

2(2) 

Kommunfullmäktiges beslut§ 145, Avlopp Skeingesjön östra stranden, dnr 2013.ks 0449 
424. 

Tjänsteskrivelse, daterad 2020-01-14 

JJ 
Mathias Karlsson 

Förvaltningschef 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Mathias Karlsson 

SBVT, Per Fremark 



SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanlrädesdatum 
2013-11-25 

Kommunfullmäktige 

§ 145 
Avlopp Skeingesjön östra stranden 
Dnr 2013.ks0449 424 

Kommunfullmäktiges beslut 

- Verksamhetsområdet för vattentjänster utökas till att omfatta Skeinge
sjöns östra sida och utefter vägsträckning Brnnkelstorp - Norra Gullarp 
- Osby enligt bifogad karta. 

- För genomförande av projektet anslås 17 miljoner kronor varav 500 000 
kronor år 2014 för projektering och marknadsundersökningar. 

- Totalt anslås 4,5 miljoner kronor för investedngsprojektet åi· 2014 och 
resterande 12,5 miljoner kronor anslås år 2015. 

- Projektet finansieras genom en upplåning på 17 miljoner honor. 

- Fastighetema inom det utökade verksamhetsområdet ansluts till kom-
munalt vatten och avlopp genom utnyttjande av befintliga verk. 

- Anslutningsavgiften för fastigheterna inom det utökade verksamhetsom
rådet sätts enligt särtaxa, 150 000 kronor inklusive moms för avlopp 
och 30 000 kronor inklusive moms för vatten. 

- Ingen särtaxa för löpande abonnemang ska tillämpas. 

Sammanfattning 
I enlighet med miljömål antagna av kommunfullmäktige 2009-02-09, § 4, 
samt enligt kommunstyrelsens beslut 2010-11-10, § 238 har utredning gj01ts 
om möjligheten att anlägga gemensamhetsanläggning altemativt anslutning 
till kommunalt avlopp för fastigheter vid Skeingesjöns östra strand. Utred
ningen har presenterats IBr kommunstyrelsen och investeringsmedel disku
terats med anledning av flerårsplan för VA-verket. 

Principförslaget redogör för tre olika alternativ. Samtliga behandlar såväl 
vatten- som avloppsfrågan. Alternativ 1, kommunal anslutning är enligt ut
redaren det bästa alternativet såväl investerings- som miljömässigt. Alterna
tiv 3, anslutning till lokal gemensamhetsanläggning är något dyrare i inve
stering och marginellt billigare i drift men har en högre miljöbelastning. 

På uppdrag av budgetberedningen 2013-08-14 har utredningen komplette
rats med ett fjärde altemativ, Enskild anläggning avlopp. Yttrande från mil
jö- och byggIBrvaltningen har inhämtats. 

1 

Expedierat 

1 

Utdragsbestyrkande 

Sida 
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OSBY SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUN Sammanlrådesdalum 

2013-11-25 

Kommunfullmäktige 

Justerandes slgn 

Beslutsunderlag 

Pro V Ab Principförslag Vatten- och avlopp Osby - Brnnkelstorp, daterad 
2011-10-11. Finns tillgcJ-ngligt på kommunens hemsida under kallelser och 
protokoll 

Miljö- och byggförvaltningens yttrande över alternativa lösningar för avlopp 
m.m. vid Skeingesj1'5n, daterad 2013-08-26 

Matris med sammanställning över de olika alternativen, daterad 2013-09-02 

Samhällsutveckling, tjänsteskrivelse daterad 2013-09-04 

Skrivelse med anledning av komplettering med alternativ 4, Enskild 
anläggning avlopp, daterad 2013-09-04 

Samhällsutveckling, kompletterande tjänsteskrivelse, daterad 2013-09-30 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-10-02, § 285 

Kommunstyrelsens protokoll 2013-10-30, § 230 

Kommunfullmäktiges behandling 2013-11-25 

Yrkanden 

Jan Kornemalm (SD) yrkar att ärendet åtenemitteras med inriktning på att 
en utredning genomförs som redovisar en helhetsbild på avloppsnätet i hela 
Osby kommun och hur Hässleholms kommun hanterar VA-frågoma i 
angränsande område. 

Anders Pettersson (C) yrkar att ärendet avgörs idag. 

Propositionsordning 

Följande propositionsordning godkänns. 

Ordföranden frågar om ärendet ska återremitteras eller avgöras idag och 
finner att ärendet ska avgöras idag. 

Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot avslag och 
finner att kommunfullmäktige beslutat att bifalla kommunstyrelsens förslag. 

Beslutet skickas till: 
Chefen för Samhällsutveckling 
VA-chefen 
Miljö- och byggnämnden 
Ekonomichefen 

I Expedierat I Ufdragsbeslyrkande 
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VOSBY 
\(__~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-02-19 

Samhällsbyggnadsnämnden 

§15 

Ny detaljplan för Tandläkaren 1 

SBN/2019:167 214 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Förslag till Kommunstyrelsen 
Förslag till Kommunfullmäktige 

Detaljplan för Tandläkaren 1, antas 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunen äger fastigheten Tandläkaren 1 (Briohuset). 
Avsikten med planarbetet är att möjliggöra ett bredare användningsområde 
med 
bostäder i byggnaden på Tandläkaren 1. 

Gällande detaljplan för fastigheten vann laga kraft 2016-10-15. 
Planen anger centrumändamål, vårdändamål, handelsändamål, 
kontorsändamål och skoländamål (för gymnasium och vuxenutbildning). 
Översiktsplanen antagen 2010 av kommunfullmäktige pekar ut planområdet 
som handel-centrum. 

I och runt planområdet karaktäriseras bebyggelsen nästan enbart av 
tegelfasader i rött, gult och grått. Någon enstaka träbyggnad finns också i 
kombination med ett fåtal putsade fasader. Kvarteret Tandläkaren är kraftigt 
exploaterat i två till fyra våningar. 

Sedan en tid tillbaka har bostäder diskuterats som kompletterande 
användningsområde till byggnaden för att göra den mer attraktiv. 

Efter samrådet har Länsstyrelsen inkommit med krav på komplettering i 
detaljplanen angående buller och risksituationen för införandet av 
bostads ändamål. 
En buller och riskanalys har tagits fram och kompletteringar i 
planhandlingarna har gjorts. 
Förtydligande om hur södra stambanan som riksintresse påverkas har även 
kompletterats. 

Efter granskningen har Länsstyrelsen fortsatt haft synpunkter på 
bullerutredningen. 
Kompletteringar har gjorts i både detaljplanen och i bullerutredningen. 

Planen handläggs med utökat förfarande. 

Sida 
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fJVlOSBY 
~KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-02-19 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Besluts underlag 
Tjänsteskrivelse" Ny detaljplan för fastigheten Tandläkaren l ", daterad den 
12 februari 2020, från planarkitekt Kettil Svensson och förvaltningschef 
Mathias Karlsson. 

Plankarta Tandläkaren 1, daterad den 11 februari 2020, från planarkitekt 
Kettil Svensson och förvaltningschef Mathias Karlsson. 

Plan- och genomförandebeskrivning "Ny detaljplan för Tandläkaren 1 ", 
daterad den 12 februari 2020, från planarkitekt Kettil Svensson och förvalt
ningschef Mathias Karlsson. 

Granskningsutlåtande "Ny detaljplan för Tandläkaren 1 ", daterad den 12 
februari 2020, från planarkitekt Kettil Svensson och förvaltningschef Mat
hias Karlsson. 

Fastighetsförteckning" Förändring av detaljplan för Tandläkaren 1", date
rad den 5 juni 2019, från GIS-ingenjör Zlatko Abazagic. 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Sida 
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T JÄNSTESKRIVELSE Sida 

~2§!?X Datum 1 (2) 
2020-02-12 

Samhällsbygg nadsförvaltningen 
Kettil Svensson 

0709 318 376 
kettil. svensson@osby.se 

Ny detaljplan för fastigheten Tandläkaren 1 
Dnr SBN/2019:167 214 

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till samhällsbyggnadsnämnden 

Föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta detaljplanen. 

Barn konsekvensanalys 

Ärendet bedöms beröra barn i mindre omfattning. Bostäderna som föreslås i planförslaget 
behöver följa angivna bullervärden i den senast gällande trafikbullerförordningen från 
2017. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunen äger fastigheten Tandläkaren 1 (Briohuset). 
Avsikten med planarbetet är att möjliggöra ett bredare användningsområde med 
bostäder i byggnaden på Tandläkaren 1. 

Gällande detaljplan för fastigheten vann laga kraft 2016-10-15. 
Planen anger centrumändamål, vårdändamål, handelsändamål, kontorsändamål och 
skoländamål (för gymnasium och vuxenutbildning). Översiktsplanen antagen 2010 av 
kommunfullmäktige pekar ut planområdet som handel-centrum. 

I och runt planområdet karaktäriseras bebyggelsen nästan enbart av tegelfasader i rött, 
gult och grått. Någon enstaka träbyggnad finns också i kombination med ett fåtal putsade 
fasader. Kvarteret Tandläkaren är kraftigt exploaterat i två till fyra våningar. 

Sedan en tid tillbaka har bostäder diskuterats som kompletterande användningsområde till 
byggnaden för att göra den mer attraktiv. 

Efter samrådet har Länsstyrelsen inkommit med krav på komplettering i detaljplanen 
angående buller och risksituationen för införandet av bostadsändamål. 
En buller och riskanalys har tagits fram och kompletteringar i planhandlingarna har gjorts. 
Förtydligande om hur södra stambanan som riksintresse påverkas har även kompletterats. 

Efter granskningen har Länsstyrelsen fortsatt haft synpunkter på bullerutredningen. 
Kompletteringar har gjorts i både detaljplanen och i bullerutredningen. 

Planen handläggs med utökat förfarande. 

Besöksadress Västra Storgatan 
35 
Postadress 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
283 80 Osby 

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

Hemsida www.osby.se PlusGiro 1116 61 -5 
Organisationsnr 212000-0902 Bankgiro 281-6809 



Beslutsunderlag 

Plankarta med planbestämmelser 
Plan- och genomförandebeskrivning 
Granskningsutlåtande 
Fastighetsförteckning 
Buller- och riskanalys 

Mathias Karlsson 

Samhällsbygg nadschef 

Beslutet skickas till: 

Kettil Svensson 
Samhällsbyggnad 

Kettil Svensson 

Planarkitekt FPR/MSA 

Sida 
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VIOSBY 
Granskningsutlåtande 

2020-02-12 

~ KOMMUN 

Ny detaljplan för Tandläkaren 1 

Osby, Osby kommun, Skåne län 

Förslag till detaljplan har varit på granskning under tiden 2019-12-03 - 2019-12-23 i 
enlighet med samhällsbyggnadsnämndens beslut 2019-11-21. 

Förslag till detaljplan har skickats ut till berörda myndigheter och sakägare. 
Under samrådstiden har detaljplan funnits tillgänglig på 

- Samhällsbyggnad, Osby kommun, Västra Storgatan 35, Osby 
- Osbys bibliotek, Ö Järnvägsgatan 16, Osby 
- Kommunens hemsida www.osby.se 

Länsstyrelsens och Trafikverkets yttranden är återgivna i sin helhet. De yttranden som 
inkommit därutöver har sammanfattats i detta dokument, för att ge en överskådlig och 
lättillgänglig text. Samtliga yttranden finns att tillgå på kommunhuset, Västra Storgatan 
35. 

Följande har inkommit med yttranden: 

STATLIGA MYNDIGHETER MED FLERA: 

Länsstyrelsen, 2019-12-17 
Lantmäterimyndigheten, 2019-12-17 
Trafikverket, 2019-12-16 
Räddningstjänsten, 2019-12-18 

med synpunkter 
med synpunkter 
med synpunkter 
utan synpunkter 

KOMMUNALA NÄMNDER, FÖRVALTNINGAR OCH BOLAG: 

Miljö- och byggnämnden, 2020-01-15 
E.ON, 2019-12-16 

Gransk11ingsutl åtancle til l ny cletaljp lan för· Tand läkaren 1 

med synpunkter 
utan synpunkter 
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Granskningsutlåtande 

STATLIGA MYNDIGHETER MED FLERA 

Länsstyrelsen meddelar i yttrande 2019-12-17 följande: 

Redogörelse för ärendet 
Syftet med planförslaget är att genom en ny detaljplan komplettera gällande detaljplan för Tand

läkaren 1, laga kraft 2016-10-15, med bostadsändamål. Planområdet är centralt beläget i Osby 

och omfattar Tandläkaren 1. Planområdet avgränsas av flerbostadshusbebyggelse i väster, Brio 

Lekoseum i öster och verksamheter i norr samt kvarteret Grossören med parkering i söder. 

Växtligheten i och runt planområdet är ytterst begränsad på grund av det centrumnära läget . 

Precis norr om Södra Portgatan låg BRIOs huvudkontor. Fasaden mot sydöst längs Briogatan har 

en värdefull karaktär där skylten Bröderna Ivarsson finns kvar. Kommunen tar fram planförslaget 

med begränsat standardförfarande. Kommunen gör bedömningen att planförslaget inte kan antas 

medföra betydande miljöpåverkan i den mening som avses i 6 kap. MB. Fördjupad översiktsplan 

för Osby centralort anger planområdet som "Handel-centrum". Översiktplanen (Osby kommun 

2010, s 62-63, 66) beskriver arbetet med att planeringen bör särskilt fördjupas i centrum. Ef
tersom det aktuella planområdet är utpekat som "Handelcentrum" och detaljplanen föreslår 

bland annat bostäder, kontor och handel, bedöms den inte strida mot översiktsplanen. 

Under samrådsskedet hade Länsstyrelsen formella synpunkter angående: Riksintresse kommuni

kation, farligt gods och buller. 

Länsstyrelsens formella synpunkter 

Hälsa och säkerhet - Buller 
Utifrån skrivningen i PBL 2010:900 4 kap 33a § och att den planerade bostadsbebyggelsen är 

bullerutsatt ska planbeskrivningen innehålla en redovisning av beräknade värden för 

omgivningsbuller från samtliga bullerkällor. Detta ska redovisas både vid bostadsbyggnadens 

fasad och vid uteplats. Det behöver framgå av planhandlingen vilka åtgärder som krävs för att 

möjliggöra bebyggelsen och dessa åtgärder blir planens förutsättningar. Tillsynsmyndigheten, 

det vill säga kommunens, möjlighet att i efterhand ställa krav på verksamhetsutövaren har 

förändrats i och med införandet av den nya bullerförordningen. 

Länsstyrelsen hade vid samrådsskedet synpunkter angående buller och önskade en komplettering 

av denna till granskningsskedet. En bullerutredning har genomförts och planbestämmelser har 

tillförts plankartan. Dock är utgångspunkten i bullerutredningen inte gjord efter gällande buller

förordningens krav utifrån planprocess för detaljplanering utan är upprättad enligt 9 kap 2 § 
första stycket 3 a plan- och bygglagen (2010:900) som hanterar bygglovsprövning. Därmed blir 

planbestämmelser och tillämpning av förordningens krav ej korrekt utfört. 

Länsstyrelsens bedömning 
Länsstyrelsens samlade bedömning är att det finns frågor som inte är tillräckligt utredda 

avseende buller, varför planförslaget kan komma att prövas utifrån 11 kap. 10-11 §§ PBL. 

Granskningsutlåtancle ti ll ny cleta ljp lan för Tanclläkar-en 1 2 (6) 



Granskningsutlåtande 

Kommentar: Efter dialog med Länsstyrelsen revideras bullerutredningen till att enbart 
innefatta bullerkraven i relation till detaljplanering. En revidering görs även i plankartans 
planbestämmelse gällande bullernivåerna. Minst hälften av bostadsrummen ska vara 
placerade mot tyst och är lägenheterna 35 kvadratmeter eller mindre gäller istället 
att 65 dBA ekvivalent ljudnivå inte bör överskridas utanför fasad. 

Lantmäterimyndigheten meddelar i yttrande 2019-12-17 följande: 

PLANKARTAN 

Fortsatt saknas teckenförklaring till grundkartan och den information som ska framgå däri, dvs angi
velse om koordinatsystem i plan resp. höjd saknas, samt aktualitetsdatum för fastighetsredovis
ningen resp. för övriga detaljer i grundkartan. 

PLANBESTÄMMELSER 

Skyddsbestämmelsen q1 angående skydd mot förvanskning och rivning- enligt Boverkets allmänna 
råd anges "q" främst vid skydd av kulturvärden. Rivningsförbud bör betecknas "r" och vid bestämmel
ser om varsamhet kan bokstaven "k" användas. Tänk även på eventuell ersättning som kan komma att 
utgå som en skyddsbestämmelse eller ett rivningsförbud kan medföra. Bör då anges i planbeskriv
mngen. 

PLANBESKRIVNINGEN 

Rubriken till planbeskrivningen "Ändring av detaljplan för Tandläkaren 1" hänvisar inte i rubriken till 
vilken plan det är som ändras. Om det ska vara just en ändring av detaljplan så bör det framgå vilken 
plan som ändras och då även på plankartan där det i planförslaget enbart står "Detaljplan för Tandläka
ren 1 ". Om detta planförslag tar upp samtliga bestämmelser som gällande detaljplan tar upp, finns det 
då någon anledning att kalla det för just ändring av detaljplan? 

FASTIGHETSRÄ TTSLIGA FRÅGOR 

Det är viktigt att alla som berörs av en detaljplan kan förstå planens konsekvenser för den egna 
fastigheten. Av planbeskrivningen ska de konsekvenser som ett genomförande av detaljplanen medför 
för bland annat fastighetsägare, rättighetshavare och andra berörda framgå. Det står att ingen 
avstyckning avses, det står även att fastighetsägaren ska ansöka om förrättning. Detta upplevs 
tvetydigt. 

EKONOMISKA FRÅGOR - EXPLOATERINGSAVTAUMARKANVISNINGSAVTAL 

Det står att exploatören ska stå för alla uppkomna kostnader. Vem är exploatören? I planbeskrivningen 
framgår inte om något exploateringsavtal/markanvisningsavtal ska tecknas. Om avsikten är att sådant 
avtal ska tecknas ska kommunen enligt 5 kap. 13 § 3 st. PBL, redan i samrådsskedet redovisa avtalens 
huvudsakliga innehåll liksom konsekvenserna av att planen helt eller delvis genomförs med stöd av ett 
eller flera sådana avtal i planbeskrivningen. 

ÖVRIG KOMMENTAR 

"Lantmäterimyndigheten har tagit del av förslaget till detaljplan. Någon fullständig genomgång 
av planförslaget har inte skett. Genomgången har främst varit inriktad på genomförandefrågor. 
Lantmäterimyndigheten väljer att särskilt belysa följande frågeställningar. " Är en text som 
enbart vill uppmana om vilka delar som vi på Lantmäteriet granskar, dvs genomförandefrågor och 
de frågor som är relevanta vid fastighets bildning. Det är alltså inte en direkt kommentar till 
planförslagets innehåll. Ber om ursäkt om innehållet förvirrat. 

Kommentar: Komplettering görs om koordinatsystem, aktualitetsdatum för grundkartan m. m. 
Revidering till varsamhets bestämmelse k görs. Angående rubriken "ändring av detaljplan" 
tar det nya planförslaget upp nya bestämmelser, i huvudsak bostadsbestämmelsen B. 
Formuleringen ses över och revideras. Formuleringen om att ingen avstyckning är tänkt att 
ske men att fastighetsägaren ska ansöka om förrättning ändras. Gällande vem som är 
exploatör beror detta på vem som blir ägare till fastigheten. 
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Granskningsutlåtande 

För närvarande äger kommunenfastigheten men har för avsikt att sälja den. 
Tanken är att upprätta ett köpeavtal men inget markanvisnings/exploateringsavtal. 

Trafikverket meddelar i yttrande 2019-12-16 följande: 

Trafikverket har tagit del av granskningshandlingarna för rubricerat ärende. 

Detaljplanens syfte är att komplettera dagens plan för att möjliggöra bostäder. 

Trafikverkets synpunkter från samråd har tagits i beaktande. Det är positivt att trafikbullerut
redningen genomförts och att analysen skrivits in i planen men den behöver kompletteras med 
beräkningar även för nuvarande trafikupplägg och inte bara för eventuell framtida trafik 2040. 

Bostäderna ska klara riktvärden även när de tas i bruk och inte enbart beskriva framtida an
vändning. Ytterligare ett par beräkningspunkter bör redovisas i anslutning till det mest utsatta 
hörnet (korsningen Södra Portgatan/Briogatan). Enligt Trafikverkets bullerinventering för en 
närliggande fastighet Tandläkaren 3, så finns uppmätta nivåer som visar på beskrivning för 
nuläget uppdelat på tågtyper. 

Enligt den så ligger maxnivåerna för Pass-tåg(t ex nattåg, "snälltåget") på Lmax 90 dBA, 
Godståg: Lmax 87 dBA och X2: Lmax 90 dBA. Maxnivåerna enligt den kommunala bullerin
venteringen för Tandläkaren 1, beskriver nivån för okänd tågtyp, Lmax 85 dBA. 

Skillnaderna kan bero på vilken tågtyp man räknat med, och var beräkningspunkten har place
rats. I den kommunala utredningen är mätpunkten mitt på fasaden mot järnvägen, en punkt 
som är mer skyddad av framförliggande byggnad. Trafikverkets utredning anger den högsta 
fasadnivån och visar riktvärden för trafikeringen i nuläget. Detta avgör var det är möjligt att 
placera bostäder i byggnader. 

Den tekniska lösning som beskrivs med en glasskärm framför vädringsfönster är inget som 
Trafikverket förordar då det enligt Boverket är nivån vid fasad som man ska beskriva eller 
klara. Bestämmelsen om att varje lägenhet ska ha ett rum mot tyst sida ska också visas på att 
det klaras. Om det planeras för att ha balkonger som är bullerutsatta så behövs det en 
bestämmelse om att det också ska finnas tillgång till uteplats där riktvärdena klaras . 

Genom att reglera bullerpåverkan med uttalat krav på byggnaden och placering av bostäderna 
i planbestämmelserna, utifrån de bulleråtgärder som krävs, så kan möjligheten för bostäder 
tillgodoses i området. 

Trafikverket har inget ytterligare att erinra mot granskningshandlingarna. 

Kommentar: Antalet beräkningspunkter och var de är tagna bedöms som rimligt och 
tillförlitligt. Tyrens har tagit fram rapporten och har kompetens inom området. 
Riktvärdena i gällande trafikbullerförordning som regeringen beslutade om Il maj 2017 är de 
som tillämpas vid bostadsbyggnad. 
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Granskningsutlåtande 

Räddningstjänsten meddelar i yttrande 2019-12-18 följande: 

Räddningstjänsten har inget att yttra. 

Kommentar: Ingen. 

KOMMUNALA NÄMNDER, FÖRVALTNINGAR OCH BOLAG: 

Miljö- och byggnämnden meddelar i yttrande 2020-01-15 följande: 

1. Förtätning med bostäder i centrum är i linje med den översiktliga planeringen och 
målen. Ändringen till att innehålla bostäder innebär dock att det tillkommer krav på 
ytor för utevistelse vilket bör vara svårt att kunna ordna. Inget om detta nämns i 
planhandlingarna. 

2. Parkeringsutrymmet är litet. Detta kan lösas på annan fastighet med avtal. 
Inget nämns dock om detta i genomförandebeskrivningen. 

3. Gamla Brio-huset är en byggnad som är intimt förknippad med Osbys historia. Det är 
därför bra att man hittar lämplig användning för byggnaden. Skall byggnaden behållas 
befaras dock uppstå stora och kostsamma åtgärder för att anpassa till bostäder. 

4. Det har inte angetts tillräckligt med underlag för att bedöma om riktlinjerna för buller 
vid bostäder kommer kunna följas. 

Sammanfattning 

Svårigheterna att anpassa befintlig byggnad till de krav som platsen och omständigheterna 
i övrigt kräver bedöms vara så betydande att det avråds från att ta med bostadsmöjlighet i 
detaljplanen. I en ny byggnad som ersätter den gamla bör möjligheterna vara bättre. Syftet 
med detaljplanen anges dock till att "ge en bättre flexibilitet att använda byggnaden" 

Kommentar: Komplettering görs i planhandlingarna gällande miljö- och byggnämndens 
yttrande om ytor för utevistelse. Hela kvarteret är kraftigt exploaterat och friytorna är 
begränsade. Inom fastigheten Tandläkaren 1 finns dock en inne gård som kan brukas. 
I övrigt skiljer sig inte kvarteret nämnvärt från andra kvarter på jämförbara mindre orter. 
Mycket nära Tandläkaren 1 finns gott om grönytor såsom Ekbacken, Filosofen och 
idrottsplatsen. 

Gällande parkeringsutrymmet är förslaget till god hjälp och kompletteras i 
genomförandebeskrivningen. Detta är dock inskrivet under rubriken "Gator och trafik" 
sedan tidigare. 

Fastigheten är för närvarande i kommunal ägo men avses säljas. 

En ny bullerutredning (och riskanalys) från Tyrens har tagits fram och detaljplanen anpassas 
efter dess rekommendationer och gällande trafikbullerförordning från 2017. 
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Granskningsutlåtande 

E.ON meddelar i yttrande 2019-12-16 följande: 

E.ON har inget att yttra. 

Kommentar: Ingen 

Förslag till beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta att: 
- föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta detaljplanen. 

sµ~· 2020-02-12 

Mathias Karlsson 
Samhällsbyggnadschef 
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/ld,/ 
Kettil Svensson 
Planarkitekt FPR/MSA 
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Samhälls byggnad 
Osby kommun 
283 80 Osby 

Handlingarna finns tillgängliga på: 
- Samhällsbyggnad, Osby kommun, Västra Storgatan 35, Osby 
- Osbys bibliotek, Ö Järnvägsgatan 16, Osby 
- www.osby.se 

Upplysningar om planförslaget lämnas av Kettil Svensson 
Telefon: 0709 318 3 7 6 
kettil.svensson@osby.se 

Granskning 

I 
Uppdrag .... I ___ ,,__ ______ ___,_ _ ___,.) Laga kraft 

Samråd Antagande 

Planprocessen, markeringen visar i vilket skede planen befinner sig i nu. 

HANDLINGAR 
Plankarta med planbestämmelser 

Plan- och genomförandebeskrivning 

Granskningsutlåtande 

Buller- och riskanalys 

F astighetsägarförteckning 

För att få all information och se helheten i ärendet bör plankartan läsa ihop med de 

beskrivningar som hör till ärendet. Planbeskrivning ( och eventuell illustrationsplan) ska 

underlätta förståelsen av planförslagets innebörd samt redovisa de förutsättningar och 

syften planen har. Genomförandebeskrivningen redovisar organisatoriska, ekonomiska 

och fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för att detaljplanen skall kunna genomföras. 
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Sammanfattning 
Kommunen äger Tandläkaren 1. Avsikten med planarbetet är att komplettera gällande 

detaljplan med bostadsändamål så att byggnaden kan utnyttjas bättre. 

INLEDNING 

Syfte 
Syftet med planförslaget är att komplettera gällande detaljplan för Tandläkaren 1, laga 

kraft 2016-10-15, med bostadsändamål. Detta skapar en effektivare markanvändning och 

bättre flexibilitet att använda byggnaden. 

Planfakta 
Planområdet är centralt beläget i Osby och omfattar Tandläkaren 1. 

Närhet finns bland annat till tågstation, service och handel. Planområdet avgränsas av 

flerbostadshusbebyggelse i väster, Brio Lekoseum i öster och verksamheter i norr samt 

kvarteret Grossören med parkering i söder. 

Växtligheten i och runt planområdet är ytterst begränsad på grund av det centrumnära 

läget. Några enstaka träd och buskar finns på Tandläkarens innegård samt några mindre 

träd utmed Västra Storgatan. Precis norr om Södra Portgatan låg BRIOs huvudkontor. 

Fasaden mot sydöst längs Briogatan har en värdefull karaktär där skylten Bröderna 

lvarsson finns kvar. Byggnaden och företaget har blivit starkt förknippat med Osby och 

byggnadens karaktär bör i denna del av byggnaden inte förvanskas. Därför anges för 

denna fasad skyddsbestämmelse för att fasaden ska beaktas vid eventuell ändring. Det är 

denna koppling till industrihistorian och Brio i Osby som är viktig att bevara i den fysiska 

omg1vnmgen. 

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 

Översiktsplaner 
Fördjupad översiksplan för Osby centralort anger planområdet som 

"Handel-centrum". Översiktplanen (Osby kommun 2010, s 62-63, 66) beskriver arbetet 

med att planeringen bör särskilt fördjupas i centrum. Eftersom det aktuella planområdet är 

utpekat som "Handel-centrum" och detaljplanen föreslår bland annat bostäder, kontor och 

handel, bedöms den inte strida mot översiktsplanen. 

Detaljplaner 
Gällande detaljplan från 2016-10-15 anger centrum, vård, handel, kontor och skoländamål 

( enbart gymnasium och vuxenutbildning). 
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Gällande detaljplan från 2016. 

Riksintressen och förordnanden 
Inom planområdet finns inga riksintressen. Dock utgör Södra stambanan i nära anslutning 

till planområdet riksintresse för kommunikationer enligt 3 kap 8§ och är en bana av 

nationell betydelse. Detaljplaneförslaget kommer inte påverka riksintresset eftersom 

planområdet inte omfattar riksintresset. Några vägar runt Södra stambanan planläggs inte 

som kan påverkar tillgängligheten. Enbart bostäder i den aktuella byggnadens interiör 

planeras vilket inte påverkar riksintresset. 

Kommunala beslut 
Beslut om ändring av detaljplan togs den 2019-05-23 av samhällsbyggnadsnämnden 

BEHOVSBEDÖMNING/STÄLLNINGSTAGANDE 
MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING. 
Det har bedömts att projektet inte medför betydande miljöpåverkan. Någon separat 

miljökonsekvensbeskrivning upprättas därför inte. 

OMRÅDETS FÖRUTSÄTTNINGAR 
Kulturmiljö och fornlämningar 
Inga kända fornlämningar finns inom planområdet enligt kommunens geografiska 

informationssystem. Om fornlämningar däremot skulle framkomma i samband 

med eventuella markarbeten kommer dessa - i enlighet med Kulturmiljölagen 

(1988:950) - omedelbart avbrytas och Länsstyrelsen underrättas. Fastigheten har 

tillhört Brio med viktig industrihistorisk koppling till Osby. Byggnaderna har successivt 

byggts ut och Osbys industrihistoria kan läsas i fasaden. 
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PLANENS INNEBÖRD (OCH KONSEKVENSER) 
Bebyggelseområde och stadsbild 
Inom Tandläkaren finns flerbostadshus som ramar in kvarteret. I väster och i norr finns 

flerbostadshus och verksamheter så som restaurang samt hotell. I öst återfinns Brio 

Lekoseum och i söder finns kvarteret Grossörens parkering. 

Bebyggelsebilden präglas av kvartersstruktur i III till IV våningar med främst 

tegelfasader och sadeltak. Någon enstaka träbyggnad i Il våningar förekommer i den östra 

delen av kvarteret Tandläkaren. 

En del av Tandläkarens bebyggelsen som 
behöver breddad verksamhetsmöjlighet. 

Innegården på kvarteret Tandläkaren. 

Östra delen av kvarteret Tandläkaren 
utmed Briogatan. 

Bild tagen längre upp på gatan än bilden ovan, 
även denna utmed Briogatan. 
Lekoseum till vänster. 

Utevistelsen består i huvudsak av innegården på Tandläkaren 1 med möjlighet till in och 

utfart för fordonstrafik (bilden ovan). I övrigt finns gott om naturmark i nära anslutning 

till fastigheten i form av grönområdet Ekbacken, Filosofen och idrottsplatsen. 

Dessa områden ligger med några minuters gångavstånd från Tandläkaren 1. 

Gator och trafik 
Genom förslag till detaljplan beräknas fordonstrafiken inte öka i någon större grad 

eftersom det handlar om att bredda verksamhetsmöjligheterna i befintlig bebyggelse. 

När det gäller parkering möjliggörs detta främst genom befintlig parkering i kvarteret 

Grossören, precis söder om planområdet. Parkering finns i viss utsträckning på 

innegården där användare av kvarteret placerar sina bilar. Om fler parkeringar behövs kan 

detta lösas på annan fastighet med avtal. 

För framtida behov kan parkeringsfrågan behöva lösas inom kvarteret Grossören om detta 

område exploateras. 
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Teknisk försörjning 
Osby kommun svarar för avfallshantering genom ÖGRAB (Östra Göinge Renhållnings 

AB). Dagvatten tas omhand i kommunens ledningsnät. 

Befintliga ledningar får inte byggas över. Kostnader för eventuell flyttning/ombyggnation 

eller skada av anläggningar i samband med framtida ändringar av marken bekostas av 

exploatören. 

Försörjning av energi, tele och elektronisk kommunikation samt vatten och avlopp sker 

genom anslutning till befintliga nät. Befintliga ledningar får inte byggas över. 

Kostnader för eventuell flyttning/ombyggnation eller skada av E.ON Elnäts anläggningar 

i samband med framtida ändringar av markanvändningen bekostas av exploatören. Utökat 

elbehov bedöms inte finnas . 

Geotekniska förhållanden 
Eftersom det redan finns befintlig bebyggelse i och runt kvarteret bedöms det inte 

föreligga några problem med de geotekniska förhållandena. 

Hä Isa och säkerhet 
En buller- och riskanalys är framtagen av Tyrens för att redovisa förutsättningar att 

tillskapa bostäder i byggnaden som planområdet omfattar. 

Beräkningsresultaten visar på varairande ljudnivåer med högst nivåer vid fasaden mot 

järnvägen, längs Briogatan. För att klara ljudnivåerna för bostäder krävs genomgående 

lägenheter med möjlighet till sida mot innegården där ljudnivåerna är lägre. 

Denna möjlighet att utnyttja innegården finns i byggnaden vilket tas med i plankartan 

som planbestämmelse. 

Analyskarta över ljudnivåerna i och runt planområdet. 
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I övrigt krävs tekniska lösningar på byggnaden, eller kompensationsåtgärder som det 

också benämns i utredningsmaterialet, för att klara bullerkraven. Planbestämmelse för 

specifika tekniska lösningar ska inte anges i plankartan. Lämpligare lösningar kan komma 

i takt med att byggnadstekniken utvecklas. I plankartan anges dock att tekniska lösningar 

behöver tillämpas för att ljudnivåerna ska klaras. Nedan visas ett exempel på en teknisk 

lösning som behöver tillämpas på delar av byggnaden för att minska ljudnivån. 

I huvudsak där genomgående lägenheter inte är möjligt på samma sätt som är möjligt 

i den östra delen av byggnaden. Lösningen baseras på att en extra skärm placeras på 

utansidan av fönstret för att minska ljudet utanför fönstret och även inomhus. 

1mf,J.Mrt 

1· 

-'{_• w~ 
G, l) ----

Vy från ovan 

Genom att förse byggnaden med en lokal 
glasskärm framför vädringsfönstret kan 
ljudnivån minskas utanför fönster. 

Fönsterlösningfrån Tyrens bullerutredning. 

Ljudnivåerna som anges i utredningen är dock mätta utanför byggnaden och är inte de 

ljudnivåer som faktiskt gäller inne i byggnaden, vilket är lägre. 

När det gäller fordonstrafiken ingår gatorna i den vanliga kvartersstruktur som 

präglar området. Enligt den trafikräkning som sammanställts för Osby tätort 2007 

av SveviaAB är veckomedeldygntrafiken 500-1000 fordon längs Briogatan, i den 

östliga delen av kvarteret. Längs Södra Portgatan i den södra änden av kvarteret är 

veckomedeldygnstrafiken 5000-6000 fordon. Längs Västra Stortgatan är trafiken 

4000-5000 fordon, väster om kvarteret. I norr utmed Fabriksgatan är den 500-1000 

fordon. Angående markföroreningar bedöms inga sådana finnas då någon miljöfarlig 

verksamhet, såsom industri, inte förekommit i planområdet. 

Riskanalys 
En riskanalys togs fram i samband med planarbetet under 2016 och ett antal 

skyddsbestämmelser användes i planen. En kompletterande riskutredning har även 

tagits fram specifikt för bostadsändamål på grund av den stadigvarande vistelsen som 

därmed medges. Riskutredningen för bostadsändamål kommer fram till att befintliga 

planbestämmelser i plankartan är fullgott. Dessa bestämmelser fortsätter att gälla utan 

ändring. Riskanalysen från 2016 (ÅF infrastructure AB) kom fram till att riskerna är 

acceptabla både ur individrisk och samhällsrisk. Flera riskreducerande åtgärder anges, 

bland annat att byggnadens utformas så att lokal kollaps inte leder till fortskridande ras. 

Detaljplaneförslaget ses därmed som godtagbart ur risksynpunkt. 
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ADMINISTRATIVA FRÅGOR 

Genomförande 
Genomförandetid är 5 år från den dag planen vinner laga kraft. 

Fastighetsplan 
Fastighetsplan för Tandläkaren 1 och 2 upphävdes 10 juli 1985. 

Tomtindelning upphävd (AKT 1163-P85/1710). 

Planförfarandet 
Detaljplanen handläggs med utökat planförfarande enligt plan- och bygglagen 

(2010:900). 

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 

ORGANISATORISKA FRÅGOR 

Tidplan 
Detaljplanen beräknas kunna bli antagen första halvåret 2020. 

Genomförandetid 
Genomförandetiden för detaljplanen är 5 år från den dag planen vinner laga kraft. 

Ansvarsfördelning/Huvudmannaskap 
Kommunen är huvudman för allmän platsmark, fastighetsägare ansvarar för utbyggnaden 

inom de delar som utgörs av kvartersmark. Om fler parkeringsplatser behövs behöver 

detta lösas på annan fastighet med avtal. 

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR 

Fastighets bi Id ni ng 
Ingen avstyckning avses göras för den del detaljplanen utgör. 

Det är dock fastighetsägaren som ansöker om en lantmäteriförrättning och står för dess 

kostnader om en sådan skulle bli aktuell. Syftet med en lantmäteriförrättning är att skapa, 

alternativt ändra en fastighets utbredning. 

EKONOMISKA FRÅGOR 

Planekonomi 
Detaljplan bekostas av kommunen. 

Exploatören står för alla uppkomna kostnader i samband med exempelvis 

anslutningsavgifter, bygglovavgifter och eventuella utredningar. 

Inga exploateringsavtal/markanvisningsavtal är aktuella att upprätta. 

Gen01nförandebesk1•ivning för Tand läkaren l 



Samhällsbyggnad, Osby kommun, 2020-02-12 

µ~ /(~tti 3vt1~S5csh, 
Mathias Karlsson 
Samhällsbyggnadschef 

Genomförandebeskrivn ing för Ta11cl läka1-en 1 

Kettil Svensson 
Planarkitekt FPR/MSA 
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SAMMANFATTNING

Osbys kommun arbetar med en detaljplaneändring för fastigheten Tandläkaren 1 i syfte att
komplettera fastigheten med bostadsändamål så att byggnaden kan utnyttjas bättre.

Detaljplaneområdet angränsar mot järnvägen Södra stambanan i öster och omsluts av gatorna
Briogatan, Södra Portgatan och Västra Storgatan.

Enligt gjorda beräkningar för byggnader på fastigheten Tandläkaren 1 överskrids riktvärdet Leq
60 dBA i trafikbullerförordningen på de flesta fasader och våningsplan. Det krävs således
kompensationsåtgärder för att kunna planera bostäder på berörd fastighet.

I tabellen nedan redovisas olika möjligheter för att kunna planera för bostäder på fastigheten. På
några ställen krävs tekniska lösningar för att uppfylla riktvärdena i trafikbullerförordningen.
Denna typ av tekniska lösningar måste godkännas av kommunen.

Tabell 1. Resultat redovisas över hur man kan planera bostäderna.

Byggnad Vån Kan planeras med
valfri planlösning då
Leq 60 dBA uppfylls på
alla fasader

Kan planeras med
genomgående
planlösning där minst
ett av rummen
uppfyller Leq 55
dBA/Lmax 70 dBA

Enkelsidig bostad
≤35 kvm möjlig då
Leq 65 dBA uppfylls

Kräver
annan
teknisk
lösning

1 (mot V Storgatan) 1-2 X X
3-4 X X

1 (mot S Portgatan) 1-2 X
3-4 X X

1 (mot NO i planen) 1-2 X X
3-4 X X

2 (mot S Portgatan) 1-3 X
2 (mot NO i planen) 1-2 X X
2 mot innergården 1-3 X

3 X X
3 1-2 X X X

3 X (in mot innergården) X X X
4 1-3 X (in mot innergården) X

4 X (in mot innergården) X
5 1-2 X (in mot innergården) X X (in mot innergården)
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1 BAKGRUND
Osbys kommun arbetar med en detaljplaneändring för fastigheten Tandläkaren 1 i syfte att
komplettera fastigheten med bostadsändamål så att byggnaden kan utnyttjas bättre.

Detaljplaneområdet angränsar mot järnvägen Södra stambanan i öster och omsluts av gatorna
Briogatan, Södra Portgatan och Västra Storgatan.

Figur 1. Röd ram markerar fastigheten Tandläkaren 1. Källa: openstreetmap.org
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Figur 2. Utdrag från detaljplanen. Pilen pekar åt norr. Källa: Osby kommun

2 BEDÖMNINGSGRUNDER
Buller anses, framförallt vid trafikerade vägar och järnvägar, vara ett stort folkhälsoproblem. När
människan utsätts för buller är den vanligaste reaktionen en känsla av obehag. Därutöver anses
buller också orsaka stressreaktioner, trötthet, irritation, blodtrycksförändringar och
sömnstörningar.

Ljud mäts oftast i decibel med beteckningen dBA. Indexet ”A” efter ”dB” indikerar att ljudets
frekvenser har korrigerats på ett sätt som motsvarar hur det mänskliga örat uppfattar
frekvenser. Det mänskliga örat uppfattar ljusa toner bättre än mörka.

2.1 EKVIVALENT OCH MAXIMAL LJUDNIVÅ

I Sverige används vanligtvis två störningsmått för trafikbuller: dygnsekvivalent (Leq) respektive
maximal (Lmax) ljudnivå. Med dygnsekvivalent ljudnivå avses medelljudnivån under dygnets 24
timmar. Den maximala ljudnivån vid fasad beräknas som den ljudnivå som överskrids högst fem
gånger per natt av den bullrigaste fordonstypen, vanligtvis den tunga trafiken. För uteplats i
anslutning till bostad beräknas den maximala ljudnivån som den ljudnivå som max överskrids
fem gånger under en genomsnittlig timme.

En fördubbling/halvering av trafikmängden eller en fördubbling/halvering av avståndet till vägen
ger 3 dBA högre/lägre ekvivalent bullernivå.

2.2 RIKTVÄRDEN FÖR TRAFIKBULLER VID BOSTÄDER

Regeringen har i juni 2015 fastställt en förordning avseende trafikbuller vid nybyggnad av
bostadsbyggnader, SFS 2015:216; Förordningen om trafikbuller vid bostadsbebyggelse.



Uppdrag: 298984, Trafik- och riskutredning Tandläkaren 1 Osby 2019-10-29
Beställare: Osby kommun Koncept

O:\MAL\298984\AK\_Text\Trafikbullerutredning Tandläkaren 1 Osby CGN SJM 191029.docx

7(11)

Den 11 maj 2017 har regeringen beslutat om en höjning av riktvärdena för trafikbuller vid
bostadsbyggnads fasad. Förordningsändringarna trädde i kraft den 1 juli 2017.
Förordningsändringen benämns t.o.m. SFS 2017:359.

För detta projekt där befintliga byggnader planeras att omvandlas till bostäder innebär det
följande:

· Grundkravet är att dygnsekvivalent trafikbullernivå (Leq) inte bör överskrida 60 dBA
utanför fasad. För små lägenheter, högst 35 kvm, gäller istället att Leq 65 dBA inte bör
överskridas utanför fasad.

· Om Leq 60 dBA överskrids bör minst ett* av rummen i varje lägenhet lokaliseras mot
sida med högst Leq 55 dBA / Lmax 70 dBA.

· På uteplats gäller Leq 50 dBA / Lmax 70 dBA.

* Vid en sådan ändring av en byggnad som avses i 9 kap. 2 § första stycket 3 a plan- och
bygglagen (2010:900) gäller i stället för vad som anges i första stycket 1 att minst ett
bostadsrum i en bostad bör vara vänt mot en sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids
vid fasaden (Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader).

3 BERÄKNING
Beräkningarna har utförts i programmet SoundPLAN version 8.0. Programmet följer dessa
beräkningsmodeller:

• Naturvårdsverkets rapport 4935, Buller från spårbunden trafik -Nordisk
beräkningsmodell, reviderad 1996.

• Naturvårdsverkets rapport 4653, Vägtrafikbuller - Nordisk beräkningsmodell, reviderad
1996.

Båda metoder antar ett svagt medvindsfall från källa till mottagare. Beräkningsgången kan kort
beskrivas enligt följande:

• En topografisk karta över området har använts som grunddata i programmet. På
markmodellen placeras sedan vattendrag, byggnader, skärmar, vägar mm.

• Utgående från topografin och omgivningen har samtliga bullerkällor av betydelse
matats in i modellen.

• Beräkningsprogrammet tar hänsyn till de ytor och den topografi som befinner sig i
närheten av källorna. Detta innebär att eventuella ljudreflexer eller skärmningar som
påverkar ljudutbredningen från respektive källa medräknas.

• Övriga parametrar som ingår i beräkningar är exempelvis geometrisk
avståndsdämpning, atmosfärsdämpning och markdämpning (hård eller mjuk mark).

Beräkningarna baseras övervägande på mjuk mark, vägar och trottoarer räknas som hård mark.

Tre fasadreflexer inkluderas i ljudutredningskartorna.

Fasadnivåerna är frifältsvärden.

Bullerutbredningen räknas på två meters höjd över mark.

3.1 TRAFIKDATA

3.1.1 VÄGTRAFIK

I tabell 1 redovisas trafikdata för de vägar som bedöms bidra till bullernivåerna i området.
Uppgifterna är hämtade från trafikräkning 1997-2007 erhållen av Osby kommun. Det finns inga
senare mätningar inom Osby kommun. Uppräkning till prognosår 2040 har gjorts med aktuella
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uppräkningstal. Andel tung trafik har uppskattats efter schablontal 3 %. Uppgift om skyltad
hastighet kommer från nvdb (nationell vägdatabas).

Tabell 1. Trafikflöden för prognosår 2040.

Väg Hastighet
(km/h)

ÅDT
(antal/dygn)

Andel tung
trafik

(%)
Briogatan 40 1250 3
Fabriksgatan 40 1250 3
Södra Portgatan 40 6700 3
Västra Storgatan, väg 1941 30 5500 0*
Östra Storgatan, väg 1959 30 7600 3
Östra Järnvägsgatan 40 3800 3

* Enligt skylt som syns via google maps tillåts inte tung trafik på detta gatuavsnitt, därav 0 %.

Andel lätt respektive tung trafik nattetid har uppskattats till 8 och 11 % efter schablonvärde i
Trafikverkets rapport Vägutformning 94.

3.1.2 TÅGTRAFIK

Tåguppgifterna för prognosår 2040 för SSB mellan Älmhult – Hässleholm har erhållits av Peter
Andersson, Tyréns Järnvägsavdelning. Uppgifterna kommer från Trafikverkets ”Trafikuppgifter
järnväg T18 och bullerprognos 2040”.

Tabell 2. Tåguppgifter
Tågtyp Prognosår 2040 Hastighet

[km/h]

Antal/dygn Medellängd

[m]

Maxlängd

[m]

Höghastighetståg (EC250)1) 82 151 340 175

Godståg 75 575 750 100

Öresundståg (X31K) 34 160 240 175

Pågatåg (X61) 32 75 75 160

1)  Enligt ”Järnväg T18 och bullerprognos 2040” ska tågtypen X60 användas i nordiska beräkningsmodellen.

4 RESULTAT OCH SLUTSATS
Beräkningsresultaten för planområdet redovisas som utbredningskartor med fasadnivåer i figur
3 och i bilaga AK01-02. Nivåer i utbredningskartornas tabeller avser frifältsvärden vid fasad och
färgzonerna i utbredningskartor redovisas ljudnivåer 2 meter över mark inklusive reflex i egen
fasad. Riktvärden enligt trafikbullerförordningen ska jämföras med frifältsvärden det vill säga
med tabellvärdena.

Eftersom det är befintliga byggnader som ska ändra användningsområde tillämpas skrivningen
att då Leq 60 dBA överskrids vi en lägenhets fasad ska minst ett rum i varje lägenhet vara
orienterad mot en fasad som uppfyller Leq 55 dBA och Lmax 70 dBA.

4.1 BOSTÄDER

Enligt gjorda beräkningar för byggnader på fastigheten Tandläkaren 1 överskrids riktvärdet Leq
60 dBA i trafikbullerförordningen på fasader och alla våningsplan mot Södra Portgatan samt
Briogatan.
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Fasader som vetter mot Västra Storgatan överskrider 60 dBA med 1 dBA på våning ett och två,
men uppfyller 60 dBA på våning tre och fyra.

Fasader som vetter mot nordost i planen uppfylls 60 dBA på våning ett och två, men överskrider
på våning tre och fyra.

Det krävs således kompensationsåtgärder för att kunna planera bostäder på berörd fastighet.

I tabell 3 redovisas olika möjligheter för att kunna planera för bostäder på fastigheten. På några
ställen krävs tekniska lösningar för att uppfylla riktvärdena i trafikbullerförordningen. Dessa
presenteras i ett separat kapitel (4.3). Denna typ av tekniska lösningar måste godkännas av
kommunen.

Figur 3. Utklipp från AK01 där färgzonerna illustrerar ekvivalenta nivåer 2 meter över mark inkl. reflex i egen
fasad och tabellernas fasadnivåer avser frifältsvärden på del av fastigheten Tandläkaren 1 för prognosår
2040. Grön och blå färg i utbredningskartorna anger ljudnivåer under 60 dBA. I kolumnerna för fasadnivåer
anges hur Leq (dBA) (2: a kolumnen) och Lmax järnväg (3:e kolumnen) och Lmax väg (4:e kolumnen) fördelas
per fasad och våningsplan (1: a kolumnen). Järnvägen löper öster om planområdet. Siffror 1-5 markerar
nummer på byggnadsdel som diskuteras i den löpande texten.

På två fasader (hus 1, våning 1-2 mot Västra Storgatan samt på hus 3, våning 3) är
överskridandet marginellt, upp till 1 dBA. I vissa kommuner har avsteg gjorts för så marginella
överskridande, men det är liksom ovan en fråga som måste godkännas av kommunen.

I hus 3-5 är det möjligt att planera för genomgående bostäder med minst ett rum som uppfyller
Leq 55 dBA och Lmax 70 dBA. Det ska dock poängteras att det i hörnor kan vara svårt att
uppfylla detta, då lägenheterna blir väldigt stora.

5
4

3

2

1
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Tabell 3. Resultat redovisas över hur man kan planera bostäderna.

Byggnad Vån Kan planeras med
valfri planlösning då
Leq 60 dBA uppfylls på
alla fasader

Kan planeras med
genomgående
planlösning där minst
ett av rummen
uppfyller Leq 55
dBA/Lmax 70 dBA

Enkelsidig bostad
≤35 kvm möjlig då
Leq 65 dBA uppfylls

Kräver
annan
teknisk
lösning

1 (mot V Storgatan) 1-2 X X
3-4 X X

1 (mot S Portgatan) 1-2 X
3-4 X X

1 (mot NO i planen) 1-2 X X
3-4 X X

2 (mot S Portgatan) 1-3 X
2 (mot NO i planen) 1-2 X X
2 mot innergården 1-3 X

3 X X
3 1-2 X X X

3 X (in mot innergården) X X X
4 1-3 X (in mot innergården) X

4 X (in mot innergården) X
5 1-2 X (in mot innergården) X X (in mot innergården)

4.2 UTEPLATS

Det är möjligt att anlägga en gemensam uteplats på innegård där Leq 50 dBA och Lmax 70 dBA
uppfylls, se figur 3. Om en gemensam uteplats förläggs där riktvärdet uppfylls, kan balkonger
anses kompletterande uteplatser och byggas utan hänsyn till gällande riktvärden.

4.3 GLASSKÄRM FRAMFÖR VÄDRINGSFÖNSTER OCH INGLASADE BALKONGER

I tabell 3 finns rubrik för Kräver annan teknisk lösning. Denna lösning kan till exempel vara
glasskärm framför ett vädringsfönster eller att förse delar av byggnaderna med skärmande
inglasade balkonger. Inglasade balkonger ger ofta ett mervärde för en bostad, även om
lösningen är dyrare än att placera glasskärm framför ett vädringsfönster.

Denna typ av lösningar har accepterats i projekt i andra skånska kommuner. Vi vill dock påtala
att kommunen måste godkänna denna tekniska lösning för detta projektet.

4.3.1 GLASSKÄRM

Genom att placera en glasskärm, se figur 4, framför ett vädringsfönster är det möjligt att bakom
dessa att reducera ljudnivån med upp till 7 dBA. Detta förutsätter att överlappet (mellan
fönsterglasets yttersta kant och glasskärmens är minst det dubbla avståndet jämfört med
springan mellan karm och glasskärm. Glaset ska ha en tjocklek på minst 6 mm (ytvikt på minst
15 kg/m2).
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Figur 4. Illustration av glasskärm framför vädringsfönster.

4.3.2 INGLASAD BALKONG

Om inglasade balkonger görs på befintlig byggnad kan ljudet bakom inglasningen reduceras
med upp till 10 dBA. Det förutsätter liksom ovan att glaset ska har en tjocklek på minst 6 mm
och ytvikt på minst 15 kg/m2. I taket ska det monteras absorbenter.

4.4 LJUDKRAV FASADER

För att uppfylla ljudkraven inomhus enligt BBR kommer åtgärder att behövas på fasader. Utifrån
bilder på fasad som studerats via google maps görs bedömningen att nya fönster och eventuellt
ventiler kommer att behövas för att uppfylla ljudklass C.

Nedan anges fasader där det ställs höga ljudkrav på fönstren:

Rw 44-46/Rw+Ctr 39-41 dBA på fasad mot Södra Portgatan
Rw 46-48/Rw+Ctr 41-43 dBA på fasad mot Briogatan

Observera att både Rw och Rw+Ctr ska uppfyllas.

Yttervägg och eventuella friskluftsventiler ska väljas med Dn,e,w-värde rel 10 m2 som är 10 dB
högre ljudisolering än fönstrets Rw-värde.

Vi rekommenderar att man monterar nya fönster med ljudklass enligt ovan. Det är viktigt att
montage sker helt enligt leverantörens anvisning så att den av leverantören redovisade
ljudklassen nås. Utrymmet mellan karm och vägg bör drevas med mineralull och förslutas med
elastisk fog på båda sidor. Vid en bygglovsansökan får fönstren studeras mer i detalj för att
ange krav för resterande delar också.
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MOSBY 
~KOMMUN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-02-19 

Samhällsbyggnadsnämnden 

§ 18 

Fastighetsförvärv, Hasslaröd 3:23, 3:3, 2:24, 3:26 

SBN/2020:36 252 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Förslag till Kommunstyrelsen 
Förslag till Kommunfullmäktige 

- Avtal för Osby Hasslaröd 3:23, Osby Hasslaröd 3:3, Osby Hasslaröd 
2:24 och Osby Hasslaröd 3:46, godkänns. 

- Kommundirektören får i uppdrag att underteckna köpebrev och ge
nomföra fastighetsköpen av Osby Hasslaröd 3:23, Osby Hasslaröd 
3:3, Osby Hasslaröd 2:24 och Osby Hasslaröd 3:46. 

- Kommunfullmäktige avsätter 10 760 000 kr i investeringsbudgeten 
för 2020. 

Sammanfattning av ärendet 
Försäljningen av tomtmark har de senaste åren för Osbytätort och befintlig 
mark och detaljplaner börjar ta slut. I dagsläget genomförs detaljplanerna 
vid Kråkeskogen och Marklund för att skapa ytterligare 20 försäljningsbara 
tomter till bostäder. 

Inköp av mark behövs för att möta det framtida behovet och samhällsbygg
nad föreslår att fyra fastigheter köps in och att detaljplanearbetet påbörjas. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse" Fastighetsförvärv, Hasslaröd 3:23,3:3,2:24, 3:26", daterad 
den 11 februari 2020, från chef tekniska enheten Anders Edwall och för
valtningschef Mathias Karlsson. 

Värdering Osby Hasslaröd 3 :23 

Värdering Osby Hasslaröd 3:3 

Värdering Osby Hasslaröd 2:24 

Värdering Osby Hasslaröd 3 :46 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Kommunstyrelsen 
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Samhällsbyggnad 
Anders Edwall 
0479-52 81 23 
anders.edwall@osby.se 

T JÄNSTESKRIVELSE 
Datum 

2020-02-11 

Fastighetsförvärv, Hasslaröd 3:23, 3:3, 2:24, 3:26 
Dnr SBN/2020:36 252 

Samhällsbyggnad förslag till Samhällsbyggnadsutskott 
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Samhällsbyggnad föreslår samhällsbyggnadsnämnden föreslå kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige att godkänna avtalet och uppdra åt kommundirektören att 
underteckna köpebrev och genomföra fastighetsköpen av Osby Hasslaröd 3:23, Osby 
Hasslaröd 3:3, Osby Hasslaröd 2:24 och Osby Hasslaröd 3:46. 

Kommunfullmäktige avsätter I O 760 000 kr i investeringsbudgeten för 2020. 

Barn konsekvensanalys 
Lagstiftning ej tillämplig. 

Sammanfattning av ärendet 

Försäljningen av tomtmark har de senaste åren för Osbytätort och befintlig mark och 
detaljplaner börjar ta slut. I dagsläget genomförs detaljplanerna vid Kråkeskogen och 
Marklund för att skapa ytterligare 20 försäljningsbara tomter till bostäder. 

· Inköp av mark behövs för att möta det framtida behovet och samhällsbyggnad föreslår att 
fyra fastigheter köps in och att detaljplanearbetet påbörjas. 

Finansiering 

Fastighetsköpet finansieras genom att kommunfullmäktige avsätter 10 760 000 kr i 
investeringsbudgeten för 2020. 

Besöksadress Västra Storgatan 35 Telefon 0479-52 80 00 vx Hemsida www.osby.se PlusGiro 11 16 61-5 
Postadress Samhällsbyggnad Fax 0479-52 82 97 Organisationsnr 212000-0902 Bankgiro 281-6809 
283 80 Osby E-post 

samhallsbyggnad@osby.se 



Sida 

2(4) 

Beslutsu nderlag 

Värdering Osby Hasslaröd 3 :23 
Värdering Osby Hasslaröd 3 :3 
Värdering Osby Hasslaröd 2:24 
Värdering Osby Hasslaröd 3 :46 

Ärende 

I samband med att Rv 23 projekterades i slutet av 80-talet fanns en långtgående tanke hos 
vägverket att Rv 23 sträckning skulle gå från Hässleholmsvägen och ansluta till 
Mossvägen dvs en sträckning Syd-Väst om Osby. I samband med denna projektering 
byggde vägverket och banverket en järnvägsviadukt i förberedelse inför den nya vägen. 

Denna vägsträckning blev dock inte av, utan Rv 23 hamnade öster om Osby tätort. Det 
betyder att järnvägsviadukten som är full höjd och bredd idag knappt används samt allt 
projekteringsunderlag för vägen finns tillgängligt: 

I 

Vägsträckning 
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Fastigheterna som köps innebär att i princip hela området sydväst om Osbytätort är 
möjliga att exploatera samt att vägsträckningen kan utföras. 

Kartskiss över fastigheterna 

Totalt innebär det att ca 50,8 ha köps in för att exploateras till framtida expansion av Osby 
tätort. I dagsläget består marken av skog- och åkermark med huvuddelen skog. Området 
är utpekat i Osby kommuns beslutade översiktsplan som framtida bostadsområde. 

Beroende på vilken typ av boende som bestäms i en framtida detaljplan räknar 
samhällsbyggnad med att minst 350 nya småhustomter kan skapas inom det nya området, 
då är även grönytor, vägar och allmännyttan inräknad. Väljer man istället parhus, 
alternativt hyreshus ökar antalet betydlig. 

Området planeras inte att byggas ut som en helhet, utan det kommer att ske etappvis alt 
eftersom behovet uppstår. Planarbetet kan starta omedelbart. 

Med fastighetsköpen bedömer samhällsbyggnad att behovet av ny mark är tillgodosett 
fram till 2050 i den takt som markförsäljning sker idag. 

Säljaren av fastigheterna avser att bo kvar på fastigheten Osby 3:26 och tecknar ett 
hyresavtal med Osby kommun som gäller tillsvidare med 3 månaders uppsägning. 
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Ekonomisk kalkyl 

Beräkning utifrån 350 nya småhustomter innebär att Osby kommun med dagens prislista 
kommer att få en intäkt på 35 000 000 kr vid försäljning av tomter. I beaktande måste man 
även ta att priset för småhustomter ökar och runt 2050 bör priset landa i kostnaden för 
iordningsställande av marken vilket skulle innebära ca 350 0O0kr per tomt. Priset i 
dagsläget är ca I 00 000 kr. 

JJL 
Mathias Karlsson 

Sam hä Ils bygg nadschef 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnad 
Kommunstyrelsen 

(µ~ , 
Ander Edwall 

Chef 
I 
ekniska Enheten 



 

Svefa AB, Videum Science Park, Framtidsvägen 10, 351 96 Växjö 

Org.nr: 556514–3434, Styrelsens säte: Stockholm 

  

 

 

Värdeutlåtande  

 
Fastigheten Hasslaröd 2:24 i Osby kommun 
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1. Sammanfattning 
 

Värderingsobjekt: Fastigheten Hasslaröd 2:24, belägna i Osby kommun. 

Uppdragsgivare: Osby kommun genom Anders Edwall. 

Syfte: Värderingen syftar till att bedöma marknadsvärdet för värderingsobjektet. Ut-
låtandet fritar inte en köpare i något avseende från dennes undersökningsplikt 
eller en säljare från dennes upplysningsplikt enligt 4 kap 19 § jordabalken. 

Värdetidpunkt  Värdetidpunkt är juni 2019.  

Objektstyp: Värderingsobjektet utgörs av en obebyggd skogsfastighet. Arealen uppmätt i 
karta uppgår till 9,5 ha, fördelat på 9,3 ha produktiv skogsmark och 0,2 ha 
övrig mark. Det totala virkesförrådet uppgår till ca 950 m³sk.  

Marknadsvärde: Hela värderingsobjektets marknadsvärde bedöms uppgå till: 

1 500 000 KRONOR 

Nyckeltal: 16 kr/kvm markareal 
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2. Uppdragsbeskrivning 

Värderingsobjekt 
Fastigheten Hasslaröd 2:24 Osby kommun. 

Uppdragsgivare 
Osby kommun genom Anders Edwall. 

Syfte 
Värderingen syftar till att bedöma marknadsvärdet för värderingsobjektet.  

Med marknadsvärde avses det sannolika priset vid en normal försäljning på den öppna marknaden vid en 
viss angiven värdetidpunkt. Marknadsvärdet kan inte bestämmas eller beräknas, utan endast bedömas. 

Värdetidpunkt 
Värdetidpunkt är juni 2019. 

Allmänna villkor 
Svefa tar inte ansvar för oriktiga värdebedömningar orsakade av att uppdragsgivaren lämnat oriktiga eller 
ofullständiga sakuppgifter. Utlåtandet fritar inte en köpare i något avseende från dennes undersökningsplikt 
eller en säljare från dennes upplysningsplikt enligt 4 kap 19 § jordabalken.  

Se även bifogade Allmänna villkor för fastighetsvärderingar, bilaga 1. 

3. Underlag 
Utlåtandet grundas på fältinventering utförd av undertecknad i maj månad 2019. Fältinventeringen har utförts 
genom beståndsvis okuläruppskattning med relaskopytor som underlag. 

Som underlag har även utnyttjats: 

• Ortsprismaterial 
• Uppgifter från SeSverige och fastighetsregistret 
• Fördjupad översiktsplan för Osby samhälle  
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4. Beskrivning 

Fastigheten, allmänt 
Värderingsobjektet är belägen strax väster om Osby i Skåne län. 

 
Översikt fastigheten Osby Hasslaröd 2:24 

Fastigheternas totala areal är enligt fastighetsregistret 9,2857 ha. 

Enligt undersökning via skogens pärlor berörs fastigheten inte av några registrerade nyckelbiotoper eller 
högre naturvärden.   

För övrig information om fastigheterna, se bifogat fastighetsdatautdrag, bilaga 2. 

Skog och skogsmark  
Fastigheten består av skogsmark, beläget strax väster om Osby samhälle. Skogen domineras av gran och 
tall med inslag av löv. Marken bedöms ha en produktionsförmåga som ligger på 13,2 m³sk/ha och år. Virkes-
förrådet bedöms till ca 950 m³sk. Förrådet motsvarar 101 m³sk/ha, vilket ligger under genomsnittet i länet. 
Trädslagsfördelningen bedöms till 23 % tall, 58 % gran, 18 % björk och 1 % övrigt löv.  

Virkeskvaliteten bedöms med hänsyn till ingående trädslag vara normal. Drivningsförhållandena är för områ-
det normalt och avstånd till närmaste bilväg är normalt.   

j 

Sim 
Öl legården .. ' ~ . 

• • .~ , .. ... . 
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Jakt 
Områdets jaktbarhet och vilttillgång bedöms vara normal för området.  

Övrig mark 
Ingående övrig mark utgörs av vägområde samt vägren.  

Planförhållanden 
Hela Hasslaröd 2:24 berörs av en fördjupad översiktsplan från 2010-10-15. Enligt översiktsplanen ligger fas-
tigheten inom utredningsområde för framtida bostadsbebyggelse (område 8). Dessa planer står utanför pri-
oriteringslistan och bedöms realiseras först om 15–20 år.  
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5. Marknadsförutsättningar Osby kommun 

Befolkning 
Befolkningen i Osby uppgick vid årsskiftet 2018/2019 till 13 267 invånare, en ökning med omkring 0,6 % 
sedan föregående år. Befolkningsutvecklingen i kommunen under den senaste 10-årsperioden redovisas i 
tabellerna nedan: 

 

 

Källa: SCB 2019 

Bostäder 
I Osby kommun råder det stor efterfrågan på bostäder. Osby kommun anger i Boverkets bostadsmarknads-
enkät för 2019 att det råder underskott på bostäder. Under 2009–2018 producerades bostäder årligen enligt 
nedan: 

 

Bostadsbehovet beräknat utifrån nyproduktion, befolkningsnetto och medelpersonantal per hushåll kan be-
räknas enligt nedan: 

Befolkning 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Osby 12 656 12 724 12 699 12 637 12 713 12 828 12 954 13 149 13 182 13 267
Tillväxt, Osby 0,1% 0,5% -0,2% -0,5% 0,6% 0,9% 1,0% 1,5% 0,3% 0,6%
Tillväxt, Sverige 0,9% 0,8% 0,7% 0,8% 0,9% 1,1% 1,1% 1,5% 1,3% 1,1%

Källa: SCB 2019

-1,0%
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2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Befolkningsutveckling

Osby Tillväxt, Osby Tillväxt, Sverige

Typ 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Medel

Flerbostadshus 19 0 3 15 0 0 6 0 0 0 4

Småhus 9 9 18 5 3 2 6 18 8 10 9

Totalt 28 9 21 20 3 2 12 18 8 10 13

Källa: SCB 2019

-
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Enligt boverket förväntas nyproduktionen under 2019–2020 enligt nedan: 

Förväntad nyproduktion 
 

2019 
 

2020 

Flerbostadshus 42 63 
Småhus 20 20 
      
Källa: Boverket 2019     
      

Enligt kommunens hemsida finns ett fåtal lediga småhustomter i Osby tätort eller i dess närhet. Dessa tomter 
är lokaliserade i nordvästra respektive nordöstra delen av Osby samhälle. Ett flertal småhustomter har även 
sålts i närtid.  

Fastighetsmarknaden har under åren 2015–2018 varit positiv i Osby med god efterfrågan och stigande priser 
på bostäder. År 2019 har hittills påvisat stabila priser. Efterfrågan finns på detaljplanerad mark samt även 
mark med förväntningar om annan markanvändning 

6. Värdering 

6.1 Definition av marknadsvärde och metodtillämpning 
Med marknadsvärde avses det mest sannolika priset vid en normal försäljning på den öppna marknaden.  
 
Värdering av denna typ av fastigheter sker vanligen genom ortsprismetod, där jämförelser görs med noterade 
priser vid försäljningar av så långt möjligt jämförbar mark med avseende på läge, omfattning, planförutsätt-
ningar mm. Sökning av jämförelseobjekt har skett med ortsprissystem, värderingsarkiv och marknadskontak-
ter. I normalfallet görs värderingen av tätortsnära mark i två steg, värdebedömningen görs dels utifrån på-
gående markanvändning i detta fall som skog, åker och bete samt utifrån i det fall förväntningsvärde finns på 
annan markanvändning, ett råmarksvärde d.v.s. förväntningsvärde på annan markanvändning.  

För mark med förväntningsvärde, s.k. råmark, tas hänsyn till jämförelseköpens olika planförutsättningar (plan-
skeden). Marknadsvärdet för mark med förväntningsvärden (råmark) bör om möjligt bedömas med hjälp av 
jämförelse med köp av liknande och på senare tid försålda fastigheter. Det kan dock konstateras att förut-
sättningarna vid denna typ av förvärv ofta varierar mycket, vilket ger upphov till stora prisskillnader. Av na-
turliga skäl ligger prisnivån lägre för råmarksförvärv där exploatering är tidsmässigt avlägsen jämfört med 
förvärv där byggande kan förväntas vara mera nära förestående, t.ex. genom att detaljplanearbete påbörjats. 
I det senare fallet närmar sig råmarksvärdet värdet av råtomtmark, se nedan. Normalt kan dock värdet som 
lägst uppgå till marknadsvärdet vid pågående markanvändning d.v.s. som skogs-, åker- och betesmark. Inom 
fastighetsekonomin definieras råmark som mark vars värde betingas av förväntningar om bebyggelse och 
inte utgörs av tomtmark. Detta kan förklaras även av nedanstående figur: 

Bostadsbehov 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Nyproduktion bostäder 28 9 21 20 3 2 12 18 8 10
Befolkningsnetto 8 68 -25 -62 76 115 126 195 33 85
Bostadsbehov 4 31 -12 -29 35 53 58 90 15 39

Nyproduk tion Källa SCB 2019
Befolkningsnetto Källa SCB 2019
Bostadsbehov Källa Svefa 2019
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Priset på råmark stiger normalt sett ju längre i planeringsprocessen markområdet har kommit och därmed ju 
närmare byggstart man har kommit. Väntetider i sådana här processer är kostsamt. Det är först när tomten 
är byggklar d.v.s. detaljplanen är fastställd samt gatu- och VA-nät och grönområden är utbyggt som en rea-
lisation av värdet kan erhållas. Noteras bör även att cirka 10 – 20 % av detaljplanelagd mark normalt behövs 
till gata och grönområde. Det aktuella råmarkpriset hämtas lämpligast genom analys av genomförda försälj-
ningar av råmark på orten eller jämförbara orter, den s.k. ortsprismetoden. Även rättstillämpningen, t.ex. vid 
expropriationer, visar att ortsprismetoden skall användas i första hand. 

På hela Hasslaröd 2:24 finns dokumenterade förväntningar på ändrad markanvändning. Fastigheten är utta-
lat område för framtida expandering av Osby samhälle. Dessa planer är ej prioriterade i dagsläget. Ersätt-
ningsreglerna för mark som ianspråktas finns i 4 kap ExL. Huvudregeln är minst marknadsvärdet vid på-
gående markanvändning, i detta fall som skogs-, åker- och betesmark. Fastighetsmarknaden agerar på 
samma sätt som lagstiftningen anger d.v.s. betalar ett pris överstigande pågående markanvändning om för-
väntningsvärdet är högre. 
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 6.2 
V

ärdering pågående m
arkanvändning 

S
kogsm

ark 

T
vå grundläggande m

etoder används för att få fram
 underlag för värdebedöm

ningen, dels en m
arknadsan-

p assad avkastningsm
etod, dels en ortsprism

etod. D
ärutöver beaktas de för fastigheten unika förhållanden 

som
 kan påverka m

arknadsvärdet, m
en som

 inte beaktats i värderingsm
etoderna. 

M
arknadsanpassad avkastningsm

etod värderar skogsm
arken m

ed B
eståndsm

etoden, som
 är en avkast-

ningsm
etod baserad på skoglig avkastning. R

edovisade värden är m
arknadsanpassade genom

 att ett stort 
antal genom

förda fastighetsaffärer på den öppna m
arknaden analyserats. D

enna analys ligger till grund för 
det aktuella om

rådets skogliga värdekalkyl. 

U
töver skogsvärdet i de olika delom

rådena/bestånden värderas övriga värdepåverkande faktorer eftersom
 

de inte beaktas i B
eståndsm

etoden. I detta fall värderas jaktm
arksvärdet genom

 analys av arrendeprisnivåer 
i regionen. 

A
vkastningsm

etod  

E
nligt skogsbilaga baseras kalkylen på avverkning av 202 m

³sk under period 1–3. V
ald avverkningstakt och 

värderingsförutsättningar bedöm
s spegla m

arknadens syn. H
änsyn till rotpostm

arknaden (alternativt m
ark-

nadstillägg, sedvanliga prislistetillägg, efterlikvid etc.) tas genom
 pristillägg i värderingsförutsättningarna.  

E
ftersom

 den produktiva skogsm
arksarealen understiger 50 ha om

fattas objektet inte av ransoneringsregler 
(12 § skogsvårdslagen).  

I värdekalkylen läm
nas m

ed hänsyn till m
arknadens syn 2 %

 av föryngringsavverkningsvolym
en schablon-

m
ässigt som

 evighetsträd vid avverkning. I de enskilda bestånden kan dock justeringar ha gjorts t ex genom
 

att om
fatta högre hänsyn i kantzoner, spara inslag av riktigt gam

la träd m
m

. 

S
kogsvärdet bedöm

s utifrån pågående m
arkanvändning på detta sätt till 1 010 000 kr. B

eståndsm
etodens 

värdekalkyl fram
går av bilaga 3. 

Jakträttens värde bedöm
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ed utgångspunkt från en bedöm
d regional långsiktig arrendeprisnivå m

ed beak-
tande av värderingsobjektets speciella beskaffenhet för ändam

ålet. A
rrendeprisnivån bedöm

s till 220 kr/ha 
och år i regionen. E

fter kapitalisering m
ed 3 %

 kalkylränta för all fram
tid erhålls 7300 kr/ha vilket i sin tur ger 

ett delvärde om
 ca 68 000 kr. 

S
um

m
a m

arknadsrelaterade delvärden är avrundat 1 100 000 kr. 

 
 

Li] 
~ 
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Ortsprismetod 

Bedömningen av värde enligt ortsprismetoden sker genom analys av 37 stycken försäljningar av skogsdomi-
nerade fastigheter i norra Skåne med stöd från södra Kronoberg och västra Blekinge län. Dessa fastigheter 
är försålda på den öppna marknaden. Virkesförråd, arealer mm är kända genom prospekt el dyl. Urvalet 
består av fastigheter som sålts från januari 2016 och fram till värdetidpunkten. Ortspriset indikerar ett värde 
om ca 920 kr/m³sk eller ca 92 000 kr/ha. Medelvolymen ligger kring 105 m³sk/ha. Ortsprismaterial bifogas, 
bilaga 5.   

Om de genomsnittliga nyckeltalen appliceras på aktuellt värderingsobjekt indikeras följande värdenivåer:  

920 kr/m3sk x 939 m3sk ≈ 860 000 kr 
95 000 kr/ha x 9,3 ha ≈ 880 000 kr 

 
Med ovan redovisade material tolkas det som att ortsprismetoden indikerar ett värde på omkring  
900 000 kr. 
 

Samlad marknadsvärdebedömning skogsmark 

Marknadsvärdet för aktuellt objekt bedöms genom en sammanvägning av de båda metoderna. Därutöver 
beaktas de för objektets unika förhållanden som kan påverka marknadsvärdet, men som inte beaktats i vär-
deringsmetoderna. 

Aktuell fastighet har hög bonitet med bra vägnät. Skogen är ung med stor andel under 20 år, resterande 
gallringsskog. Skogsvårdsåtgärderna bedöms som tillfredställande.  Eftersom värderingsobjektet understiger 
50 hektar, finns inga begräsningar på areal avverkad skog.  

I aktuellt fall ges båda metoderna lika vikt. Ortprismaterialet innehåller många bra köp som indikerar en rimlig 
värdenivå. Dock har ortprismaterialet en sämre medelbonitet är aktuell fastighet. Avkastningsmetoden fångar 
upp den höga boniteten på ett bra sätt men har en tendens att övervärdera riktigt bra boniteter. 

Marknadsvärdet för skogsmarken bedöms till 1 000 000 kr.  

Bedömt marknadsvärde motsvarar 1 065 kr/m3sk eller 107 500 kr/ha produktiv skogsmark. 

6.3 Värdering råmark/värdebedömning med förväntningsvärde 

Ortprisundersökning 

Marknadsvärdebedömning på marken utifrån pågående markanvändning är i detta fall inte relevant vid en 
försäljningssituation eftersom marken pga tätortsnära läge och översiktsplanens intentioner bedöms ha för-
väntningsvärden, d.v.s. marken är s.k. råmark. Värdering av denna typ av mark sker vanligen genom orts-
prismetod, där jämförelser görs med noterade priser vid försäljningar av så långt möjligt jämförbar mark.  

Ortsprisundersökning har genomförts där köp studerats som genomförts från och med år 2005 av obebyggd 
mark med olika grader av bebyggelseförväntningar belägna i Skåne län med omnejd. Pris-spridningen är stor 
pga. köpens olika förutsättningar beträffande bl.a. läge, förväntat pris på ”slutprodukten”, exploateringskost-
nad, exploateringstyp, exploateringsgrad, väntetid och områdets storlek. Eftersom råmarksvärdet är högre 
för bostadsbebyggelse än för industri/verksamhetsområde görs värdebedömningen i detta fall enbart utifrån 
köp som är avsedda för bostäder. 
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Svefa har noterat 62 råmarksköp som avser bostadsändamål. Köpen visar prisnivåer mellan 10 – 410 kr/kvm 
tomtareal (TA), medelpriset under perioden är 86 kr/kvm markareal. Köpen indikerar en generell bottennivå 
på 10 kr/kvm för mark med oklara och osäkra förväntningsvärden samt belägna i sämre lägen, dvs mindre 
och svagare orter/kommuner. För dokumenterade förväntningar i bättre orter/kommuner ligger prisnivån ge-
nerellt sett på högre nivå, motsvarande cirka 20 – 50 kr/kvm. För orter med positiv befolkningsutveckling och 
uttalade förväntningar finns noteringar från 40 kr/kvm och upp till drygt 400 kr/kvm.  

De mest relevanta referensköpen presenteras i nedanstående tabell: 

 

Ortpriset redovisar ett spann om ca 20–60 kr/kvm. De flesta köpen avser mark i ÖP med framtida förvänt-
ningsvärden på bostäder. Ett flertal starka orter är representerade, främst från sydvästra Sverige. Osby be-
döms i relationen till ortpriset, ha en lägre attraktivitet. Råmarksvärdena bör därför ligga i de nedre regionerna 
av ortprismaterialet. Dock finns det tendenser som tyder på att bostadsbyggandet i Osby behöver trappas 
upp. Prognosen säger ca 150 nya småbostäder och flerbostadshus inom en tvåårsperiod för att täcka befolk-
ningstillväxten. Samtidigt är tillgängliga tomtmarker för försäljning begränsat. Markområden lämpliga för ex-
pandering av bostäder bedöms därför lyfta råmarkspriset något. En relevant nivå för råmark med uttalade 
förväntningsvärden i ÖP, bedöms till 30 kr/kvm. 

Hasslaröd 2:24 förväntningsvärden är svaga med enbart uttalat område för utredning om framtida bostäder. 
Nivån om 30 kr/kvm, känns inte applicerbar. Detta beror främst på att osäkerheten är stor för när markområ-
det kommer exploateras. Bostadsbehovet i Osby är stort men i ÖP finns ett flertal exploateringsområden med 
högre prioritet som kommer täcka delar av bostadsbehovet i närtid.  

Kommun Fa stighe ts be teckning Köpare S ä lja re
Da tum för 

köp/markanvisning
P lanforhå llande n

Area l 

(ha )
Kr/kvm

Ängelholm Vilhelmsfält 2:5 Skanska Mark och 
Exploatering

Privatperson 2006- 05- 01 Troligt framtida utvecklingsområde för bostäder 
(småhus)

  106   34

Härryda Kullbäckstorp 1:7 och 1:8 Skanska Privatperson 2007- 04- 07 ÖP anger ” utbyggnadsområde – bostäder”  för 
ca 17 000 kvm samt  ” utredningsområde”

  29   26

Höganäs Ry 2:2 Skanska Mark och 
Exploatering AB

Privatperson 2008- 04- 01 ÖP anger att fastigheterna ingår inom 
tätortsbebyggelse. Angränsar till 
småhusbebyggelse.

  9   59

Sjöbo Omma 4:31 Sjöbo kommun Privatperson 2009- 01- 08 ÖP anger framtida utbyggnadsområde för bl a 
bostäder.

  5   30

Hässleholm Påarp 2:39 Hässleholms 
kommun

Privatperson 2009- 02- 19 ÖP anger småhusbebyggelse på lång sikt, bedöms 
bli ca 20 tomter.

  4   23

Höganäs Väsby 12:8 Höganäs kommun Privatperson 2009- 12- 15 FÖP Höganäs anger området för utbyggnad av 
bostäder (villor alt radhus) på längre sikt.

  2   15

Helsingborg Gantofta 1:369 Helsingborgs 
kommun

Ottarps Fastighets 
AB

2010- 03- 17 Troligt framtida utvecklingsområde för bostäder. ÖP 
anger utveckling av det befintliga stationssamhället.

  5   24

Lund Dalby 23:2, del av Lunds Kommun Privatperson 2013- 02- 01 ÖP: "Bostadsområde, 21- 40 år" (beror på vilken del 
av fastigheten avses).

  1   65

Lilla Edet Tingberg 13:1 Lilla Edets kommun Privatperson 2013- 05- 16 Råmark i anslutning till Lödöse Station, 
bebyggelseförväntningar på c irka en tredjedel av 
arealen.

  27   22

Alingsås Tuvebo 1:47 och 1:49 Korpaberget AB Privatperson 2015- 01- 30 Mark med förväntningar om relativt snar 
bostadsexplotering.

  19   37

Lidköping Sävare 38:1 AB Bostäder i 
Lidköping

Privatperson 2016- 01- 01 Kommunalt bolag köper mark för uppförande av bl a 
trygghetsboende.

  3   37

Staffanstorp Knästorp 1:6 Lomma Kommun Privatperson 2016- 03- 11 Jordbruksmark, strategiskt markförvärv inför ev 
framtida markbyten

  8   37

Lund Östra Torn 29:24, del av (2 
objekt)

Lunds Kommun Privatperson 2016- 04- 13 Strategiskt markförvärv. ÖP: Blandad bebyggelse 
inom 1- 20 år.

  9   61

Ängelholm Vilhelmsfält 2:3, del av Ängelholms 
kommun

Skanska Mark & 
Exploatering Nya 
Hem AB

2017- 01- 18 Strategiskt markförvärv. I förslag till FÖP anges 
fastigheten som ett framtida område för bostäder 
och vardagsservice (barnomsorg, skola, 
dagligvaruhandel, grönytor).

  30   20

Värnamo Värnamo läkaren 1, del av Värnamo kommun Regionsfastigheter
Jönköping län

2018- 06- 01 Förväntningsvärden på bostäder   3   50

Skövde Karlsfors 3:1 del av Skövde kommun Privatperson 2018- 08- 23 ÖP anger LIS- område samt bostäder   3   60

Lidköping Östby 1:10 AB Bostäder i 
Lidköping

Privatperson 2019- 02- 01 Inköpt som långsiktlig markreserv 2,6 21
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Ortprisets svagaste köp indikerar ett värde om ca 20 kr/kvm. Här återfinns markområden i sämre kommuner 
men med uttalade förväntningsvärden på bostäder på längre sikt. Hasslaröd 3:3 markområde är endast ut-
pekat för utredning av framtida bostäder. Värdenivån bedöms därför inte överstiga 20 kr/kvm. Den pågående 
markanvändningens (skogs-, åker- samt betesmark) värde har bedömts till ca 11 kr/kvm. Ett värde mellan 
pågående markanvändning och värdet på ortprismaterialets sämre köp, bedöms som rimligt. 

Genom att applicera nyckeltalet på värderingsobjektet fås: 

95 000 kvm x 16 kr/kvm = 1 500 000 kr (avrundat) 

Utöver råmarksvärdet kan även ersättning utgå för skog inom området. Rättsfall har visat på att ersättning 
för skog inom råmark kan utgå med 0 – 100 % av slaktvärdet dvs. avverkningsmogen skog som kan säljas 
som rotlöst trots förestående exploatering. Det är sällan 100 % är relevant. Bedömning av slaktvärde görs 
utifrån presumtivs köpares bedömning av sannolikheten att en viss del av skogen måste lämnas kvar, osä-
kerheter kring avverkningstidpunkt etc. medför att denne sannolikt inte är villig att betala fullt pris. En tumregel 
kan vara att det handlar om i storleksordningen halva slaktvärdet. I detta fall bedöms slaktvärde ej vara 
relevant pga. att skogen består av yngre skog som ger ringa netto vid avverkning samt att exploatering san-
nolikt ligger så långt fram i tiden att slaktvärde inte bedöms ingå i presumtiv köpares kalkylering. 
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7. Slutsatser 

Resultat 
Värdebedömning pågående markanvändning  1 000 000 kronor 
 
Värdebedömning förväntningsvärde, råmark  1 500 000 kronor 

I detta fall är värdebedömningen där hänsyn tas till förväntningsvärden högre än pågående markanvändning 
och värdebedömningen görs utifrån förväntningsvärdet. 

Marknadsvärde 
Mot bakgrund av vad som redovisats i värdeutlåtandet bedöms marknadsvärdet av värderingsobjektet vid 
värdetidpunkten 2019-06-20 till: 

1 500 000 kronor 
En miljon femhundra tusen kronor 

 

vilket ger följande nyckeltal: 

16 kr/kvm markareal 

 
 
Växjö den 20 juni 2019 

 
Jonas Samuelsson, Svefa AB 
Jägmästare 
Skog och Lantbruksvärderare 

 
Bilaga 1 Allmänna villkor för värdeutlåtande 
Bilaga 2  Fastighetsdatautdrag 
Bilaga 3  Skogsbilaga, utdrag ur Beståndsmetoden 
Bilaga 4 Beståndskarta 
Bilaga 5  Ortsprismaterial 
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Källa: Lantmäteriet; ALLMÄN+TAXERING OSBY HASSLARÖD 2:24 Sidan 1 av 2
Värderingsdata, Norra Torggatan 1, 434 30 KUNGSBACKA, Tel: +46 300 735 70 2019-04-08 11:35

FASTIGHET
Beteckning Senaste ändringen i

allmänna delen
Senaste ändringen i
inskrivningsdelen

Aktualitetsdatum i
inskrivningsdelen

OSBY HASSLARÖD 2:24 2010-12-14 13:00 2019-04-03
Nyckel: 120690554
UUID: 909a6a60-032b-90ec-e040-ed8f66444c3f
Socken: Osby
Distrikt: Osby

LÄGE, KARTA
Område N (SWEREF 99 TM) E (SWEREF 99 TM) Registerkarta
1 6248437.9 436208.6

AVSKILD MARK
Beteckning
OSBY HASSLARÖD 2:43, 2:87, 37:1
OSBY LADAN 1
OSBY OSBY 191:460
OSBY PIONEN 1, 2, 3

AREAL
Område Totalareal Därav landareal Därav vattenareal
Totalt 92 857 kvm 92 857 kvm 0 kvm

LAGFART
Ägare Andel Inskrivningsdag Akt
19410503-3577
Svensson, Kjell Anders
HASSLARÖD 3029
283 91 OSBY Andel: 1/2

1/1 1973-09-12 73/1836A

ANTECKNINGAR, INTECKNINGAR och AVTALSRÄTTIGHETER
Fastigheten är gravationsfri.

PLANER, BESTÄMMELSER OCH FORNLÄMNINGAR
Planer Datum Akt
Detaljplan: MOSSVÄGEN-SKEINGEVÄGEN, OMRÅDET VID KORSNINGEN 2000-12-18

Laga kraft: 2001-01-15
Genomf. start: 2001-01-16
Genomf. slut: 2016-01-15

1273-P03/61

TAXERINGSINFORMATON
Taxeringsenhet Taxeringsår
OBEBYGGD LANTBRUKSENHET. (110)
208624-3
Taxeringsdel som omfattar hel registerfastighet och ingår i en
sammanföring.

2017

Taxvärde Taxvärde byggnad Taxvärde mark Areal
2 083 000 SEK 485522 kvm
Ingående värden Värde Areal
Skogsmark 1 932 000 SEK 40 ha
Skogsimpediment 3 000 SEK 1 ha
Åkermark 106 000 SEK 3 ha
Betesmark 42 000 SEK 4 ha
Övrig mark 1 ha
Samtaxering för registerenheter
OSBY HASSLARÖD 3:3
OSBY HASSLARÖD 2:24
Taxerad ägare Andel Ägartyp Juridisk form
19410503-3577
Svensson, Kjell Anders
HASSLARÖD 3029
283 91 OSBY

1/1 Lagfaren ägare /
Tomträttsinnehavare

Fysisk person

Värderingsenhet betesmark 3882263
Taxvärde Areal Riktvärdeområde
42 000 SEK 4 ha 12042
Värde före ev. justering Beskaffenhet
45 000 SEK (4) 30 % lägre avkastning och

kvalitet än normalt i
värdeområdet

Värderingsenhet åkermark 3881263
Taxvärde Areal Riktvärdeområde
106 000 SEK 3 ha 12042
Värde före ev. justering Brukningsvärde Dränering
114 000 SEK (3) Normal godhet (2)

Tillfredställande/Självdränerad
Värderingsenhet skogsimpediment 3880263
Taxvärde Areal Riktvärdeområde
3 000 SEK 1 ha 1205
Värde före ev. justering Beskaffenhetsklass
3 000 SEK
Värderingsenhet skog 3879263

Vii,rdsring ,Data • • • 
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TAXERINGSINFORMATON
Taxvärde Areal Riktvärdeområde
1 932 000 SEK 40 ha 1205
Värde före ev. justering Bonitet
2 083 000 SEK 8,1
Virkesförråd, barr Virkesförråd, löv
77 kbm/ha 42 kbm/ha
Godhetsklass Kostnadsklass Kostnadspoäng
(C) Normal godhet

ANDEL I GEMENSAMHETSANLÄGGNINGAR OCH SAMFÄLLIGHETER
Fastighetens andelar i samfälligheter är inte utredda.
Anmärkning: ANG ANDEL I SAMF SE (AKT 11-OSJ-85,11-OSS-409/58)

SKATTETAL
Skattetal Typ av skattetal
17/512 Mantal

ÅTGÄRDER
Fastighetsrättsliga åtgärder Datum Akt
Hemmansklyvning, Littera: IB 1904-07-01 11-OSJ-313
Ägoutbyte 1970-05-22 11-OSS-874/70

TIDIGARE BETECKNING
Beteckning Omregistreringsdatum Akt
L-OSBY HASSLARÖD 2:24 1991-09-25 1183-927

URSPRUNG
OSBY HASSLARÖD 2:5



Version 4.3.2BESTÅNDSMETODEN Sammanställning över fastigheten: R12A
SVEFA 2019-06-03Datum:Hasslaröd 2:24                
 12-9-0001/00Körningsnr:

Osby                          Kommun:Skåne länLän:
Maj 2019             Fältarbete:                              Församling:

Arealfördelning Virkesförråd
(exkl. hänsynsmark) %m3sk%ha

23213Tall98Produktiv skogsmark 9,3
58549Gran0Hänsynsmark 0,0
15Löv0Skogsimpediment 0,0

18169Björk00,0Åkermark
00Contorta00,0Betesmark
02Ek20,2Övrig mark
01Bok0Vatten 0,0

939Totalt förråd9,5Total areal
101Förråd per ha

Föreslagen avverkn. under tio års periodenBonitet och löpande tillväxt
m3sk0Slutavverkningm3sk per ha13,2Medelbonitet:
m3sk364Gallringm3sk7,0Tillväxt per år:

122,7 m3skIdeal prod.förmåga:
364 m3skTotalt

Medeltransportavstånd Medeluttag per avverkn. under tio års perioden
m100Slutavverkning: m3sk0Slutavverkning
m100Gallring: m3sk73Gallring
m100Medel: 100 mMedel ttrp.avst

Ålderklassfördelning

Areal %

Ålder

■ Skog ■ Tall 

■ Hänsyn ■ Gran 
lmp. ■ Löv 

■ Aker ■ Björk 

■ Bete ■ Contorta 

ÖViig ■ Ek 
■ Vatten ■ Bok 

60 

50 
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30 

20 

10 

I 0 I I 
I I I I 

Kslm 1-10 11-20 21-30 31-40 4 1-50 51-60 61-70 71-80 81-QO 91-100 101-110 111 + 



SKOGSTILLSTÅNDVersion 4.3.2BESTÅNDSMETODEN R01
2019-06-03Datum:fördelning på åldersklasserSVEFA
12-9-0001/00Körningsnr: 

ALLMÄNNA UPPGIFTER År 7Invent.tidpSKOGSEGENSKAPER
FASTIGHET: Hasslaröd 2:24                (exkl. hänsynsmark) m3sk %%m3sk
Församling:                                    231     213  22 23Tall
Kommun: Osby                               650     549  62 58Gran
Län: Skåne län        6       5   1  1Löv
Värderare: Jonas Samuelsson                   163     169  15 18Björk
Fältarbete: Maj 2019                    0       0   0  0Contorta
Värderingstidpunkt: 2019-05-28        3       2   0  0Ek

       1       1   0  0Bok
    1054    939Virkesförråd m3sk

ÄGOSLAG     113    101Virkesförråd m3sk/ha
Produktiv skogsmark     9.3 ha
Hänsynsmark     0.0 ha
Skogsimpediment     0.0   13.2Medelbonitet, m3sk/ha, år:ha
Åkermark     0.0    7.0Löpande tillv, m3sk/ha, år:ha
Betesmark     0.0 ha
Övrig mark     0.2 ha

ha    0.0Vatten 
Totalareal     9.5 ha

SKOGSTILLSTÅND OCH AVVERKNING

AVVERKNING ÅR 1 - 10AVVERKNING ÅR 0TILLSTÅND VID INVENTERING ÅLDERS-
 KLASS

  GALLR  SLUTAVVERKN.GALLRSLUTAVVERKN.FÖRRÅD, m3skBONAREAL
/ha   m3skm3skham3sk m3sk hatotm3%ha

      0      0    0.0       0      0    0.0    0      0  9 10.3    0.8  Kalm.
      0      0    0.0       0      0    0.0    8     30 41 13.0    3.8   1-10 
      0      0    0.0       0      0    0.0    0      0  0  0.0    0.0  11-20 

            
     20      0    0.0       0      0    0.0   93     84 10 13.6    0.9  21-30 

    285      0    0.0       0      0    0.0  212    551 28 13.7    2.6  31-40 
            

     59      0    0.0       0      0    0.0  229    274 13 14.4    1.2  41-50 
      0      0    0.0       0      0    0.0    0      0  0  0.0    0.0  51-60 

            
      0      0    0.0       0      0    0.0    0      0  0  0.0    0.0  61-70 
      0      0    0.0       0      0    0.0    0      0  0  0.0    0.0  71-80 

            
      0      0    0.0       0      0    0.0    0      0  0  0.0    0.0  81-90 
      0      0    0.0       0      0    0.0    0      0  0  0.0    0.0  91-100

            
      0      0    0.0       0      0    0.0    0      0  0  0.0    0.0 101-110
      0      0    0.0       0      0    0.0    0      0  0  0.0    0.0 111-120

            
      0      0    0.0       0      0    0.0    0      0  0  0.0    0.0 121+   

-      0(    0.0)-      0(    0.0)   0      0-  0.0(    0.0) ÖF
            
-      0(    0.0)-      0(    0.0)   0      0-  0.0(    0.0)ÖVR.SK.
            

---------------------------------------------------------------- ------------- ---------
    364      0    0.0       0      0    0.0 --     939100  ---    9.3 SUMMA

IMPEDIMENT OCH HÄNSYNSMARK

SKOG, areal ha, förråd m3sk    0.0       0
m3skha, förrådMYR,   areal     0.0       0
m3skBERG, areal ha, förråd    0.0       0



SKOGSTILLSTÅNDBESTÅNDSMETODEN Version 4.3.2 R03
2019-06-03Datum:fördelning på huggningsklasserSVEFA
12-9-0001/00Körningsnr: 

ALLMÄNNA UPPGIFTER År 7Invent.tidp.SKOGSEGENSKAPER
FASTIGHET: Hasslaröd 2:24                (exkl. hänsynsmark) m3sk %%m3sk
Församling:                                    231     213  22 23Tall
Kommun: Osby                               650     549  62 58Gran
Län: Skåne län        6       5   1  1Löv
Värderare: Jonas Samuelsson                   163     169  15 18Björk
Fältarbete: Maj 2019                    0       0   0  0Contorta
Värderingstidpunkt: 2019-05-28        3       2   0  0Ek

       1       1   0  0Bok
    1054    939Virkesförråd m3skÄGOSLAG

    113    101Virkesförråd m3sk/ha    9.3 haProduktiv skogsmark
ha    0.0Hänsynsmark

Skogsimpediment ha    0.0
  13.2Medelbonitet, m3sk/ha, år:    0.0 haÅkermark

Betesmark    7.0Löpande tillv, m3sk/ha, år:    0.0 ha
ha    0.2Övrig mark
ha    0.0Vatten

 ha    9.5Totalareal

SKOGSTILLSTÅND OCH ÅTGÄRDER

 
TILLVÅR 1 - 10ÅR 0TILLSTÅND VID INVENTERING HUGG-

 NINGS-
LÖP KLASS  SKOGS-   AVVERKNING SKOGS-AVVERKNINGFÖRRÅD, m3skBONAREAL
m3sk/ha VÅRDhaham3skVÅRDhaham3sktotm3%ha

  0.0    0.0       0     0.0     0.0        0     0.0   0        0  0   0.0    0.0 K1 
  0.0    0.0       0     0.0     0.0        0     0.0   0        0  0   0.0    0.0 K11
  0.0    0.8       0     0.0     0.0        0     0.0   0        0  9  10.3    0.8 K2 
  0.0    0.0       0     0.0     0.0        0     0.0   0        0  0   0.0    0.0 K21

               
  1.7    0.0       0     0.0     1.0        0     0.0   3        3 11  13.0    1.0 R1 
  0.0    0.0       0     0.0     0.0        0     0.0   0        0  0   0.0    0.0 R11
  4.2    0.0       0     0.0     2.8        0     0.0  10       27 30  13.0    2.8 R2 
  0.0    0.0       0     0.0     0.0        0     0.0   0        0  0   0.0    0.0 R21

               
 11.0    0.0     364     7.3     0.0        0     0.0 194      909 51  13.9    4.7 G1 
  0.0    0.0       0     0.0     0.0        0     0.0   0        0  0   0.0    0.0 G2 

               
  0.0    0.0       0     0.0     0.0        0     0.0   0        0  0   0.0    0.0 S1 
  0.0    0.0       0     0.0     0.0        0     0.0   0        0  0   0.0    0.0 S2 
  0.0    0.0       0     0.0     0.0        0     0.0   0        0  0   0.0    0.0 S21
  0.0    0.0       0     0.0     0.0        0     0.0   0        0  0   0.0    0.0 S3 

               
  0.0    0.0       0     0.0     0.0        0     0.0   0        0  0   0.0    0.0 E1 
  0.0    0.0       0     0.0     0.0        0     0.0   0        0  0   0.0    0.0 E2 
  0.0    0.0       0     0.0     0.0        0     0.0   0        0  0   0.0    0.0 E3 

               
  0.0-     0 (    0.0)-       0 (    0.0)   0       0-  0.0(    0.0) ÖF
  0.0-     0 (    0.0)-       0 (    0.0)   0       0-  0.0(    0.0)ÖVR.SK

----------------------- -------------- ------- ---------------- ------------ ------------- ---------
               

--     0.8     364      7.3     3.8      0     0.0 --      939100 ---     9.3 SUMMA

IMPEDIMENT OCH HÄNSYNSMARK

SKOG, areal ha, förråd m3sk    0.0       0
m3skha, förrådMYR,   areal     0.0       0
m3skBERG, areal ha, förråd    0.0       0



BESTÅNDSMETODEN BESTÅNDSMETODEN Version 4.3.2 SKOGSVÄRDERING R02
 1 (2)SVEFA värdeberäkning för fastigheten Sida:

Hasslaröd 2:24  2019-06-03Datum:
 12-9-0001/00Körningsnr:

 Jonas Samuelsson              Värderare:                              Församling:
 Maj 2019             Fältarbete:Osby                          Kommun:
 2019-05-28Värderingstidpunkt:Län: Skåne län

 År 7Invent.tidp.SKOGSEGENSKAPERÄGOSLAG
(exkl. hänsynsmark) %m3sk%m3sk

 2223123213Tallha    9.3Produktiv skogsmark
 6265058549Granha    0.0Hänsynsmark
 1615Lövha    0.0Skogsimpediment

 1516318169Björkha    0.0Åkermark
 0000Contortaha    0.0Betesmark
 0302Ekha    0.2Övrig mark

Vatten     0.0 ha Bok 1 0 1 0 
 ha    9.5Totalareal 1054939Virkesförråd totalt

113 101Virkesförråd per ha
 

13.2Medelbonitet, m3sk/ha, år: 
 7.0Löpande tillv, m3sk/ha, år:

ÅLDERSKLASSFÖRDELNING

91-100 101-110 111+Kalm 11-20 31-40 41-50 51-60 61-701-10 21-30 71-80 81-90

  Areal, ha     0.8     3.8     0.0     0.9     2.6     1.2     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0
  Areal, %   9  41   0  10  28  13   0   0   0   0   0   0   0
  Förråd, m3sk       0       0       0       0      0      30       0      84     551     274       0       0       0
 

 medeltalVIRKESVÄRDEN,
 BRUTTO-  LÖVPERIOD   GRAN  TALL / CONTORTA 
 VÄRDEmavtim.mavtim.mavtim.    tim. tim.   tim. 
 Virkeand. and.and.

%%%         kr/m3sk  kr/m3to kr/m3fub kr/m3fub kr/m3fub   kr/m3to    kr/m3to
    0  0 0   0  0 0   0  0 0   0 0

1 - 3   37733511 42339236 77239237 706
  4 - 10  721 40729  792 45 407  0   0   386   0
 11 - 20  748 41447  811 49 414 24 335   444 430
 21 - 30  731 41431  791 34 414 31 335   391 428
 

 BRUTTO- PERIOD   BJÖRK   EK   BOK
 tim.  VÄRDEmavtim.  tim.ved tim.mavtim.   tim.

 Grot and. and. and.
  kr/m3to % kr/m3fub   kr/m3to % kr/m3fub   kr/m3to % kr/m3fub kr/m3f 

    0  0 0   0  0 0   0 0    0  0   0
1 - 3 400 4   0     0437 0   029025 407

 4 - 10    0     0  0 0  0 0   0 4 400 484
 11 - 20    0     04375029033 39213 400 484
 21 - 30  575     043736290691125 2 400 484



 BESTÅNDSMETODEN Version 4.3.2 SKOGSVÄRDERING R02
 2 (2)SVEFA värdeberäkning för fastigheten Sida:
 Hasslaröd 2:24 2019-06-03Datum:
 12-9-0001/00Körningsnr:

medeltalDRIVNINGSKOSTNADER,
GROT.TERR.TRP.DRIVNINGS-PERIOD HUGGNING- OCH TERR. TRP. INDIREKTA

KOSTNADERKOSTNADKOSTNADER DRIVNINGS-
Gallring KOSTNADER medeltalSlutavv

kr / m3skr / m3fubkr / m3fubkr / m3fub kr / m3fub
  00   0   0   0    0
  01 - 3  169 12157  0
  0   4 - 10   0 152  12  164
  0 11 - 20  87 167  12  104
  0 21 - 30  98 160  12  140

 

medeltalSKOGS- OCH NATURVÅRD,
PERIOD NATURVÅRDSHÄNSYNSKOGSVÅRDSKOSTNADER    

ÖvrigaRöjningFöryngring
åtgärderädellövbarr, lövädellöv Lämnad volymbarr, löv

kr/hakr/hakr/hakr/ha m3skkr/ha
0         0 3000    0     0    0    0

1 - 3         0    0    0    0    0    0
  4 - 10         0 3000    0     0    0    0
11 - 20        53    0    0     0    013500
21 - 30        17 3000    0     0    013500

 

Diskonteringsprocent 2:Diskonteringsprocent 1: 2,30% 100 Åldersjustering:2,45%VÄRDEBERÄKNING,
SKOGS-GROTNETTO NUVÄRDEPERIOD ALLMÄNNAAVVERKNING ROTNETTO SKOGSV.

Grot OMKOSTN.KOSTN. NETTO  
m3s kr kr   m3sk   kr kr  kr  kr  

      0 00      -11400     -11400        0     11400          0      0
      0 0       452101 - 3       47301    202          0       43090     2091
      0 04 - 10     162       40446       2400       33166     4880       28019
      0 011 - 20    1066      379266      48968      323326     6972      224885
      0 021 - 30       78617     140797     6972     29448     177217    649
      0 0    85631 - 40      233639     6972     33870     274481      104328

-- -- ----      542913----41 +     --

SUMMA NUVÄRDE 1 010 452 kr
  IMPEDIMENT   HÄNSYNSMARK

m3sk      0  Virkesförrådm3sk      0  Avv volym AVRUNDAT VÄRDE 1 010 000 kr
kr/ha       0  Medelvärdekr      0  Virkesvärde 108 697 krMedelvärde per ha
kr/m3sk      0  Medelvärdekr      0  Markvärde Medelvärde per m3sk 1 076 kr

  Summa värdekr      0  Grotvärde 
  (inkl grot) kr           0kr      0  Summa värde 

VÄRDESAMMANSTÄLLNING
 1 010 452 krSkog
 0 krHänsyn

 0 krImpediment

..........................................................................................................  Summa avrundat värde 1 010 000 kr
Ort & Datum

..........................................................................................................
Värderare
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SKOGSV.AVVERKNINGTRÄDBESTÅNDMARKFIGUR

00000000 RES NR:SKIFTE:KARTA NR:

/ Na-S ASkogsvårdHugg-Tim-KvalitetDTiSt-DgvTräd-TidpVolymHkl ÅUng-SITerrängÄAO ArealRAv-
M turmerk nKÅTningst%yr-slagförlskogtransp.gnredel-
å %prisi motikost-okaKavvdkorrKost-oddsning
l 3 just421k sgdnads-An-oeAvse nads-nN
kl t tpjustdeldtot/harst justlhatrNr

            K2 0001 0 0 0,80   PG  1    G30        G 90                             
           B 10                              

                               

            G1 0002 0 1 1,30 92 PG  1    G36    44   2 T 34 24  20                        229 274
           G 62 23  20                         
           B 4 20  20                         

                               

               0002 0 2 1,30  8 54                                               
                               

            R2 0003 0 0 0,50   PG  1    G34 911 10    T 10                             
           G 10                              
           B 80                              

                               

            R2 0004 0 0 2,30   PG  1    G34 911 10    T 10                             
           G 65                              
           B 25                              

                               

            G1 0005 0 0 2,60   PG  1    G35    37   2 T 21 22  20                        212 551
           G 53 22  20                         
           B 26 18  20                         

                               

            G1 0006 0 0 0,80   PG  1    G35    24   2 G 94 12  20                        90 72
           B 6 12  20                         

                               

               0007 0 0 0,10   55                                               
                               

            G1 0008 0 0 0,10   PG  1    G34    30   2 G 30 18  20                        120 12
           L 40 18  20                         
           E 20 18  20                         

              201810F            

            R1 0009 0 0 1,00   PG  1    G34 911 5    T 20                             
           G 30                              
           B 50                              
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VÄRDERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

INFORMATION
 Värderare Jonas Samuelsson              Hasslaröd 2:24                :: FASTIGHET

                              : Församling
Skogsbruksplan                Osby                          : Kartunderlag: Kommun
Maj 2019             M : Fältarbete: Län
2019-05-281 : Värderingstidpunkt: Länsdel

9,50      : Totalareal

 BRUTTOPRISER/KOSTNADER 
: Virkesprislista M 10119
: Huggningskostnadstabell G 20308
: Terrängtransportkostnadstabell G 10518

: Indirekta avverkningskostnader : 12 kr/m3f  Röjningskostnad 3000 kr/ha
: Kulturkostnad : 13500 kr/ha  Röjningskostnad ädellöv 3000 kr/ha
: Kulturkostnad ädellöv : 16000 kr/ha  Allmänna omkostnader 75 kr/ha,år
: Självföryngringskostnad : 4900 kr/ha  Impedimentmarksvärde 0   kr/ha

 Självföryngringskostnad ädellöv : 5500 kr/ha

 PRISTILLÄGG/AVDRAG 
:: kr/m3fubkr/m3fub 40 Tallmassa60 Talltimmer
:: kr/m3fubkr/m3fub 40 Granmassa Grantimmer 60
:: kr/m3fubkr/m3fub 2040 Lövtimmer  Lövmassa

40 kr/m3fub::  Björkmassakr/m3fub40 Björktimmer
0 kr/m3fub: : Contortamassakr/m3fub40 Contortatimmer

40 kr/m3fub::  Ekved80 kr/m3fub Ektimmer
40 kr/m3fub: Bokmassakr/m3mi50: Boktimmer

kr/m3f0: Grot 

 AVVERKNING
Nej: Redovisa hänsynsmark?: K 10108 Kvalitetstabell
Nej Ransonering :: 0   Slutavverkningsålder ( justering antal år +/- )
Nej Småträdsavdrag?: :0    Ädellöv ( justering antal år +/- )
Nej Grotuttag?: : Slutavverkningsålder ( justering antal % ) 0  

:  Naturprocent 5   :0    Ädellöv ( justering antal % )

 DISKONTERING 
1 : 2,30 %Glidande Diskonteringsprocent : Diskonteringsmodell :
2 : 2,45 %

Åldersjustering:100 

År 11 -År 4 - 10År 1 - 3         År 0 KORREKTION 
 BRUTTOPRISER

10210098 100Talltimmer
10210098 100Grantimmer
100100100100Lövtimmer
100100100100Björktimmer
100100100100Contortatimmer
100102102102Ektimmer
100101101100Boktimmer
10210098 100Tallmassa
10210098 100Granmassa
100100100100Lövmassa
100100100100Björkmassa
100100100100Contortamassa
100100100100Ekved
100100100100Bokmassa
100100100100Grot

     
 KOSTNADER

100100100100Samtliga
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Svefa AB, Mäster Samuelsgatan 60, Box 3316, 103 66 Stockholm 

Org.nr: 556514-3434, Styrelsens säte: Stockholm 

 



 

Svefa AB, Videum Science Park, Framtidsvägen 10, 351 96 Växjö 

Org.nr: 556514–3434, Styrelsens säte: Stockholm 

  

 

 

Värdeutlåtande  

 
Fastigheten Hasslaröd 3:3 i Osby kommun 
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1. Sammanfattning 
 

Värderingsobjekt: Fastigheten Hasslaröd 3:3 belägen i Osby kommun. 

Uppdragsgivare: Osby kommun genom Anders Edwall. 

Syfte: Värderingen syftar till att bedöma marknadsvärdet för värderingsobjektet. Ut-
låtandet fritar inte en köpare i något avseende från dennes undersökningsplikt 
eller en säljare från dennes upplysningsplikt enligt 4 kap 19 § jordabalken. 

Värdetidpunkt  Värdetidpunkt är juni 2019.  

Objektstyp: Värderingsobjektet utgörs av en obebyggd skogsfastighet. Arealen uppmätt i 
karta uppgår till 39,9 ha, fördelat på 33,9 ha produktiv skogsmark, 2,8 ha åker-
mark, 2,3 ha betesmark, 0,4 ha vatten och 0,5 ha övrig mark. Det totala vir-
kesförrådet uppgår till ca 4 800 m³sk.  

Marknadsvärde: Hela värderingsobjektets marknadsvärde bedöms uppgå till: 

7 800 000 KRONOR 

Nyckeltal: 20 kr/kvm markareal 
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2. Uppdragsbeskrivning 

Värderingsobjekt 
Fastigheten Hasslaröd 3:3 i Osby kommun. 

Uppdragsgivare 
Osby kommun genom Anders Edwall. 

Syfte 
Värderingen syftar till att bedöma marknadsvärdet för värderingsobjektet.  

Med marknadsvärde avses det sannolika priset vid en normal försäljning på den öppna marknaden vid en 
viss angiven värdetidpunkt. Marknadsvärdet kan inte bestämmas eller beräknas, utan endast bedömas. 

Värdetidpunkt 
Värdetidpunkt är juni 2019. 

Allmänna villkor 
Svefa tar inte ansvar för oriktiga värdebedömningar orsakade av att uppdragsgivaren lämnat oriktiga eller 
ofullständiga sakuppgifter. Utlåtandet fritar inte en köpare i något avseende från dennes undersökningsplikt 
eller en säljare från dennes upplysningsplikt enligt 4 kap 19 § jordabalken.  

Se även bifogade Allmänna villkor för fastighetsvärderingar, bilaga 1. 

3. Underlag 
Utlåtandet grundas på fältinventering utförd av undertecknad i maj månad 2019. Fältinventeringen har utförts 
genom beståndsvis okuläruppskattning med relaskopytor som underlag. 

Som underlag har även utnyttjats: 

• Ortsprismaterial 
• Uppgifter från SeSverige och fastighetsregistret 
• Fördjupad översiktsplan för Osby samhälle 
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4. Beskrivning 

Fastigheten, allmänt 
Värderingsobjektet är belägen strax väster om Osby i Skåne län. 

 
Översikt fastigheten Osby Hasslaröd 3:3 

Fastigheternas totala areal är enligt fastighetsregistret 39,2665 ha 

Enligt undersökning via skogens pärlor berörs fastigheten inte av några registrerade nyckelbiotoper eller 
högre naturvärden.   

För övrig information om fastigheterna, se bifogat fastighetsdatautdrag, bilaga 2. 

Skog och skogsmark  
Värderingsobjektets skogsmark uppgår till 33,9 ha. Skogen domineras av gran med inslag av tall, björk samt 
övrigt löv. Marken bedöms ha en produktionsförmåga som ligger på 13,3 m³sk/ha och år. Virkesförrådet 
bedöms till ca 4 800 m³sk. Förrådet motsvarar 142 m³sk/ha, vilket ligger under genomsnittet i länet. Träds-
lagsfördelningen bedöms till 19 % tall, 42 % gran, 18 % björk, 14 % övrigt löv samt 8 % ek. 

Virkeskvaliteten bedöms med hänsyn till ingående trädslag vara normal. Drivningsförhållandena är för områ-
det normalt och avstånd till närmaste bilväg är normalt.  

· Simont 
egård!en 

., ·· ,. . . . ,, ' .. 
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Jakt 
Områdets jaktbarhet och vilttillgång bedöms vara normal för området.  

Inägomark 
Inägomarken utgörs av 2,8 ha åkermark samt 2,3 ha betesmark. Åkermarken bedöms ha normal beskaffen-
het och tillfredställande dränering. Betesmarken bedöms även den ha normal beskaffenhet. 

Övrig mark 
Ingående övrig mark utgörs av vägområde, vägren samt vatten.  

Planförhållanden 
Mindre del av Hasslaröd 3:3 omfattas av stadsplan från 1967-03-10. Planen anger park eller plantering. 
Stadsplanen är gammal och inaktuell och högst sannolikt kan den inte ligga till grund för byggnation. För 
byggnation krävs sannolikt ny plan.  

 

 

Mindre del av Hasslaröd 3:3 omfattas av detaljplan från 2001-01-15. Planen anger naturmark samt gatumark. 
Planen har en genomförandetid på maximalt 15 år vilket gör att detaljplanen idag är inaktuell. För nybygg-
nation krävs sannolikt ny detaljplan. 

i,~q lZ "'i,111 .... t.·,.,ufy,.u~,,, i k,-V-,..s/.tls 
., ,..u1.,,1,.,.. fl•,. 10,....,4 1,,1. 
J,,.14.J • hH4t., 

?.: ~,,..1/0.1 .... ,_ .. . 

~ E,..Jt'3,.,,..clc 
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Hela Hasslaröd 3:3 berörs av en fördjupad översiktsplan från 2010-10-15. Den sydöstra delen av fastigheten, 
ca 8 ha (uppmätt i karta) berörs av nyetablering för villabebyggelse, ca 70 hus (område 6). Prioriteten för 
exploatering är låg. Exploateringen bedöms i denna värdering först realiseras om ca 10 år. Vidare berörs 
hela resterande fastighet av utredningsområde för framtida bostadsbebyggelse (område 8). Dessa planer 
står utanför prioriteringslistan och bedöms realiseras först om 15–20 år. 
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5. Marknadsförutsättningar Osby kommun 

Befolkning 
Befolkningen i Osby uppgick vid årsskiftet 2018/2019 till 13 267 invånare, en ökning med omkring 0,6 % 
sedan föregående år. Befolkningsutvecklingen i kommunen under den senaste 10-årsperioden redovisas i 
tabellerna nedan: 

 

 

Källa: SCB 2019 

Bostäder 
I Osby kommun råder det stor efterfrågan på bostäder. Osby kommun anger i Boverkets bostadsmarknads-
enkät för 2019 att det råder underskott på bostäder. Under 2009–2018 producerades bostäder årligen enligt 
nedan: 

 

Bostadsbehovet beräknat utifrån nyproduktion, befolkningsnetto och medelpersonantal per hushåll kan be-
räknas enligt nedan: 

Befolkning 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Osby 12 656 12 724 12 699 12 637 12 713 12 828 12 954 13 149 13 182 13 267
Tillväxt, Osby 0,1% 0,5% -0,2% -0,5% 0,6% 0,9% 1,0% 1,5% 0,3% 0,6%
Tillväxt, Sverige 0,9% 0,8% 0,7% 0,8% 0,9% 1,1% 1,1% 1,5% 1,3% 1,1%

Källa: SCB 2019

-1,0%

-0,5%

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

12 300
12 400
12 500
12 600
12 700
12 800
12 900
13 000
13 100
13 200
13 300
13 400

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Befolkningsutveckling

Osby Tillväxt, Osby Tillväxt, Sverige

Typ 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Medel

Flerbostadshus 19 0 3 15 0 0 6 0 0 0 4

Småhus 9 9 18 5 3 2 6 18 8 10 9

Totalt 28 9 21 20 3 2 12 18 8 10 13

Källa: SCB 2019

-
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Enligt boverket förväntas nyproduktionen under 2019–2020 enligt nedan: 

Förväntad nyproduktion 
 

2019 
 

2020 

Flerbostadshus 42 63 
Småhus 20 20 
      
Källa: Boverket 2019     
      

Enligt kommunens hemsida finns ett fåtal lediga småhustomter i Osby tätort eller i dess närhet. Dessa tomter 
är lokaliserade i nordvästra respektive nordöstra delen av Osby samhälle. Ett flertal småhustomter har även 
sålts i närtid.  

Fastighetsmarknaden har under åren 2015–2018 varit positiv i Osby med god efterfrågan och stigande priser 
på bostäder. År 2019 har hittills påvisat stabila priser. Efterfrågan finns på detaljplanerad mark samt även 
mark med förväntningar om annan markanvändning. 

6. Värdering 

6.1 Definition av marknadsvärde och metodtillämpning 
Med marknadsvärde avses det mest sannolika priset vid en normal försäljning på den öppna marknaden.  
 
Värdering av denna typ av fastigheter sker vanligen genom ortsprismetod, där jämförelser görs med noterade 
priser vid försäljningar av så långt möjligt jämförbar mark med avseende på läge, omfattning, planförutsätt-
ningar mm. Sökning av jämförelseobjekt har skett med ortsprissystem, värderingsarkiv och marknadskontak-
ter. I normalfallet görs värderingen av tätortsnära mark i två steg, värdebedömningen görs dels utifrån på-
gående markanvändning i detta fall som skog, åker och bete samt ekonomibyggnad samt utifrån i det fall 
förväntningsvärde finns på annan markanvändning, ett råmarksvärde d.v.s. förväntningsvärde på annan mar-
kanvändning.  

För mark med förväntningsvärde, s.k. råmark, tas hänsyn till jämförelseköpens olika planförutsättningar (plan-
skeden). Marknadsvärdet för mark med förväntningsvärden (råmark) bör om möjligt bedömas med hjälp av 
jämförelse med köp av liknande och på senare tid försålda fastigheter. Det kan dock konstateras att förut-
sättningarna vid denna typ av förvärv ofta varierar mycket, vilket ger upphov till stora prisskillnader. Av na-
turliga skäl ligger prisnivån lägre för råmarksförvärv där exploatering är tidsmässigt avlägsen jämfört med 
förvärv där byggande kan förväntas vara mera nära förestående, t.ex. genom att detaljplanearbete påbörjats. 
I det senare fallet närmar sig råmarksvärdet värdet av råtomtmark, se nedan. Normalt kan dock värdet som 
lägst uppgå till marknadsvärdet vid pågående markanvändning d.v.s. som skogs-, åker- och betesmark. Inom 
fastighetsekonomin definieras råmark som mark vars värde betingas av förväntningar om bebyggelse och 
inte utgörs av tomtmark. Detta kan förklaras även av nedanstående figur: 

Bostadsbehov 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Nyproduktion bostäder 28 9 21 20 3 2 12 18 8 10
Befolkningsnetto 8 68 -25 -62 76 115 126 195 33 85
Bostadsbehov 4 31 -12 -29 35 53 58 90 15 39

Nyproduk tion Källa SCB 2019
Befolkningsnetto Källa SCB 2019
Bostadsbehov Källa Svefa 2019
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Priset på råmark stiger normalt sett ju längre i planeringsprocessen markområdet har kommit och därmed ju 
närmare byggstart man har kommit. Väntetider i sådana här processer är kostsamt. Det är först när tomten 
är byggklar d.v.s. detaljplanen är fastställd samt gatu- och VA-nät och grönområden är utbyggt som en rea-
lisation av värdet kan erhållas. Noteras bör även att cirka 10 – 20 % av detaljplanelagd mark normalt behövs 
till gata och grönområde. Det aktuella råmarkpriset hämtas lämpligast genom analys av genomförda försälj-
ningar av råmark på orten eller jämförbara orter, den s.k. ortsprismetoden. Även rättstillämpningen, t.ex. vid 
expropriationer, visar att ortsprismetoden skall användas i första hand. 

På hela Hasslaröd 3:3 finns dokumenterade förväntningar på ändrad markanvändning. 8 ha av fastigheten 
är uttalat område för framtida villabebyggelse med relativt låg prioritet. Vidare är resterande del av fastigheten 
uttalat område för framtida expandering av Osby samhälle. Dessa planer är ej prioriterade i dagsläget. Er-
sättningsreglerna för mark som ianspråktas finns i 4 kap ExL. Huvudregeln är minst marknadsvärdet vid 
pågående markanvändning, i detta fall som skogs-, åker- och betesmark. Fastighetsmarknaden agerar på 
samma sätt som lagstiftningen anger d.v.s. betalar ett pris överstigande pågående markanvändning om för-
väntningsvärdet är högre. 

6.2 Värdering pågående markanvändning, skog, åker och bete  
För ortsprisutredningar har Svefa en ortsprisdatabas av samtliga fastighetstyper  

Skogsmark 

Två grundläggande metoder används för att få fram underlag för värdebedömningen, dels en marknadsan-
passad avkastningsmetod, dels en ortsprismetod. Därutöver beaktas de för fastigheten unika förhållanden 
som kan påverka marknadsvärdet, men som inte beaktats i värderingsmetoderna. 

Marknadsanpassad avkastningsmetod värderar skogsmarken med Beståndsmetoden, som är en avkast-
ningsmetod baserad på skoglig avkastning. Redovisade värden är marknadsanpassade genom att ett stort 
antal genomförda fastighetsaffärer på den öppna marknaden analyserats. Denna analys ligger till grund för 
det aktuella områdets skogliga värdekalkyl. 

Utöver skogsvärdet i de olika delområdena/bestånden värderas övriga värdepåverkande faktorer eftersom 
de inte beaktas i Beståndsmetoden. I detta fall värderas jaktmarksvärdet genom analys av arrendeprisnivåer 
i regionen. 
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 A
vkastningsm

etod  

E
nligt skogsbilaga baseras kalkylen på avverkning av cirka 2300 m

³sk under det första året. V
ald avverk-

ningstakt och värderingsförutsättningar bedöm
s spegla m

arknadens syn. H
änsyn till rotpostm

arknaden (al-
ternativt m

arknadstillägg, sedvanliga prislistetillägg, efterlikvid etc.) tas genom
 pristillägg i värderingsförut-

sättningarna.  

E
ftersom

 den produktiva skogsm
arksarealen understiger 50 ha om

fattas objektet inte av ransoneringsregler 
(12 § skogsvårdslagen).  

I värdekalkylen läm
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ed hänsyn till m
arknadens syn 5 %

 av föryngringsavverkningsvolym
en schablon-
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 evighetsträd vid avverkning. N
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nas 2 %

 av volym
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 evighetsträd m
en värderings-
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råde och har gångstråk genom

 skogsm
arken. A

v den anled-
ningen sparas en större andel av volym

en som
 evighetsträd. I de enskilda bestånden kan dock justeringar 

ha gjorts t ex genom
 att om

fatta högre hänsyn i kantzoner, spara inslag av riktigt gam
la träd m

m
.  
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kogsvärdet bedöm

s utifrån pågående m
arkanvändning på detta sätt till 3 900 000 kronor. B

eståndsm
e-

todens värdekalkyl går att återfinna i bilaga 3 

Jakträttens värde bedöm
s m

ed utgångspunkt från en bedöm
d regional långsiktig arrendeprisnivå m

ed beak-
tande av värderingsobjektets speciella beskaffenhet för ändam

ålet. A
rrendeprisnivån bedöm

s till 220 kr/ha 
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fter kapitalisering m
ed 3 %

 kalkylränta för all fram
tid erhålls ca 7300 kr/ha vilket i sin tur 

ger ett delvärde om
 ca 250 000 kr. 

S
um

m
a m

arknadsrelaterade delvärden är avrundat 4 150 000 kronor. 

O
rtprism

etod 

B
edöm

ningen av värde enligt ortsprism
etoden sker genom

 analys av 41 stycken försäljningar av skogsdom
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nerade fastigheter i norra S
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ed stöd från södra K
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essa fastigheter 
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 sålts från januari 2016 och fram
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rtspriset indikerar ett värde 
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 ca 800 kr/m
³sk eller ca 110 000 kr/ha. M
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en ligger kring 130 m

³sk/ha. O
rtsprism

aterial bifogas, 
bilaga 5.  

O
m

 de genom
snittliga nyckeltalen appliceras på aktuellt värderingsobjekt indikeras följande värdenivåer:  

800 kr/m
3sk x 4 822 m

3sk ≈ 3 900 000 kr 
110 000 kr/ha x 33,9 ha ≈ 3 750 000 kr 

 M
ed ovan redovisade m

aterial tolkas det som
 att ortsprism

etoden indikerar ett värde på om
kring  

3 750 000–3 900 000 kr.  
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Aktuell fastighet har hög bonitet med bra vägnät. Beståndens variation och åldersskillnader gör att det går 
att upprätthålla en god produktionsförmåga över tiden. Eftersom värderingsobjektet understiger 50 hektar, 
finns inga begräsningar på areal avverkad skog. Detta ger god chans till snabb avkastning på investeringen.  

I aktuellt fall ges båda metoderna lika vikt. Ortprismaterialet innehåller många bra köp som indikerar en rimlig 
värdenivå. Dock har ortprismaterialet en sämre medelbonitet är aktuell fastighet. Avkastningsmetoden fångar 
upp den höga boniteten på ett bra sätt men har en tendens att övervärdera riktigt bra boniteter. 

Marknadsvärdet för skogsmarken bedöms till 4 000 000 kr.  

Bedömt marknadsvärde motsvarar 830 kr/m3sk eller 118 000 kr/ha produktiv skogsmark. 

Åker- och betesmark 

Det finns så gott som inga rena åkermarksförsäljningar i området utan åkermarken tillhör ofta en fastighet 
med flera ägoslag. Ett köp har dock hittat i områdets närhet. I september 2018 såldes fastigheten Hässleholm 
Kälkarp 1:22, enbart bestående av 6,2 ha åkermark. För fastigheten betalades 360 000 kr vilket motsvarar 
ca 58 000 kr/ha.  

Ett annat sätt att bedöma åkermarkens marknadsvärde är via taxeringsuppgifter. Vid AFT17 (allmän fastig-
hetstaxering, 2017) tillskrevs fastighetens värdeområde (VO) en J-nivåfaktor om 34 för åkermark med normal 
beskaffenhet (klass 3) och tillfredställande dränering (klass 2). Aktuell åkermark på fastigheten bedömdes i 
fält motsvara VO klassificering för normal åkermark i området. Detta ger ett taxeringsvärde om 34 000 kr/ha. 
Taxeringsvärdet motsvarar 75 procent av marknadsvärdet, två år före fastighetstaxeringen. Genom uppräk-
ning samt marknadsanpassning till dagens prisnivåer erhålls ett marknadsvärde om ca 60 000 kr/ha. 

Erfarenhetsmässigt motsvarar betesmarksvärdet cirka 35–40 % av åkermarksvärdet dvs cirka  
21 000–24 000 kr/ha. 

De genomsnittliga nyckeltalen appliceras på värderingsobjektets inägomark och indikerar följande värdeni-
våer:  

60 000 kr/ha åkermark x 2,8 ha ≈ 170 000 kronor 
22 500 kr/ha betesmark x 2,3 ha ≈ 50 000 kronor 
Summa (avrundat)       250 000 kronor 

 

Sammanfattning marknadsvärde pågående markanvändning: 
 

Skogsmark:  4 000 000 kronor 
Åker-betesmark    250 000 kronor 
Summa  4 250 000 kronor 
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6.3 Värdering råmark/värdebedömning med förväntningsvärde 
 

Ortprisundersökning 

Marknadsvärdebedömning på marken utifrån pågående markanvändning är i detta fall inte relevant vid en 
försäljningssituation eftersom marken tack vare tätortsnära läge och översiktsplanens intentioner bedöms ha 
förväntningsvärden, d.v.s. marken är s.k. råmark. Värdering av denna typ av mark sker vanligen genom orts-
prismetod, där jämförelser görs med noterade priser vid försäljningar av så långt möjligt jämförbar mark.  

Ortsprisundersökning har genomförts där köp studerats som genomförts från och med år 2005 av obebyggd 
mark med olika grader av bebyggelseförväntningar belägna i Skåne län med omnejd. Priser varierar med 
hänsyn till köpens olika förutsättningar beträffande bl.a. läge, förväntat pris på ”slutprodukten”, exploaterings-
kostnad, exploateringstyp, exploateringsgrad, väntetid och områdets storlek. Eftersom råmarksvärdet är 
högre för bostadsbebyggelse än för industri/verksamhetsområde görs värdebedömningen i detta fall enbart 
utifrån köp som är avsedda för bostäder. 

Svefa har noterat 62 råmarksköp som avser bostadsändamål. Köpen visar prisnivåer mellan 10 – 410 kr/kvm 
tomtareal (TA), medelpriset under perioden är 86 kr/kvm markareal. Köpen indikerar en generell bottennivå 
på 10 kr/kvm för mark med oklara och osäkra förväntningsvärden samt belägna i sämre lägen, dvs mindre 
och svagare orter/kommuner. För dokumenterade förväntningar i bättre orter/kommuner ligger prisnivån ge-
nerellt sett på högre nivå, motsvarande cirka 20 – 50 kr/kvm. För orter med positiv befolkningsutveckling och 
uttalade förväntningar finns noteringar från 40 kr/kvm och upp till drygt 400 kr/kvm.  

De mest relevanta referensköpen presenteras i nedanstående tabell: 

 

Kommun Fa stighe ts be teckning Köpare S ä lja re
Da tum för 

köp/markanvisning
P lanforhå llande n

Area l 

(ha )
Kr/kvm

Ängelholm Vilhelmsfält 2:5 Skanska Mark och 
Exploatering

Privatperson 2006- 05- 01 Troligt framtida utvecklingsområde för bostäder 
(småhus)

  106   34

Härryda Kullbäckstorp 1:7 och 1:8 Skanska Privatperson 2007- 04- 07 ÖP anger ” utbyggnadsområde – bostäder”  för 
ca 17 000 kvm samt  ” utredningsområde”

  29   26

Höganäs Ry 2:2 Skanska Mark och 
Exploatering AB

Privatperson 2008- 04- 01 ÖP anger att fastigheterna ingår inom 
tätortsbebyggelse. Angränsar till 
småhusbebyggelse.

  9   59

Sjöbo Omma 4:31 Sjöbo kommun Privatperson 2009- 01- 08 ÖP anger framtida utbyggnadsområde för bl a 
bostäder.

  5   30

Hässleholm Påarp 2:39 Hässleholms 
kommun

Privatperson 2009- 02- 19 ÖP anger småhusbebyggelse på lång sikt, bedöms 
bli ca 20 tomter.

  4   23

Höganäs Väsby 12:8 Höganäs kommun Privatperson 2009- 12- 15 FÖP Höganäs anger området för utbyggnad av 
bostäder (villor alt radhus) på längre sikt.

  2   15

Helsingborg Gantofta 1:369 Helsingborgs 
kommun

Ottarps Fastighets 
AB

2010- 03- 17 Troligt framtida utvecklingsområde för bostäder. ÖP 
anger utveckling av det befintliga stationssamhället.

  5   24

Lund Dalby 23:2, del av Lunds Kommun Privatperson 2013- 02- 01 ÖP: "Bostadsområde, 21- 40 år" (beror på vilken del 
av fastigheten avses).

  1   65

Lilla Edet Tingberg 13:1 Lilla Edets kommun Privatperson 2013- 05- 16 Råmark i anslutning till Lödöse Station, 
bebyggelseförväntningar på c irka en tredjedel av 
arealen.

  27   22

Alingsås Tuvebo 1:47 och 1:49 Korpaberget AB Privatperson 2015- 01- 30 Mark med förväntningar om relativt snar 
bostadsexplotering.

  19   37

Lidköping Sävare 38:1 AB Bostäder i 
Lidköping

Privatperson 2016- 01- 01 Kommunalt bolag köper mark för uppförande av bl a 
trygghetsboende.

  3   37

Staffanstorp Knästorp 1:6 Lomma Kommun Privatperson 2016- 03- 11 Jordbruksmark, strategiskt markförvärv inför ev 
framtida markbyten

  8   37

Lund Östra Torn 29:24, del av (2 
objekt)

Lunds Kommun Privatperson 2016- 04- 13 Strategiskt markförvärv. ÖP: Blandad bebyggelse 
inom 1- 20 år.

  9   61

Ängelholm Vilhelmsfält 2:3, del av Ängelholms 
kommun

Skanska Mark & 
Exploatering Nya 
Hem AB

2017- 01- 18 Strategiskt markförvärv. I förslag till FÖP anges 
fastigheten som ett framtida område för bostäder 
och vardagsservice (barnomsorg, skola, 
dagligvaruhandel, grönytor).

  30   20

Värnamo Värnamo läkaren 1, del av Värnamo kommun Regionsfastigheter
Jönköping län

2018- 06- 01 Förväntningsvärden på bostäder   3   50

Skövde Karlsfors 3:1 del av Skövde kommun Privatperson 2018- 08- 23 ÖP anger LIS- område samt bostäder   3   60

Lidköping Östby 1:10 AB Bostäder i 
Lidköping

Privatperson 2019- 02- 01 Inköpt som långsiktlig markreserv 2,6 21
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Ortpriset redovisar ett spann om ca 20–60 kr/kvm. De flesta köpen avser mark i ÖP med framtida förvänt-
ningsvärden på bostäder. Ett flertal starka orter är representerade, främst från sydvästra Sverige. Osby be-
döms i relationen till ortpriset, ha en lägre attraktivitet. Råmarksvärdena bör därför ligga i de nedre regionerna 
av ortprismaterialet. Dock finns det tendenser som tyder på att bostadsbyggandet i Osby behöver trappas 
upp. Prognosen säger ca 150 nya småbostäder och flerbostadshus inom en tvåårsperiod för att täcka befolk-
ningstillväxten. Samtidigt är tillgängliga tomtmarker för försäljning begränsat. Markområden lämpliga för ex-
pandering av bostäder bedöms därför lyfta råmarkspriset något. En relevant nivå för råmark med uttalade 
förväntningsvärden i ÖP, bedöms till 30 kr/kvm. 

Aktuell fastighet kan delas in i två områden med förväntningsvärden. Det är dels den sydöstra om ca 8 ha 
vilket är uttalat som område för bostadsområde (villabebyggelse) med relativt låg prioritet. Den andra delen 
består av resterande fastighet om ca 31,5 ha (frånräknat vattenområdet), vilket är uttalat område för utredning 
om framtida bostadsbebyggelse utan prioritet. 

Nivån om 30 kr/kvm kan appliceras på fastighetens markområde i sydväst (8 ha). Marken har tydliga uttalan-
den om bebyggelse och läget är tilltalande för expandering. Hasslaröd 3:3 övriga mark om ca 31,5 ha bedöms 
inte ha lika höga förväntningsvärden. Detta beror främst på att osäkerheten är stor för när markområdet 
kommer exploateras. Bostadsbehovet i Osby är stort men i ÖP finns ett flertal exploateringsområden med 
högre prioritet som kommer täcka delar av bostadsbehovet i närtid.  

Ortprisets svagaste köp indikerar ett värde om ca 20 kr/kvm. Här återfinns markområden i sämre kommuner 
men med uttalade förväntningsvärden på bostäder på längre sikt. Hasslaröd 3:3 markområde är endast ut-
pekat för utredning av framtida bostäder. Värdenivån bedöms därför inte överstiga 20 kr/kvm. Den pågående 
markanvändningens (skogs-, åker- samt betesmark) värde har bedömts till ca 11 kr/kvm. Ett värde mellan 
pågående markanvändning och värdet på ortprismaterialets sämre köp, bedöms som rimligt. 

Värdenivån för Hasslaröd 3:3 övriga mark om 31,5 ha bedöms utifrån ovanstående till 16 kr/kvm. 

Genom att applicera dessa nyckeltal på värderingsobjektet fås: 

80 000 kvm x 30 kr/kvm = 2 400 000 kr (markområde i sydväst) 

315 000 kvm x 16 kr/kvm = 5 040 000 kr (resterande fastighet bortsett från vatten) 

Utöver råmarksvärdet kan även ersättning utgå för skog inom området. Rättsfall har visat på att ersättning 
för skog inom råmark kan utgå med 0 – 100 % av slaktvärdet dvs. avverkningsmogen skog som kan säljas 
som rotlöst trots förestående exploatering. Det är sällan 100 % är relevant. Bedömning av slaktvärde görs 
utifrån presumtivs köpares bedömning av sannolikheten att en viss del av skogen måste lämnas kvar, osä-
kerheter kring avverkningstidpunkt etc. medför att denne sannolikt inte är villig att betala fullt pris. En tumregel 
kan vara att det handlar om i storleksordningen halva slaktvärdet.  

I detta fall bedöms slaktvärde endast vara relevant för de 8 ha i sydväst som tydligt har uttalats som framtida 
bostadsbebyggelse. För resterande markområde bedöms osäkerheten vara för stor, exploatering ligger san-
nolikt så långt fram i tiden att slaktvärde inte bedöms ingå i presumtiv köpares kalkylering. 

Totala slaktvärdet/rotnettot på de 8 ha i sydväst uppgår till ca 600 000 kr. Efter kalibrering utifrån det faktum 
att osäkerheten är stor få ett slutgiltigt slaktvärde om 600 000 x 50% = 300 000 kr 
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Sammanfattning marknadsvärde med hänsyn till råmark/värdebedömning  

 

Förväntningsvärde 8 ha  2 400 000 kronor 
Förväntningsvärde övriga 31,5 ha 5 040 000 kronor        
Slaktvärde skogen      300 000 kronor                            
Summa   7 800 000 kronor (avrundat) 
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7. Slutsatser 

Resultat 
Värdebedömning pågående markanvändning  4 250 000 kronor 
 
Värdebedömning förväntningsvärde, råmark  7 800 000 kronor 
 

I detta fall är värdebedömningen där hänsyn tas till förväntningsvärden högre än pågående markanvändning 
och värdebedömningen görs utifrån förväntningsvärdet. 

Marknadsvärde 
Mot bakgrund av vad som redovisats i värdeutlåtandet bedöms marknadsvärdet av värderingsobjektet vid 
värdetidpunkten 2019-06-20 till: 

7 800 000 kronor 
Sju miljoner åttahundra tusen kronor 

 

vilket ger följande nyckeltal: 

20 kr/kvm markareal 

 
 
Växjö den 20 juni 2019 

 
Jonas Samuelsson, Svefa AB 
Jägmästare 
Skog och Lantbruksvärderare 

 

Bilaga 1 Allmänna villkor för värdeutlåtande 
Bilaga 2  Fastighetsdatautdrag 
Bilaga 3  Skogsbilaga, utdrag ur Beståndsmetoden 
Bilaga 4 Beståndskarta 
Bilaga 5  Ortsprismaterial 
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FASTIGHET
Beteckning Senaste ändringen i

allmänna delen
Senaste ändringen i
inskrivningsdelen

Aktualitetsdatum i
inskrivningsdelen

OSBY HASSLARÖD 3:3 2008-11-13 2010-12-14 13:00 2019-04-03
Nyckel: 120690623
UUID: 909a6a60-0370-90ec-e040-ed8f66444c3f
Socken: Osby
Distrikt: Osby

LÄGE, KARTA
Område N (SWEREF 99 TM) E (SWEREF 99 TM) Registerkarta
1 6247744.5 436337.3
2 6248169.7 436063.8

AVSKILD MARK
Beteckning
OSBY HASSLARÖD 3:6, 3:9, 3:11, 3:14, 3:15, 3:16, 3:19, 3:21, 3:23, 3:26, 37:1
OSBY OSBY 191:460

AREAL
Område Totalareal Därav landareal Därav vattenareal
Totalt 392 665 kvm 392 665 kvm 0 kvm

LAGFART
Ägare Andel Inskrivningsdag Akt
19410503-3577
Svensson, Kjell Anders
HASSLARÖD 3029
283 91 OSBY Andel: 1/2

1/1 1973-09-12 73/1836A

ANTECKNINGAR, INTECKNINGAR och AVTALSRÄTTIGHETER
Fastigheten är gravationsfri.

RÄTTIGHETER
Redovisning av rättigheter kan vara ofullständig
Ändamål Rättsförhållande Rättighetstyp Akt
AVLOPP Last Ledningsratt 1163-496.6
TRÄDSÄKRING Last Officialservitut 1273-931.1

PLANER, BESTÄMMELSER OCH FORNLÄMNINGAR
Planer Datum Akt
Detaljplan: MOSSVÄGEN-SKEINGEVÄGEN, OMRÅDET VID KORSNINGEN 2000-12-18

Laga kraft: 2001-01-15
Genomf. start: 2001-01-16
Genomf. slut: 2016-01-15

1273-P03/61

Stadsplan: OSBY KÖPING, SYDVÄST, ÄNDR UTVIDN 1967-03-10
Senast ajourföring: 2003-03-10

11-OSS-713/67

Delområde som avser anmärkning genomförandetider: GENOMFÖRANDETIDEN HAR UTGÅTT

TAXERINGSINFORMATON
Taxeringsenhet Taxeringsår
OBEBYGGD LANTBRUKSENHET. (110)
208624-3
Taxeringsdel som omfattar hel registerfastighet och ingår i en
sammanföring.

2017

Taxvärde Taxvärde byggnad Taxvärde mark Areal
2 083 000 SEK 485522 kvm
Ingående värden Värde Areal
Skogsmark 1 932 000 SEK 40 ha
Skogsimpediment 3 000 SEK 1 ha
Åkermark 106 000 SEK 3 ha
Betesmark 42 000 SEK 4 ha
Övrig mark 1 ha
Samtaxering för registerenheter
OSBY HASSLARÖD 3:3
OSBY HASSLARÖD 2:24
Taxerad ägare Andel Ägartyp Juridisk form
19410503-3577
Svensson, Kjell Anders
HASSLARÖD 3029
283 91 OSBY

1/1 Lagfaren ägare /
Tomträttsinnehavare

Fysisk person

Värderingsenhet åkermark 3881263
Taxvärde Areal Riktvärdeområde
106 000 SEK 3 ha 12042
Värde före ev. justering Brukningsvärde Dränering
114 000 SEK (3) Normal godhet (2)

Tillfredställande/Självdränerad
Värderingsenhet betesmark 3882263
Taxvärde Areal Riktvärdeområde
42 000 SEK 4 ha 12042
Värde före ev. justering Beskaffenhet

(4) 30 % lägre avkastning och45 000 SEK

Vii,rdsring ,Data • • • 
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TAXERINGSINFORMATON
kvalitet än normalt i
värdeområdet

Värderingsenhet skog 3879263
Taxvärde Areal Riktvärdeområde
1 932 000 SEK 40 ha 1205
Värde före ev. justering Bonitet
2 083 000 SEK 8,1
Virkesförråd, barr Virkesförråd, löv
77 kbm/ha 42 kbm/ha
Godhetsklass Kostnadsklass Kostnadspoäng
(C) Normal godhet
Värderingsenhet skogsimpediment 3880263
Taxvärde Areal Riktvärdeområde
3 000 SEK 1 ha 1205
Värde före ev. justering Beskaffenhetsklass
3 000 SEK

ANDEL I GEMENSAMHETSANLÄGGNINGAR OCH SAMFÄLLIGHETER
Fastighetens andelar i samfälligheter är inte utredda.
Anmärkning: ANG ANDEL I SAMF SE (AKT 11-OSJ-85,11-OSS-409/58)

SKATTETAL
Skattetal Typ av skattetal
36/256 Mantal

ÅTGÄRDER
Fastighetsrättsliga åtgärder Datum Akt
Gränsbestämning 11-OSJ-1394
Gränsbestämning 11-OSJ-764
Hemmansklyvning, Littera: KB 1904-07-01 11-OSJ-313
Gränsbestämning, Littera: M 1936-04-15 11-OSJ-696
Laga skifte AV SAMFÄLLIGHET, Littera: M 1936-04-15 11-OSJ-696
Fastighetsreglering FIG 1 1977-11-11 11-OSS-1271/77
Ledningsåtgärd 1997-03-20 1163-496
Fastighetsreglering 2008-11-13 1273-931

TIDIGARE BETECKNING
Beteckning Omregistreringsdatum Akt
L-OSBY HASSLARÖD 3:3 1991-09-25 1183-927

URSPRUNG
OSBY HASSLARÖD 3:1



Version 4.3.2BESTÅNDSMETODEN Sammanställning över fastigheten: R12A
SVEFA 2019-06-03Datum:Hasslaröd 3:3                 
 12-9-0001/00Körningsnr:

Osby                          Kommun:Skåne länLän:
Maj 2019             Fältarbete:                              Församling:

Arealfördelning Virkesförråd
(exkl. hänsynsmark) %m3sk%ha

19903Tall85Produktiv skogsmark 33,9
422 018Gran0Hänsynsmark 0,0
14654Löv0Skogsimpediment 0,0
18855Björk72,8Åkermark
00Contorta62,3Betesmark
8366Ek10,5Övrig mark
026Bok1Vatten 0,4

4 822Totalt förråd39,9Total areal
142Förråd per ha

Föreslagen avverkn. under tio års periodenBonitet och löpande tillväxt
m3sk2 328Slutavverkningm3sk per ha13,3Medelbonitet:
m3sk665Gallringm3sk7,9Tillväxt per år:

449,8 m3skIdeal prod.förmåga:
2 993 m3skTotalt

Medeltransportavstånd Medeluttag per avverkn. under tio års perioden
m110Slutavverkning: m3sk259Slutavverkning
m108Gallring: m3sk44Gallring
m108Medel: 104 mMedel ttrp.avst

Ålderklassfördelning

Areal %
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SKOGSTILLSTÅNDVersion 4.3.2BESTÅNDSMETODEN R01
2019-06-03Datum:fördelning på åldersklasserSVEFA
12-9-0001/00Körningsnr: 

ALLMÄNNA UPPGIFTER År 7Invent.tidpSKOGSEGENSKAPER
FASTIGHET: Hasslaröd 3:3                 (exkl. hänsynsmark) m3sk %%m3sk
Församling:                                    320     903  10 19Tall
Kommun: Osby                              1360    2018  43 42Gran
Län: Skåne län      493     654  16 14Löv
Värderare: Jonas Samuelsson                   875     855  28 18Björk
Fältarbete: Maj 2019                    0       0   0  0Contorta
Värderingstidpunkt: 2019-05-28       89     366   3  8Ek

       0      26   0  0Bok
    3137   4822Virkesförråd m3sk

ÄGOSLAG      93    142Virkesförråd m3sk/ha
Produktiv skogsmark    33.9 ha
Hänsynsmark     0.0 ha
Skogsimpediment     0.0   13.3Medelbonitet, m3sk/ha, år:ha
Åkermark     2.8    7.9Löpande tillv, m3sk/ha, år:ha
Betesmark     2.3 ha
Övrig mark     0.5 ha

ha    0.4Vatten 
Totalareal    39.9 ha

SKOGSTILLSTÅND OCH AVVERKNING

AVVERKNING ÅR 1 - 10AVVERKNING ÅR 0TILLSTÅND VID INVENTERING ÅLDERS-
 KLASS

  GALLR  SLUTAVVERKN.GALLRSLUTAVVERKN.FÖRRÅD, m3skBONAREAL
/ha   m3skm3skham3sk m3sk hatotm3%ha

      0      0    0.0       0      0    0.0    0      0  9 13.0    3.0  Kalm.
      0      0    0.0       0      0    0.0   11     13  4 13.0    1.2   1-10 

     23      0    0.0       0      0    0.0   28    254 27 13.1    9.2  11-20 
            

    176      0    0.0       0      0    0.0   98    453 14 13.4    4.6  21-30 
    183      0    0.0       0      0    0.0  169    389  7 13.7    2.3  31-40 

            
    283      0    0.0       0      0    0.0  192   1285 20 14.1    6.7  41-50 

      0      0    0.0       0      0    0.0    0      0  0  0.0    0.0  51-60 
            

      0      0    0.0       0   1059    3.5  318   1113 10 12.3    3.5  61-70 
      0      0    0.0       0      0    0.0    0      0  0  0.0    0.0  71-80 

            
      0      0    0.0       0    124    0.5  262    131  1 13.0    0.5  81-90 
      0      0    0.0       0    850    2.9  300    871  9 13.0    2.9  91-100

            
      0      0    0.0       0      0    0.0    0      0  0  0.0    0.0 101-110
      0      0    0.0       0      0    0.0    0      0  0  0.0    0.0 111-120

            
      0      0    0.0       0      0    0.0    0      0  0  0.0    0.0 121+   

-      0(    0.0)-     66(    7.0)  10     70- 13.0(    7.0) ÖF
            
-      0(    0.0)-    229(    6.3)  39    243- 13.8(    6.3)ÖVR.SK.
            

---------------------------------------------------------------- ------------- ---------
    665      0    0.0       0   2328    6.9 --    4822100  ---   33.9 SUMMA

IMPEDIMENT OCH HÄNSYNSMARK

SKOG, areal ha, förråd m3sk    0.0       0
m3skha, förrådMYR,   areal     0.0       0
m3skBERG, areal ha, förråd    0.0       0



SKOGSTILLSTÅNDBESTÅNDSMETODEN Version 4.3.2 R03
2019-06-03Datum:fördelning på huggningsklasserSVEFA
12-9-0001/00Körningsnr: 

ALLMÄNNA UPPGIFTER År 7Invent.tidp.SKOGSEGENSKAPER
FASTIGHET: Hasslaröd 3:3                 (exkl. hänsynsmark) m3sk %%m3sk
Församling:                                    320     903  10 19Tall
Kommun: Osby                              1360    2018  43 42Gran
Län: Skåne län      493     654  16 14Löv
Värderare: Jonas Samuelsson                   875     855  28 18Björk
Fältarbete: Maj 2019                    0       0   0  0Contorta
Värderingstidpunkt: 2019-05-28       89     366   3  8Ek

       0      26   0  0Bok
    3137   4822Virkesförråd m3skÄGOSLAG

     93    142Virkesförråd m3sk/ha   33.9 haProduktiv skogsmark
ha    0.0Hänsynsmark

Skogsimpediment ha    0.0
  13.3Medelbonitet, m3sk/ha, år:    2.8 haÅkermark

Betesmark    7.9Löpande tillv, m3sk/ha, år:    2.3 ha
ha    0.5Övrig mark
ha    0.4Vatten

 ha   39.9Totalareal

SKOGSTILLSTÅND OCH ÅTGÄRDER

 
TILLVÅR 1 - 10ÅR 0TILLSTÅND VID INVENTERING HUGG-

 NINGS-
LÖP KLASS  SKOGS-   AVVERKNING SKOGS-AVVERKNINGFÖRRÅD, m3skBONAREAL
m3sk/ha VÅRDhaham3skVÅRDhaham3sktotm3%ha

  0.0    0.0       0     0.0     0.0        0     0.0   0        0  0   0.0    0.0 K1 
  0.0    0.0       0     0.0     0.0        0     0.0   0        0  0   0.0    0.0 K11
  0.0    3.0       0     0.0     0.0        0     0.0   0        0  9  13.0    3.0 K2 
  0.0    0.0       0     0.0     0.0        0     0.0   0        0  0   0.0    0.0 K21

               
  0.0    0.0       0     0.0     0.0        0     0.0   0        0  0   0.0    0.0 R1 
  0.0    0.0       0     0.0     0.0        0     0.0   0        0  0   0.0    0.0 R11
  7.8    0.0      23     0.7     1.2        0     0.0  42      142 10  13.3    3.4 R2 
  5.5    0.0       0     0.0     4.9        0     0.0  18      125 21  13.0    7.0 R21

               
  9.0    0.0     642    17.7     0.0        0     0.0 156     2127 40  13.8   13.6 G1 
  0.0    0.0       0     0.0     0.0        0     0.0   0        0  0   0.0    0.0 G2 

               
  0.0    0.0       0     0.0     0.0        0     0.0   0        0  0   0.0    0.0 S1 
  8.8   13.8       0     0.0     0.0     2033     6.9 307     2115 20  12.6    6.9 S2 
  0.0    0.0       0     0.0     0.0        0     0.0   0        0  0   0.0    0.0 S21
  0.0    0.0       0     0.0     0.0        0     0.0   0        0  0   0.0    0.0 S3 

               
  0.0    0.0       0     0.0     0.0        0     0.0   0        0  0   0.0    0.0 E1 
  0.0    0.0       0     0.0     0.0        0     0.0   0        0  0   0.0    0.0 E2 
  0.0    0.0       0     0.0     0.0        0     0.0   0        0  0   0.0    0.0 E3 

               
  0.7-     0 (    0.0)-      66 (    7.0)  10      70- 13.0(    7.0) ÖF
  2.4-     0 (    0.0)-     229 (    6.3)  39     243- 13.8(    6.3)ÖVR.SK

----------------------- -------------- ------- ---------------- ------------ ------------- ---------
               

--    16.8     665     18.4     6.1   2328     6.9 --     4822100 ---    33.9 SUMMA

IMPEDIMENT OCH HÄNSYNSMARK

SKOG, areal ha, förråd m3sk    0.0       0
m3skha, förrådMYR,   areal     0.0       0
m3skBERG, areal ha, förråd    0.0       0



BESTÅNDSMETODEN BESTÅNDSMETODEN Version 4.3.2 SKOGSVÄRDERING R02
 1 (2)SVEFA värdeberäkning för fastigheten Sida:

Hasslaröd 3:3  2019-06-03Datum:
 12-9-0001/00Körningsnr:

 Jonas Samuelsson              Värderare:                              Församling:
 Maj 2019             Fältarbete:Osby                          Kommun:
 2019-05-28Värderingstidpunkt:Län: Skåne län

 År 7Invent.tidp.SKOGSEGENSKAPERÄGOSLAG
(exkl. hänsynsmark) %m3sk%m3sk

 1032019903Tallha   33.9Produktiv skogsmark
 431360422018Granha    0.0Hänsynsmark
 1649314654Lövha    0.0Skogsimpediment

 2887518855Björkha    2.8Åkermark
 0000Contortaha    2.3Betesmark
 3898366Ekha    0.5Övrig mark

Vatten     0.4 ha Bok 26 0 0 0 
 ha   39.9Totalareal 31374822Virkesförråd totalt

93 142Virkesförråd per ha
 

13.3Medelbonitet, m3sk/ha, år: 
 7.9Löpande tillv, m3sk/ha, år:

ÅLDERSKLASSFÖRDELNING

91-100 101-110 111+Kalm 11-20 31-40 41-50 51-60 61-701-10 21-30 71-80 81-90

  Areal, ha     3.0     1.2     9.2     4.6     2.3     6.7     0.0     3.5     0.0     0.5     2.9     0.0     0.0
  Areal, %   9   4  27  14   7  20   0  10   0   1   9   0   0
  Förråd, m3sk    1183       0     131     939      0      13     254     628     389    1285       0       0       0
 

 medeltalVIRKESVÄRDEN,
 BRUTTO-  LÖVPERIOD   GRAN  TALL / CONTORTA 
 VÄRDEmavtim.mavtim.mavtim.    tim. tim.   tim. 
 Virkeand. and.and.

%%%         kr/m3sk  kr/m3to kr/m3fub kr/m3fub kr/m3fub   kr/m3to    kr/m3to
  44033537 41540058 79940057 743 0

1 - 3   32533523 42239214 76239235 705
  4 - 10    0   0 0  743 14 407  9 335   323 433
 11 - 20  740 41444  791 32 414 27 335   371 429
 21 - 30  733 41437  781 32 414 18 335   379 430
 

 BRUTTO- PERIOD   BJÖRK   EK   BOK
 tim.  VÄRDEmavtim.  tim.ved tim.mavtim.   tim.

 Grot and. and. and.
  kr/m3to % kr/m3fub   kr/m3to % kr/m3fub   kr/m3to % kr/m3fub kr/m3f 

    0430 0   029052 894 0  476 15 400
1 - 3 40010 476     0  0 0   029025 405

 4 - 10    0     0  0 0  0 0   0 0 400   0
 11 - 20    0     0  0 029063101413 400 495
 21 - 30    0     0  0 0  0 0   0 7 400 489



 BESTÅNDSMETODEN Version 4.3.2 SKOGSVÄRDERING R02
 2 (2)SVEFA värdeberäkning för fastigheten Sida:
 Hasslaröd 3:3 2019-06-03Datum:
 12-9-0001/00Körningsnr:

medeltalDRIVNINGSKOSTNADER,
GROT.TERR.TRP.DRIVNINGS-PERIOD HUGGNING- OCH TERR. TRP. INDIREKTA

KOSTNADERKOSTNADKOSTNADER DRIVNINGS-
Gallring KOSTNADER medeltalSlutavv

kr / m3skr / m3fubkr / m3fubkr / m3fub kr / m3fub
  00  99   0  12  111
  01 - 3  181 12169  0
  0   4 - 10   0 170  12  182
  0 11 - 20  94 173  12  116
  0 21 - 30  99 161  12  131

 

medeltalSKOGS- OCH NATURVÅRD,
PERIOD NATURVÅRDSHÄNSYNSKOGSVÅRDSKOSTNADER    

ÖvrigaRöjningFöryngring
åtgärderädellövbarr, lövädellöv Lämnad volymbarr, löv

kr/hakr/hakr/hakr/ha m3skkr/ha
0       100 3000    0     0    0    0

1 - 3         0    0    0    0    013500
  4 - 10         0 3000    0     0    0    0
11 - 20       127    0    0     0    013500
21 - 30        72 3000    0     0    013500

 

Diskonteringsprocent 2:Diskonteringsprocent 1: 2,30% 100 Åldersjustering:2,45%VÄRDEBERÄKNING,
SKOGS-GROTNETTO NUVÄRDEPERIOD ALLMÄNNAAVVERKNING ROTNETTO SKOGSV.

Grot OMKOSTN.KOSTN. NETTO  
m3s kr kr   m3sk   kr kr  kr  kr  

      0 00      817157     817157        0     18300     835457   2328
      0 0      -173991 - 3       83377    476      93150      -16815     7626
      0 04 - 10     189       33223      29700      -14271    17794      -12327
      0 011 - 20    3570      977853     176666      775766    25421      540088
      0 021 - 30      228951     409823    25421    110745     545989   2020
      0 0   222531 - 40      630261    25421     79410     735092      281920

-- -- ----     2061754----41 +     --

SUMMA NUVÄRDE 3 900 728 kr
  IMPEDIMENT   HÄNSYNSMARK

m3sk      0  Virkesförrådm3sk      0  Avv volym AVRUNDAT VÄRDE 3 901 000 kr
kr/ha       0  Medelvärdekr      0  Virkesvärde 115 082 krMedelvärde per ha
kr/m3sk      0  Medelvärdekr      0  Markvärde Medelvärde per m3sk 809 kr

  Summa värdekr      0  Grotvärde 
  (inkl grot) kr           0kr      0  Summa värde 

VÄRDESAMMANSTÄLLNING
 3 900 728 krSkog
 0 krHänsyn

 0 krImpediment

..........................................................................................................  Summa avrundat värde 3 901 000 kr
Ort & Datum

..........................................................................................................
Värderare



R10Version 4.3.2 FÄLTUPPGIFTERBESTÅNDSMETODEN
1Sida:SVEFA

Hasslaröd 3:3                 2019-06-03Datum: 
12-9-0001/00Körningsnr:

SKOGSV.AVVERKNINGTRÄDBESTÅNDMARKFIGUR

00000000 RES NR:SKIFTE:KARTA NR:

/ Na-S ASkogsvårdHugg-Tim-KvalitetDTiSt-DgvTräd-TidpVolymHkl ÅUng-SITerrängÄAO ArealRAv-
M turmerk nKÅTningst%yr-slagförlskogtransp.gnredel-
å %prisi motikost-okaKavvdkorrKost-oddsning
l 3 just421k sgdnads-An-oeAvse nads-nN
kl t tpjustdeldtot/harst justlhatrNr

            K2 0001 0 0 1,40   PG  1    G34        G 90                             
           B 10                              

                               

               0002 0 0 2,30   42                                               
                               

            R210003 0 1 4,90   PG  1    G341 911 12    T 5                             
           G 80                              
           L 5                              

                  10B            

 21  7     66R210003 0 2 4,90   PG  1    G342    70    T 20 32         6                  10 49
  068      0G 20 29         32                  

 79 1     20L 30 33          0                  
        0       3330B  20     0  80

            R210004 0 1 2,10   PG  1    G341 911 12    T 5                             
           G 5                              
           L 15                              

                  75B            

 79  0     20R210004 0 2 2,10   PG  1    G342    70    L 50 33         1                  10 21
 80 0     20B 50 33          0                  

                               

            G1 0005 0 0 0,10   PG  1    G34    30   2 G 5 17  20                        110 11
           L 40 17  20                         
           B 55 17  20                         

                               

            S2 0006 0 0 1,00   PG  1    G34    70   0 T 15 22                           206 206
           L 25 22                            
           B 30 22                            

                2230E            

            G1 0007 0 0 1,20   PG  1    G34    30   2 T 5 16  20                        125 150
           G 15 16  20                         
           L 30 16  20                         

              201650B            

            R2 0008 0 0 0,70   PG  1    G34 911 15    L 100                             
                               

            G1 0009 0 0 1,40   PG  1    G34    28   2 G 90 12  20                        121 169
           B 10 12  20                         

                               

               0010 0 0 2,80   41                                               
                               

               0011 0 1 0,40 75 55                                               
                               

               0011 0 2 0,40 25 54                                               
                               

            S2 0012 0 0 0,50   PG  2    G34    90   0 T 55 34                           260 130
           G 25 34                            
           B 20 34                            

                               

               0013 0 0 0,40    6                                               
                               

            G1 0014 0 0 0,70   PG  1    G36    25   2 L 70 16  20                        20 14
           B 30 16  20                         

                               

            G1 0015 0 0 0,20   PG  1    G34    30   2 G 40 15  20                        120 24
           L 30 15  20                         
           B 30 15  20                         

                               

            R2 0016 0 0 1,50   PG  2    G35 911 20    G 60                             
           B 40                              

                               

            G1 0017 0 0 3,30   PG  1    G35    41   2 T 40 23  20                        198 653
           G 20 23  20                         
           L 5 23  20                         

              202335B            

            S2 0018 0 0 1,10   PG  1    G32    67   0 T 25 36                           371 408
           G 65 36                            
           L 5 36                            

                365B            



R10Version 4.3.2 FÄLTUPPGIFTERBESTÅNDSMETODEN
2Sida:SVEFA

Hasslaröd 3:3                 2019-06-03Datum: 
12-9-0001/00Körningsnr:

SKOGSV.AVVERKNINGTRÄDBESTÅNDMARKFIGUR

00000000 RES NR:SKIFTE:KARTA NR:

/ Na-S ASkogsvårdHugg-Tim-KvalitetDTiSt-DgvTräd-TidpVolymHkl ÅUng-SITerrängÄAO ArealRAv-
M turmerk nKÅTningst%yr-slagförlskogtransp.gnredel-
å %prisi motikost-okaKavvdkorrKost-oddsning
l 3 just421k sgdnads-An-oeAvse nads-nN
kl t tpjustdeldtot/harst justlhatrNr

        0   S2 0019 0 1 2,90   PG  1    G341    95   0 T 45 34                           300 870
       0   G 25 34                            
       5   L 10 34                            

                3420E     10     

        0   S2 0019 0 2 2,90   PG  1    G343    30   0 G 40 16                           60 174
       5   L 20 16                            
       5   B 25 16                            

                1615F     10     

            G1 0020 0 0 0,40   PG  1    G36    25   2 L 100 18  20                        105 42
                               

            G1 0021 0 0 0,60   PG  1    G35    22   2 G 95 10  20                        70 42
           B 5 10  20                         

                               

            G1 0022 0 0 2,30   PG  1    G35    35   2 G 91 14  20                        169 389
           B 9 14  20                         

                               

            K2 0023 0 0 1,60   PG  1    G34        G 90                             
           B 10                              

                               

            S2 0024 0 0 1,40   PG  1    G33    69   0 T 4 30                           356 498
           G 93 30                            
           B 3 30                            

                               

            R2 0025 0 0 1,20   PG  1    G34 911 10    G 30                             
           L 10                              
           B 60                              

                               

        0   G1 0026 0 1 3,50 97 PG  1    G361    41   2 G 20 22  20                        186 631
       0   L 36 22  20                         
       0   B 31 22  20                         

              202213E     10     

        5   G1 0026 0 2 3,50 97 PG  1    G363    100   0 L 30 36                           20 68
      10   E 70 36                            

                               

               0026 0 3 3,50  3 54                                               
                               



Version 4.3.2 R11BESTÅNDSMETODEN
SVEFA

2019-06-03Datum: 
12-9-0001/00Körningsnr:

VÄRDERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

INFORMATION
 Värderare Jonas Samuelsson              Hasslaröd 3:3                 :: FASTIGHET

                              : Församling
Skogsbruksplan                Osby                          : Kartunderlag: Kommun
Maj 2019             M : Fältarbete: Län
2019-05-281 : Värderingstidpunkt: Länsdel

39,50     : Totalareal

 BRUTTOPRISER/KOSTNADER 
: Virkesprislista M 10119
: Huggningskostnadstabell G 20308
: Terrängtransportkostnadstabell G 10518

: Indirekta avverkningskostnader : 12 kr/m3f  Röjningskostnad 3000 kr/ha
: Kulturkostnad : 13500 kr/ha  Röjningskostnad ädellöv 3000 kr/ha
: Kulturkostnad ädellöv : 16000 kr/ha  Allmänna omkostnader 75 kr/ha,år
: Självföryngringskostnad : 4900 kr/ha  Impedimentmarksvärde 0   kr/ha

 Självföryngringskostnad ädellöv : 5500 kr/ha

 PRISTILLÄGG/AVDRAG 
:: kr/m3fubkr/m3fub 40 Tallmassa60 Talltimmer
:: kr/m3fubkr/m3fub 40 Granmassa Grantimmer 60
:: kr/m3fubkr/m3fub 2040 Lövtimmer  Lövmassa

40 kr/m3fub::  Björkmassakr/m3fub40 Björktimmer
0 kr/m3fub: : Contortamassakr/m3fub40 Contortatimmer

40 kr/m3fub::  Ekved80 kr/m3fub Ektimmer
40 kr/m3fub: Bokmassakr/m3mi50: Boktimmer

kr/m3f0: Grot 

 AVVERKNING
Nej: Redovisa hänsynsmark?: K 10108 Kvalitetstabell
Nej Ransonering :: 0   Slutavverkningsålder ( justering antal år +/- )
Nej Småträdsavdrag?: :0    Ädellöv ( justering antal år +/- )
Nej Grotuttag?: : Slutavverkningsålder ( justering antal % ) 0  

:  Naturprocent 5   :0    Ädellöv ( justering antal % )

 DISKONTERING 
1 : 2,30 %Glidande Diskonteringsprocent : Diskonteringsmodell :
2 : 2,45 %

Åldersjustering:100 

År 11 -År 4 - 10År 1 - 3         År 0 KORREKTION 
 BRUTTOPRISER

10210098 100Talltimmer
10210098 100Grantimmer
100100100100Lövtimmer
100100100100Björktimmer
100100100100Contortatimmer
100102102102Ektimmer
100101101100Boktimmer
10210098 100Tallmassa
10210098 100Granmassa
100100100100Lövmassa
100100100100Björkmassa
100100100100Contortamassa
100100100100Ekved
100100100100Bokmassa
100100100100Grot

     
 KOSTNADER

100100100100Samtliga
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Svefa AB, Mäster Samuelsgatan 60, Box 3316, 103 66 Stockholm 

Org.nr: 556514-3434, Styrelsens säte: Stockholm 

 



 

Svefa AB, Videum Science Park, Framtidsvägen 10, 351 96 Växjö 

Org.nr: 556514–3434, Styrelsens säte: Stockholm 

  

 

 

Värdeutlåtande  

 
Fastigheten Hasslaröd 3:23 i Osby kommun 
 
  



Sida 2 av 9 
Svefa AB, Videum Science Park, Framtidsvägen 10, 351 96 Växjö 

Org.nr: 556514–3434, Styrelsens säte: Stockholm 
 

Innehållsförteckning 
1. Sammanfattning _________________________________________________________________ 3 

2. Uppdragsbeskrivning _____________________________________________________________ 4 

3. Underlag _______________________________________________________________________ 4 

4. Beskrivning _____________________________________________________________________ 5 

5. Värderingsmetoder _______________________________________________________________ 7 

6. Värdering _______________________________________________________________________ 8 

 

  



Sida 3 av 9 
Svefa AB, Videum Science Park, Framtidsvägen 10, 351 96 Växjö 

Org.nr: 556514–3434, Styrelsens säte: Stockholm 
 

1. Sammanfattning 
 

Värderingsobjekt: Fastigheten Hasslaröd 3:23, belägen i Osby kommun. 

Uppdragsgivare: Osby kommun genom Anders Edwall. 

Syfte: Värderingen syftar till att bedöma marknadsvärdet för värderingsobjektet. Ut-
låtandet fritar inte en köpare i något avseende från dennes undersökningsplikt 
eller en säljare från dennes upplysningsplikt enligt 4 kap 19 § jordabalken. 

Värdetidpunkt  Värdetidpunkt är juni 2019.  

Objektstyp: Fastigheten utgörs tomtmark till helårsbostad (typkod 210), belägen strax väs-
ter om Osby längs Skeingevägen. Fastighetens totala areal uppgår enligt fas-
tighetsregistret till 5 924 kvm. Marken täcks idag av skog med en volym om 
ca 170 m3sk. 

Marknadsvärde: Hela värderingsobjektets marknadsvärde bedöms uppgå till: 

160 000 kronor 

  Nyckeltal: 27 kr/kvm 
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2. Uppdragsbeskrivning 

Värderingsobjekt 
Fastigheten Hasslaröd 3:23 i Osby kommun. 

Uppdragsgivare 
Osby kommun genom Anders Edwall. 

Syfte 
Värderingen syftar till att bedöma marknadsvärdet för värderingsobjektet. 

Med marknadsvärde avses det sannolika priset vid en normal försäljning på den öppna marknaden vid en 
viss angiven värdetidpunkt. Marknadsvärdet kan inte bestämmas eller beräknas, utan endast bedömas. 

Värdetidpunkt 
Värdetidpunkt juni 2019. 

Allmänna villkor 
Svefa tar inte ansvar för oriktiga värdebedömningar orsakade av att uppdragsgivaren lämnat oriktiga eller 
ofullständiga sakuppgifter. Utlåtandet fritar inte en köpare i något avseende från dennes undersökningsplikt 
eller en säljare från dennes upplysningsplikt enligt 4 kap 19 § jordabalken.  

Se även bifogade Allmänna villkor för fastighetsvärderingar, bilaga 1. 

3. Underlag 
Utlåtandet grundas på fältinventering utförd av undertecknad i maj månad 2019. 

Som underlag har även utnyttjats: 

• Ortsprismaterial 
• Uppgifter från SeSverige och fastighetsregistret 
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4. Beskrivning 

Fastigheten, allmänt 
Värderingsobjektet är belägen strax väster om Osby i Skåne län. 

 
Översikt fastigheten Osby Hasslaröd 3:23 

Fastigheternas totala areal är enligt fastighetsregistret 5 924 kvm. 

Fastigheten är taxerad som småhusenhet, tomtmark till helårsbostad (210). Taxeringsvärdet uppgår till 
120 000 kr avseende taxeringsår 2018. 

För övrig information om fastigheterna, se bifogat fastighetsdatautdrag, bilaga 2. 
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Utsikt inifrån tomten  

 

Utsikt mot Skeingevägen 

Tomtmark 
Tomtmarken är belägen längs med Skeingevägen strax väster om Osby samhälle. Tomten omfattar 5 924 
kvm och ligger mer än 150 meter från strandlinjen. Vatten och avlopp saknas. Området närmast Skeingevä-
gen i norr sluttar lätt medan den södra delen är mer kuperad. I väster ligger det en damm, dock utanför 
fastigheten. Vid besiktning framgick att skog idag växer på marken. Virkesförrådet är beräknat till totalt ca 
170 m3sk. En hel del jobb behövs, både schakt och fyllning för att kunna uppföra en bostad på marken.   
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5. Värderingsmetoder 

Ortsprismetod 
Detta är en analysmetod där värderingsobjektet eller del av (hel fastighet, tomtmark, skogsmark etc) vid 
värdebedömningen jämförs med sålda fastigheter med samma verksamhetsinriktning och inom ett likvärdigt 
marknadsområde. I det valda ortsprismaterialet bör de viktigaste prispåverkande faktorerna, inom rimliga 
gränser, stämma överens mellan materialet och värderingsobjektet. Korrigering görs för tids- och egenskaps-
mässiga avvikelser gentemot jämförelseobjekten. Inför värdebedömningen bör normeringar av olika slag gö-
ras, t ex kr/kvm, köpeskillingskoefficient (K/T). Det finns även möjligheter att använda samma metod som 
används i samband med fastighetstaxering. Även den metoden grundas på försäljningar inom ett 
avgränsat område.  

Därutöver beaktas de för fastigheten unika förhållanden som kan påverka marknadsvärdet, men som inte 
beaktats i värderingsmetoderna. 
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6. Värdering 
Ortprismaterialet består av försäljningar avseende tomtmark (typkod 210) från 2017 och fram till värdetid-
punkten. Begränsning sattes även för tomtmarkens storlek, <1 500 kvm. Endast 3 försäljningar hittades i 
Osby kommun. Sökområdet utvidgades för att även innefatta angränsande kommuner. Totalt hittades 30 
försäljningar. Ortprismaterialet har ett genomsnittligt T/K på ca 1,35. Applicerat på värderingsobjektet ger 
detta 1,35 x 120 000 = 160 000 kr (avrundat).  

 

Flertalet av tomtmarksköpen som återfinns i ortpriset, har betydligt mindre tomtmarksareal. 6 köp med likar-
tade tomtmarksarealer och utan VA har dock hittats: 

Gråshult 1:7 i Osby kommun såldes 2017-05-19 för 125 000 kr om 6 120 kvm. Tomten har liknande egen-
skaper men ligger längre ifrån service och samhälle. 

Fornahässle 1:30 i Osby kommun såldes 2017-09-01 för 433 000 kr om 5 463 kvm. Tomten har betydligt 
bättre läge än värderingsobjektet med sjöutsikt samt ett mer avskilt läge. Negativt är ökat avstånd till service 
och samhälle.   

Ekeröd 1:16 i Östra Göinge kommun såldes 2018-02-06 för 90 000 kr om 5 007 kvm. Tomten har ett sämre 
läge än värderingsobjektet. Positivt är det avskilda läget. 

Kommun Typkod Fastighet Köpedatum Pris Tkr Kr/Kvm K/T TotalAreal

Hässleholm 210 PÅARP 2:24 2019-04-10 285 178 1,85 1 602
Hässleholm 210 BILDHUGGAREN 22 2019-03-22 170 89 1,06 1 914
Hässleholm 210 TYRINGEGÅRDEN 33 2019-02-20 150 97 1,38 1 548
Markaryd 210 EKERYD 1:39 2018-12-27 42 20 2,33 2 085
Hässleholm 210 SKYRUP 1:30 2018-12-01 124 58 1,11 2 137
Markaryd 210 MARKARYD 36:2 2018-11-09 110 28 1,15 3 867
Hässleholm 210 ÄLJALT 1:23 2018-09-21 150 81 0,95 1 861
Hässleholm 210 SKYRUP 3:240 2018-09-13 235 130 0,90 1 805
Osby 210 TOSTHULT 1:60 2018-07-13 122 32 0,90 3 864
Älmhult 210 BÄCKHULT 1:22 2018-06-28 75 32 1,83 2 325
Markaryd 210 FJÄRHULT 2:10 2018-03-05 95 14 1,58 6 722
Östra Göinge 210 EKERÖD 1:16 2018-02-06 90 18 1,70 5 007
Hässleholm 210 TORMESTORP 98:3 2018-01-31 260 159 1,40 1 639
Älmhult 210 STENBROHULT 2:19 2017-11-18 100 48 1,28 2 072
Älmhult 210 HALLARYDS-SJUHULT 1:19 2017-11-14 204 24 1,28 8 600
Hässleholm 210 SKYRUP 3:49 2017-11-03 135 87 0,88 1 550
Hässleholm 210 TORMESTORP 2:50 2017-10-27 250 139 1,53 1 797
Osby 210 FORNAHÄSSLE 1:30 2017-09-01 433 79 2,91 5 463
Hässleholm 210 SKYRUP 1:28 2017-07-27 69 40 0,87 1 725
Hässleholm 210 BALLINGSLÖV 1:22 2017-07-19 65 43 1,33 1 527
Älmhult 210 HÖRDA 1:24 2017-07-14 54 24 1,35 2 263
Hässleholm 210 BILDHUGGAREN 22 2017-07-12 80 42 0,50 1 914
Hässleholm 210 VINSLÖVS-BOARP 44:3 2017-07-07 100 33 1,28 3 006
Hässleholm 210 LUR 4:28 2017-06-27 70 46 2,12 1 536
Östra Göinge 210 HJÄRSÅS 16:14 2017-05-31 40 20 1,29 1 992
Hässleholm 210 VÄSTRA HÄGLINGE 4:22 2017-05-31 150 82 1,74 1 840
Osby 210 GRÅSHULT 1:7 2017-05-19 125 20 0,77 6 120
Hässleholm 210 TORMESTORP 57:5 2017-05-05 200 131 1,36 1 527
Hässleholm 210 BILDHUGGAREN 22 2017-05-05 80 42 0,50 1 914
Markaryd 210 EKERYD 1:70 2017-02-07 60 34 1,71 1 791
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Fjärhult 2:10 i Markaryds kommun såldes 2018-03-05 för 95 000 kr om 6 722 kvm. Tomten bedöms ha ett 
sämre läge än värderingsobjektet.  

Tosthult 1:60 i Osby kommun såldes 2018-07-13 för 122 000 kr om 3 864 kvm. Tomten bedöms ha ett likartat 
läge men längre till service och samhälle.  

Frånsett Fornahässle 1:30 visar de fyra köpen ett värde om ca 110 000 kr eller ca 15–30 kr/kvm. Tre av 
köpen bedömdes ha ett sämre läge än värderingsobjekten, det är även här som vi hittar de lägsta kvm-
priserna.  Köpet Tosthult 1:60 får anses som likartat, dock är avståndet till närmsta samhälle längre. Nivån 
om 30 kr/kvm appliceras på värderingsobjektet vilket ger 30 x 5 924 = 175 000 kr (avrundat). 

Enligt skatteverkets har en normaltomt på 2 800 kvm inom värdeområdet ett riktvärde avseende taxerings-
värde om 120 000 kr. Då värderingsobjektet är större än normaltomten samt innehar VA-klass 6 behöver 
värdet korrigeras. Det ökade värdet av större tomtareal tar ut den sämre VA-klassen vilket gör att taxerings-
värdet för värderingsobjektet kvarstår om 120 000 kr. Då taxeringsvärdet skall motsvara 75 % av ett mark-
nadsvärde indikerar detta ett marknadsvärde om ca 160 000 kr.  

Samlad bedömning  
Fastighetens tomtmark kan idag inte bebyggas utan att utan erforderliga markarbeten först genomförs. Mark-
arbetena bedöms som mer kostsamma än för normaltomten i området. Positivt är att det finns stående skogs-
volym som en presumtiv köpare kan tillgodose sig. Rotnetto bedöms täcka den ökade kostnaden för markar-
bete som tomtmarken behöver.  

Tomtmarkens storlek möjliggör att den kan styckas. Men på grund av terrängen i den södra delen av tomten, 
bedöms kostnaderna bli alltför höga. Av den anledningen bedöms en eventuell styckning inte inbringa ett 
högre värde på tomten. 

Mot bakgrund av vad som redovisats i värdeutlåtandet bedöms marknadsvärdet för  
fastigheten Osby Hasslaröd 3:23 vid värdetidpunkten juni 2019 till: 

160 000 kronor 
Etthundra sextio tusen kronor 

 
 
Växjö den 20 juni 2019 

 
Jonas Samuelsson, Svefa AB 
Jägmästare, civilekonom 
Skog och Lantbruksvärderare 

 

Bilaga 1 Allmänna villkor för värdeutlåtande 
Bilaga 2  Fastighetsdatautdrag 
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Källa: Lantmäteriet; ALLMÄN+TAXERING OSBY HASSLARÖD 3:23 Sidan 1 av 1
Värderingsdata, Norra Torggatan 1, 434 30 KUNGSBACKA, Tel: +46 300 735 70 2019-04-08 11:37

FASTIGHET
Beteckning Senaste ändringen i

allmänna delen
Senaste ändringen i
inskrivningsdelen

Aktualitetsdatum i
inskrivningsdelen

OSBY HASSLARÖD 3:23 2010-12-14 13:00 2019-04-03
Nyckel: 120690643
UUID: 909a6a60-0384-90ec-e040-ed8f66444c3f
Socken: Osby
Distrikt: Osby

LÄGE, KARTA
Område N (SWEREF 99 TM) E (SWEREF 99 TM) Registerkarta
1 6247950.0 436217.7

AREAL
Område Totalareal Därav landareal Därav vattenareal
Totalt 5 924 kvm 5 924 kvm 0 kvm

LAGFART
Ägare Andel Inskrivningsdag Akt
19410503-3577
Svensson, Kjell Anders
HASSLARÖD 3029
283 91 OSBY
Bouppteckning: 2010-03-22

1/1 2010-12-14 10/19982

ANTECKNINGAR, INTECKNINGAR och AVTALSRÄTTIGHETER
Fastigheten är gravationsfri.

TAXERINGSINFORMATON
Taxeringsenhet Taxeringsår
SMÅHUSENHET, TOMTMARK TILL HELÅRSBOSTAD (210)
212819-3
Taxeringsdel som utgör taxeringsenhet och omfattar hel
registerfastighet.

2018

Taxvärde Taxvärde byggnad Taxvärde mark Areal
120 000 SEK 120 000 SEK 5924 kvm
Taxerad ägare Andel Ägartyp Juridisk form
19410503-3577
Svensson, Kjell Anders
HASSLARÖD 3029
283 91 OSBY

1/1 Lagfaren ägare /
Tomträttsinnehavare

Fysisk person

Värderingsenhet småhusmark 7446263
Taxvärde Riktvärdeområde Justeringsorsak
120 000 SEK 1273900
Areal Vatten och avlopp Belägenhet
5924 kvm Vatten saknas./Avlopp saknas Ej strand- eller strandnära

tomt. Bostadsbyggnaden
ligger mer än 150 m från
strandlinjen.

Bebyggelsetyp Fastighetsrättsliga
förhållanden

Friliggande Självständig/Brukningscentru
m

ÅTGÄRDER
Fastighetsrättsliga åtgärder Datum Akt
Avstyckning 1977-11-11 11-OSS-1271/77

TIDIGARE BETECKNING
Beteckning Omregistreringsdatum Akt
L-OSBY HASSLARÖD 3:23 1991-09-25 1183-927

URSPRUNG
OSBY HASSLARÖD 3:3

Vii,rdsring ,Data • • • 
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l~~1stighctsbyran C9 
Värdeutlåtande 

Värderingsobjekt 

Ägare 

Fastigheten Osby Hasslaröd 3:26 med adress Hasslaröd 3029, 28391 Osby 

Anders Svensson 
Hasslaröd 3029 
28391 Osby 

med 1 / 1 -del 19410503-3577 
Mobil 073-0643925 

Uppdragsgivare Säljare 

Värderingstidpunkt den 19 november 2019 

Köpare ., Annan Osby Kommun Anders Edwall 

Värderingsändamål Målet med detta värdeutlåtande är att bedöma det mest troliga priset vid en normal 
försäljning på den öppna marknaden vid värderingstidpunkten. Det så kallade 
marknadsvärdet. 

Ohjekttyp 

Tomtareal 

Typkod 

Taxeringsvärde 

Pantbrev 

Belägenhet 

Friköpt, enfamiljshus 

8184 kvm, 

220 

Mark: 162 000 Byggnad: 531 000 

1 stycken, total summa 200 000 kronor 

Inom tätort ., Utom tätort. 

Byggnadstyp 1,5-plansvilla i vinkel 

Boarea + biarea 195 kvm + 116 kvm Taxeringsinformation 

Antal rum 6 varav 4- sovrum 

Byggår 1887 , Ombyggt 1947 

Vatten och avlopp Enskilt vatten året om - borrad brunn 

Totalt taxeringsvärde: 693 000 

Enskilt avlopp - enkammarbrunn med sjunkbrunn utan efterföljande efterhantering. 
Utdömt tillsvidare. 

Uppvärmning Bergvärme (Nibe installerad -05) 

Tak Betongtakpannor 

Fasad Trä 

Fönster 2-glas och 2-glas isoler 

Stomme Trä 

Grundläggning Källare och krypgrund 

4644 DL 
Faslighelsbyrån Frykholmsgalan AB 

Esplanadgatan 3 

2B341 Osby 

Besöksad ress 

Esplanadgatan 3 

Tel 0479-13145 

Fax 0479-31881 

Styrelsens säte Hässleholm Bankgiro 5250-3661 

Org nr 556567-7654 fastlghetsbyran.se 
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Övriga byggnader 

Fastighctsbyrän e 
Ekonomibyggnad 1: tidigare kostall och häststall samt traktorgarage. Gjuten sula. Plåttak. 
Träfasad. Normalt/ok skick. 

2 {2) 

Ekonomibyggnad 2: Maskingarage, bilgarage och snickarverkstad. Gjuten sula. Plåttak. 
Träfasad. Normalt/ok skick. 

Carport för t ex maskiner. Tre platser. Plåttak. Träfasad. Ok skick. 

Bedömningarna nedan besvaras med poängskala 1-5 (1 är mindre bra och 5 är mycket bra). 

Bostadens skick 

Läge 

Efterfrågan på orten 

Ortens allmänna 
utveckling 

Reparation/ 
renoveringshehov 

Närområde 

Beskrivning/Övriga 
upplysningar som 
kan påverka värdet 

Värderings metod 

Marknadsvärde 

Värdering utförd av 

4644DL 

1 2 .,, 3 4 5 

1 2 3 
.,, 

4 s 

1 2 3 
.,, 

4 5 

1 2 3 
.,, 

4 5 

Avloppsanläggning. Äldre el, ytskikt. 

Osby 

Rymlig villa på stor tomt i utkanten av byn. Populärt område med endast ett par km till 
centrum. Boningshuset, med anor från slutet av 1800-talet är väl omhändertaget om än 
dock något slitet interiört med äldre ytskikt, äldre kök och äldre el. 
Värmesystemet är ett kostnadseffektivt sådant, i form av Bergvärmeanläggning från Nibe 
installerad ca 2005. Boningshuset har 6 rum varav 4 sovrum, rymligt kök och ett badrum. 
I källaren finns förrådsutrymmen och tvättstuga. 
På fastigheten finns två stora ekonomibyggnader i normalt skick. Här är gott om utrymme 
för t ex den bilincresserade eller för mindre djurhållning. 
Här finns även stor carport med tre platser, för t ex maskiner. 
Avloppsanläggningen är tillsvidare utdömd. 

Vid värderingen har ortsprismetoden använts. Ortsprismetoden kan beskrivas så att som 
underlag för värderingen används statistik över tidigare försäljningar av jämförbara objekt. 
Hänsyn tas till bl.a storlek, läge, standard och skick. Vissa nyckeltal som för 
genomsnittspris, genomsnittspris per kvm och kvoten av pris/taxeringsvärde (K/T-värdet) 
används vid bedömningen av värdet tillsammans med fastighetsmäklarens erfarenhet och 
kunskap om marknaden på orten. 

1 300 000 kr+/- 75 000 kr 

HU ENMILJONTREHUNDRATUSEN HU 

Fastighetsmäklare 

Fastghetsbyrån Frykholmsgatan AB 

Esplanadgatan 3 

28341 Osby 

Besöksadress 

Esplanadgatan 3 

Tel 0479-13145 

Fax 0479-31881 

Styrelsens säte Hässleholm Bankgiro 5250-3661 

Org nr 556567-7654 fastighatsbyran.se 





rvlOSBY 
~KOMMUN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-02-19 

Samhällsbyggnadsnämnden 

§ 26 

Ny brandstation, Osby tätort 

SBN/2020:43 299 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Ärendet översänds till kommunfullmäktige för avgörande. 

Beslutsgång 
Jonas Matsson (SD) yrkar att ärendet översänds till kommunfullmäktige för 
avgörande. 

Ordförande ställer yrkandet mot avslag och finner att samhällsbyggnads
nämnden har beslutat i enlighet med Jonas Mattssons (SD) förslag till be
slut. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 2019-11-25 KS/2019:294, att byggnation av en 
ny brandstation godkänns samt att framtida placering vidare utreds av sam
häl Is byggnadsnämnden 

Samhällsbyggnad föreslår att den framtida placeringen blir på fastigheten 
Osby Dragspelet 1 och att projektering snarast påbörjas utifrån denna valda 
plats. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse" Ny brandstation, Osby tätort", daterad den 7 februari 
2020, från cheftekniska enheten Anders Edwall och förvaltningschef Mat
hias Karlsson. 

Kommunstyrelsens beslut 2019-11-25, § 193 

Skrivelse" Förenklad förstudie för brandstationen", daterad den 6 november 
2019, från chef tekniska enheten Anders Edwall. 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Sida 
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;XI ,rt~ I OSBY SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum \ J KOMMUN . / 2019-11-25 

Kommunstyrelsen 

§ 193 

Åtgärder enligt Arbetsmiljöverkets underrättelse 
gällande brandstationen i Osby - Räddningstjänstens 
lokaler i Osby 

KS/2019:294 026 

Kommunstyrelsens beslut 

- Byggnation av ny brandstation godkänns. 
- Framtida placering utreds vidare av samhällsbyggnadsnämnden. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 2019-10-30, dnr KS/2019:294, att samhälls
byggnadsnämnden f'ar i uppdrag att utreda hur handlingsplanen utifrån Ar

betsmiljöverkets underrättelse lämpligen kan förverkligas och meddela 
kommunstyrelsen om resultatet av utredningen senast vid kommunstyrel
sens sammanträde 2019-11-25 för beslut och vidare kommunicering med 

Arbetsmiljöverket. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har genomfört en förenklad förstudie för 

brandstationen och slutsats och rekommendation är enligt följande; 
Bristerna i befintlig brandstation är väldigt stora och byggnaden är nästan 5 5 
år gammal. När brandstationen byggdes anpassades utformning och storlek 
efter 1960-talets krav och förutsättningar, vilket i många avseenden skiljer 

sig markant från dagens krav och behov. 
Utifrån detta är det nödvändigt att åtgärder sker och alternativen som finns 
är ett nollalternativ alternativ1 nybyggnation. 
Strikt ekonomiskt är det billigare att bygga om och till befintlig brandstat
ion. Problemen som då uppstår är att det blir väldigt svårt att bedriva verk
samhet i lokalerna under ombyggnadstiden. Problemet med trafiksituationen 
löses inte och det finns ingen möjlighet att angöra en övningsplats i anslut
ning till befintlig brandstation. 

En ny brandstation hade eliminerat ovanstående problem dock med en upp

skattad merkostnad på cirka 9 000 000 kr. 
Andra fördelar med en ny byggnad är framförallt besparingar som kan göras 
med en energieffektivare byggnad som hade sänkt driftkostnaden med ca 
85 000 kr per år och ackumulerat under 50 år som är beräknad livslängd för 
en ny brandstation hade inneburit en kostnadsbesparing med ca 5 000 000 kr 

i driftkostnader på fastigheten. 

Sida 
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ViQSBY 
.AJ KOMMUN 
~-~/ 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2019-11-25 

Slutsatsen och rekommendation är att beslut snarast fattas gällande byggnat
ion av en ny brandstation med placering enligt rapporten "Förenklad förstu
die för brandstationen", daterad 2019-11-06, från chef för tekniska enheten 

Anders Edwall. 

Beslutsgång 
Tommy Augustsson (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att: 

- Byggnation av ny brandstation godkänns, samt att 
- Framtida placering utreds vidare av samhällsbyggnadsnämnden. 

Ordförande ställer yrkandet mot avslag och finner yrkandet bifallet. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2019-11-21, § 119. 

Tjänsteskrivelse "Åtgärder enligt Arbetsmiljöverkets underrättelse gällande 
brandstationen i Osby", daterad 2019-11-14, från chef för tekniska enheten 
Anders Edwall och förvaltningschef Mathias Karlsson. 

Rapport "Förenklad förstudie för brandstationen", daterad 2019-11-06, från 
chef för tekniska enheten Anders Edwall. 

Beslut skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Räddningschef, Jimmie Ask 
Chef tekniska enheten, Anders Edwall 
Förvaltningschef, Mathias Karlsson 
HR-chef, Anna Olsson 

Sida 
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T JÄNSTESKRIVELSE 

Samhällsbyggnad 

Anders Edwall 

0479-52 81 23 

anders.edwall@osby.se 

Ny brandstation, Osby tätort 
Dnr SBN/2020:43 299 

Datum 

2020-02-07 

Samhällsbyggnad förslag till Samhällsbyggnadsnämnden 

Sida 
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Samhällsbyggnad föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att lokalisering av ny 
brandstation blir på fastigheten Osby Dragspelet 1 och att projektering av ny brandstation 
påbörjas. 

Barn konsekvensanalys 
Bedöms inte föreligga behov av tillämpning. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade 2019-11-25 KS/2019:294, att byggnation av en ny 
brandstation godkänns samt att framtida placering vidare utreds av 
sam häl lsby ggnadsnämnden 

Samhällsbyggnad föreslår att den framtida placeringen blir på fastigheten Osby 
Dragspelet 1 och att projektering snarast påbörjas utifrån denna valda plats. 

Se vidare utredning under rubriken "Ärende" 

Finansiering 

Här beskrivs hur förslaget finansieras. Alla tjänsteskrivelser behöver inte ha denna del och 
om den inte behövs är det ok att ta bort rubriken. När det gäller finansieringen ska 
förvaltningen ha samrått med kommunledningsförvaltningens ekonomiavdelning. 

Besöksadress Västra Storgatan 35 Telefon 0479-52 80 00 vx Hemsida www.osby.se PlusGiro 11 16 61-5 
Postadress Samhällsbyggnad Fax 0479-52 82 97 Organisationsnr 212000-0902 Bankgiro 281-6809 
283 80 Osby E-post 

samhallsbyggnad@osby.se 



Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens beslut daterad 2019-11-25 
Förenklad förstudie för brandstationen, daterad 2019-11-06 

Ärende 

Insatstiden för räddningstjänsten är en av de viktigaste nyckelfaktorerna gällande 
placering av en ny brandstation. 

Sida 
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Insatstid är den sammantagna tiden för anspänningstid, körtid och angreppstid. Nedan 
redovisas antal och procent av kommuninvånarna som nås inom olika insatstider. 

Anspänningstid är tiden det tar från att larmet når räddningstjänsten tills första 
räddningsfordonet lämnar brandstation. Anspänningstiden hos Osby räddningstjänst ska 
vara maximalt 5 minuter för Räddningspersonal i beredskap, om inte särskilda skäl finns. 

Körtid är tiden från att räddningsstyrkan lämnar brandstationen tills de anländer till 
olycksplatsen. Körtiden varierar beroende på avstånd, väglag och väderlek. 

Angreppstid är den tid de tar från att räddningsstyrkan kommer till olycksplatsen tills de 
har möjlighet att påbörja de skadeavhjälpande åtgärder som krävs. Det kan handla om att 
ta sig upp i ett höghus, lägga ut slang, eller lokalisera en brand i ett rökfyllt utrymme. 

Viktiga områden samt historiska insatser 
Räddningstjänsten har ett antal områden/objekt som är särskilt viktiga att snabbt kunna nå 
fram till (riskområden samt skyddsobjekt). Dessa kan vi se på bild 1. Dimensionerande är 
även järnvägsviadukten vid S. Portgatan som är för låg för några av de tunga 
räddningsfordonen vilket gör att järnvägen delar tätorten i två delar som bara kan nås via 
Rv 15. 

,_._._ ___ ---·- "l' 

Bild I Riskområden, skyddsobjekt och andra intressanta punkter. 
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Statistik för tio år om var de flesta insatserna sker i insatsområdet visar att en majoritet har 
skett i de östra delarna av området. Förutom insatserna i de östra delarna av tätorten kan 
vi se att Rv 23, Rv 15 och Glimåkravägen är stora riskobjekt med många olyckor. Se bild 
2 och 3. 

111 -u 
O e.1 11, 
O n•-~• 
Q t,1i~ -~-
Bild 2 Placering av insatser 

!11 n 
El M i: , 

Q m , \:J 

Bild 3 Placering av insatser 

~ r; 
l :l,t 

{3/~ 
-~~ · . 

__;-.... ·, 

. . ~ 

Utifrån situationen med järnvägsviadukten vid Södra Porttagatan information måste 
brandstationen placeras i Norra delen av Osby tätort i anslutning till Rv 15 för att körtiden 
ska kunna minimeras. 
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Utredda förslag längs med Rv 15 

Samhällsbyggnad har tillsammans med Räddningschefen funnit två alternativ för 
placeringar i norr längs med RV 15 och gjort en SWOT-analys på bägge platser. 
Förslagen benämns framgent i denna skrivelse med arbetsnamnen "Mossvägen" 
och "Kälsvedsvägen". 

Placering Mossvägen 

Bilden beskriver möjliga placeringar längs med Mossvägen 

Styrkor 
I dagsläget bor och arbetar flest av deltidsbrandmännen i nordvästra delen av tätorten 
Svagheter 
- Detaljplan saknas vilket innebär att byggnationen och projekteringen fördröjs med minst 
9 månader. 
- Markförutsättningarna vid värmeverket är dåliga då delar av marken består av torv samt 
att det kräver att värmeverket avstår från mark för att en brandstation ska få plats. 
- Den andra placeringen är nära bostäder vilket kan skapa en olägenhet för boende. 
- Deltidsbrandmän kan inte bo i eller arbeta vid sydöstra industriområdet då 
anspänningstiden blir för lång. 
Möjligheter 
- I framtiden utreds möjligheten att köpa mark i Mossvägens förlängning och förlänga 
Mossvägen ner till Hässleholmsvägen (mellan Spegeldammen och Hasslaröd syd) vilket 
då hade förändrat körvägarna vid insatser söder om Osby tätort. 
Hot 
- Vid en försening av byggnation föreligger det ett hot om vite från Arbetsmiljöverket 



Placering Kälsvedsvägen 

Bilden beskriver möjlig placeringar längs med Kälsvedsvägen 

Styrkor 
- Detaljplan är redan färdig och bygglov kan skickas in när projektering är färdig. 
- Deltidsbrandmän kan bo och arbeta i princip hela Osby tätort inklusive sydöstra 
industriområdet. 
- Det är en högersväng in till området för de flesta deltidsbrandmän vilket minskar 
anspänningstiden. 
- Flest insatser för räddningstjänsten görs i östra delen av Osby. 
- Insatstiden för Killeberg kommer att minska. 
Svagheter 
- I dagsläget bor och arbetar flest deltidsbrandmän i västra delen av tätorten. 
Möjligheter 
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- Framtida utbyggnationer av industriområden kommer att ske på Osby Industripark varpå 
samtliga nyetableringar hamnar nära brandstationen. 
- Det finns svårighet att rekrytera deltidsbrandmän och i framtiden är det viktigt att täcka 
upp Lönsboda vid det fall att det saknas deltidsbrandmän i Lönsboda. 
- Det är möjligt att anlägga ett övningsområde. 
- Då vi inte vet var framtidens deltidsbrandmän kommer att bo eller arbeta är det viktigt 
att täcka in så stor del som möjligt av tätorten gällande anspänningstid. 
Hot 
- I framtiden spår samhällsbyggnad att utbyggnationen av nya bostäder kommer att ske i 
Sydvästra delen av Osby tätort i Skeingevägens förlängning . 



Anspänningstid 

Nedanstående karta visualiserar fem minuters anspänningstid beroende på de olika 
förslagen på ny placering av brandstation. 

Metod 
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Genom att använda karttjänsten i Eniro kartor har gränsen för 5 minuters körväg 
markerats på olika vägar i anslutning till Osby tätort. Vilka vägar/mätpunkter som använts 
framgår hyfsat väl på kartbilden. Strecken mellan mätpunkterna är interpolerade för att ge 
en mer sammanhållen bild 

Antagande 1 
Tiden 5 minuter är den tid som använts som godtagbar körtid men i begreppet 
"anspänningstid" så ska personalen även klä sig och hoppa upp i bilarna inom 5 minuter. 
Antag här att tiden som kan sparas då personalen inte behöver följa gällande 
hastighetsbegränsningar kan kvittas mot tiden som behövs för att byta om och "spänna 
an". 

Antagande 2 
Kartan är ungefärlig och visar på skillnad för en beräknad 5-minuterszon för de två 
förslagen till placering av ny brandstation. Eventuella felkällor bedöms slå lika på för de 
båda förslagen vilket gör att kartan kan användas för att jämföra placeringsförslag men 
inte för att ange var personal faktiskt kan bo/jobba. I en rekryteringssituation avgörs detta 
från fall till fall och vid tveksamheter provkörs sträckorna. 
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Resultat anspänningstid 
Med nuvarande vägnät är förslagen i princip likvärdiga gällande västra delen av Osby 
tätort med undantag för några gator längst ut mot Hasslarödhållet. För Östra delarna faller 
däremot hela industriområde SO, delar av Kråkeskogen, delar av Marklunda samt 
området runt Klinten bort. 

Slutsats 
Genom att gå igenom SWOT-analysen för bägge placeringarna förefaller alternativet med 
Kälsvedsvägen som det klart bättre alternativet utifrån perspektiven 

• Var framtida personal kan arbeta, då sydöstra industriområdet samt delar av 
nordöstra industriområdet faller bort vilket vore olyckligt. 

• Tidsaspekten med ett att dagens brandstation inte uppfyller arbetsmiljökraven och 
ett vitesförläggande är överhängande om projektet försenas när det redan idag 
finns en fungerande detaljplan för alternativet Kälsvedsvägen. 

• Möjlighet till övningsområde 

• Goda markförutsättningar vilket ger en billigare etablering 

• Snabbare insatstid till Killeberg och Rv 15 samt Rv 23, då flest insatser sker i östra 
delarna. 

Mathias Karlsson 

Samhällsbyggnadschef 
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Sammanfattning 

Kommunstyrelsen beslutade 2019-10-30 dnr: KS/2019:294 att ge 

Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att utreda hur handlingsplanen utifrån 

Arbetsmiljöverkets underrättelse lämpligen kan förverkligas och meddela 

kommunstyrelsen om resultatet av utredningen senast vid kommunstyrelsens 

sammanträde 2019-11-25 för beslut och vidare kommunicering med 

Arbetsmiljöverket.  

Handlingsplanen består av 11 punkter vilket behandlas i denna rapport.  

Platsbesök har skett på befintlig räddningsstation där bristerna gåtts igenom. 

Handlingsplanen som beslutats av kommunstyrelsen har gåtts igenom och 

samband med genomgången intervjuades Räddningschefen. Utredning av 

befintlig detaljplan där brandstationen idag är lokaliserad har gjorts samt 

detaljplaner i nordöstra delarna av Osby tätort har gåtts igenom för att 

säkerställa vad som kan göras med befintlig brandstation samt var en 

eventuell ny brandstation kan placeras. 

Slutsatsen och rekommendation är att beslut snarast fattas gällande 

byggnation av en ny brandstation med placering enligt denna rapport.  
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1 Inledning 

Kommunstyrelsen beslutade 2019-10-30 dnr: KS/2019:294 att ge 

Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att utreda hur handlingsplanen utifrån 

Arbetsmiljöverkets underrättelse lämpligen kan förverkligas och meddela 

kommunstyrelsen om resultatet av utredningen senast vid kommunstyrelsens 

sammanträde 2019-11-25 för beslut och vidare kommunicering med 

Arbetsmiljöverket.  

Handlingsplanen består av 11 punkter vilket behandlas i denna rapport.  

 Bakgrund 

Osby brandstation ritades 1965 och byggdes kort där efter och närmar sig 

snart 55 år. Byggnaderna är slitna och har stora brister både tekniskt och 

arbetsmiljömässigt. Området utmed Norra Infartsgatan och Industrigatan är 

ett riskområde för påkörning av boende, men framförallt barn och elever på 

väg till och från Klockarskogsskolan som är granne med brandstationen. 

Begränsningar i framkomlighet med flertalet övergångsställen och farthinder 

i form av farthinder vid övergångsstället.  

Arbetsmiljöverket har krävt en handlingsplan för att åtgärda 

arbetsmiljöbristerna som finns med den befintliga brandstationen.  

 Problemområde 

Rapporten är skriven för att utreda och förslå lämpliga åtgärder för 

nedanstående brister som är tagna direkt från den beslutade handlingsplanen. 

1. Utrymmet för förvaring och ombyte av larmkläder är trångt och har 

brister i sin ventilation. Risk för kollisioner vid utryckning och 

kontaminering av privata kläder 

2. Utrymmet för dusch, omklädning och saneringsbastu är inte 

dimensionerat för antalet arbetstagare i räddningstjänsten. Där finns 

inte heller separata möjligheter för kvinnor och män att sanera sig 

och sköta hygien efter insats. Arbetet utförs av både kvinnor och män 

och arbetet som utförs är bland annat svettdrivande. Detta kan 

medföra stress för medarbetarna och försvårar möjligheten till den 

personliga hygienen. 

3. Placering av räddningstjänstens lokaler är i ett känsligt område med 

bland annat skolor, lekplatser och bostäder där det finns risk för 

tredje man kan bli påkörd vid utryckning. Varning till omgivningarna 

uppges höras först då utryckningsfordon lämnar. Inkallad personal 

kör till brandstationen med krav att inställa sig snabbt, vilket ökar 

riskerna för kollision med tredje man. Personal upplever oro och 

stress med anledning av detta.  

4. Personer utifrån kan enkelt ta sig in på brandstationen med risk för 

stöld av personliga föremål hos personalen och att obehöriga 

uppehåller sig i lokalerna med risk för hot och våld. 

5. Gymmet på brandstationen upplevs som litet och inte ändamålsenligt 

för verksamhetens krav. Ventilationen är ej tillräcklig. Det är 

nödvändigt att personal tränar för att kunna möte de fysiska och 

psykiska utmaningar som utryckningar innebär. Dessutom uppges 

1.1 

1.2 
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gemensam träning dör deltidsbrandmän som inte är lokaliserade i 

lokalerna främja teamandan och effektivitet vid insatser.  

6. Avgaser sprids in i kontorsutrymme, fikarum och undervisningssal. 

Avgaserna kommer från fordon i vagnhallen. Diesel och 

bensinavgaserna kan medföra hälsorisker för dem som utsetts. 

Anledningen till spridningen av avgaserna anges dels bero på 

dåligtätning mellan vagnhall och övriga lokaler i byggnaden, dels på 

ofullständigt avgasutsug i vagnhallen. 

7. Inomhusklimatet anges vara för varmt på sommaren och kallt på 

vintern. Lokalerna anges vara dragiga med kallras från fönster. Detta 

medför obehag och kan utgöra en risk för felaktiga beslut vid 

larmsituation och en ökning av upplevd stress i arbetet.  

8. Förrådsutrymmena är otillräckliga, risk för sammanblandning av 

rengjord och smutsig utrustning, vilket medför ökad risk för 

kontaminering av farliga ämnin. Vid inspektion förvarades livsmedel 

tillsammans med räddningsmaterial. 

9. Kök och fikarum ej ändamålsenligt för de antal personer som 

utnyttjar det. Det används även av kursdeltagare. Lokalerna är 

bullriga när flera personer vistas där och med markant överhörning 

tillintilliggande kontorsrum. Störande buller ökar stressnivån och gör 

det svårare att koncentrera sig.  

10. Elrum med dess installationer visar på eventuell sårbarhet som ökar 

riskerna för störningar av nödvändig kommunikation vid larm och 

utryckning. En elrevision är beställd, men det är nödvändigt att säkra 

vitala funktioner i verksamhetes drift. Funktionsstörningar i 

kommunikation och teknisk i en verksamhet ökar riskerna för stress 

genom svårigheter att utföra räddningsinsatser.  

11. Brandstationen saknar back-up system med reservström. Det förvårar 

allvarligt möjligheterna att utföra räddningsinsatser vid händelse av 

ett strömavbrott. Brandstationen har visserligen reservkraftaggregat i 

ett förråd men den funktionstestas inte regelbundet och är inte heller 

inkopplat på elsystemet. Detta medför risk och påtaglig fördröjning 

av räddningsinsatserna och en ökad stress för personalen för vad som 

kan ske vid utryckning som sammanfaller vid strömavbrott. 

 Syfte och mål 

Syftet och målet med denna rapport är att utreda hur handlingsplanen utifrån 

Arbetsmiljöverkets underrättelse lämpligen kan förverkligas och meddela 

kommunstyrelsen om resultatet av utredningen. Där de 11 punkterna 

besvaras.  

 Avgränsning 

Rapporten är avgränsad till att enbart besvara de 11 punkterna. 

 

 

1.3 

1.4 
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 Metod 

Platsbesök har skett på befintlig räddningsstation där bristerna gåtts igenom. 

Handlingsplanen som beslutats av kommunstyrelsen har gåtts igenom och 

samband med genomgången intervjuades Räddningschefen. Utredning av 

befintlig detaljplan där brandstationen idag är lokaliserad har gjorts samt 

detaljplaner i nordöstra delarna av Osby tätort har gåtts igenom för att 

säkerställa vad som kan göras med befintlig brandstation samt var en 

eventuell ny brandstation kan placeras.  

 

Diskussion har även skett med Trafik- och gatuingenjör och planarkitekt 

gällande befintlig och eventuell framtida placering. Nyckeltal i utredningen 

har tagits fram via Boverket, REPAB och samhällsbyggnad har använt sig av 

beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund vid framtagande av rapporten.  

2 Resultat 

Resultatet beskriver två alternativ som utretts vilka är ett ”nollalternativ” att 

om- och tillbyggnad sker av befintlig brandstation. Det andra alternativet är 

en nybyggnation på annan plats.  

 Nollalternativet 

Nuvarande brandstationsbyggnad är belägen i korsningen Norra Infartsgatan 

/ Industrigatan i nordvästra delen av Osby tätort och utgörs av en byggnad 

med parkeringsplats på baksidan. Huset är byggt i suterräng och källare där 

gym, dusch och elcentral återfinns, vilket innebär att även bottenvåningen på 

baksidan är under marknivå. I bottenvåningen återfinns omklädningsrum, 

förråd, verkstad och inrymmer vagnhallen med nio portar som idag är för 

smala och för låga. Vilket innebär att samtliga fordon ej har möjlighet att 

parkeras inomhus. Sidospeglarna behöver även fällas in för att en brandbil 

ska kunna köra in. Plan 2 innehåller, kontor, fikarum och utbildningslokaler. 

Där återfinns även vilorum och plats för övernattning för 

ambulansverksamheten som är samlokaliserad. På fastigheten finns även ett 

slangtorn som inte längre är i bruk då det är utdömt och man får enbart vistas 

i slangtornet tillfälligt. Det är förbjudet att användas som slangtorn 

(hängning och torkning av slang)  

När brandstationen byggdes anpassades utformning och storlek efter 1960-

talets krav och förutsättningar, vilket i många avseenden skiljer sig markant 

från dagens krav och behov. Byggnaden och de olika funktionerna har med 

åren blivit alltmer föråldrade och slitna, bland annat har fordonen blivit 

större varpå de största ej längre får rum. Fordon och utrustning är förändrad 

och tar mer plats vilket stationen inte är anpassad för. Omklädningsrum 

byggdes inte för att avskilja arbetskläder och privata kläder vilket gör att 

privata kläder kontamineras efter insatserna. Även räddningstjänsten har 

börjat bli jämställd och numera finns även kvinnlig personal som behöver 

byta om.  

Förutom byggnadernas brister så är marken på baksidan i annan höjd samt 

misstanke om berg finns, vilket också medför stora utmaningar. En 

renovering av brandstationen, skulle bli omfattande och kostsam, men 

framförallt komplicerad med tanke på nuvarande verksamhet som måste 

pågå under byggtiden och med en acceptabel arbetsmiljö för personalen. Det 

är även komplicerat att bygga till framförallt omklädningsrum för att ordna 

1.5 
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med snabb access till vagnhallen som ligger på framsidan med en gammal 

slangtunnel och förråd emellan sig med tjocka betongväggar där bärighet 

behöver beräknas för att överhuvudtaget utröna möjlighet att kunna bygga 

till.  

Ombyggnation krävs av befintliga ytor vilket även det visar på svårigheter 

att göra större och anpassade rum istället för som idag mindre förrådsrum.  

En kostnadsuppskattning har gjorts med följande förutsättningar. 

Brandstationen behöver uppskattningsvis för att möta krav och behov uppgå 

till ca 2 000 kvm. Dagens brandstation är 1 514 kvm, där 

ambulansverksamheten idag använder 140 kvm. Det innebär att 

tillbyggnaden behöver bli ca 626 kvm.  

Kostnad för tillbyggnaden uppskattas till 25 000 000 kr utifrån ett nyckeltal 

på 40 000 kr per kvm. Övriga ytor behöver samtidigt byggas om, där 

ventilation, värme, kyla, reservkraft ordnas enligt de brister som 

handlingsplanen påtalat. Renoveringen och ombyggnationen uppskattas till 

13 000 per kvm vilket resulterar i en kostnad av 19 682 000 kr. Den totala 

kostnaden för om- och tillbyggnad landar då uppskattningsvis på ca 44,7 

mnkr. Tillkommande kostnader för utrymning av befintlig är inte beräknade. 

Dagens brandstation ligger i ett riskområde med skada för tredje man vid in- 

och utryckningar. För att eliminera problemet är förslaget att införa planskild 

korsning vid övergångsställen. Kostnaden beräknas inte i rapporten då denna 

lösning ej är aktuell. 

Räddningstjänsten saknar idag permanent plats för sin övningsverksamhet, 

denna verksamhet bedrivs idag bland annat på Revingehed och är ej möjlig 

att anlägga vid befintlig räddningsstation.  

 
Bild 1. Flygfoto över nuvarande brandstation. I norr ses korsningen med övergångsställen. 
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 Ny brandstation 

2.2.1 Område vid Kälsvedsvägen 

Den förenklade förstudien har begränsats till ett område i den nordöstra 

delen där insatstiderna kan hållas, trafiksituationen är god samt detaljplanen 

inte behöver förändras. 

 

Bild 2. Området vid Kälsvedsvägen 

Förslaget innebär att verksamheten etableras på fastigheten Dragspelet 1 

vilken ägs av Osby kommun. Fastigheten är 9 994 kvm och detaljplanen 

anger allmänt ändamål vilket innebär att ingen detaljplaneförändring krävs.  

Närmsta granne ligger ca 120 m bort och bostadsområdet i öster ca 250 m 

vilket minimerar störningseffekter i form av exempelvis ljud. Placeringen 

innebär också stor närhet till RV 15 som är huvudstråket till, från och genom 

Osby tätort.  

Markförutsättningarna är goda med lite skogsvegetation och möjligheten att 

etablera ett övningsområde inom fastigheten är stor. Det hade i sin tur gett en 

kostnadsbesparing att kunna öva på hemmaplan med ca 300 000 kr per år. 

2.2.2 Utformning byggnad 

Följande förutsättningar krävs i utformningen av en ny brandstation.  

• Åtta arbetsplatser fördelat på fem rum. 

• Matplats / Fikarum för 25 personer (Personal samt besökare) 

• Utbildningslokal för 25 personer 

• Omklädningsrum med plats för 30 herrar och 10 damer. Där en 

separering av arbetskläder och privata kläder sker med en avskiljande 

dusch för 5 personer som kan tvaga sig samtidigt. 

2.2 
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• Gym för 10 samtidiga användare. 

• Ledningscentral för insatser ca 30 kvm 

• Utrymme för SIGNE bredvid ledningscentralen, SIGNE är ett 

krypterat signalskyddssystem. 

• Vagnhall med plats för en ambulans, fem lastbilar, fyra personbilar i 

utryckningstjänst samt tre personbilar för förrättning och utbildning, 

fem släpar med fyrhjuling, båt etc. Det krävs totalt tio portar in i 

vagnhallen för utryckningsfordon och en-tre för personbilar. 

• Tvätthall för rengöring av fordon 

• Saneringsrum för använd utrustning vid insatser 

• Rökskyddsverkstad med plats rökdykningsutrustning 

• Verkstad med ett kemrum i anslutning som ska vara avskilt.  

• Varmförråd för förvaring av räddningsmateriel samt utrustning. 

Det krävs i anslutning till fastigheten utryckningsljus som kan stoppa 

trafiken vid en utryckning. 

Ovanstående krav för en funktionsduglig brandstation resulterar i en 

byggnadsstorlek på ca 2 000 kvm varav vagnhallen är ca 1 300 kvm.  

En kostnadsuppskattning ger en investeringskostnad på ca 54 mnkr. 1 300 

kvm med nyckeltalet 20 000 kr per kvm och 700 kvm med nyckeltalet 

40 000kr per kvm. 

Det är viktigt att beakta möjligheten att hålla ner projekteringskostnaderna 

då andra kommuner tämligen nyligen byggt nya brandstationer varpå det 

finns en möjlighet att slippa uppfinna hjulet på nytt. 

2.2.3 Tidplan 

Projektering beräknas ta ca 6 månader efter beslut och byggtiden beräknas 

till 24 månader.  

Total tid från beslut till att en ny brandstation kan vara på plats är 2,5 år.  
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3 Lösningsförslag beroende på alternativ 

 Om- och tillbyggnad 

1. Utrymmet för förvaring och ombyte av larmkläder är trångt och 

har brister i sin ventilation. Risk för kollisioner vid utryckning 

och kontaminering av privata kläder 

Det går inte att uppnå utan en om- och tillbyggnad. 

2. Utrymmet för dusch, omklädning och saneringsbastu är inte 

dimensionerat för antalet arbetstagare i räddningstjänsten. Där 

finns inte heller separata möjligheter för kvinnor och män att 

sanera sig och sköta hygien efter insats. Arbetet utförs av både 

kvinnor och män och arbetet som utförs är bland annat 

svettdrivande. Detta kan medföra stress för medarbetarna och 

försvårar möjligheten till den personliga hygienen. 

Det går inte att uppnå utan en om- och tillbyggnad. 

3. Placering av räddningstjänstens lokaler är i ett känsligt område 

med bland annat skolor, lekplatser och bostäder där det finns 

risk för tredje man kan bli påkörd vid utryckning. Varning till 

omgivningarna uppges höras först då utryckningsfordon lämnar. 

Inkallad personal kör till brandstationen med krav att inställa 

sig snabbt, vilket ökar riskerna för kollision med tredje man. 

Personal upplever oro och stress med anledning av detta. 

Det går att avveckla lekplatsen. Risker utifrån skola och boende går 

inte att lösa. 

4. Personer utifrån kan enkelt ta sig in på brandstationen med risk 

för stöld av personliga föremål hos personalen och att obehöriga 

uppehåller sig i lokalerna med risk för hot och våld. 

Samhällsbyggnad byter passersystem och dörrar och det beräknas 

vara klart till årsskiftet 2019/2020. 

5. Gymmet på brandstationen upplevs som litet och inte 

ändamålsenligt för verksamhetens krav. Ventilationen är ej 

tillräcklig. Det är nödvändigt att personal tränar för att kunna 

möte de fysiska och psykiska utmaningar som utryckningar 

innebär. Dessutom uppges gemensam träning dör 

deltidsbrandmän som inte är lokaliserade i lokalerna främja 

teamandan och effektivitet vid insatser.  

Problemet kan lösas genom att personalen får gymkort på ett gym. 

Det går inte att uppnå utan en om- och tillbyggnad på befintlig 

brandstation 

6. Avgaser sprids in i kontorsutrymme, fikarum och 

undervisningssal. Avgaserna kommer från fordon i vagnhallen. 

Diesel och bensinavgaserna kan medföra hälsorisker för dem 

som utsetts. Anledningen till spridningen av avgaserna anges dels 

bero på dåligtätning mellan vagnhall och övriga lokaler i 

byggnaden, dels på ofullständigt avgasutsug i vagnhallen. 

Det är möjligt att installera avgasventilation såsom förekommer hos 

exempelvis bilprovningen. Beräknad kostnad uppgår till ca 

750 000kr, utöver denna kostnad tillkommer ombyggnadskostnad för 

fordonen. 

3.1 
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7. Inomhusklimatet anges vara för varmt på sommaren och kallt på 

vintern. Lokalerna anges vara dragiga med kallras från fönster. 

Detta medför obehag och kan utgöra en risk för felaktiga beslut 

vid larmsituation och en ökning av upplevd stress i arbetet. 

Dörrar och fönster behöver bytas, det hjälper dock inte för värmen. 

Det kräver ett nytt ventilationssystem med komfort kyla. Det innebär 

nytt ventilationsaggregat och helt nya ventilationskanaler i samtliga 

lokaler. 

8. Förrådsutrymmena är otillräckliga, risk för sammanblandning 

av rengjord och smutsig utrustning, vilket medför ökad risk för 

kontaminering av farliga ämnen. Vid inspektion förvarades 

livsmedel tillsammans med räddningsmaterial. 

En container är möjliga att hyra för förvaring utanför byggnaden. Det 

resulterar dock i att insatstiderna påverkas till en ej acceptabel nivå.  

9. Kök och fikarum ej ändamålsenligt för de antal personer som 

utnyttjar det. Det används även av kursdeltagare. Lokalerna är 

bullriga när flera personer vistas där och med markant 

överhörning tillintilliggande kontorsrum. Störande buller ökar 

stressnivån och gör det svårare att koncentrera sig.  

En vägg behöver byggas upp mellan kontor och fikarummet. Ett 

förbud för kursdeltagare att vistas i lokalerna har införts. De fikar 

numera i lektionssalen vilket i sig är ett arbetsmiljöproblem.  

10. Elrum med dess installationer visar på eventuell sårbarhet som 

ökar riskerna för störningar av nödvändig kommunikation vid 

larm och utryckning. En elrevision är beställd, men det är 

nödvändigt att säkra vitala funktioner i verksamhetes drift. 

Funktionsstörningar i kommunikation och teknisk i en 

verksamhet ökar riskerna för stress genom svårigheter att utföra 

räddningsinsatser.  

El revisionen är färdig och åtgärder är beställda och klara till 

årsskiftet 2019/2020. 

11. Brandstationen saknar back-up system med reservström. Det 

förvårar allvarligt möjligheterna att utföra räddningsinsatser vid 

händelse av ett strömavbrott. Brandstationen har visserligen 

reservkraftaggregat i ett förråd men den funktionstestas inte 

regelbundet och är inte heller inkopplat på elsystemet. Detta 

medför risk och påtaglig fördröjning av räddningsinsatserna och 

en ökad stress för personalen för vad som kan ske vid utryckning 

som sammanfaller vid strömavbrott. 

Utredning pågår just nu gällande inköp av en reservelverksbyggnad 

som är flyttbar och kan flyttas vid behov av ombyggnation eller 

nybyggnation 
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 Nybyggnation 

Samtliga brister åtgärdas vid en nybyggnation. 

4 Slutsatser och rekommendationer 

Bristerna i befintlig brandstation är väldigt stora och som tidigare beskrivits 

är byggnaden nästan 55 år gammal. När brandstationen byggdes anpassades 

utformning och storlek efter 1960-talets krav och förutsättningar, vilket i 

många avseenden skiljer sig markant från dagens krav och behov. 

Utifrån detta är det nödvändigt att åtgärder sker och alternativen som finns är 

ett nollalternativ alternativt nybyggnation. 

Strikt ekonomiskt är det billigare att bygga om och till befintlig brandstation. 

Problemen som då uppstår är att det blir väldigt svårt att bedriva verksamhet 

i lokalerna under ombyggnadstiden. Problemet med trafiksituationen löses 

inte och det finns ingen möjlighet att angöra en övningsplats i anslutning till 

befintlig brandstation. 

En ny brandstation hade eliminerat ovanstående problem dock med en 

uppskattad merkostnad á ca 9 000 000kr. 

Andra fördelar med en ny byggnad är framförallt besparingar som kan göras 

med en energieffektivare byggnad som hade sänkt driftskostnaden med ca 85 

000 kr per år och ackumulerat under 50 år som är beräknad livslängd för en 

ny brandstation hade inneburit en kostnadsbesparing med ca 5 000 000 kr i 

driftkostnader på fastigheten. 

Slutsatsen och rekommendation är att beslut snarast fattas gällande 

byggnation av en ny brandstation med placering enligt denna rapport.  

 

 

 

 

Anders Edwall 
Chef Tekniska Enheten  
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Samhällsbyggnad    
Anders Edwall    
0479-52 81 23    
anders.edwall@osby.se    

 

Besöksadress Västra Storgatan 35 

Postadress Samhällsbyggnad 

283 80 Osby 

Telefon 0479-52 80 00 vx 

Fax 0479-52 82 97 

E-post 

samhallsbyggnad@osby.se 

Hemsida www.osby.se 

Organisationsnr 212000-0902 
PlusGiro 11 16 61-5 
Bankgiro 281-6809 

 

 

Komplettering utredning ny brandstation, Osby tätort 
Dnr SBN/2020:43 299   

 

Alternativ placering Äppelodlingen till tidigare utredda 

 
Bilden beskriver möjlig placering på ”Äppelodlingen” 

Enligt den förenklade förstudien för en ny brandstation kommer en brandstation att 

behöva bli ca 2 000 kvm stor varav vagnshallen med 13 portar bli 1 300 kvm stor. 

Samtidigt behöver man placera omklädningsrum i direkt anslutning till vagnshallen. Ca 

200-300 kvm av byggnaden kan läggas på plan 2, bland annat utbildningsrum, pausrum 

och kontor.  

 

I ovanstående yta är inte framtida samförläggning med ambulans eller polis inräknad 

vilket gör att ett minst 2 000 kvadrat byggnadsyta i markplan behövs.  
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Bild över byggbart område samt byggnadsavtryck 

Ovanstående illustration gör att en djupare analys av anspänningstid, markförutsättningar, 

detaljplan osv ej behöver utredas vidare. Då markytan är för liten. 

 

Slutsats 

Förutsättningarna för att placera en framtida brandstation på ”Äppelodlingen” finns inte. 

Då markytan är för liten. 

 

 

Anders Edwall 

Chef Tekniska Enheten 

I' 

\ , 
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Gunnar Elvingsson 
0479528161 
gunnar.elvingsson@osby.se 

Besöksadress Västra Storgatan 35
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Bankgiro 281-6809

Bokslut och årsredovisning för år 2019
Dnr KS/2020:4 049  

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till 
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige 

 Årsredovisningen godkänns med bedömningen att Osby kommun hade god 
ekonomisk hushållning för år 2019.

 Förslag till balanskravsavstämning, innebärande att kommunen inte har något 
negativt resultat att återställa 2019, godkänns.

 Ett belopp på 8,1 mnkr avsätts till resultatutjämningsreserven.

Barnkonsekvensanalys

Ärendet berör inte barn.

Sammanfattning av ärendet

Ekonomienheten har upprättat förslag till årsredovisning 2019 med bokslutshandlingar, 
balanskravsavstämning, koncernredovisning (sammanställd redovisning) och 
verksamhetsberättelser.

Årsredovisning 2019 är överlämnad till kommunens revisorer och revisionsberättelse 
avlämnas efter kommunstyrelsens behandling av ärendet.

Osby kommun redovisar för år 2019 ett resultat på 26,9 mnkr. Balanskravsresultatet 
uppgår till 16,2 mnkr. Kommunen har inte några negativa resultat att täcka sedan tidigare 
år. I enlighet med antagna riktlinjer för god ekonomisk hushållning har kommunen 
möjlighet att avsätta 8,1 mnkr till resultatutjämningsreserven. 

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse kommunstyrelseförvaltningen, 2020-02-19

Rapport – Årsredovisning 2019

Presentation – Årsredovisning 2019
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Kommunfullmäktige

Petra Gummeson Gunnar Elvingsson 
Kommundirektör Ekonomichef 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2020-02-26 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

§ 20 

Årsredovisning och bokslut 2019 

KS/2020:4 049 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Förslag till kommunstyrelsen 
Förslag till kommunfullmäktige 

- Årsredovisningen godkänns med bedömningen att Osby kommun 
hade god ekonomisk hushållning för år 2019. 

- Förslag till balanskravsavstämning, innebärande att kommunen inte 
har något negativt resultat att återställa 2019, godkänns. 

- Ett belopp på 8, I mnkr avsätts till resultatutjämningsreserven. 

Barn konsekvensanalys 

Ärendet berör inte barn. 

Sammanfattning av ärendet 

Ekonomienheten har upprättat förslag till årsredovisning 2019 med bok
slutshandlingar, balanskravsavstämning, koncernredovisning (sammanställd 
redovisning) och verksamhetsberättelser. 

Årsredovisning 2019 är överlämnad till kommunens revisorer och revis
ionsberättelse avlämnas efter kommunstyrelsens behandling av ärendet. 

Osby kommun redovisar för år 2019 ett resultat på 26,9 mnkr. Balanskravs
resultatet uppgår till 16,2 mnkr. Kommunen har inte några negativa resultat 
att täcka sedan tidigare år. I enlighet med antagna riktlinjer för god ekono
misk hushållning har kommunen möjlighet att avsätta 8,1 mnkr till resultat
utjämningsreserven. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse "Bokslut och årsredovisning för år 2019", daterad 2020-02-
19, från ekonomichef Gunnar Elvingsson och kommundirektör Petra Gum
messon. 
Presentation - Årsredovisning 2019, version 2020-02-19 
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INLEDNING 

 

Kommunstyrelsens ordförande har ordet 

Året inleddes med att Centerpartiet, Moderaterna, Kristdemo-

kraterna och Liberalerna tog över ledningen i Osby kommun. 

Vi leder kommunen i minoritet vilket har gjort att vi har lagt 

stor vikt vid att söka samförstånd mellan de tre olika politiska 

blocken i kommunfullmäktige. 

Efter mars månads budgetuppföljning visade nämnderna en 

negativ prognos med ett underskott på 18,3 miljoner kronor. 

Kommunens nämndspresidier har tillsammans med kommun-

styrelsens arbetsutskott och kommunledningsgruppen lagt 

ner ett stort arbete på att få en budget i balans och fortsatt det 

effektiviseringsarbete som inleddes under 2018. Efter Allian-

sens första år vid makten visar nämnderna gemensamt ett 

överskott om 3,3 miljoner kronor, och ett positivt resultat för 

nämnderna har inte uppnåtts sen 2015. Totalt gör kommunen 

för året ett resultat på 16,2 miljoner kronor (balanskravsresul-

tat), vilket motsvarar 2% av skatter och bidrag. 

I budgeten för 2019 gjorde vi stora satsningar på vård, skola 

och omsorg. Barn- och utbildningsnämndens budgetram utö-

kades med sex miljoner kronor och hälsa- och välfärdsnämn-

dens budget utökades med elva miljoner kronor (varav 5 

mnkr som tilläggsbudget i juni). Dessa budgetökningar kunde 

vi genomföra utan att skattesatsen har höjts sen 2015. Under 

året slog vi också ”all time high” när det gäller investeringar, 

totalt genomförde kommunen investeringar för 198 miljoner 

kronor. Aldrig tidigare har Osby kommun investerat så 

mycket under ett och samma år och för att klara dessa inve-

steringar behövde kommunen låna upp 100 miljoner kronor. 

Av de totala investeringarna har 140 miljoner kronor gått till 

de nya förskolorna i Lönsboda och Osby. I Lönsboda kommer 

den nya förskolan med 8 avdelningar att invigas i slutet av 

juni och den nya förskolan i Osby med 10 avdelningar invigs 

i mitten av november. Vi har också lagt mycket pengar på att 

förbättra standarden på gator och vägar i våra samhällen, to-

talt 6 miljoner kronor. 

Vid kommunfullmäktiges junisammanträde antogs nya mål-

områden för kommunen: Attraktiv och hållbar boendekom-

mun, Utveckling och tillväxt samt Trygghet hela livet. 

Kommunen har sålt ett antal villatomter i Osby, Lönsboda 

och Killeberg/Loshult och det planeras för flera nya bostads-

områden, exempelvis i Loshult och i Killeberg samt i Osby 

tätort vid Hasslaröd, Naturbruksområdet och Marklunda. Det 

är glädjande med en ökad efterfrågan på att bosätta sig i Osby 

kommun, och det märks inte minst på att flera privata entre-

prenörer har byggt ett flertal nya lägenheter i Osby. IP Only 

har fortsatt sitt arbete med att gräva fiber på landsbygden, och 

det är en förutsättning för att hela kommunen ska kunna leva 

och utvecklas. 

Vi har lagt stort fokus på att förbättra våra relationer mellan 

kommunen och näringslivet. I Svenskt Näringslivs företags-

ranking klättrade vi 23 platser och bröt därmed en femårig 

negativ trend. Totalt landar Osby kommun på plats 248 och 

vi har en lång resa kvar innan vi når topp 50, som är ett ge-

mensamt mål för kommunen och näringslivet. Största förbätt-

ringspotential är politikers och tjänstepersoners upplevda at-

tityder mot företagen, och det kan vi bara förbättra genom en 

tät kommunikation och god dialog med kommunens företa-

gare. Därför har vi under hösten inlett ett arbete med service 

och bemötande i kommunen som ska mynna ut i en service- 

och bemötandepolicy. Att ha ett bra företagsklimat är oerhört 

viktigt både för befintligt näringsliv och kommunens utveckl-

ing. Det är företagen som genom att anställa fler personer 

skapar ett större skatteunderlag, så att vi kan utveckla kom-

munens service till våra invånare. För att få fler personer i 

arbete har kommunfullmäktige antagit en strategi för integ-

ration, arbete och kompetensförsörjning. Som en följd av det 

kommer vi att starta upp ett arbetsgivar- och arbetstagarcenter 

i samarbete med det lokala näringslivet och andra aktörer. 

På våra äldreboenden fick verksamheten förbättrat resultat i 

den årliga brukarundersökningen, områden som har förbätt-

rats var upplevt bemötande, känsla av trygghet, upplevelse av 

miljö inne och ute samt i flera andra områden. Barnkonvent-

ionen blev i början av året svensk lag och hänsyn till barnper-

spektivet tas nu i alla beslut. En framtida skolorganisation har 

arbetats fram under året och en fullmäktigeberedning är till-

satt gällande kultur och fritid. 

Hela året har präglats av intensivt arbete för att få en budget i 

balans. En god ekonomi är en förutsättning för att kunna göra 

framtida satsningar. De positiva resultat vi har nått under året 

hade vi inte klarat utan alla medarbetare som dagligen an-

strängt sig för att nå kommunens uppsatta mål. Jag vill fram-

föra mitt varma tack för ert engagemang och er lojalitet i ert 

viktiga arbete för kommuninvånarnas bästa! 

 

Niklas Larsson 

Kommunstyrelsens ordförande 
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Osby kommuns vision 

Osby kommuns vision är På spåret och naturligt nära. På 

spåret innebär att kommunen finns på spåret rent infrastruk-

turmässigt men det innebär även att kommunen ska vara på 

spåret vad gäller omvärldsorientering.  

 

Naturligt nära innebär att vi rent tillgänglighetsmässigt är na-

turligt nära. En timme från Sveriges tredje största stad och 

knappt två timmar från närmaste huvudstad. Men även genom 

att omvärlden når oss. Naturligt nära innebär även att vi är 

nära den vackra natur som omger hela Osby kommun. 

 

Fem år i sammandrag 

Tkr 2019 2018 2017 2016 2015 

Antal invånare per 31 december 13 208 13 267 13 182 13 149 12 954 

Utdebitering per skattekrona 22,26 22,26 22,26 22,26 22,26 

Antal anställda årsarbetare 988 1043 1 038 945 911 

Verksamhetens nettokostnader, Mnkr 782,4 772,9 716,0 693,9 760,4 

förändring i procent 1,2 8,0 0,3 -8,7 18,5 

Skatteintäkter inkl. generella statsbidrag, Mnkr 800,5 771,5 749,8 721,1 671,6 

förändring i procent 3,8 2,9 4,0 7,4 6,3 

Nettokostnader i procent av skatteintäkter/bidrag 97,7 100,2 95,5 96,2 113,2 

Resultat efter skatteintäkter och finansnetto, Mnkr 26,9 11,5 32,4 24,6 -57,7 

Nettoinvesteringar, Mnkr 198,4 92,4 86,5 61,2 70,5 

Låneskuld, Mnkr 345 245 245 245 215 

Ansvarsförbindelse pensionsskuld anställda, Mnkr 168,0 179,0 184,0 191,8 202,2 

Pensionsskuld, Mnkr 1) 10,1 7,0 6,8 6,9 7,4 

Tillgångar totalt, Mnkr 1 110,1 990,7 956,7 910,8 872,6 

per invånare, kr 84 050 74 674 72 575 69 264 67 364 

Skulder totalt, Mnkr 525,2 435,7 413,5 399,8 385,8 

per invånare, kr 39 763 32 843 31 367 30 407 29 781 

Totalt eget kapital, Mnkr 574,8 547,9 536,4 504,0 479,4 

varav rörelsekapital, Mnkr -45,6 -30,6 13,6 6,9 -32,2 

Verksamhetens kostnader, Mnkr 940,7 958 943 896 920 

Rörelsekapital i procent av externa utgifter -4,8 -3,2 1,4 0,8 -3,5 

Soliditet, eget kapital i procent av totala tillgångar 51,8 55 56 55 55 

Soliditet inkl. pensionsförpliktelser 36,6 37 37 34 32 
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Hundrakronan 

100 kronor i skatt användes under året så här: 

 

Organisation 

 

 

  

VALBEREDNING 

REVISION 

HÄLSA-OCH 
VÄLFÄRDSNÄMND 

(9+9) 

OSBY BOSTÄDER 

AB 

100% Osby kommun 

BARN-OCH 
UTBILDNINGSNÄMND 

(9+ 9) 

FJÄRRVÄRME 

I OSBY AB 

100% Osby kommun 

KOMMUNFULLMAKTIGE 
(41) 

■ Vård- och omsorg 25,52 kr 

■ Grundskola 21,90 kr 

■ Individ- och familjeomsorg 12,23 kr 

Barnomsorg 10,77 kr 

■ Gymnasieskola och vuxenutbildning 10, 70 kr 

■ övergripande administration 6,49 kr 

■ Gator, vägar, samhällsplanering, räddningstjänst 5,78 kr 

■ Kultur, fri t id, turism 4,64 kr 

■ Politisk verksamhet 1,12 kr 

■ övrigt 0,84 kr 

TILLFALUGA BEREDNINGAR 

OVERFOR
MYNDARE 

KOMMUN
STYRELSE 

SAMHÄLLS· 
BYGGNADSNÄMND 

VAL· 
NÄMD 

MIUO- OCH 
BYGGNÄMND 

(1+1) 

INDUSTRIHUS 

I OSBY AB 

100% Osby kommun 

(13+1 3) 

ÖSTRA GÖINGE 

RENHÅLLNINGS AB 

50% Osby kommun 

(7+ 7) (7+7) 

OSBYNOVAAB 

100% Osby kommun 

(5+5) 

SKÅNE BLEKINGE 
VATTENTJÅNST AB 

25% Osby kommun 
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 

Osby kommun och omvärlden 

  

  

 

Bilden ovan sammanfattar en rad omvärldsfaktorer som på-

verkar Osby kommuns invånare och verksamhet. 

I takt med ökad levnadsstandard tenderar medborgare att 

ställa allt högre krav och ha högre förväntningar på samhälls-

servicen. I och med ökad globalisering och digitalisering öpp-

nas nya möjligheter men samhället tenderar också att bli mer 

komplext. För att möta upp kraven behövs ett bra ledarskap i 

kommunens verksamheter som kan möta en föränderlig om-

värld och de utmaningar som ledarskapet behöver hantera i 

välfärden. 

Lokalt och även nationellt är vi på väg in i ett skede med en 

mindre fördelaktig befolkningsstruktur där färre i arbetsför 

ålder ska försörja allt fler.  

Sveriges kommuner och regioner (SKR) lyfter i sin ekonomi-

rapport fram digitalisering och ett förlängt arbetsliv som 

vägar att möta kommunsektorns utmaningar. 

Ett sätt att möta den snabbt ökande efterfrågan på välfärds-

tjänster är att utnyttja ny digital teknik. Digitala lösningar 

inom både administration och välfärdstjänster kan bidra till 

att underlätta såväl kompetensförsörjning som ekonomi och 

samtidigt minska miljöpåverkan. 

En orsak till vikten av ett förlängt arbetsliv är den ökande 

livslängden för den svenska befolkningen. De närmaste årens 

demografiska utmaningar, med bland annat fler äldre, ställer 

än högre krav på att vi förlänger vårt arbetsliv för att klara 

bemanningen i välfärden när andelen invånare i ålder 20-64 

år minskar. 

Konjunkturrådet (Svensk Näringsliv och samhälle) har under 

2019 släppt en rapport om hur de ser på kommunernas fram-

tid. De utmaningar som rådet bland annat pekar på är urbani-

seringen som ger skilda villkor för storstad respektive lands-

bygd, högt flyktingmottagande där många av flyktingarna är 

unga, vilket ställer höga krav på skolan. 

För att möta utmaningarna ska Osby kommun sträva efter att 

vara en modern kommun som är öppen och transparent, som 

arbetar aktivt med delaktighet, trygghet och att minska skill-

nader, där alla har samma rättigheter och möjligheter och där 

mångfald är en tillgång. 

En framgångsfaktor för kommunens tillväxt är också att ut-

veckla samarbetet med näringslivet. Det ska vara enkelt att 

vara företagare i Osby kommun. Kommunens kontakter med 

näringslivet ska kännetecknas av servicekänsla, profession-

ellt bemötande och lösningsorientering. 

    

Högre krav och 
förväntningar 

I 
Konkurrens om 
rätt kompetens 

Mindre pengar 
när färre jobbar 

Krav på hållbar tillväxt 
socialt, ekonomiskt, ekologiskt 

\ 
Digitalisering 

Krav på minskad 
miljöpåverkan 

~ / 
Ökande komplexitet Konkurrens_~~ att 

~ erera valfard 
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Årets händelser 

• Osby kommuns befolkning minskade med 59 perso-

ner och befolkningen uppgick vid årsskiftet till 

13 208 personer. Minskningen skedde efter ett antal 

år med befolkningsökning. Det var flyttningsnettot 

(inflyttning minus utflyttning) mot land och län som 

visar minus, medan födelsenettot var positivt. 

• En femårig negativ trend bröts när kommunen klätt-

rade 23 placeringar i Svenskt Näringslivs ranking av 

företagsklimatet.  

• I SKR:s (Sveriges kommuner och regioner) senaste 

servicemätning (INSIKT) av kommunernas myn-

dighetsutövning fick Osby kommun ett mätvärde på 

79 vilket är ett fortsatt bra resultat. Mätvärdet place-

rade Osby som nr 16 i rankningen för landets kom-

muner. NKI = Nöjd Kund Index. 

• Kommunfullmäktige beslutade i juni om att Osby 

kommun blir delägare i IT-bolaget IT-kommuner i 

Skåne, UNIKOM. Vi kommer därigenom från och 

med 2020 att samverka kring IT-drift och utveckling 

med Östra Göinge, Höör och Hörby kommuner. 

• Beslut har också fattats om att 2020 införa en ge-

mensam löneenhet tillsammans med Östra Göinge 

kommun. Den gemensamma enheten kommer att 

vara placerad i Osby. 

• Under året har en utredning om räddningstjänstens 

organisation och utveckling genomförts. I rapporten 

konstateras att räddningstjänsten fungerar väl men 

att kommunen bör bedriva och organisera sin verk-

samhet genom samverkan istället för egen regi. Efter 

information om utredningen beslutade kommunfull-

mäktige i oktober att söka samverkan med rädd-

ningstjänsterna i Kristianstad och Östra Göinge ge-

nom civilrättsligt avtal. 

• Arbetsmiljöverket har under året kommit med före-

läggande angående brister i arbetsmiljön vid brand-

stationen i Osby. Kommunstyrelsen har antagit en 

handlingsplan i ärendet där bland annat en ny brand-

station utreds. 

• Osby räddningstjänst deltog förtjänstfullt för att 

släcka vårens stora brand på Åbuamossen i Häst-

veda, Hässleholms kommun. Viktiga insatser för att 

kunna släcka branden gjordes också av lantbrukare 

och skogsentreprenörer. För att ytterligare stärka re-

surserna vid skogsbränder och andra större olyckor i 

samhället har ytterligare överenskommelser gjorts 

mellan räddningstjänsten och LRF Skåne. 

• Från och med 2020 är barnkonventionen upphöjd till 

svensk lag. Ett antal utbildningsinsatser har därför 

genomförts i kommunen under hösten. 

• Den 26 maj hölls val till EU-parlamentet. Valdelta-

gandet i Osby kommun uppgick till 49%, en ökning 

med 6% jämfört med 2014. 

• Vid årsskiftet 18/19 övergick ansvaret för fastighets-

skötseln av kommunens lokaler från Osbybostäder 

till Osby kommun via en verksamhetsövergång. 

Övergången har gått bra och innebär lägre kostnader 

och samordningsvinster mellan fastighets- och park-

skötsel. 

• Den positiva trenden gällande intresset för kommu-

nal mark för bostadstomter och verksamheter håller 

i sig. För att skapa fler tomter pågår arbete med fas-

tighetsbildning i bland annat Marklundaområdet. I 

samarbete med Skåne Blekinges vattentjänst AB 

(SBVT) har tomter iordningställts med vatten- och 

avlopp samt fiber på nordöstra industriområdet i an-

slutning till industrispåret. 

• Fullmäktigeberedningen om gestaltning av natur-

bruksområdet är klar och kommunfullmäktige tog 

beslut i ärendet i juni månad. Utifrån beslutet och 

beredningens förslag kan cirka 60 nya bostäder 

byggas i området när förslaget är fullt genomfört. 

• En modell för intern och extern samverkan har tagits 

fram under 2019. Osbymodellen ska säkerställa att 

kommunens verksamheter samarbetar så att med-

borgaren får rätt stöd utifrån ett helhetsperspektiv. 

Styrgrupp och operativ grupp har under hösten 2019 

arbetat intensivt med organisation och utveckling av 

Osbymodellen. All personal har i olika forum fått in-

formation om hur Osbymodellen är tänkt att fungera 

som samverkansmodell för gemensamma insatser. 

• Kommunfullmäktige beslutade i april 2019 att 

stänga skolverksamheten på Visseltoftaskolan till 

sommaren 2019. 

• Naturbruksgymnasiet avslutade sina utbildningar 

och program den 14 juni 2019. Då tog de sista ele-

verna på Naturbruksgymnasiet studenten. 

• I augusti startade Yrkesskolan de nationella pro-

grammen Fordonsvård och godshantering för gym-

nasiesärskolan samt Fordons- och transportpro-

grammet för introduktionsprogrammet. 

• I december antog Kommunfullmäktige en strategi 

för Integration, arbete och kompetensförsörjning. 

Med stöd av strategin ska Osby kommun som orga-

nisation driva ett strukturerat arbete för att nyttja den 

arbetskraftsreserv som finns för att bidra till sam-

hällets kompetensförsörjning. Arbetet med att ut-

veckla verksamheten för att uppnå strategins intent-

ioner gick igång direkt efter beslut och kommer fort-

sätta under 2020. 

• Alla medarbetare inom vård och omsorg har deltagit 

i ESF-projektet "GoDig" som har genomförts till-

sammans med Östra Göinge kommun. Projektet har 

gett möjlighet för all personal att få kompetensut-

veckling inom IT och digitalisering utifrån sin egen 

kunskapsnivå. 

• Under hösten infördes den nya e-tjänsten "Mitt-

bygge" för bygglov, vilket ger en effektivare och till 

stor del digitaliserad bygglovsprocess.  



 

Osby kommun, Årsredovisning 2019 8 

Målavstämning 

Uppföljning av de av kommunfullmäktige be-

slutade verksamhetsmålen utifrån god ekono-

misk hushållning. 

God ekonomisk hushållning är ett lagstadgat krav enligt kom-

munallagen. Kommunen ska ta fram finansiella mål men 

också verksamhetsmässiga mål som följs upp och utvärderas 

årligen. 

Under 2019 antog kommunfullmäktige nya målområden för 

kommunen: 

• Attraktiv och hållbar boendekommun  

• Utveckling och tillväxt 

• Trygghet hela livet. 

För respektive kommunfullmäktigemål antar nämnderna an-

knytande mål för sin verksamhet. Under respektive mål finns 

sedan indikatorer för olika tjänster, servicenivåer med mera 

för att kunna mäta och följa upp målen. 

Mål och indikatorer färgmarkeras: grön = målvärdet är upp-

fyllt, gul = målvärdet är delvis uppfyllt, rött = målvärdet är 

inte uppfyllt. 

  

Kommunstyrelsens analys av måluppfyllelse 

Nämnderna har i årsredovisningen följt upp sina nämndmål 

som antagits utifrån de kommunövergripande målområdena. 

Nedan görs en sammanfattning för varje målområde utifrån 

de nämndmål och indikatorer som nämnderna redovisar. Mer 

detaljerade uppgifter om nämndmål och indikatorer finns un-

der respektive nämnd/förvaltnings verksamhetsberättelse. 

 

Målområde: Attraktiv och hållbar boendekommun  

O Delvis uppfyllt 

"Vi arbetar medvetet för att skapa attraktiva boendemiljöer 

och ökat bostadsbyggande" 

"Osby kommun bedriver ett hållbarhetsarbete med kom-

mande generationer i åtanke" 

Nämndmål 

O Tänker alltid lite längre - väl genomtänkta beslut och håll-

bar samhällsplanering (Samhällsbyggnadsnämnden) Delvis 

uppfyllt. 

O Finns överallt - verksamheten i alla kommunens delar i för-

hållande till demografin (Samhällsbyggnadsnämnden) Delvis 

uppfyllt 

O Vi ska erbjuda utbildning och mötesplatser som leder till 

en ökad medvetenhet om livsstilens betydelse för hälsan, mil-

jön och samhället (Barn- och utbildningsnämnden) Delvis 

uppfyllt 

O Alla verksamheter ska systematiskt arbeta för minskad mil-

jöpåverkan och ökad hållbarhet (Hälsa- och välfärdsnämn-

den) Ej uppfyllt 

O Nämnden ska genom sin verksamhet främja en utveckling 

som är till gagn för nuvarande och kommande generationers 

hälsa och miljö (Miljö- och byggnämnden) Delvis uppfyllt 

O Konsumenterna ska ha trygga (säkra) livsmedel, förtroende 

för kontrollverksamheten och uppleva den som meningsfull 

(Miljö- och byggnämnden) Delvis uppfyllt 

Analys av resultatet 

Inom samhällsbyggnadsnämnden pågår arbete med att iord-

ningsställa fler tomter för bostäder, industri och verksamhet i 

alla kommunens orter. En del åtgärder återstår för att komma 

upp till önskad volym. 

Andel som är nöjda med eller mycket nöjda när de besöker 

is- och simhallar, fritidsgårdar, bibliotek, kulturarrangemang 

och konsthall ligger över målvärdet. Detta gäller även antal 

besökare på mötesplatser och arrangemang som Kultur och 

fritid driver eller ger stöd. 

Antalet elever i åk 7-9 som provat på att dricka alkohol är 

tyvärr högre än målvärdet. Vad förändringen beror på kräver 

en djupare analys. 

Hälsa- och välfärdsnämndens mål för miljö och hållbarhet är 

inte uppnådda. Laddmöjligheter i tillräcklig utsträckning för 

fordon har inte funnits men ska införas under 2020. Det digi-

tala läkarstödet saknar fortfarande utrustning vilket är ett pro-

blem där ansvaret ligger på Region Skåne. 

Miljö- och byggnämnden har inte fullt ut nått sina tillsynsmål 

främst beroende på vakans under hösten. Detta gäller även 

området livsmedelstillsyn. 

Slutsats 

Fem av 6 nämndmål har bedömningen delvis uppfyllt, ett 

nämndmål har bedömningen ej uppfyllt. 

Målområdet bedöms som delvis uppnått  

 

Målområde: Utveckling och tillväxt 

O Delvis uppfyllt 

"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" 

Nämndmål 

O Osby kommun är en hållbar kreativ kommun som bidrar 

till tillväxt och utveckling (Kommunstyrelsen) Delvis upp-

fyllt 

O Osby kommun ökar service och tillgänglighet för medbor-

gare genom digitalisering, kommunikation och kunskap 

(Kommunstyrelsen) Uppfyllt. 

O Osby kommun har ett gott ledarskap och medarbetarskap 

(Kommunstyrelsen) Delvis uppfyllt 

O Öppna och nyskapande - fokus på kommunikation, service 

och att göra nytt (Samhällsbyggnadsnämnd) Uppfyllt 

O Vi ska skapa ökad tillgänglighet och delaktighet genom att 

erbjuda ökad kunskap, kommunikation och skapande (Barn- 

och utbildningsnämnd) Delvis uppfyllt 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 
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O Kommunikation och digitalisering leder till förbättrad kva-

litet, ökad trygghet och bidrar till ett starkare varumärke för 

Hälsa- och välfärdsnämnden hos medborgare och näringsliv 

(Hälsa- och välfärdsnämnden) Delvis uppnått 

O Nämnden ska ge god service till medborgare och företag 

verksamma inom kommunen genom relevant, aktuell och lät-

tillgänglig information och rådgivning om gällande lagar och 

föreskrifter med mera (Miljö- och byggnämnden) Uppfyllt 

O Nämnden ska bedriva en tillsyn som är tydlig, effektiv och 

rättssäker (Miljö- och byggnämnden) Delvis uppfyllt 

Analys av resultatet 

Förbättrad ranking enligt Svenskt Näringsliv för kommunens 

företagsklimat. Dock fortfarande ett värde under långsiktig 

målsättning. Det är positivt med bibehållet högt värde i  

SKR:s servicemätning av kommunens myndighetsutövning. 

Under 2019 har en kommunikationspolicy och riktlinjer för 

användning av sociala medier tagits fram. Aktiviteten på so-

ciala medier har ökat och Osby kommun är mer synliga på till 

exempel Facebook än tidigare. 

Osby kommun har fortsatt låg sjukfrånvaro vilket är en god 

indikator på kommunen som arbetsgivare. 

Inom barn- och utbildningsnämnden har antalet e-tjänster 

ökat. Samverkan med näringslivet har utvecklats. Det är hög 

besöksfrekvens på kulturarrangemang, bibliotek och musik-

skolans aktiviteter. Nöjdheten för Barn- och familjeenhetens 

brukare är hög. Ökat antal elever har slutfört kurs på SFI. Me-

ritvärdet för åk 9 ligger dock lägre än tidigare år. Grundskolan 

behöver arbeta med betyg och bedömning för ökad likvärdig-

het och rättvisa. Arbetet med enheternas analyser av skolre-

sultatet, identifierade behov och insatser behöver intensifie-

ras. Enligt mätverktyget Salsa ligger meritvärdet lågt och un-

der förväntat värde. Alla elever i åk 9 bör vara behöriga till 

gymnasiets yrkesprogram. 

Inom hälsa- och välfärdsnämnden visar indikatorer såsom an-

tal e-tjänster, antal samarbetsaktörer kring arbete och praktik 

grön färg. Brukarbedömningen för ekonomiskt bistånd har en 

bit upp till målnivå. 

Tillgänglighetsmålet är uppnått för Miljö- och byggnämnden 

för de indikatorer som har kunnat mätas. 

Slutsats 

Av nämndmålen visar 3 st grönt värde och fem st gult värde. 

Målområdet bedöms som delvis uppnått. 

Målområde: Trygghet hela livet 

O Uppfyllt 

"Tillsammans skapar vi förutsättningar och möjligheter för 

människor i alla åldrar att forma ett tryggt liv" 

Nämndmål 

O Vi ska ge alla det stöd de behöver för att kunna utvecklas 

och utmanas efter sina förutsättningar (Barn- och utbildnings-

nämnden) Uppfyllt 

O Den enskildes arbetsförmåga ska öka för att uppnå egen 

försörjning och bidra till framtida kompetensförsörjning 

(Hälsa- och välfärdsnämnden) Uppfyllt 

O Behovet av insatser ska minska och leda till ett självstän-

digt liv med en meningsfull vardag (Hälsa och välfärdsnämn-

den) Uppfyllt 

Analys av resultatet 

För barn- och utbildningsnämnden visar uppföljningen att 

vårdnadshavare på förskolan är nöjda med det stöd som bar-

nen får. I gymnasieskolan är en stor del av eleverna nöjda med 

det stöd de får och att de får anpassade uppgifter. Grundsko-

lan har inte undersökt nöjdheten med undervisningen detta år. 

De flesta klienter är nöjda med socialtjänsten åtgärder. Fri-

tidsgårdarnas aktiviteter är välbesökta. 

Indikatorer inom hälsa- och välfärd för andel långtidsarbets-

lösa 25-64 år, andel personer i arbetsmarknadspolitiska åtgär-

der som får anställning inom vård och omsorg/alternativt på-

börjar en vårdutbildning, andel som går en vård- och om-

sorgsutbildning i Osby som får en anställning efter avslutad 

utbildning, visar alla gröna värden och anses uppfyllda. 

När det gäller brukarundersökningar inom äldreomsorgen vi-

sar 4 av 5 uppfyllda målvärden. Invånarna uttrycker överlag 

nöjdhet med insatserna. 

Slutsats 

Samtliga tre nämndmål visar grönt värde. Målområdet be-

döms som uppfyllt. 

 

  

   

I 
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Finansiella mål 

Årets resultat ska under planperioden uppgå till minst 1% av skatter och bidrag. På längre sikt är målsätt-

ningen att återgå till 2%. För 2019 innebär målsättningen ett resultatmål på ca 7,8 mnkr. 

Indikatorer Mål Utfall Kommentar 

 Årets resultat 
Minst 7,8 16,2 Årets resultat 2019 blev 26,9 mnkr. Budgeterat re-

sultat var 2,8 mnkr. Exkl. jämförelsestörande pos-
ter blev resultatet 22,7. Balanskravsresultatet innan 
avsättning till resultatutjämningsreserv uppgick till 
16,2 mnkr, vilket motsvarar 2,0% av skatter och bi-
drag. Målet uppfylls. 

Finansiella kostnader får ej bli högre än 3 % av verksamhetens nettokostnader 

Indikatorer Mål Utfall Kommentar 

 Finansiella kostnader i förhållande till verksam-
hetens nettokostnader 

Max 3 % 0,3 % De finansiella kostnaderna uppgick till 2,5 mnkr 
2019 vilket motsvarar 0,3%. Målet uppfylls väl. 

Soliditeten inklusive alla pensionsförpliktelser, det vill säga kommunens finansiella styrka, ska inte un-

derstiga 25 % under planperioden. 

Indikatorer Mål Utfall Kommentar 

 Soliditet 
Minst 25% 37% Mellan 2018 och 2019 har skett en liten försämring 

från 37,3% till 36,6%. Målet är dock uppfyllt. 

All kommunal bolagsverksamhet ska regelmässigt ge ett positivt resultat. 

Indikatorer Mål Utfall Kommentar 

 Resultat koncernbolag 
  De kommunala bolagen redovisar alla positiva re-

sultat eller 0-resultat förutom ÖGRAB som visar ett 
litet minusresultat. Målet anses uppnått. 

Intern kontroll 

Kommunstyrelsen har ett övergripande och samordnande an-

svar för den interna kontrollen i kommunen. Kommunstyrel-

sens ansvar regleras i antagen policy och riktlinjer för intern 

kontroll. Intern kontroll är en del av kommunens styr- och 

ledningssystem. 

Samtliga nämnder och helägda kommunala bolag har lämnat 

rapportering om den interna kontrollen för 2019. Kommun-

styrelsen uttalar, med utgångspunkt från nämndernas och bo-

lagens uppföljningsrapporter, att Osby kommun hade en till-

fredsställande intern kontroll 2019. Det finns dock förbätt-

ringsområden och en del noteringar från nämndernas rappor-

ter har gjorts. 

Under 2019 har revisionen också genomfört en granskning av 

den interna kontrollen och har kommit med synpunkter och 

rekommendationer. Bland annat rekommenderar revisionen 

att nämnderna genomför risk- och väsentlighetsanalys på ett 

mer systematiskt sätt. Kommungemensamma kontrollområ-

den tas fram, rapportering av den interna kontrollen ska ske 

på löpande basis och inte bara i samband med årsbokslut. Re-

kommendationerna kommer att införas i intern kontroll-arbe-

tet under 2020. 

Uppsiktsplikt 

Kommunstyrelsen ansvarar för att hålla uppsikt över kommu-

nens samlade verksamhet, för såväl nämnder som för kom-

munala bolag. 

Budget, flerårsplan och plan för ekonomisk uppföljning är 

viktiga styrdokument för uppsiktsplikten. Under 2019 rappor-

terade nämnderna sin ekonomi efter mars, april, maj, augusti, 

september, oktober och november. I samband med delårsrap-

porten i augusti rapporteras också uppföljning av verksam-

hetsmål. 

Under 2019 genomfördes också presidieberedningar mellan 

kommunstyrelsen och nämnder, främst för information om 

ekonomi, men också om aktuella verksamhetsfrågor. 

Ägardialoger med de kommunala bolagen har genomförts 

med deltagare från kommunstyrelsens presidium och respek-

tive bolags presidium.  

Revisionen genomförde under året en granskning av kom-

munstyrelsens uppsiktsplikt. Efter genomförd granskning 

lämnade revisionen bland annat rekommendationer om föl-

jande: ett årshjul upprättas med de aktiviteter som ska genom-

föras inom ramen för uppsiktsplikten, att det skapas en struk-

tur för hur ägardialogerna med bolagen ska genomföras, att 

det också skapas en struktur för hur dialogerna med nämn-

derna ska ske. Rekommendationerna har beaktats och ett års-

hjul för uppsiktsplikten har upprättats för 2020. 

• 

I· 

I· 
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Ekonomisk analys 

KOMMUNKONCERNEN 

I kommunkoncernen ingår Osbybostäder AB, Industrihus i 

Osby AB, Fjärrvärme i Osby AB, Östra Göinge Renhållnings 

AB (ÖGRAB) (ägarandel 50%), Osby Nova AB (vilande bo-

lag) samt Skåne Blekinge Vattentjänst AB (SBVT AB) (äga-

randel 25%). 

Kommunens bolag genererar 2019 ett positivt resultat. 

Osbybostäder AB är ett helägt bolag med uppdrag att vara 

kommunens verktyg för bostadsförsörjning i kommunen. 

Fjärrvärme i Osby AB skall enligt bolagsordningen för sin 

verksamhet ha, att inom huvudsak Osby kommun eller i dess 

geografiska närhet bedriva energiproduktion, värmedistribut-

ion, fjärrvärmehandel, energitjänster och entreprenader samt 

i härför erforderlig omfattning anskaffa, äga anläggningar 

och förvalta fast och lös egendom, äga aktier och andelar i 

företag inom energisektorn. 

Industrihus i Osby AB skall uppföra, anskaffa och tillhanda-

hålla lämpliga lokaler för närservice åt hushåll, hantverk och 

småindustri. 

Osby Nova AB har varit vilande under året och ingen verk-

samhet har bedrivits. 

Östra Göinge Renhållnings AB har sedan 2012 ansvar för in-

samling, transport och omlastning av avfall från Östra Göinge 

och Osby kommuner. 

Skåne Blekinge Vattentjänst AB:s uppdrag är att svara för ad-

ministration och ekonomi samt drift- och underhåll av VA-

anläggningarna i Bromölla, Olofström, Osby och Östra Gö-

inge kommuner, samt bedriva därmed förenlig verksamhet. 

Bolaget skall vidare bedriva konsultverksamhet i VA-frågor 

inom huvudmännens verksamhetsområde. 

Övrig information kring bolagens verksamheter under året 

går att läsa under rubriken "Kommunala bolagen" i avsnittet 

"Verksamhetsberättelser". 

Koncernresultat 

Resultatet för koncernen blev 37,7 mnkr att jämföras mot 

2018 års resultat på 20,2 mnkr. Verksamhetens nettokostna-

der ökade med cirka 1 % jämfört med 2018 till 765,6 mnkr. 

Koncernbalansräkning 

Soliditeten för kommunkoncernen ligger på 44,3 % vilket är 

en liten försämring jämfört med föregående år (45,2 % 2018). 

Den genomsnittliga soliditeten för kommunkoncerner i Sve-

rige är 40% och i Skåne 39% utifrån den senast tillgängliga 

statistiken (2018), vilket innebär att det ser lite bättre ut för 

Osby jämfört med nivån för Sveriges kommunkoncerner. 

Denna soliditet är inklusive pensionsskulden i balansräk-

ningen. Pensionsskulden som redovisas i ansvarsförbindelsen 

ingår inte. 

Likviditet och upplåning 

Likviditeten för kommunkoncernen uppgår till 118,6 mnkr, 

vilket är en minskning med 49,4 mnkr jämfört med föregå-

ende år. Upplåningen för kommunkoncernen har ökat med 

89,7 mnkr till 632,7mnkr, kommunen står för ökningen. 

FINANSIELL ANALYS 

Sammanfattning 

Osby kommun uppfyller samtliga fyra finansiella mål som 

fastställts av kommunfullmäktige för 2019. Årets resultat 

som andel av skatter och bidrag uppgår till 3,4 %. Utan jäm-

förelsestörande poster så är resultatandelen 2,8 %. Balans-

kravsresultatets andel av skatter och bidrag uppgår till 2,0 %. 

Osby kommun klarar därmed kommunallagens balanskrav 

med god marginal. Kommunen har inte heller några negativa 

resultat från tidigare år som ska täckas. 

Årets ekonomiska resultat får anses vara i takt med god eko-

nomisk hushållning. Långsiktigt behövs resultat på denna 

nivå, bland annat för att ha handlingsutrymme för att kunna 

möta förändringar i omvärlden. Överskott ger också utrymme 

för att självfinansiera en större del av investeringarna. 

De finansiella kostnaderna som andel av verksamhetens net-

tokostnader fortsätter att vara låga trots att nyupplåning har 

genomförts med 100 mnkr under året. Ränteläget är fortsatt 

lågt. 

Kommunens soliditet inklusive samtliga pensionsförpliktel-

ser är 36,6 % och därmed något försämrad jämfört med före-

gående år då den uppgick till 37,3% 

Samtliga kommunala bolag redovisar plusresultat för 2019 

förutom ÖGRAB som visar ett litet underskott på -0,7 mnkr.  

Resultat och kapacitet 

Årets resultat och jämförelsestörande poster 

Osby kommun redovisar ett resultat 2019 på 26,9 mnkr. I re-

sultatet ingår jämförelsestörande poster (poster av en-

gångskaraktär) på 4,2 mnkr. Resultatet exklusive jämförelse-

störande poster uppgår då till 22,7 mnkr. Balanskravsresulta-

tet uppgår till 16,2 mnkr. 

Som jämförelsestörande post redovisas värdeökning av till-

gångar i kapitalförvaltningen med netto 8,2 mnkr. Nya redo-

visningsregler från och med 2019 innebär att även oreali-

serade vinster ska redovisas. Värdering har genomförts av an-

läggningar, vilket medfört att värdet av anläggningstillgångar 

skrivits ned med totalt 4,0 mnkr. Nedskrivningen bedöms 

också som en jämförelsestörande post. 

Osby kommuns resultatmål för året var minst 1 % av skatter 

och bidrag. Årets resultat 2019 uppgår till 3,4 % av skatter 

och bidrag. Om vi räknar bort jämförelsestörande poster blir 

resultatandelen 2,8 % och om vi utgår från balanskravsresul-

tatet blir andelen 2,0 % 

Ett positivt resultat i nivå med resultatmålet och långsiktigt 

mot 2 % ger utrymme för att över en längre tid självfinansiera 

en större del av en normal investeringsvolym i kommunen. 

Ett positivt resultat ger också handlingsutrymme mot ev. om-

världsförändringar. 
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Årets resultat och jämförelsestörande poster 

  2019 2018 2017 

Årets resultat (mnkr) 26,9 11,5 32,4 

Årets resultat exkl. jämförelsestö-
rande poster 

22,7 0,9 6,0 

Årets resultat/skatteintäkter och ut-
jämning % 

3,4 % 1,5 4,3 

Årets resultat exkl. jämförelsestö-
rande poster/skatteintäkter och ut-
jämning % 

2,8 % 0,1 0,8 

 

Nettokostnadsandel 

% 2019 2018 2017 

Verksamhetens intäkter och kost-
nader (netto) 

91,1 94,7 93,1 

Planenliga avskrivningar 6,2 5,4 5,6 

Nettokostnadsandel exkl. jämfö-
relsestörande poster och fi-
nansnetto 

97,3 100,2 98,7 

Finansnetto -0,1 0,1 0,2 

Nettokostnadsandel exkl. jämfö-
relsestörande poster 

97,2 100,2 98,8 

Jämförelsestörande engångspos-
ter 

-0,5 -1,7 -3,1 

Nettokostnadsandel 96,7 98,5 95,7 

En grundläggande förutsättning för att uppnå och vidmakt-

hålla en god ekonomisk hushållning är att balansen mellan 

löpande intäkter och kostnader är god. Ett mått på denna ba-

lans är nettokostnadsandelen, som innebär att samtliga lö-

pande kostnader inklusive finansnetto relateras till skattein-

täkter samt statsbidrag och utjämning. Redovisas en netto-

kostnadsandel under 100 % har kommunen en positiv balans 

mellan löpande kostnader och intäkter. En nettokostnadsan-

del på 97-98 % kan betraktas som god ekonomisk hushållning 

för Osby kommun. Sett över en längre tidsperiod, klarar då 

kommunen bättre av att finansiera ersättningsinvesteringar 

och nödvändiga nya investeringar. 

När Osby kommuns nettokostnadsandel exklusive jämförel-

sestörande poster och finansnetto analyseras framgår det att 

nettot av verksamhetens intäkter och kostnader under 2019 

tog i anspråk cirka 97 % av skatteintäkterna, vilket är en klar 

förbättring jämfört med 2018. 

Totalt var nettokostnadsandelen 2019 96,7 % och innehåller 

0,5 % jämförelsestörande engångsposter. 

Årets investeringar 

  2019 2018 2017 

Investeringar brutto (mnkr) 201,3 96,3 88,0 

Investeringar efter avdrag för 
investeringsinkomster (mnkr) 

198,4 92,4 86,5 

Varav VA-investeringar 18,1 12,5 14,4 

Investeringar exkl. va-anlägg-
ningar/skatteintäkter % 

22,5 10,4 9,6 

Utförandegrad 72 % 39 % 45 % 

Årets nettoinvesteringar 2019 uppgick till 198 mnkr mot bud-

geterade 274 mnkr, ett historiskt högt belopp. Utfallet innebär 

att 72 % av budgeten utfördes vilket är en klar förbättring 

jämfört med tidigare år då det har förekommit stor avvikelse 

mellan budget och utfall för investeringar. 

Bland årets större investeringsutgifter finns: Ny förskola och 

matsal i Lönsboda 74 mnkr, Ny förskola i Osby 62, Utbygg-

nad planområden 10, Asfaltering 6, Vatten och avloppsinve-

steringar 18. 

  

Självfinansieringsgraden av investeringar 

% 2019 2018 2017 

Självfinansieringsgraden av net-
toinvesteringar 

40 60 86 

Självfinansieringsgraden mäter hur stor andel av investering-

arna som kan finansieras med årets resultat plus avskriv-

ningar. 100 % innebär att kommunen kan självfinansiera 

samtliga investeringar som är genomförda under året, vilket i 

sin tur innebär att kommunen inte behöver låna till investe-

ringarna och kommunens långsiktiga finansiella handlingsut-

rymme stärks. 

Osby kommun är nu inne i en period med höga investerings-

nivåer. Trots ett bra resultat stannar självfinansieringsgrad 

2019 på 40%. Utfallet för 2019 innebär att finansiering av in-

vesteringar även har fått ske med nya lån på 100 mnkr och en 

minskning av likvida medel. 

Investeringar, mnkr 

""+-------------------------

"•+-------------------------
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Risk - kontroll 

Likviditet ur ett riskperspektiv 

% 2019 2018 2017 

Kassalikviditet 69 82 109 

Kassalikviditeten är ett mått på kommunens kortsiktiga betal-

ningsberedskap. En oförändrad eller minskande kassalikvidi-

tet i kombination med en oförändrad eller försämrad soliditet 

är ett tecken på att kommunens finansiella utrymme har för-

sämrats. 

Kassalikviditet under 100 % innebär att en viss risk kan upp-

stå med den kortsiktiga betalningsberedskapen. I de kortfris-

tiga skulderna ingår dock semesterlöneskulden med 34 mnkr. 

Sannolikheten att denna skuld kommer att betalas ut på kort 

sikt är dock väldigt låg.Kassalikviditeten har minskat under 

2019. Även kommunens likvida medel har minskat under året 

som nedanstående diagram visar. Kommunens likviditet får 

ändå bedömas som förhållandevis god. 

Kommunens låneskuld uppgick till 345 mnkr vid senaste års-

skiftet. Som en följd av det omfattande investeringsprogram-

met har låneskulden ökat med 100 mnkr under 2019. Lånes-

kuld har en genomsnittlig räntebindningstid på 2,2 år och en 

kapitalbindningstid på 3,4 år per 31 december 2019, vilket 

ligger inom de beslutade intervallen i finanspolicyn. Ränte-

kostnaderna, har, trots ökad upplåning, minskat under året. 

Snitträntan för hela 2019 uppgick till 0,75% (föregående år 

1,19%). Per den 31 december 2019 uppgick genomsnittsrän-

tan till 0,74%. 

 

  

Soliditet 

% 2019 2018 2017 
Snitt 
riket 
2018 

Soliditet enligt balans-
räkningen 

52 55 56  

Soliditet inkl.samtliga 
pensionsförpliktelser 

37 37 37 26 

Soliditet är ett mått på kommunens långsiktiga finansiella 

handlingsutrymme. Det visar i vilken utsträckning tillgångar 

har finansierats med eget kapital respektive skulder. Ett vik-

tigt kriterium för god ekonomisk hushållning är att soliditeten 

över en längre period inte försvagas utan behålls eller utveck-

las i positiv riktning. En försämrad soliditet innebär att kom-

munen ökar sin skuldsättningsgrad och därigenom begränsar 

sitt finansiella handlingsutrymme inför framtiden. 

Kommunfullmäktige har angett som målsättning att solidite-

ten inklusive alla pensionsförpliktelser inte ska understiga 25 

%. Detta mål är uppnått. Soliditeten inklusive samtliga pens-

ionsförpliktelser och löneskatt var 36,6 %, vilket innebär en 

liten minskning jämfört med 2018 (37,3 %). Genomsnittet för 

soliditetsmåttet, inklusive samtliga pensionsförpliktelser, låg 

bland Sveriges kommuner på cirka 26 % 2018. 

Soliditeten exklusive pensionsförpliktelser minskade under 

året från 55,3 % till 51,8 % främst till följd av ökad upplåning. 

 

Kommunalskatt 

Skattesatsen i Osby kommun är 22,26 %, oförändrad sedan 

2015 då skatten höjdes med 50 öre. I Skånes trettiotre kom-

muner varierar skattesatser 2019 mellan 18,50 % i Vellinge 

till 22,26 % i Osby. Den genomsnittliga skattesatsen i länet 

uppgick under 2019 till 20,64 % och i riket till 20,70 %. Den 

genomsnittliga skattesatsen för Osbys angränsande kommu-

ner (Kristianstad, Östra Göinge, Hässleholm, Olofström, 

Markaryd och Älmhult) uppgick till 21,23%. 

Skattesatsen är ett nyckeltal som speglar kommunens lång-

siktiga handlingsberedskap i förhållande till övriga kringlig-

gande kommuner, eftersom en jämförelsevis låg skattesats in-

nebär en potential att stärka intäktssidan genom ett ökat skat-

teuttag. Tvärtom betyder då en hög skattesats en mindre pot-

ential att stärka intäktssidan genom skattehöjning. 

Självfinansieringsgrad av investeringar % 

Soliditet i procent 

--" 
.. " -

- Sold itet exklusive ansvarsförbindelse för p ensioner - SoMditet inklusive ansvarsf6fbindelser för pensioner 

Likviditet och låneskuld, mnkr 
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Pensionsförpliktelser 

Ur risksynpunkt är kommunens pensionsförpliktelser viktiga 

att beakta, eftersom skulden ska finansieras de kommande 

cirka 50 åren. Det totala pensionsåtagandet uppgick vid årets 

slut till 178,1 mnkr (föregående år 185,8). Av dessa redovisas 

10,1 (7,0) mnkr i balansräkningen som en avsättning och 

168,0 (178,8) mnkr återfinns utanför balansräkningen som en 

ansvarsförbindelse. Den avser pensioner intjänade till och 

med 1997. Osby kommun löste in en del (100 mnkr inklusive 

löneskatt) av ansvarsförbindelsen 2015 i syfte att minska be-

lastningen på resultaträkningen och minska kommande års 

pensionsutbetalningar från ansvarsförbindelsen. 

Den del av pensionsåtagandet som utgör ansvarsförbindelse 

är bara delvis finansierad, då den återfinns utanför balansräk-

ningen. Kommunen avsatte 90 mnkr år 2000 för att täcka de-

lar av de framtida utbetalningarna av denna skuld och för att 

minska de negativa effekter som uppstår när stora utbetal-

ningar av ansvarsförbindelsen kommer att göras i framtiden. 

Av den ursprungliga kapitalplaceringen på 90 mnkr har kom-

munen tagit ut 132,1 mnkr. Marknadsvärdet på återstående 

del uppgår till 55,5 (47,1) mnkr per 31 december 2019. Börs-

uppgången under året har ökat på kapitalförvaltningen med 

över 8 mnkr.  

Förvaltning av pensionsmedel 

Tkr 
Bokfört 

värde 

Resul-
tatpå-

verkan 

Mark-
nads-
värde 

Ingående värde 47 067  47 067 

Avkastning  1  

Återinvesterat 1  1 

Uttag    

Sålt vid omallokering -6 143 257 -6 143 

Köpt vid omallokering 6 400  6 400 

Förändring marknadsvärde 8 190 8 190 8 190 

Utgående värde 55 515 8 448 55 515 

Marknadsvärde 

Förvaltare (Tkr) Ränte- 
Sv ak-

tie- 
Utl ak-

tie- 
 

 fonder fonder fonder Summa 

Agenta 19 384 18 788 17 344 55 516 

Total portfölj 19 384 18 788 17 344 55 516 

Fördelning % 35 34 31 100 

Pensionsskuld 

År (Mnkr) 
An-

svars- 
Avsätt-

ning 
Kapi-

tal- 
"Åter-

lån" 
Skul-
dens 

 
förbin-

delse 
 

place-
ring 

 
täckn.g

rad % 

2015 202,2 7,4 41,9 167,7 20 

2016 191,8 6,9 45,5 153,2 23 

2017 183,9 6,2 48,4 141,7 25 

2018 178,8 7,0 47,1 138,7 25 

2019 168,0 10,1 55,5 122,6 31 % 

Borgensåtaganden 

Ändamål (Mnkr) 2019 2018 2017 

Kommunala bolag 271 277 258 

Föreningar 21 17 18 

Summa borgensåtaganden 292 294 276 

Utfall i förhållande till budget 

BUDGETAVVIKEL-
SER PER NÄMND 
(Tkr) 

Budget 
2019 

Budgetav-
vik 2019 

Budgetav-
vik 2018 

Kommunstyrelse 70 141 -756 -18 823 

Miljö- och byggnämnd 5 360 735 0 

Samhällsbyggnad to-
talt 

67 122 67 122 -7 781 

- Samhällsbyggnad 
exkl VA 

67 122 -605 -7 781 

- VA-verksamhet 0 0 0 

Revision 800 10 13 

Valnämnd 300 280 -9 

Barn- och utbildnings-
nämnd 

371 516 3 747 -4 763 

Hälsa- och välfärds-
nämnd 

249 625 -490 6 582 

Överförmyndare 2 490 405 1 264 

Totalt nämnder 767 354 3 326 -23 517 

Finansförvaltning -770 154 20 810 29 005 

Totalt -2 800 24 136 5 488 

En organisationsförändring är gjord mellan 2018 och 2019 varför jämfö-

relsesiffrorna inte är helt relevanta. 

 

Mnkr 2019 
201

8 
2017 

Avvikelse nämnder 3,3 -24 -31 

Avvikelse årets resultat 24 5 13 

Nämnderna/styrelsen redovisar sammantaget en budgetavvi-

kelse på + 3,3 mnkr 2019. Motsvarande värde för 2018 var 

- 23,5 mnkr. 

Kommunstyrelsen redovisar underskott på - 0,7 mnkr. Under-

skott finns till övervägande del inom räddningstjänsten där 
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fortsatt stort rekryteringsbehov av deltidsbrandmän har lett 

till ökade personal- och utbildningskostnader. Räddnings-

tjänstens underskott är dock mer än halverat jämfört med 

2018. 

Miljö- och byggnämnden visar en positiv budgetavvikelse på 

+0,7 mnkr. Orsaken är att antalet ärenden för bostadsanpass-

ningsbidrag har varit ovanligt få under året. 

Samhällsbyggnadsnämnden redovisar endast ett mindre un-

derskott på - 0,6 mnkr. Underskott finns inom kostverksam-

heten, främst till följd av ökade råvarupriser. 

Barn- och utbildningsnämnden visar ett resultat på + 3,7 

mnkr. De flesta verksamhetsområden redovisar ett överskott 

jämfört med budget. Förskolan visar totalt + 3,1 mnkr. Över-

skottet beror bland annt på att en volymanpassning av antalet 

avdelningar har gjorts under hösten 2019. Gymnasieskolan 

och vuxenutbildningen visar ett överskott på + 3,7 mnkr. Det 

beror till största del på högre intäkter än budget för Yrkessko-

lan, högre elevantal. Kultur och fritid redovisar en positiv av-

vikelse på + 1,9 mnkr. Orsaken är till största del ändrad chefs-

organisation och vakanta tjänster. 

Hälsa och välfärdsnämndens resultat för 2019 blev - 0,5 

mnkr. Här visar LSS-verksamheten överskott på grund av att 

planerad verksamhet blev försenad under året. Även Integrat-

ionsverksamheten visar överskott mot budget på grund av 

återsökta bidrag utöver budget. Inom äldreomsorgen redovi-

sas ett underskott delvis relaterat till högt tryck på korttidsbo-

ende samt ökat antal timmar inom hemtjänst. IFO-verksam-

heten visar också underskott på grund av ekonomiskt bistånd 

utöver budget. 

Även Överförmyndaren visar överskott för 2019, + 0,4 mnkr. 

Orsaken är fortsatt minskning av ärenden, främst avseende 

ensamkommande barn och ungdomar. 

Finansförvaltningen redovisar ett budgetöverskott på 20,8 

mnkr. Bland plusposterna finns överskott för Kommunstyrel-

sens medel till förfogande och avskrivningar 10,4 mnkr samt 

räntekostnader 3,7 mnkr till följd av fortsatt låga räntekostna-

der, värdeökning i kapitalförvaltningen 8,2 mnkr, reavinster 

vid försäljning av anläggningstillgångar 2,6 mnkr. Bland mi-

nusposterna finns ökade pensionskostnader -5,0 samt ned-

skrivning av anläggningstillgångar - 4,0. Efter avdrag för 

poster som inte ska räknas med i balanskravet (värdeökning i 

kapitalförvaltning samt reavinster för anläggningstillgångar) 

uppgår budgetöverskottet i finansförvaltningen till + 10,1 

mnkr. 

Prognosavvikelser 

Jämfört med augusti respektive 
år (%) 

2019 2018 2017 

Avvikelse nämnder 0,8 0,4 -1,9 

Avvikelse årets resultat 2,7 0,7 -1,5 

En god prognossäkerhet innebär att kommunen har goda för-

utsättningar att anpassa sig till förändrade förutsättningar un-

der året. En prognosavvikelse under 1 % av verksamhetens 

kostnader innebär en god prognossäkerhet. Budgetföljsamhet 

är ett annat mått på kommunens finansiella kontroll. Bud-

getavvikelsen bör ligga så nära noll som möjligt. 

Marsuppföljningen visade en prognosavvikelse mot budget 

på - 17,3 mnkr och delårsrapporten i augusti visade en pro-

gnos på - 1,7 mnkr för kommunen. Årets resultat (balans-

kravsresultat) blev 16,2 mnkr och därmed + 13,4 mnkr i av-

vikelse mot budget. Att prognosen vände från en negativ av-

vikelse till ett positiv beror på ett förbättrat resultat för både 

finansförvaltningen och nämnderna. 

Nämndernas prognoser visade i mars sammantaget en negativ 

avvikelse på -18,3 mnkr och delårsrapporten i augusti visade 

en negativ avvikelse på - 5,9 mnkr jämfört med budget. Då 

ingår också ett tilläggsanslag till Hälsa och välfärd på 5,0 

mnkr. I bokslutet blev nämndernas budgetavvikelse + 3,3 

mnkr. Prognosavvikelsen kan tyckas hög för årets sista del. 

Nämnderna har dock successivt under året förbättrat budget-

följsamheten och visat en god budgetdisciplin. 

Känslighetsanalys 

Mnkr 
Förändring i kost-

nad/intäkt 

Bruttokostnader förändras med 1% +/- 9,4 

Försörjningsstöd förändras med 1% +/- 0,2 

Generell avgiftshöjning med 1% +/- 0,8 

Löneförändring med 1% +/- 5,9 

Förändring i kommunalskatt med 1 kr +/- 26,4 

Avslutande kommentar 

Kommunen når sina finansiella mål 2019 men utma-

ningar finns för kommande period 

Kommunens ekonomiska mål har varit att redovisa ett posi-

tivt resultat på minst 1% av skatter och bidrag. 2019 redovisar 

kommunen ett positivt resultat på 26,9 mnkr och det motsva-

rar 3,4% av skatter av bidrag. Årets balanskravsresultat upp-

går till 16,2 mnkr eller 2,0 %. Ytterligare analys av de finan-

siella målen för god ekonomisk hushållning sker i nästa av-

snitt. 

De närmaste åren ser ut att bli finansiellt svårare för Osby 

kommun, och kommunsektorn i stort eftersom vi står inför 

utmaningar som behov av ökade investeringar och stegrade 

behov hänförliga till befolkningsförändringar med fler yngre 

och, framförallt, fler äldre. Det innebär att kostnader för kom-

munala tjänster sannolikt kommer att öka snabbare än tidi-

gare. Samtidigt är prognosen att skatteunderlaget och därmed 

skatteintäkterna kommer att växa långsammare under några 

år framåt. Den modell för kostnadsutjämning som gäller från 

och med 2020 mildrar effekterna något då Osby får ökat ut-

jämningsbidrag per invånare enligt det nya systemet. 

Kommunens investeringar ligger på en hög nivå under plan-

perioden 2020-2024. Nivån påverkar hur mycket av investe-

ringarna som kan finansieras via driftöverskott (egenfinansie-

ring) kontra främmande kapital i form av lån. Ökade lånekost-

nader påverkar i sin tur utrymmet för att finansiera kommu-

nens löpande drift i form av löner, lokaler med mera. Kom-

munen måste vara försiktig med att öka låneskulden alltför 

mycket de närmaste åren. 

Kommunens mål för god ekonomisk hushållning, resultatmå-

let, är satt till 0,2% för år 2020, 0,5% för 2021 och 1% för år 

2022. Därefter bör målsättningen vara att återgå till 2 %-må-

let så fort som möjligt. 
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FINANSIELLA NYCKELTAL 

% 2019 2018 2017 

Skatteintäktsutveckling 3,8 2,9 4,0 

Nettokostnadsutveckling exkl. 
jämförelsestörande poster 

1,1 3,7 7,9 

    

Nettokostnadsandel 96,7 98,5 95,7 

- Verksamhetens nettokostnader 91,1 94,7 93,1 

- Planenliga avskrivningar 6,1 5,4 5,6 

- Finansnetto 0,0 0,1 0,2 

- Jämförelsestörande engångspos-
ter 

-0,5 -1,7 -3,2 

    

Årets resultat exkl. jämförelse-
störande poster / skatteintäkter 
och generella statsbidrag 

2,8 0,1 0,8 

Årets resultat / skatteintäkter 
och generella statsbidrag 

3,4 1,5 4,3 

    

Självfinansieringsgrad av årets 
nettoinvesteringar 

40 60 86 

Nettoinvesteringar / skatteintäk-
ter 

25 12,0 11,5 

    

Soliditet enligt balansräkningen 52 55 56 

Soliditet inkl. samtliga pens-
ionsförpliktelser 

37 37 37 

    

Total skuld- och avsättnings-
grad 

93 80 78 

varav avsättningsgrad 2 1 1 

varav kortfristig skuldsättningsgrad 25 30 28 

varav långfristig skuldsättnings-
grad 

66 49 49 

    

Skattesats 22,26 22,26 22,26 

    

Kassalikviditet % 69 82 109 

GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING OCH BALANS-

KRAVSUTREDNING 

Enligt kommunallagen har kommunerna krav på sig att verk-

samheten ska bedrivas enligt god ekonomisk hushållning. I 

lagen finns också regler om balanskrav och resultatutjäm-

ningsreserv (RUR). Samtliga dessa lagstiftningskrav ska årli-

gen följas upp i årsredovisningens förvaltningsberättelse. 

Inledningsvis i detta avsnitt görs en analys av kommunens 

mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning som kom-

munfullmäktige har fastställt. I anslutning till detta genom-

förs avslutningsvis en balanskravsutredning och redovisning 

av resultatutjämningsreserven. 

God ekonomisk hushållning 

God ekonomisk hushållning är ett lagstadgat krav som åter-

finns i 11:e kapitlet i kommunallagen. Kommunen ska upp-

rätta riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Vidare ska 

kommunen ta fram finansiella och verksamhetsmässiga mål 

för god ekonomisk hushållning. Kommunen ska även besluta 

om man vill använda sig av en resultatutjämningsreserv. 

Osby kommun har fattat beslut om "Riktlinjer för god ekono-

misk hushållning och tillämpning av resultatutjämningsre-

serv", § 167 kommunfullmäktige 2013. Riktlinjerna för god 

ekonomisk hushållning tar sin utgångspunkt i att varje gene-

ration ska bekosta den kommunala service som konsumeras 

och därigenom lämna över en kommun med ett oförändrat fi-

nansiellt handlingsutrymme till kommande generationer. För 

att kunna leva upp till detta har kommunen fattat beslut om 

finansiella mål. Uppföljningen av de finansiella målen och de 

verksamhetsmässiga målen för god ekonomisk hushållning 

återfinns under avsnittet "Målavstämning". 

Sammanfattande bedömning, god ekonomisk hus-

hållning 

Vid uppföljning av kommunfullmäktiges målområden har 

följande bedömning gjorts: 

O Attraktiv och hållbar boendekommun - delvis uppfyllt 

O Utveckling och tillväxt - delvis uppfyllt 

O Trygghet hela livet - uppfyllt 

O Av de finansiella målen är fyra av fyra mål uppfyllda. 

Den sammanfattande bedömningen är att Osby kommun hade 

god ekonomisk hushållning i sin verksamhet under 2019.  

Balanskravsutredning 

Balanskravet innebär i korthet att kommuner och landsting 

ska besluta om en budget där intäkterna överstiger kostna-

derna. Om resultatet ändå blir negativt i bokslutet är huvud-

principen att underskottet ska kompenseras med motsvarande 

överskott inom tre år och att kommunfullmäktige i en plan 

ska ange hur det ska ske. Det finns dock undantag från hu-

vudprincipen. Kommunfullmäktige kan med hänvisning till 

synnerliga skäl besluta om att inte återställa hela eller delar 

av ett underskott. Dessa ska då tydligt specificeras i förvalt-

ningsberättelsen i årsredovisningen. 

Varje år ska det i förvaltningsberättelsen i årsredovisningen 

redovisas en balanskravsutredning. Den redovisas i tabell ne-

dan. 

Huvudprincipen är att en realisationsvinst som uppkommit 

vid försäljning av anläggningstillgångar inte ska räknas in i 

balanskravsresultatet och därför ska årets resultat normalt re-

duceras med samtliga realisationsvinster. Enligt en undan-

tagsmöjlighet kan, enligt Rådet för kommunal redovisning 

(RKR), återföring av realisationsvinster göras till exempel då 

försäljningen är ett led i en omstrukturering då en verksamhet 

inte längre ska bedrivas på grund av befolkningsstrukturella 

förändringar och då en försäljning medför lägre framtida 

kostnader. Under 2019 uppgår dessa reavinster till 2,6 mnkr 

och bedömningen är att undantagsmöjlighet inte föreligger. 

 

I 
I 
I 
I 
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Från och med 2019 gäller nya redovisningsregler som innebär 

att även ökade marknadsvärden på värdepapper (orealiserade 

vinster) ska ingå i årets resultat men de ska sedan räknas av i 

balanskravsutredningen. För 2019 innebär detta ett belopp på 

8,2 mnkr till följd av ökade marknadsvärden i kommunens 

kapitalförvaltning. 

I balanskravsutredningen förs sedan medel till eller från re-

sultatutjämningsreserven (RUR). Sedan 2013 är det möjligt 

för kommuner och landsting att tillämpa RUR och under vissa 

förutsättningar föra medel mellan olika år. Tanken är att över-

skott ska kunna reserveras i RUR under finansiellt goda tider, 

då skatteintäkterna ökar ordentligt, för att sedan användas för 

att täcka hela eller delar av underskott under svagare tider, då 

skatteintäkterna minskar eller endast ökar måttligt. RUR ska 

därigenom bidra med att skapa stabilare planeringsförutsätt-

ningar för kommuner och landsting. Den bakomliggande tan-

ken är att det rådande konjunkturläget inte ska påverka resurs-

tilldelningen till verksamheterna i alltför hög utsträckning. 

Behovet av servicen som kommuner och landsting tillhanda-

håller minskar i regel inte i en lågkonjunktur, utan det kan 

snarare vara tvärtom för vissa delar av verksamheten. Dessu-

tom framstår det inte som ändamålsenligt att behöva göra till-

fälliga neddragningar i verksamheten som sedan måste bygg-

gas upp igen när lågkonjunkturen är över. 

Enligt kommunfullmäktiges riktlinjer kan en disponering från 

RUR göras, för att helt eller delvis täcka ett balanskravsun-

derskott, när skatteunderlagsprognosen för enskilt år faller 

under det tio-åriga genomsnittet för skatteunderlagets ut-

veckling i riket. Eftersom det är svårt att på förhand med sä-

kerhet veta hur lång och djup en lågkonjunktur blir, innehåller 

riktlinjerna för RUR också en bestämmelse om hur medel får 

disponeras ur RUR. Riktlinjerna anger att storleken på dispo-

neringen maximalt får uppgå till motsvarande del som skatte-

intäktsutvecklingen understiger det tioåriga genomsnittet. 

Detta ger kommunen goda förutsättningar att vid behov ge-

nomföra ett omställningsarbete och/eller överbrygga en låg-

konjunktur. 

Reservering till resultatutjämningsreserv får göras med högst 

ett belopp som motsvarar det lägsta av antingen den del årets 

resultat eller den del av balanskravsresultatet som överstiger 

en procent av skatteintäkter, generella statsbidrag, kommuna-

lekonomisk utjämning och fastighetsavgift. Detta är lagens 

minimikrav för reservering. 

 

 

 

Osby kommun har till och med 2018 satt av 41,8 mnkr. För 

2019 är förslaget att ytterligare en avsättning görs med 8,1 

mnkr, vilket är högsta möjliga belopp enligt riktlinjerna. 

Kommunen har inte något negativt resultat från tidigare år att 

återställa.  

Beräkning av balanskravsresultatet 

    

 2019 2018 

Årets res. enl. resultaträkning 26 936 11 525 

Reducering av samtliga realisations-
vinster 

-2 562 -462 

Justering för realisationsvinster enl 
undantagsmöjlighet 

0 0 

Justering för realisationsförluster enl 
undantagsmöjlighet 

0 0 

Orealiserade vinster och förluster i 
värdepapper 

-7 091 0 

Justering för återföring av oreali-
serade vinster och förluster i värde-
papper 

-1 099 0 

Årets resultat efter balanskravsju-
steringar 

16 184 11 063 

Reservering av medel till resultatut-
jämningsreserv 

-8 100 -3 300 

Användning av medel från resultatut-
jämningsreserv 

0 0 

Balanskravsresultat 8 084 7 763 
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Sammanställd redovisning 

KONCERNÖVERSIKT 

 

REDOVISNINGSPRINCIPER FÖR KONCERNEN 

Koncernredovisningen utgör ett sammandrag av kommunens och företagens balans- och resultaträkningar. I detta sammanhang 

har interna mellanhavanden eliminerats mellan de i koncernen ingående enheterna. Redovisningen har upprättats enligt så kal-

lad proportionell konsolidering, vilket betyder att om företagen inte är helägda har endast ägda andelar av räkenskapsposterna 

tagits med i koncernredovisningen. Vid eliminering av interna mellanhavanden har arbetet följt "väsentlighetsprincipen" och 

"försiktighetsprincipen". 

Osby kommun är delägare i följande föreningar 

Förening Ekonomiskt stöd tkr Andel 

Medborgarhusföreningen Osby 1 394 45 % 

Kommuninvest i Sverige AB 0 0,17 % 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB 0 0,98 % 

Ekonomiska engagemang, tkr 

   Utdelning Räntor  Lån Borgen 

Enhet % Given Mottagen Kostnad Intäkt Givare Mottagare Givare Mottagare 

Osby kommun  0 417 0 0 0 0 0 1 388 

Osbybostäder 
AB  

100 387 0 0 0 0 0 1 182 0 

Östra Göinge 
Renhållnings AB 

50 0 0 0 0 0 0 26 0 

Fjärrvärme i 
Osby AB 

100 30 0 0 0 0 0 175 0 

Industrihus i 
Osby AB 

100 0 0 0 0 0 0 5 0 

Osby Nova AB 100 0 0 0 0 0 0 0 0 

SBVT AB 25 0 0 0 0 0 0 0 0 

Totalt  417 417 0 0 0 0 1 388 1 388 

Koncernen Osby kommun, mnkr 

  Omsättning Tillgångar Skulder Eget kap Årets res 1) 

Osby kommun 1 012,1 1 110,1 535,3 574,8 26,9 

Osbybostäder AB 54,7 323,7 261,9 61,8 5,4 

Östra Göinge Ren-
hållnings AB (50%) 

41,5 61,1 29,3 31,8 -0,7 

Fjärrvärme i Osby 
AB 

36,1 96,8 45,6 51,2 5,3 

Industrihus i Osby 
AB 

,5 3,6 1,2 2,4 0,1 

Osby Nova AB 0,0 0,4 0,0 0,4 0,0 

SBVT AB 147,2 30,2 26,2 4,0 0,0 

1) Årets resultat före bokslutsdispositioner och skatt 
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Personalredovisning 

Attraktiv arbetsgivare 

Utifrån arbetet med temat attraktiv arbetsgivare som slutför-

des under 2018 har arbete gjorts efter en framtagen priorite-

ringslista. En rutin har antagits gällandet att nyttja viss del av 

sin pendlingstid som arbetstid, utbildning har genomförts i 

kompetensbaserad rekrytering för chefer, fackliga ordförande 

samt HR-specialister. Rutin har tagits fram för genomförande 

av avslutningssamtal. Ett chefskontrakt har tagits fram. 

Central introduktion har skett under vår och höst med 20-30 

deltagare. Inför höstens introduktionsdag uppdaterades 

materialet. Feriepraktiken har gett 88 ungdomar möjlighet till 

sysselsättning och samtidigt en inblick i de kommunala yr-

kena. 

Vi ser en fortsatt låg sjukfrånvaro där vi under året har arbetat 

med förebyggande insatser där till exempel riktad hälsoinsats 

utförts för bland annat lokalvårdens medarbetare i form av er-

gonomisk utbildning/kartläggning för användande av städut-

rustning. 

För medarbetare inom förskolan har det genomförts en insats 

i hållbar hälsa som innehöll både en teoretisk och en fysisk 

aktivitet vid åtta tillfällen. Ett ytterligare exempel på hälsoin-

sats är det ESF-finansierade projektet ”bryta trenden” som 

handlar om hälso- och livsstilsfrågor där medarbetare inom 

förskola, kost, hemtjänst samt särskilt boende har deltagit. 

En fortsatt satsning har gjorts för våra chefer i form av chefs-

dagar och frukostmöten med olika teman och innehåll. 

PERSONAL- OCH PENSIONSKOSTNADER-

NAS UTVECKLING 

Personalkostnadernas utveckling åren 2018-19 framgår av 

nedanstående sammanställning. 

Personalkostnadernas utveckling 

(Mnkr) 2019 2018 
Förändr 

18-19 

Arvoden och sammanträ-
desersättningar förtroende-
valda 

4,7 4,1 14,6 

Övrig personal 483,2 482,3 0,2 

Kostnad exkl. arbetsgi-
varavg 

487,9 486,4 0,3 

Arbetsgivaravgifter (betalda) 147,5 147,8 -0,2 

Total personalkostnad 635,4 634,2 0,2 

ANTAL ANSTÄLLDA 

Den 31 december 2019 har Osby kommun 988 tillsvidarean-

ställda årsarbetare, en minskning med 55,3 årsarbetare. Antal 

tillsvidareanställda vid mättillfället var 1 083 anställda exkl. 

deltidsbrandmän och brandvärnsmän. Det motsvarar en 

minskning med 59 personer jämfört med föregående år. 

Antal årsarbetare 

Org enhet 2019 Procent 

Barn och utbildning 478,5 48 

Hälsa och välfärd 363,0 37 

Samhällsbyggnad 95,9 10 

Kommunstyrelseförvaltning 50,6 5 

Summa anställda 988,0 100 

ÅLDERS- OCH KÖNSFÖRDELNING 

Hälften av alla tillsvidareanställda har en ålder mellan 40-59 

år. Medelåldern är 47 år. Könsfördelningen bland kommu-

nens tillsvidareanställningar är 83 % kvinnor och 17 % män. 

Fördelningen mellan kvinnor och män innebär inga större för-

ändringar under perioden. Kommunen har liksom hela kom-

munsektorn en traditionell uppdelning av kvinno- och mans-

dominerade förvaltningar. 

  

 

SYSSELSÄTTNINGSGRAD 

Sysselsättningsgrad i procent av heltid 

  2019 2019 i % 2018 2018 i % 

100 % 681 63 717 63 

76 -99% 207 19 202 18 

51 -75% 161 15 187 16 

0 -50% 34 3 36 3 

Summa 1 083 100 1 142 100 

FRÅNVARO 

Nettoarbetstid/frånvaroorsak 

Av total arbetstid utgör 21,1 % frånvaro och nettoarbetstiden 

är 78,9 %. Frånvaron har minskat med 0,8 % sedan 2018. 

Frånvaron på grund av vård av sjukt barn har ökat något. 

Sjukfrånvaro, semester och övrig frånvaro har minskat. I öv-

rig frånvaro ingår bland annat föräldraledighet, studieledig-

het. 

■ Kvi'lnor ■ Män 
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Frånvaroorsak 

Orsak 2019 2018 

Semester 10,0 9,8 

Sjukdom 5,0 5,2 

Vård av sjukt barn 3,8 3,8 

Övrig ledighet 2,3 3,1 

Summa frånvarotid 21,1 21,9 

Nettoarbetstid 78,9 78,1 

 

Sjukfrånvaro 

Den totala sjukfrånvaron har minskat något i jämförelse med 

2018. Andel sjukfrånvaro som är 60 dagar eller mer har ökat 

något sedan 2018. 

Sjukfrånvaro 

Nyckeltal 2019 2018 

Sjukfrånvaro totalt 4,9 4,9 

Andel sjukfrånvaro 60 dagar 34,6 31,9 

Sjukfrånvaro kvinnor 5,4 5,5 

Sjukfrånvaro män 2,7 2,9 

Sjukfrånvaro -29 år 2,7 3,0 

Sjukfrånvaro 30-49 år 4,8 4,6 

Sjukfrånvaro 50- år 5,8 6,2 

  

3,8% 7 2,3% 5,0% 

, övrg ledghet • Sjukdom ink l arbetssk. • Arbetstid • Senester • Vård av ~ukt barn 
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VERKSAMHETSBERÄTTELSER 

Kommunstyrelseförvaltningen 

INLEDNING 

Kommunstyrelseförvaltningen har under 2019 varit organise-

rad i följande enheter: 

• Ekonomienheten 

• HR-enheten 

• Staben 

• Räddningstjänsten 

• IT- och utvecklingsenheten 

• Tillväxtenheten 

• Kanslienheten 

Ledning 

Niklas Larsson, kommunstyrelsens ordförande 

Petra Gummesson, kommundirektör 

ÅRETS HÄNDELSER 

Kommunfullmäktige beslutade i juni om att Osby kommun 

blir delägare i IT-bolaget IT-kommuner i Skåne AB, 

UNIKOM. Vi kommer därigenom från och med 2020 att sam-

verka kring IT-drift och utveckling med Östra Göinge, Höör 

och Hörby kommuner. 

En femårig negativ trend bröts när kommunen klättrade 23 

placeringar i Svenskt Näringslivs ranking av företagsklima-

tet.  

Kommunens centrumledare (från och med 2020 näringslivs-

utvecklare) Jimmy Ekborg utsågs till en av Sveriges tre 

främsta av föreningen Sveriges Centrumutvecklare. 

Beslut fattades om att avveckla samarbetet kring konsument-

rådgivning med Ljungby kommun. 

En utredning om kommunens administration genomfördes 

under våren. Ett förslag till övergripande administrativ orga-

nisation med särskild inriktning på nämndsadministration, lö-

neadministration, fakturahantering samt central bemannings-

enhet presenterades under hösten och kommer att implemen-

teras 2020. 

Upphandling av HR-system blev äntligen klart under 2019 

och införande av nytt system gemensamt med Östra Göinge 

sker under 2020. 

Beslut har också fattats om gemensam löneenhet med Östra 

Göinge kommun. Den gemensamma enheten kommer att 

vara placerad i Osby. 

Under hösten påbörjades införandet av nytt ekonomisystem 

som ska tas i drift i april 2020. Införandet av nytt system sker 

tillsammans med Östra Göinge och Hässleholms kommuner. 

Under året har en utredning om räddningstjänstens organisat-

ion och utveckling genomförts. I rapporten konstateras att 

räddningstjänsten fungerar väl men att kommunen bör bed-

riva och organisera sin verksamhet genom samverkan istället 

för i egen regi. Efter information om utredningen beslutade 

kommunfullmäktige i oktober att söka samverkan med rädd-

ningstjänsterna i Kristianstad och Östra Göinge genom civil-

rättsligt avtal. 

Arbetsmiljöverket har under året kommit med föreläggande 

angående brister i arbetsmiljön vid brandstationen i Osby. 

Kommunstyrelsen har antagit en handlingsplan i ärendet där 

bland annat en ny brandstation utreds. 

Osby räddningstjänst deltog på ett förtjänstfullt för att släcka 

vårens stora brand på Åbuamossen i Hästveda, Hässleholms 

kommun. Viktiga insatser för att kunna släcka branden gjor-

des också av lantbrukare och skogsentreprenörer. För att yt-

terligare stärka resurserna vid skogsbränder och andra större 

olyckor i samhället har ytterligare överenskommelser gjorts 

mellan räddningstjänsten och LRF Skåne.  

HAR VI UPPFYLLT VÅRA MÅL? 

Nämndmål 

Osby kommun är en hållbar kreativ kommun som 

bidrar till tillväxt och utveckling 

Analys av resultatet 

Målet bedöms som delvis uppfyllt. 

Slutsatser 

Kommunen fortsätter med ett intensifierat arbete inom till-

växt och näringsliv. För att ytterligare förbättra samarbetet 

med näringslivet påbörjas ett internt arbete kring service och 

bemötande 2020 
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Indikatorer Mål Utfall Kommentar 

 
Ranking Svenskt näringsliv (Kommun-
styrelse) 

 

150 (50) 248 Rankingen enligt Svenskt Näringsliv förbättra-
des med 23 placeringar under året. Ett trend-
brott jämfört med nedgången under föregående 
fem år. Fortfarande är dock placeringen långt 
under målvärdet. 

 
Total NKI (Kommunstyrelse) 

 

Minst 79  79  I Sveriges kommuner och regioners (SKR) sen-
aste servicemätning av kommunens myndig-
hetsutövning, benämnd INSIKT, fick Osby kom-
mun ett mätvärde NKI (NöjdKundIndex) på 79 
vilket är ett fortsatt bra resultat. Mätvärdet pla-
cerade Osby som nr 16 i rankingen för hela 
Sverige. 

Osby kommun ökar service och tillgänglighet för 

medborgare genom digitalisering, kommunikation 

och kunskap. 

Analys av resultatet 

Målet bedöms som uppfyllt. 

Indikatorer Mål Utfall Kommentar 

 
Service och kommunikation (Kommun-
styrelse) 

 

  Målet bedöms vara uppfyllt. 

Kontaktcenter har arbetat aktivt för att öka ser-
vice till invånarna bland annat genom att möta 
förvaltningarna för att få mer kunskap om verk-
samheten. 

Under 2019 har en kommunikationspolicy och 
riktlinjer för användning av sociala medier tagits 
fram. Aktiviteten i sociala medier har ökat och 
Osby kommun är mer synliga på till exempel 
Facebook än tidigare.  

Osby kommun har ett gott ledarskap och medarbe-

tarskap. 

 

Analys av resultatet 

Målet bedöms som delvis uppfyllt. 

Indikatorer Mål Utfall Kommentar 

 
HME-värde uppgår till minst index 80  
(Kommunstyrelse) 

 

  Kommunstyrelsen beslutade om denna indika-
tor under hösten 2019 varför uppföljning sker 
först under 2020.I sammanhanget bör dock 
också framhållas att kommunen har fortsatt låg 
sjukfrånvaro, 4,9%, vilket är oförändrad nivå 
jämfört med 2018. Detta i sig bör vara en god 
indikator på kommunen som arbetsgivare. 

NYCKELTAL OCH STATISTIK 

Kostnadsuppföljning personal 

tkr 2019 2018 

Kostnad för arbetskraft 41 355 43 198 

Varav kostnad för sjuklön 244 322 

Kostnaderna för arbetskraft är inte direkt jämförbara mellan åren på grund 

av den nya organisationen som infördes 2019. 

Personalstatistik 

  2019 2018 

Tillsvidareanställda 52  

Antalet tillsvidareanställda för Kommunstyrelseförvaltningen (29 kvinnor 
och 23 män). Inga siffror för 2018 då de ej är jämförbara med anledning av 

den nya organisationen som infördes 2019. 

  

■ 

• 

• 
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Antal tillsvidareanställda för hela kommunen vid mättillfället 

(31 december) var 1 083 anställda exklusive deltidsbrandmän 

och brandvärnsmän. Det motsvarar en minskning med 59 per-

soner jämfört med föregående år (2018). 

EKONOMI 

Tkr 
Redov 

2018 
Redov 

2019 
Budget 

2019 
Avvik 

Intäkter 4 771 4 515 3 233 1 282 

Kostnader 68 876 75 412 73 374 -2 038 

Resultat -64 105 -70 897 -70 141 -756 

Resultaten mellan åren är inte direkt jämförbara på grund av organisat-

ionsförändringen som gjordes 2019. 

Analys av utfallet 

Kommunstyrelseförvaltningen redovisar ett underskott mot 

budget på - 0,7 mnkr. Inom räddningstjänsten finns ett under-

skott på - 0,5 mnkr. Budgetunderskottet har dock minskat 

jämfört med föregående år. Övrig orsak till den negativa bud-

getavvikelsen är oförutsedda väktarkostnader och tillkom-

mande utredningskostnader. 

FRAMTIDEN 

Arbetet med att förbättra företagsklimatet och samarbetet 

med näringslivet fortsätter. Under 2020 påbörjas ett projekt 

internt för medarbetare och förtroendevalda kring service och 

bemötande. 

Under 2020 kommer Osby kommuns IT-miljö att migreras in 

till UNIKOMs inom ramen för det gemensamma IT-samar-

betet. 

Ny administrativ organisation implementeras under 2020. 

Driftsättning av den nya gemensamma löneenheten med pla-

cering i Osby. 

Införande av nytt HR-system med driftstart i oktober. 

Arbetet fortsätter med införande av nytt ekonomisystem från 

och med april 2020. 

Under 2020 ska också nytt diariehanteringssystem upphand-

las och införas. 

Ärendet med att söka samverkan för räddningstjänstens orga-

nisation och utveckling fortsätter. 

Arbetsmiljön vid brandstationen i Osby är ett prioriterat 

ärende under 2020. 

Kompetensförsörjning av brandmän är i dagsläget ett svårt 

område och det är en utmaning att rekrytera och behålla per-

sonal. Kommunen kommer även fortsättningsvis att behöva 

jobba aktivt med rekrytering. Att hitta nya sätt rekrytera och 

organisera oss är nödvändigt. 
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Miljö- och byggnämnden 

INLEDNING 

• Tillsyn och prövning enligt Plan- och bygglagen. 

• Tillsyn och prövning enligt Miljöbalken. 

• Tillsyn och prövning enligt Livsmedelslagen. 

• Tillsyn och prövning enligt Alkohollagen. 

• Tillsyn och prövning enligt Lag om tobak och lik-

nande produkter. 

• Tillsyn och prövning enligt Strålskyddslagen. 

• Tillsyn och prövning enligt Lag om handel med 

vissa receptfria läkemedel. 

• Tillsyn och prövning enligt Lag om sprängämnes-

prekursorer. 

• Tillsyn och prövning enligt Lag med särskilda be-

stämmelser om gaturenhållning och skyltning. 

• Tillsyn enligt Smittskyddslagen. 

• Tillsyn enligt Lag om skydd mot internationella hot 

mot människors hälsa. 

• Ansvar för och fullgöra kommunens uppgifter enligt 

Lagen om bostadsanpassningsbidrag. 

• Administrera kalkning av sjöar och vattendrag i 

kommunen. 

Ledning 

Oddbjörn Aasvold, miljö- och byggnämndens ordförande 

Håkan Bergknut, enhetschef miljö- och byggenheten 

ÅRETS HÄNDELSER 

Under 2019 rekryterades en miljö- och byggchef, en bygg-

nadsinspektör, en livsmedelsinspektör och en miljöinspektör. 

Vidare infördes under 2019 en delvis förändrad metodik för 

tillsyn av enskilda avlopp där fokus ligger på preventivt ar-

bete samt att få tillsynen och prövningarna i fas. Detta har haft 

till följd att ärendebalansen påverkats positivt och att tillsy-

nen utförs mer effektivt. 

Under hösten infördes den nya e-tjänsten "MittBygge" för 

bygglov, vilket ger en effektivare och till stor del digitaliserad 

bygglovsprocess.  

HAR VI UPPFYLLT VÅRA MÅL? 

Nämndmål 

Nämnden ska genom sin verksamhet främja en ut-

veckling som är till gagn för nuvarande och kom-

mande generationers hälsa och miljö. 

Analys av resultatet 

Målen för miljötillsynen har inte nåtts, vilket till stor del beror 

på en vakans under hösten. Målet för enskilda avlopp har inte 

heller nåtts, men där är orsaken att fokus är flyttat från inven-

tering och utsläppsförbud till preventivt arbete och positiv 

ärendebalans. 

Slutsatser 

Måluppfyllelsen bevakas under 2020. 

 

Indikatorer Mål Utfall Kommentar 

 
Antal C-anläggningar som fått tillsyn en-
ligt upprättad tillsynsplan.  (Miljö och 
byggnämnd) 

 

Minst 48 37  Kommunens mellanlager prioriterades ned och 
pistolskytteklubbarna fick ingen tillsyn då de i 
stort sett inte hanterar några kemikalier och det 
sker lite förändringar år från år. Vidare blev 2 
verksamheter vilande under 2019 och årets 
sista inspektion blev inställd då verksamhetsut-
övaren blev sjuk. 

 
Antal U-anläggningar som fått tillsyn en-
ligt upprättad tillsynsplan.  (Miljö och 
byggnämnd) 

 

Minst 33 15 Merparten av tillsynen var planerad under hös-
ten och en vakans medförde att arbetet inte 
kunde utföras som planerat. 

 
Antal avloppsansökningar (Miljö och 
byggnämnd) 

 

Minst 150 91 Under andra halvan av 2018 och hela 2019 pri-
oriterades ärendebalansen och följaktligen 
meddelades färre utsläppsförbud, vilket åter-
speglas i antalet ansökningar. 

 
Antal sjöar som får tillsyn under 2019.  
(Miljö och byggnämnd) 

 

Minst 3 3  

 
Antal fastigheter med godkänd ventilat-
ionskontroll.  (Miljö och byggnämnd) 

 

Minst 409 403 403 av 414 är godkända, de resterande 11 är 
under handläggning. 

♦ 

■ 

■ 

• 
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Indikatorer Mål Utfall Kommentar 

 
Antal beslut om bostadsanpassning 
inom 2 månader.  (Miljö och bygg-
nämnd) 

 

Minst 40 41 Totalt kom 53 ansökningar in under 2019. 

Konsumenterna ska ha trygga (säkra) livsmedel, 

förtroende för kontrollverksamheten och uppleva 

den som meningsfull. 

Analys av resultatet 

Miljö- och byggnämnden har inte nått målen för livsmedels-

tillsynen, vilket till största delen berodde på att tjänsten som 

livsmedelsinspektör var vakant under det första kvartalet. 

Förändringarna i livsmedelslagstiftningen innebar också att 

mycket tid fick läggas på informationsinsatser istället för till-

syn. Mycket resurser fick även läggas på den nya tobakslag-

stiftningen, men det arbetet var till stor del av engångskarak-

tär. Vidare kan man konstatera att tillsynen rörande ägg har 

fungerat då ett allvarligt fall hittades och åtgärdades i tillsy-

nen. Då indikatorn är formulerad som "antalet brister" är må-

let inte uppfyllt, trots att resultatet är det önskade. 

Slutsatser 

De tre indikatorerna som är formulerade som brister är 

strukna från nämndmålen 2020. 

Indikatorer Mål Utfall Kommentar 

 
Antal livsmedelsobjekt som fått tillsyn.  
(Miljö och byggnämnd) 

 

Minst 80 54 Tjänsten som livsmedelsinspektör var vakant 
under första kvartalet. 

 
Antal sjukdomsutbrott som kan här-le-
das till Ehec och norovirus.  (Miljö och 
byggnämnd) 

 

Max 0 0  

 
Antal brister i märkning av ägg.  (Miljö 
och byggnämnd) 

 

Max 0 1 Under 2019 var det ett ärende med omärkta 
och felmärkta ägg som såldes olagligt i stora 
partier. 

 
Antal brister i märkning av tillsatta ingre-
dienser  (Miljö och byggnämnd) 

 

Max 0 0  

Nämnden ska ge god service till medborgare och 

företag verksamma inom kommunen genom rele-

vant, aktuell och lättillgänglig information och råd-

givning om gällande lagar och föreskrifter mm. 

 

Analys av resultatet 

Målet är nått. Då indikatorerna baseras på statistik från SKR 

krävs att statistiken är framtagen när årsbokslutet ska redovi-

sas, vilket inte varit fallet de senaste åren. 

Slutsatser 

Indikatorerna har omarbetats i nämndmålen för 2020. 

Indikatorer Mål Utfall Kommentar 

 
Tillgänglighet (andel lyckade kon-taktför-
sök med handläggare) (Miljö och bygg-
nämnd) 

 

Minst 68 % 78 %  

 
Svar på frågan (blir frågan besvarad el-
ler om handläggaren inte kan svara eller 
bara delvis) (Miljö och byggnämnd) 

 

Minst 61  Frågan har framgått av statistiken och kan där-
för inte besvaras. 

 
Avsändare (namn, befattning, förvalt-
ning, kommun, adress, telefonnummer, 
hemsida)  (Miljö och byggnämnd) 

 

Minst 100 % 100 %  

 
Svarskvalitet (merinformation, det vill 
säga. mer än bara svar på frågan, till ex-
empex hänvisning till hemsidor, bifo-
gande av länkar eller tips och idéer om 
något som inte direkt efterfrå-
gats).  (Miljö och byggnämnd) 

 

Minst 100  Det finns inget färdigt resultat vid inlämningen 
av denna verksamhetsberättelse. 

I· 
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Osby kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare 

som behåller goda medarbetare genom att priori-

tera hälsa, utveckling och flexibilitet. 

Analys av resultatet 

Sjukfrånvaron ligger på en låg nivå, även om målet inte är 

nått. 

Slutsatser 

Kompetensutveckling och stora möjligheter att inom tillsyns-

planens ramar själv planera och utforma sina arbetsuppgifter 

bidrar till en låg sjukfrånvaro. 

 

 

Indikatorer Mål Utfall Kommentar 

 
Sjukfrånvaro (Miljö och byggnämnd) 

 

Max 1 1,85  

Nämnden ska bedriva en tillsyn som är tydlig, ef-

fektiv och rättssäker. 

Analys av resultatet 

231 av 236 (97,9 %) bygglov har meddelats i tid. 88 av 90 

(98,8 %) klagomål har hanterats i tid, båda klagomålen som 

föll mellan stolarna var byggärenden. Sannolikt är de i jäm-

förelse med 2018 försämrade resultaten beroende på att en er-

faren handläggare slutade under våren, samt att byggsidan 

saknar 0,6 tjänst enligt behovsutredningen. 

Slutsatser 

Hanteringen av inkomna ärenden under semesterperioden 

måste säkras upp. I övrigt måste handläggningstiderna hållas 

under bevakning. 

 

Indikatorer Mål Utfall Kommentar 

 
Andel meddelade bygglov med kom-
pletta handlingar inom 10 veckor.  (Miljö 
och byggnämnd) 

 

Minst 100 % 97,9 % 231 av 236 meddelade bygglov inom 10 veckor. 

 
Andel klagomål kommuniceras inom 3 
veckor.  (Miljö och byggnämnd) 

 

Minst 100 % 98,8 % 90 klagomål inkom under 2019, varav två inte 
kommunicerades inom tre veckor. Bådz ären-
dena inföll under semesterperioden. 

NYCKELTAL OCH STATISTIK 

Kostnadsuppföljning personal 

tkr 2019 2018 

Kostnad för arbetskraft 5 419 5 465 

Varav kostnad för sjuklön 39 22 

Personalstatistik 

  2019 2018 

Tillsvidareanställda 9 9 

EKONOMI 

Tkr 
Redov 

2018 
Redov 

2019 
Budget 

2019 
Avvik 

Intäkter 4 863 4 766 5 225 -459 

Kostnader 9 893 9 391 10 585 1 194 

Resultat -5 030 -4 625 -5 360 735 

Analys av utfallet 

Under 2019 hade miljö- och byggenheten flera vakanser, vil-

ket ledde till väsentligt lägre personalkostnader än budgete-

rat. Samtliga vakanser är nu tillsatta. 

Bostadsanpassningsbidragen varierar mycket mellan åren och 

för 2019 utbetalades ovanligt lite bidrag, vilket ledde till ett 

överskott. 

FRAMTIDEN 

Under 2020 kommer Miljö- och byggenheten minskas med 

en heltidstjänst i enlighet med administrationsutredningen. 

Förändrade arbetsrutiner, en ökad digitalisering av arbetsflö-

dena, och det faktum att vissa administrativa funktioner kom-

mer att utföras i andra delar av organisationen kommer dock 

till viss del kompensera för detta. Bland annat ska nämndsad-

ministrationen ske centralt, men expedieringen kommer även 

fortsättningsvis utföras av Miljö- och byggenheten. 

Vidare kommer Miljö- och byggenheten även fortsatt arbeta 

med att effektivisera arbetsflödena, främst genom en ökad di-

gitalisering. Under 2020 genomförs förändrade arbetsrutiner 

på byggsidan och det planeras även att införa en digital han-

tering av ritningar. 

Miljö- och byggnämnden ser en fortsatt utmaning med perso-

nal- och kompetensförsörjningen. Bland annat av den anled-

ningen finns det en ambition att öka samarbetet med grann-

kommunerna. Det är av stor vikt att Osby kommuns arbete 

med att vara en attraktiv arbetsgivare fortsätter.

♦ 
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Samhällsbyggnad exklusive VA-verksamhet 

INLEDNING 

Samhällsbyggnadsförvaltningen exklusive VA-verksam-

heten består av: 

 

• Planering och administration 

• Tekniska enheten 

• Kost och lokalvårdsenheten 

   

Ledning 

Lotte Melin, Ordförande 

Mathias Karlsson, Förvaltningschef 

ÅRETS HÄNDELSER 

• Samhällsbyggnadsnämnden bildades och antog un-

der året nya mål för verksamheten. 

 

• Fastighetsskötsel övertogs från Osbybostäder och 

sker i egen regi från och med den 1 januari 2019. 

Övergången har gått bra och innebär lägre kostnader 

och samordningsvinster mellan fastighet- och park-

skötsel. 

 

• Under året gjorde förvaltningen besparingar och ef-

fektiviseringar vilket gav 8 miljoner lägre budgetav-

vikelse än 2018. 

 

• Tillfälligt högstadium ordnades i lokaler på före 

detta naturbruksområdet. 

 

• Förvaltningen deltog i fullmäktigeberedningen om 

naturbruksområdets framtida gestaltning. 

 

• Byggklara tomter, cirka 23 000 kvadratmeter vid in-

dustrispåret. Den positiva trenden gällande intresset 

för kommunalmark för bostadstomter och verksam-

heter håller i sig och tomter har sålts i både Osby, 

Killeberg och Lönsboda. För att skapa fler tomter 

pågår arbete med fastighetsbildning i bland annat 

Marklunda. I samarbete med Skåne Blekinges vat-

tentjänst AB (SBVT) har tomter iordningställts med 

vatten- och avlopp samt fiber på nordöstra industri-

området i anslutning till industrispåret. 

• Projektet Hola Lake Immeln som drivits av Sam-

hällsbyggnad fick priset som Årets leaderprojekt i 

Skånes ESS.  

• Osby kommun är med i projektet Fossilbränslefria 

uppstartskommuner och som ett led i detta arbetet 

har nuläge i kommunorganisationen kartlagts: Andel 

miljömärkt el är sedan flera år tillbaka 100 % och 

andelen fossilbränslefri värme är 85 %. Andel fos-

silbränslefria drivmedel är 18 %. Under 2020 påbör-

jas infasning av elbilar och övergång till förnybar 

diesel. 

  

HAR VI UPPFYLLT VÅRA MÅL? 

Nämndmål 

Tänker alltid lite längre - väl genomtänkta beslut och hållbar samhällsplanering. 

Indikatorer Mål Utfall Kommentar 

 
Antal beslut som föregåtts av en konse-
kvensanalys utifrån hållbarhet (miljö, so-
ciala och ekonomiska aspekter)  (Sam-
hällsbyggnad exkl VA) 

 

Minst 5 5 Planärenden och utredningar har konsekvens-
bedömts. 

 
Antal kg serveringssvinn  (Samhälls-
byggnad exkl VA) 

 

Max 5 000 6 747 Nämnden tog beslutet om indikatorn hösten 
2019 varför arbetet med att minska serveringss-
vinnet kommer att intensifieras under 2020. 

Öppna och nyskapande - fokus på kommunikation, service och att göra nytt. 

Indikatorer Mål Utfall Kommentar 

 
Antal tillfällen som invånarna har infor-
merats via hemsidan innan åtgärder 
som berör dem påbörjas.  (Samhälls-
byggnad exkl VA) 

 

Minst 10 19  

• 
■ 

• 
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Indikatorer Mål Utfall Kommentar 

 
Antal genomförda förbättringar.  (Sam-
hällsbyggnad exkl VA) 

 

100  Samhällsbyggnadsnämnden tog beslut om indi-
katorn under hösten 2019 varför uppföljning 
sker först under 2020. Under hösten på börja-
des ett mål- och värdegrundsarbete med samt-
liga anställda i förvaltningen för att implemen-
tera nämndens nya mål med mera. 

 
Antal genomförda förbättringar av större 
omfattning.  (Samhällsbyggnad exkl VA) 

 

Minst 5 5  

Finns överallt - verksamheten i alla kommunens delar i förhållande till demografin. 

Indikatorer Mål Utfall Kommentar 

 
Antal byggklara småhustomter i Osby.  
(Samhällsbyggnad exkl VA) 

 

Minst 10 9  

 
Antal byggklara småhustomter i Löns-
boda.  (Samhällsbyggnad exkl VA) 

 

Minst 5 40  

 
Antal byggklara småhustomter i Kille-
berg.  (Samhällsbyggnad exkl VA) 

 

Minst 5 14  

 
Antal byggklara småhustomter i Loshult.  
(Samhällsbyggnad exkl VA) 

 

Minst 5 0  

 
Antal byggklara småhustomter i Hökön.  
(Samhällsbyggnad exkl VA) 

 

Minst 3 9  

 
Antal byggklara småhustomter i Vissel-
tofta.  (Samhällsbyggnad exkl VA) 

 

Minst 5 0  

 
Antal kvadratmeter byggklar mark för 
verksamheter i Osby.  (Samhällsbygg-
nad exkl VA) 

 

Minst 30 000 60 000 41 000 kvadratmeter byggklar mark finns på 
Nordöstra industriområdet och 19 000 kvadrat-
meter byggklarmark finns i Sydöstra industriom-
rådet. 

 
Antal kvadratmeter byggklar mark för 
verksamheter i Lönsboda.  (Samhälls-
byggnad exkl VA) 

 

Minst 10 000 0  

NYCKELTAL OCH STATISTIK 

Kostnadsuppföljning personal 

tkr 2019 2018 

Kostnad för arbetskraft 54 338 49 036 

Varav kostnad för sjuklön 454 716 

Personalstatistik 

  2019 2018 

Tillsvidareanställda 
117 årsarbe-

tare 
 

EKONOMI 

Tkr 
Redov 

2018 
Redov 

2019 
Budget 

2019 
Avvik 

Intäkter 66 808 71 990 70 626 1 364 

Kostnader 136 854 139 717 137 748 -1 969 

Resultat -70 046 -67 727 -67 122 -605 

Analys av utfallet 

Utfallet för 2019 blev 605 tkr högre än budget. Trots minus-

resultat innebär att budgetavvikelsen är ca 8,0 mkr bättre än 

för 2018 (med korrigeringar gjorda så att jämförelse görs med 

de verksamheter som ingår i nuvarande samhällsbyggnad). 
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ÖVERGRIPANDE 

Tkr 
Redov 

2018 
Redov 

2019 
Budget 

2019 
Avvik 

Intäkter 867 3 292 2 308 984 

Kostnader 4 670 5 824 4 326 -1 498 

Resultat -3 803 -2 532 -2 018 -514 

TEKNISKA ENHETEN 

Tkr 
Redov 

2018 
Redov 

2019 
Budget 

2019 
Avvik 

Intäkter 60 974 64 637 64 888 -251 

Kostnader 85 860 87 358 88 208 850 

Resultat -24 886 -22 721 -23 320 599 

KOSTENHETEN 

Tkr 
Redov 

2018 
Redov 

2019 
Budget 

2019 
Avvik 

Intäkter 3 939 3 572 3 245 327 

Kostnader 29 686 29 848 28 224 -1 624 

Resultat -25 747 -26 276 -24 979 -1 297 

LOKALVÅRD 

Tkr 
Redov 

2018 
Redov 

2019 
Budget 

2019 
Avvik 

Intäkter 1 244 489 185 304 

Kostnader 16 853 16 687 16 990 303 

Resultat -15 609 -16 198 -16 805 607 

FRAMTIDEN 

Villapriserna i Osby kommun har de senaste åren ökat i 

samma takt som i Malmö och Vellinge och det finns sedan 

några år tillbaka ett ökat intresse för att bygga bostäder i kom-

munen. För att möta efterfrågan kommer samhällsbyggnad att 

fokusera på att ta fram detaljplaner för småhus och därefter 

iordningställa tomter för byggnation. 

Kommunen har stora behov av mer ändamålsenliga lokaler 

och står inför flera stora byggnationer kommande år. bland 

annat byggnation av grundskola och äldreboende i Lönsboda, 

grundskola, förskola och idrottshall i Killeberg. En översyn 

pågår av skolorganisationen i Osby tätort och när beslut är 

fattat kommer om-, till- och nybyggnationen behövas. 

Samtidigt som det finns stort behov av nya lokaler så behöver 

kommunen också avveckla fastigheter som står tomma, på 

grund av att de inte längre är ändamålsenliga. 
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Samhällsbyggnad, VA-verksamhet 

INLEDNING 

• Vatten- och avloppsverksamheten ska arbeta för en 

hög trygghet och kvalitet vad gäller; 

o Produktion och distribution av dricksvat-

ten. 

o Distribution och behandling av avloppsvat-

ten. 

o Avledning av dagvatten. 

• Osby kommun äger VA-anläggningarna och Skåne 

Blekinge Vattentjänst AB (SBVT) ansvarar för drift 

och underhåll av dessa, samt svarar för genomföran-

det av investeringar inom verksamheten. 

 

Ledning 

Lotte Melin, ordförande  

Mathias Karlsson, förvaltningschef 

 

•  

   ÅRETS HÄNDELSER 

• Under perioden 27 juni till 21 augusti rådde bevatt-

ningsförbud i hela kommunen då vattenprodukt-

ionen var ansträngd i samband med det varma väd-

ret. 

• Ombyggnad och reinvesteringar av prioriterade be-

fintliga VA-anläggningar, till exempel Osby av-

loppsreningsverk, där vi installerat en externslam-

mottagning samt gjort mindre tillbyggnationer och 

fasadbyte. 

• Fortsatt utbyte av ledningsnätet, med 100-årscykel 

som målsättning. Bland annat. har omläggning skett 

av VA-ledningar i Loshultsvägen i Lönsboda, Otto 

Holms-området och Briogatan i Osby samt Gamla 

Hallarydsvägen i Killeberg med flera. 

• Åtgärder avseende slamhanteringen på Maglaröds 

vattenverk på grund av höga bestående färgtal i Ske-

ingesjön har fortgått och anläggningen har tagits i 

drift. 

• SBVT har från Havs- och vattenmyndigheten tillde-

lats 750 000 kr för projektering av överföringsled-

ningar mellan Osby och Östra Göinge kommuner. 

• Anläggande av VA-system på NO Industriområdet, 

bland annat Virvelvägen.  

NYCKELTAL OCH STATISTIK 

Kostnadsuppföljning personal 

Ingen personal finns inom egna verksamheten. Verksamheten sköts av SBVT. 

Dricksvatten 

  2019 2018 2019 2018 2019 2018 

 Producerad mängd Debiterad mängd Svinn 

Maglaröd 476 173 503 157 413 486 438 950 13 % 13 % 

Lönsboda 121 535 151 748 113 112 132 384 7 % 13 % 

Killeberg 41 588 41 972 32 569 35 392 22 % 16 % 

Hökön 7 377 8 030 6 662 6 889 10 % 14 % 

Spillvatten 

  2019 2018 2019 2018 2019 2018 

 Producerad mängd Mottagen mängd Ovidkommande ggr 

Maglaröd, Osby 
tätort 

476 173 503 157 1 252 741 661 541 2,6 1,3 

Lönsboda 121 535 151 748 554 408 444 115 4,6 2,9 

Killeberg 41 588 41 972 178 287 103 642 4,3 2,5 

 7 377 8 030 63 000 34 000 8,5 4,2 
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 Villkorsuppfyllnad reningsverk 

  
Krav enligt tillstånd 

BOD7 
Årsmedelvärde BOD7 

Krav enligt tillstånd 
Fosfor 

Årsmedevärde Fosfor 

Osby reningsverk 10 2,91 0,3 0,09 

Lönsboda reningsverk 10 1,81 0,4 0,07 

EKONOMI 

Tkr Redov 2018 
Redov 

2019 

Bud-
get 

2019 

Av-
vik 

Intäkter 28 229 27 580 31 331 
-3 

751 

Kostnader 28 229 27 580 31 331 3 751 

Resultat 0 0 0 0 

Analys av utfallet 

Årets intäktsöverskott som blev 6 272 tkr har förts över till 

Investeringsfond VA. Investeringsfonden är till för att klara 

de stora investeringar som kommer i framtiden enligt en VA-

plan som är beslutad av kommunfullmäktige 2017. 

FRAMTIDEN 

• Fortsatt arbete i enlighet med antagen VA-strategi. 

• Åtgärder som planeras framöver är exempelvis ut-

redning av åtgärder för att minimera risker för över-

svämningar, bräddningar samt utsläpp av förore-

ningar via dagvatten till Osbysjön. 

• Byte av vattenmätare till utrustning med ultraljuds-

teknik och möjlighet till fjärravläsning fortsätter. 

Teknik för inhämtning av mätdata kommer att sam-

ordnas med mätdata från fjärrvärmemätare i kom-

munen. 

• Genomförande av Osby kommuns exploateringspla-

ner avseende bland annat Hasslaröd, Kråkeskogen 

och Netto-området i Osby, samt Killeberg och Löns-

boda. 

• VA-omläggning på Norra Infartsgatan i Osby och 

Södra Gränsgatan i Lönsboda. 

• Fortsatt ombyggnad och reinvesteringar av priorite-

rade befintliga VA-anläggningar. 

• Utreda möjligheter att förstärka och säkra dricksvat-

tentillgången i Killeberg och Lönsboda. 

• Anläggande och installation av en vattenkiosk så att 

entreprenörer med flera kan hämta vatten så att led-

ningsnätet skyddas från smittorisker och för att 

kunna mäta och debitera hämtat vatten. 

• Projektering och tillståndsprocess för överförings-

ledning mellan Osby och Östra Göinge. 

• Installation av nytt drift- och övervakningssystem 

för VA-anläggningarna påbörjas. Arbetet kommer 

att fortgå under de närmaste åren. 

•  
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Valnämnden 

INLEDNING 

Valnämnden har till uppgift att förrätta allmänna val och folk-

omröstningar. 

Ledning 

Sonja Svenle-Pettersson, valnämndens ordförande 

Rolf Nilsson, valnämndens vice ordförande 

ÅRETS HÄNDELSER 

Valnämnden har under året administrerat valet till Europapar-

lamentet den 26 maj. 

NYCKELTAL OCH STATISTIK 

Kostnadsuppföljning personal 

tkr 2019 2018 

Kostnad för arbetskraft 304 532 

Varav kostnad för sjuklön 0 0 

EKONOMI 

Tkr Redov 2018 
Redov 

2019 

Bud-
get 

2019 
Avvik 

Intäkter 273 319 0 319 

Kostnader 582 339 300 -39 

Resultat -309 -20 -300 280 

Analys av utfallet 

Årets positiva utfall beror till största delen på lägre kostnader 

för löner och arvoden, samt lägre lokalkostnader. 

FRAMTIDEN 

Valnämnden kommer, om inget extraordinärt inträffar innan 

dess, administrera val till Riksdag, Kommuner och Regioner 

2022. 
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Barn- och utbildningsnämnden 

INLEDNING 

• Förskola 

• Pedagogisk omsorg 

• Grundskola 

• Fritidshem 

• Särskola 

• Gymnasium 

• Yrkesskola 

• Vuxenutbildning 

• Barn- och familj inom Socialtjänsten 

• Kultur och fritid 

Ledning 

Lars-Anton Ivarsson, ordförande Barn- och utbildningsnämn-

den 

Eva Andersson, vik. förvaltningschef Barn- och utbildnings-

förvaltningen 

ÅRETS HÄNDELSER 

• Ny förvaltningsorganisation 

• Osbymodellen 

• Riktade insatser från Skolverket 

• Nya förskolor 

• Visseltofta skola stängs 

• Naturbruksgymnasiet släpper sina sista studenter 

  

Från och med 1 januari är förvaltningsorganisationen föränd-

rad och förvaltningschefen med sin ledningsgrupp ska orga-

nisera en effektiv förvaltning med hög kvalitet för våra med-

borgare. Barn- och utbildningsnämnden omfattar nu förskola, 

grundskola, fritidshem, gymnasieskola, vuxenutbildning, kul-

tur- och fritidsenheten samt barn- och familjeenheten. 

I februari fick barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag 

att tillsammans med Hälsa- och välfärdsförvaltningen arbeta 

fram en Osbymodell för intern och extern samverkan. Osby-

modellen ska säkerställa att kommunens verksamheter sam-

arbetar så att medborgaren får rätt stöd utifrån ett helhetsper-

spektiv. Styrgrupp och operativ grupp har under hösten 2019 

arbetat intensivt med organisation och utveckling av Osby-

modellen. All personal har i olika forum fått information om 

hur Osbymodellen är tänkt att fungera som samverkansmo-

dell för gemensamma insatser. 

Skolverket har i en riktad insats för ”Nyanlända och flersprå-

kiga barn och elevers mottagande och lärande” beviljat Osby 

kommun ett statsbidrag på 5,1 miljoner kronor. Insatsen gäl-

ler förskolan, grundskolan, gymnasieskolan och vuxenutbild-

ningen och avslutas sommaren 2020. Bidraget används till att 

skapa rutiner för ett gott mottagande inom och mellan de olika 

skolformerna samt till kompetensutveckling av pedagoger i 

ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt - SKUA. 

De nya förskolorna i Lönsboda och Osby är påbörjade och 

bygget går enligt plan. Förskolan i Lönsboda invigs i juni 

2020 och förskolan i Osby invigs i november 2020. Vi väntar 

med spänning på att få ta de nya byggnaderna i besittning och 

att våra förskolebarn ska få många härliga framtidsupplevel-

ser. 

Kommunfullmäktige beslutade i april 2019 att stänga skol-

verksamheten på Visseltoftaskolan till sommaren 2019. 

Naturbruksgymnasiet avslutade sina utbildningar och pro-

gram den 14 juni 2019. Då tog de sista eleverna på Natur-

bruksgymnasiet studenten. 

Från och med läsåret 2019/2020 startar Yrkesskolan de nat-

ionella programmen Fordonsvård och godshantering för gym-

nasiesärskolan samt Fordons- och transportprogrammet för 

introduktionsprogrammet.  

HAR VI UPPFYLLT VÅRA MÅL? 

Nämndmål 

Vi ska erbjuda utbildning och mötesplatser som le-

der till en ökad medvetenhet om livsstilens bety-

delse för hälsan, miljön och samhället. 

Analys av resultatet 

Målet är delvis uppfyllt och på god väg att uppfyllas helt. Av 

fem indikatorerna har fyra nått målvärdet. 

Barnen på förskolan är ute i naturen i den omfattning som be-

skrivs i målet. 

Gällande indikatorn antal deltagartillfällen för barn och unga 

i idrottstillfällen finns inget målvärde, vilket beror på att ingen 

mätning gjordes 2018. Av redovisningen av utfallet för 2019 

framgår det dock att det finns en betydande skillnad i antalet 

deltagartillfällen mellan pojkar och flickor. 

Andel som är nöjda eller mycket nöjda när de besöker is- och 

simhallar, fritidsgårdar, bibliotek, kulturarrangemang och 

konsthall ligger över målvärdet. Detta gäller även antal besö-

kare på mötesplatser och arrangemang som Kultur och fritid 

driver eller ger stöd. 

Utfallet för elever åk 7-9 på grundskolan som provat på att 

dricka alkohol är högre än målvärdet. Vad förändringen beror 

på kräver en djupare analys. 
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Slutsatser 

Grundskolans elever åk 7-9 kommer fortsatt delta i ett drog-

förebyggande arbete och vara med i nästa års drogvaneunder-

sökning. 

Kultur och fritid kommer fortsätta ha nära samarbete med för-

eningar. I det arbetet bör föreningar uppmärksamma skillna-

den i pojkars och flickors deltagande. 

Kultur och fritid kommer att fortsätta jobba med bemötande 

av alla besökare på anläggningarna. 

Kultur och fritid kommer att jobba för att antal besökare/del-

tagare på mötesplatser och arrangemang som Kultur och fritid 

driver eller ger stöd till kommer upp i samma nivå som 2019 

genom bland annat en gemensam verksamhetsplan för hela 

kultur och fritid. 

Indikatorer Mål Utfall Kommentar 

 
Antal undervisningstillfällen i naturen på 
varje förskola per vecka.  (Barn- och ut-
bildningsnämnden) 

 

3 3 Lärande i naturen handlar om att vara ute i na-
turen, att uppleva den med alla sina sinnen och 
att utforska sin naturmiljö på olika sätt. Det kan 
vara att leka i en skog, plaska i en vattenpöl, 
springa genom en äng eller att ”gå balans” över 
stock och sten. Tanken är att genom att vistas i 
naturen så skapas också en relation mellan 
barn och natur. 

Lärande om naturen handlar också om att 
skaffa sig kunskap om naturen, om dess olika 
system och delar. Att genom ett utforskande ar-
betssätt ta reda på mer om naturen tillsammans 
med barnen. Studera insekter, vattnets krets-
lopp eller hur vi människor på olika sätt påver-
kar och inkluderas i naturens olika system. 

Varje förskola besöker naturen med denna vet-
skap 

 
Andel barn och elever i årskurs 7-9 och 
åk 2 gy som anger att de provat alkohol, 
droger, tobak och snus.  (Barn- och ut-
bildningsnämnden) 

 

Max 41 % 46 % Bygger på undersökning i åk 7-9 

Provat alkohol: 46% 

Narkotika: 4% 

Rökt tobak: 8% 

Snusar: 5% 

  

 
Antal deltagartillfällen för barn och unga 
i idrottstillfällen. Skillnad pojkar/flickor.  
(Barn- och utbildningsnämnden) 

 

 75 752 Totalt antal pojkar och flickor upp till 25 år. 75 
752 

Flickor 30 688 

Pojkar 45 064 

 
Andel som uppger att de är nöjda eller 
mycket nöjda när de besöker is- och 
simhallar, fritidsgårdar, bibliotek, kultur-
arrangemangen och konsthall.  (Barn- 
och utbildningsnämnden) 

 

Minst 80 94 I Lönsboda simhall uppger 95 % av besökarna 
att de är nöjda eller mycket nöjda och i Osby 
simhall är det 89 %. Andel nöja eller mycket 
nöjda besökare på båda simhallarna samman-
taget är 94%. På fritidsgårdarna Pulsen och 
Bulten är det 96 % som är nöjda med besöket 
som helhet. Av de som besökt biblioteken och 
konsthallen är 95 % nöjda eller mycket nöjda. 
Andel mycket nöjda på de olika biblioteken var 
Osby 98%, Lönsboda 85% och Killeberg 100 %. 
(På Killebergs bibliotek var det endast 6 perso-
ner som svarade på enkäten.) På musikskolan 
uppger 94% av de svarande att de är nöjda el-
ler mycket nöjda med besöket. 

 
Antal besökare/deltagare på mötesplat-
ser och arrangemang som kultur och fri-
tid driver eller ger stöd till (nå 175 000 
besökare/deltagare årligen).  (Barn- och 
utbildningsnämnden) 

 

Minst 175 000 236 851 Konsthallen: 13 057, Högtider: 3200 Kultureve-
nemang: 891 personer, Sommarkul: 1798 per-
soner Rörelsekul: 300 barn o 100 vuxna Före-
ningsträffar: 200 

Osby simhall: 42 266 bad (Allmänbad: 11 647, 
Föreningar: 11 794, Skolbad: 18 825) 

Lönsboda simhall: 24 306 bad (Allmänbad: 17 
483, Föreningar: 3158 , Skolbad: 3665 ) 

Musikskolan: 10 265 (Undervisning 9065, Kon-
sert/speltillfällen 1200) Ishallen: 53830 (Före-
ningar 18600 +13 640 = 32240, Skolor:5400, 
Allmänhet/Publik 16190) 

Biblioteken: Biblioteken: 70 219 besök (Kille-
berg: 3165 besök, Lönsboda: 3654 besök, 
Osby: 63 400 besök) 

Fritidsgårdarna: 16 419 besök (Pulsen Osby 13 
244 besök, Bulten Lönsboda 3175 besök) 

■ 

-

• 

• 
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Vi ska skapa ökad tillgänglighet och delaktighet 

genom att erbjuda ökad kunskap, kommunikation 

och skapande. 

Analys av resultatet 

Måluppfyllelsen är delvis god. 

Antal e-tjänster har ökat. Samverkan med näringslivet har ut-

vecklats. Totala behovet av digitala verktyg har inte uppfyllts. 

Meritvärdet för åk 9 har sjunkit och varierar mellan skolen-

heter. Antal behöriga till yrkesprogram har minskat. Hög be-

söksfrekvens på kulturarrangemang, bibliotek och musiksko-

las aktiviteter. Nöjdheten för Barn och familjs brukare är hög. 

Ökat antal elever har slutfört kurs på Sfi. 

Slutsatser 

Tillgängligheten för invånaren har ökat genom möjlighet till 

e-tjänster, vilket har medfört ett ökat användande. Effektivi-

teten har höjts och tidsbesparingar har gjorts. 

Grundskolan uppfyller inte de nationella riktlinjerna när det 

gäller tillgång till digitala verktyg. De pedagogiska verksam-

heterna kommer allt mer vara i behov av digitala lärverktyg. 

Meritvärdet för åk 9 ligger lägre än tidigare år. Grundskolan 

behöver arbeta med betyg och bedömning för ökad likvärdig-

het och rättvisa. Arbetet med enheternas analyser av skolre-

sultatet, identifierade behov och insatser behöver intensifie-

ras. Enligt mätverktyget Salsa ligger meritvärdet under för-

väntat värde. Alla elever i åk 9 bör vara behöriga till gymna-

siets yrkesprogram. 

Samarbete med näringslivet har ökat både genom PRAO på 

grundskolan och APL i gymnasieskolan. Det pågående sam-

arbetet kommer att resultera i en ökad likvärdighet i möjlig-

heterna för eleverna att välja efter intresse. Skolans attityder 

till näringslivet har förbättrats, men inte i den grad som 

Svenska Näringsliv önskar. Arbetet fortsätter och kommer att 

ge ett mer positivt utslag. 

Barn och familj har som målsättning att öka brukarnas delak-

tighet i handläggningen och utredningar. Barnens delaktighet 

kommer att betonas. 

Kultur och fritidsförvaltningen fortsätter att utveckla sin 

verksamhetsplan för att öka antalet deltagare/besökare till ak-

tiviteter och arrangemang. Det sker bland annat genom att 

stärka barn- och ungdomsdelen i biblioteket samt kompetens-

utveckling i bemötande. 

Indikatorer Mål Utfall Kommentar 

 
Andel elever i förskolan och grundskolan 
som dagligen använder digitala verktyg i 
sitt lärande  (Barn- och utbildningsnämn-
den) 

 

 90 Alla barn i förskolan har provat på enkla, peda-
gogiska program, appar och webbsidor som 
fångar deras nyfikenhet och lusten att lära. 

Verksamheten har erbjudit alla barn möjlighet 
att använda lärplatta som ett komplement i sitt 
lärande och utveckling. 

Även om det inte görs dagligen så är förskolan 
medveten om att fokus ska vara på skolutveckl-
ing i ett digitaliserat samhälle 

 
Antal digitala verktyg per enhet och per 
barn/elev.  (Barn- och utbildningsnämn-
den) 

 

 2 På förskolan har varje avdelning minst två I-
Pads. Flera andra digitala instrument finns nu-
mera på varje förskola. 

 
Meritvärde elever åk 9.  (Barn- och ut-
bildningsnämnden) 

 

216 211  

 
Elever i åk 9 som är behöriga till yrkes-
program.  (Barn- och utbildningsnämn-
den) 

 

Minst 88 81  

 
Andel på SFI som klarat minst två kurser 
på studievägen av nybörjare två år tidi-
gare.  (Barn- och utbildningsnämnden) 

 

Minst 70 73 Att utfallet har ökat beror till stor del på att kur-
ser/grupper och personal hela tiden är flexibelt 
och anpassas så att varje elev får de förutsätt-
ningar som behövs för progression i utbild-
ningen. 

 
Antal aktörer skolorna samarbetar med i 
näringslivet kring PRAO och APL.  
(Barn- och utbildningsnämnden) 

 

Minst 50 130 På gymnasiet och Yrkesskolan ingår praktik, 
APL och lärlingsperioder i flera av programmen, 
därav det höga utfallet. Det här målet kan höjas 
i framtiden. 

 
Nöjdhet kring skolans attityder till företa-
gande i kommunen.  (Barn- och utbild-
ningsnämnden) 

 

Mins t3,51 3,53 Ett bra värde enligt Svenska näringsliv är 4. 

 
Andelen som upplever att socialtjänsten 
frågar efter brukarens synpunkter angå-
ende hur dennes situation skulle kunna 
förändras.  (Barn- och utbildningsnämn-
den) 

 

Minst 85 85  

 
Antal besök på kulturarrangemang, 
bibliotek och musikskola.  (Barn- och ut-
bildningsnämnden) 

 

Minst 100 000 97 632   

Konsthallen: 13 057, Högtider: 3200 Kultureve-
nemang: 891 personer 

Musikskolan: 10 265 (Undervisning 9065, Kon-
sert/speltillfällen 1200) 

♦ 

• 
• 
• 
• 
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Indikatorer Mål Utfall Kommentar 

Biblioteken: 70 219 besök (Killeberg: 3165 be-
sök, Lönsboda: 3654 besök, Osby: 63 400 be-
sök) 

  

 
Antal e-tjänster och digitala lösningar.  
(Barn- och utbildningsnämnden) 

 

Minst 1 10 Ansökan förskola 

Ansökan fritidshem 

Skolval 

Klagomålshantering 

Skolskjuts 

Bokning av lokaler 

Föreningsstöd 

Meröppet 

Gymnasieval 

PRAO 

Vi ska ge alla det stöd de behöver för att kunna ut-

vecklas och utmanas efter sina förutsättningar. 

Analys av resultatet 

Målet är, för de delar som har mätts, uppfyllt. Det finns indi-

katorer som saknar utfall och är därför inte bedömda. 

Vårdnadshavare på förskolan är nöjda med det stöd barnen 

får. I gymnasieskolan är en stor del av eleverna nöjda med det 

stöd de får och att de får anpassade uppgifter. Grundskolan 

har inte undersökt nöjdheten med undervisningen för året. 

De flest klienter är nöjda med socialtjänstens åtgärder. 

Fritidsgårdarnas aktiviteter är välbesökta. 

Ungdomsarbetarens insatser ligger över målet. 

Slutsatser 

Brukarenkäten kompletteras av förvaltningens kontroll av 

handläggningsärendena. Denna visar att de klienter som inte 

är nöjda med socialtjänsten insatser önskar insatser som soci-

altjänsten inte kan ge och/eller har kunskap om/erfarenhet av 

att inte vara effektfulla. 

Grundskolan har inte undersökt nöjdheten gällande rätt 

undervisning, men kan ändå märka att de insatser om rätt till 

stöd som satts in har givit ett gott resultat. Även anmälningar 

till Skolinspektionen om missnöje om elevs rätt stöd har 

minskat betydligt. I det kommande systematiska kvalitetsar-

betet skapar grundskolan ett nytt sätt att mäta elevers och 

vårdnadshavares nöjdhet om undervisningen. 

Fritidsgårdarnas verksamhet skapar aktiviteter för unga med 

olika intressen och behov. 

Hela Kultur och fritid är HBTQ-certifierade och jobbar med 

ett behov av att öka medvetenheten i HBTQ-frågor bland 

unga och enheten kommer att omcertifieras av RFSL under 

2020. 

  

Indikatorer Mål Utfall Kommentar 

 
Vårdnadshavare upplever att deras barn 
får det stöd de behöver på förskolan.  
(Barn- och utbildningsnämnden) 

 

 100 I förskolans enkät kan utläsas att vårdnadsha-
varna i Osby kommun är väldigt nöjda med för-
skolans arbete och det stöd som barnen får 

 
Lärare anpassar undervisningen efter 
elevers olika förutsättningar.  (Barn- och 
utbildningsnämnden) 

 

  Indikatorn har inte följts upp. 

 
Elever anser att de får hjälp av sina lä-
rare och får svårare uppgifter om de be-
höver.  (Barn- och utbildningsnämnden) 

 

Minst 100 93 Ur elevenkäten visar det sig att 93% av ele-
verna på gymnasiet får det stöd de behöver av 
sina lärare. En del av det här resultatet beror på 
det extrastöd som satts in på onsdagar där ele-
verna har tillgång sina lärare i de olika kurserna. 

 
Vårdnadshavare upplever att deras barn 
får det stöd de behöver för att nå kun-
skapskraven.  (Barn- och utbildnings-
nämnden) 

 

Minst 100  Indikatorn har inte följts upp. 

 
Nöjdhet av stödet från socialtjänsten.  
(Barn- och utbildningsnämnden) 

 

Minst 85 78  

 
Andel ungdomar som besöker fritidsgår-
darna.  (Barn- och utbildningsnämnden) 

 

Minst 10 000 16 419 Pulsen Osby 13 244 besök, Bulten Lönsboda 
3175 besök 

 
Andel ungdomar som har tagit del av 
ungdomsarbete.  (Barn- och utbildnings-
nämnden) 

 

Minst 35 40  

• 

• 
-

-

• • 
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NYCKELTAL OCH STATISTIK 

Kostnadsuppföljning personal 

tkr 2019 2018 

Kostnad för arbetskraft 295 275 216 525 

Varav kostnad för sjuklön 3 053 2 509 

På grund av omorganisation som trädde i kraft från och med årsskiftet 

2019 är inte 2018 års kostnader jämförbara med 2019 års kostnader. 

2019 års lönekostnader har, trots löneökningar, minskat inom 

de flesta verksamhetsområdena. Det beror bland annat på ett 

minskat antal förskoleavdelningar, tillfällig stängning av pe-

dagogisk omsorg i Osby samt nedläggning av Naturbruks-

gymnasiet. Under året har även vissa tjänster varit vakanta 

vilket också har minskat personalkostnaderna. Inom verk-

samheten förvaltningsövergripande administration samt inom 

grundskolan har personalkostnaderna däremot ökat. Det för-

klaras av att Osby kommun har tagit emot mer statsbidrag 

från Skolverket och dessa pengar har använts för att förstärka 

personalen inom grundskolan. Även inom verksamhetsområ-

det barn och familj har personalkostnaderna ökat på grund att 

fler har placerats i familjehem, vars arvode och omkostnader 

redovisas som personalkostnader. 

Personalstatistik 

  2019 2018 

Tillsvidareanställda 479 405 

Förskoleverksamhet 1-5 år, förskola 

  
Redov 

2018 
Budget 

2019 
Redov 

2019 

Antal inskrivna barn 563 608 560 

Kostnad/barn (tkr) 104 421 99 640 104 152 

Antalet inskrivna barn avser ett genomsnitt för hela året. 
i kostnaden/barn ingår samtliga kostnader och intäkter som redovisas un-

der verksamheterna som tillhör förskolan. Här ingår till exempel personal-

kostnader, kostnader för förbrukningsmaterial, lokalkostnader samt intäk-
ter från Migrationsverket och Skolverket. Kostnader och intäkter för inter-

kommunal ersättning och bidrag är ej medräknade. 

I jämförelse med budget 2019 är de redovisade kostnaderna 

per barn högre 2019. Detta beror på att antalet inskrivna barn 

är lägre än budgeterat. Att antal inskrivna barn är lägre än 

budgeterat beror på att förskolorna inte har full beläggning 

under hela året. Under året har även 1,5 avdelningar lagts ned 

på grund av en volymanpassning. De redovisade kostnaderna 

per barn 2019 är dock lägre än de redovisade kostnaderna per 

barn 2018. En förklaring till detta kan vara att tjänsterna som 

korttidsvikarier som tidigare fanns på förskolorna har tagits 

bort. 

Pedagogisk omsorg 

  
Redov 

2018 
Budget 

2019 
Redov 

2019 

Antal inskrivna barn 36 42 37 

Kostnad/barn (tkr) 80 500 75 095 72 649 

Antalet inskrivna barn avser ett genomsnitt för hela året. 

I kostnaden per barn ingår samtliga kostnader och intäkter som redovisas 
under verksamheten som tillhör pedagogisk omsorg. Här ingår till exempel 

personalkostnader, kostnader för förbrukningsmaterial och intäkter avse-

ende avgifter från vårdnadshavare. Kostnader och intäkter för interkommu-

nal ersättning och bidrag är ej medräknade. 

Under 2019 har kostnaderna för pedagogisk omsorg minskat, 

både jämfört med redovisade kostnader 2018 och de budge-

terade kostnaderna 2019. Under året har det tagits ett politiskt 

beslut att tillfälligt stänga pedagogisk omsorg i Osby tätort, 

vilket förklarar att antalet barn är lägre än budgeterat och att 

redovisade kostnaderna är lägre än budgeterat. 

Grundskola 

  
Redov 

2018 
Budget 

2019 
Redov 

2019 

Antal elever 1 338 1 323 1 371 

Kostnad tot per elev (tkr) 92 328 94 499 93 992 

Undervisning per elev (tkr) 45 860 50 741 49 063 

Elevantalet avser endast elever i grundskolan, ej förskoleklass. Antalet ele-

ver avser ett genomsnitt för hela året. 
I kostnaden per elev ingår samtliga kostnader och intäkter som redovisas 

under verksamheterna som tillhör grundskolan (ej grundsärskolan). Här in-

går till exempel personalkostnader, kostnader för förbrukningsmaterial, lo-
kalkostnader samt intäkter från Migrationsverket och Skolverket. Kostna-

der och intäkter för interkommunal ersättning och bidrag är ej medräk-

nade. 
I kostnaden för undervisning ingår de kostnader och intäkter som redovisas 

under verksamheterna grundskoleundervisning, förberedelseklass samt 

svenska som andraspråk. 

De budgeterade kostnaderna per elev inom grundskolan har 

ökat från 2018 till 2019. Däremot är de redovisade kostna-

derna per elev något lägre än de budgeterade. Ökningen mel-

lan 2018 och 2019 förklaras dels av löneökningar och dels av 

ett ökat antal klasser vilket i sin tur bidrar till ökade kostnader. 

Att de redovisade kostnaderna per elev är lägre än budgeterat 

beror till viss del på att de statsbidrag som Osby kommun har 

fått som avser Likvärdig skola har kunnat användas för att 

finansiera budgeterade kostnader. Det beror även på nedlägg-

ningen av en skolenhet under året, där eleverna kunde gå in i 

befintliga klasser. Detta har minskat kostnaderna per elev. 

Gymnasieskola 

  
Redov 

2018 
Budget 

2019 
Redov 

2019 

Antal elever 470 502 441 

Kostnad tot per elev (tkr) 149 878 145 578 165 909 

Undervisning per elev 
(tkr) 

70 217 68 261 72 279 

Elevantalet avser elever i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan (Ek-

backeskolan, IM, Naturbruksgymnasiet och Yrkesskolan). Antalet elever av-
ser ett genomsnitt för hela året. 

I kostnaden per elev ingår samtliga kostnader och intäkter som redovisas 

under verksamheterna som tillhör gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. 
Här ingår till exempel personalkostnader, kostnader för förbruknings-

material, lokalkostnader samt intäkter från Migrationsverket och Skolver-

ket. Kostnader och intäkter för interkommunal ersättning och bidrag är ej 
medräknade. 

I kostnaden för undervisning ingår de kostnader och intäkter som redovisas 

under verksamheterna gymnasieundervisning samt undervisning Yrkessko-

lan. 

 

I I I I 

I I I I 
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Det budgeterade kostnaderna per elev var lägre i budget 2019 

jämfört med de redovisade kostnaderna 2018, vilket beror på 

ett högre budgeterat elevantal på Ekbackeskolan under 2019. 

Dock blev antalet elever lägre än budgeterat på Ekbackesko-

lan, vilket leder till att redovisade kostnaderna per elev blev 

högre än budgeterat. Under hösten slutade ett antal elever i 

blivande årskurs 2 och 3 på grund av att samarbetet med Cal-

cio avslutades. Antalet nya elever i årskurs 1 på Ekbackesko-

lan blev också lägre än budgeterat. 

Kultur och fritid 

Aktivitet 
Antal deltagare 

alt besökare 2018 
Antal deltagare 

alt. besökare 2019 

Lönsboda simhall 16 036 24 306 

Osby simhall 40 522 42 266 

Bibliotek 64 642 70 219 

Ishall  53 830 

Kultur och fritid 21 678 19 546 

Fritidsgårdar 16 063 16 419 

Musikskola 230 10 265 

Finns utförligare statistik i kompletterande text 

Under bibliotek finns Lönsboda 3 654, Killberg 3 165, Osby 

63 400 

Under fritidsgårdar finns Bulten i Lönsboda 3 175 och Pulsen 

i Osby 13 244 

Under kultur och fritid finns Konsthallen 13 057, högtider 3 

200, kulturevenemang 891, rörelsekul 400, sommarkul 1 798, 

föreningsträffar 200. 

Barn och familj 

  2018 2019 

Antal placeringar familjehem 12 19 

Antal placeringar kons. familjehem 6 3 

Antal placeringar HVB 3 2 

I antalet placeringar ingår ej ensamkommande barn. 

Antalet placeringar på konsulentstödda familjehem och HVB 

har minskat under 2019, däremot har antalet placeringar i fa-

miljehem ökat. Det beror delvis på omplaceringar 

EKONOMI 

Tkr 
Redov 

2018 
Redov 

2019 
Budget 

2019 
Avvik 

Intäkter 44 413 121 885 108 849 13 036 

Kostnader 301 355 489 654 480 365 -9 289 

Resultat -256 942 -367 769 -371 516 3 747 

På grund av omorganisationen som trädde ikraft vid årsskiftet är inte kost-

nader och intäkter 2018 jämförbara med kostnader och intäkter 2019. 

Analys av utfallet 

Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar 2019 ett över-

skott på 3 747 tkr jämfört med budget. 

De flesta verksamhetsområden redovisar ett överskott jämfört 

med budget. Undantaget är förvaltningsövergripande admi-

nistration och grundskolan som redovisar ett underskott jäm-

fört med budget. 

Förvaltningsövergripande administration redovisar ett under-

skott på 4 289 tkr: Underskottet beror dels på ett anpassnings-

uppdrag som har budgeterats centralt, samt högre personal-

kostnader för barn- och utbildningsnämnden och barn- och 

utbildningsförvaltningen. 

Förskolan redovisar en positiv avvikelse på 3 096 tkr. För-

skoleenheterna redovisar ett sammanlagt överskott på cirka 

1 900 tkr. Överskottet beror på att en volymanpassning av an-

talet avdelningar har gjorts under hösten 2019. Under året har 

även korttidsvikarierna som tidigare har funnit på förskoleen-

heterna tagits bort, vilket bidrar till minskade personalkostna-

der. För övrigt beror överskottet något lägre kostnader och 

högre intäkter för IKE (interkommunal ersättning) och bi-

drag, lägre personalkostnader för resurspoolen samt högre in-

täkter för avgifter från vårdnadshavare. 

Grundskolan redovisar en negativ avvikelse på 2 291 tkr. 

Dock redovisar grundskoleenheterna sammanlagt ett över-

skott jämfört med budget 2019. Överskottet beror till viss del 

på att vakanta tjänster ej har tillsatts. Överskottet beror även 

på högre intäkter än beräknat och statsbidrag från Skolverket 

har till viss del kunnat användas för att finansiera budgeterade 

tjänster. Underskottet inom grundskolan beror delvis på 

högre lokalkostnader i och med att Parskolan 7-9 har flyttat 

in i lokaler på Naturbruksgymnasiet. Underskottet förklaras 

också av lägre intäkter från Migrationsverket och att vissa 

statsbidrag, av försiktighetsprincip, har periodiserats till 

2020. 

 

 

Gymnasieskolan och vuxenutbildningen redovisar en positiv 

avvikelse på 3 736 tkr för 2019. Överskottet beror till största 

del på högre intäkter än budgeterat för Yrkesskolan, vilket i 

sin tur beror på ett högre elevantal än budgeterat. Trots mins-

kade intäkter från Migrationsverket redovisar IM (introdukt-

ionsprogrammet) ett överskott, vilket beror på högre statsbi-

drag än budgeterat samt att vissa tjänster ej har tillsatts. Ek-

backeskolan redovisar ett underskott vilket beror på lägre in-

täkter än budgeterat. De lägre intäkterna beror på ett lägre ele-

vantal än budgeterat. 

Kultur och fritid redovisar en positiv avvikelse på 1 911 tkr. 

Överskottet beror till största del på att chefsorganisationen 

tillfälligt har ändrats och att tjänster delvis har varit vakanta 

under året. Det handlar om tjänsterna som sim- och ishalls-

chef, enhetschef för musikskolan och fritidsgårdschef. Över-

skottet beror även på högre intäkter i bland annat simhallen. 

På grund av den pågående fullmäktigeberedningen har inte 

allt det budgeterade föreningsstödet varit möjligt att betala ut, 

vilket också bidrar till överskottet. 

Barn- och familjeenheten redovisar en positiv avvikelse på 

1 584 tkr. Överskottet beror på lägre kostnader för place-

ringar på HVB och konsulentstödda familjehem. Däremot är 

kostnaden för placering i familjehem högre än budgeterat. 

Personalkostnaden är cirka 1 000 tkr lägre än budgeterat, vil-

ket beror på att vissa tjänster har varit vakanta under delar av 

året.  
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Budgetavvikelse per verksamhet 2019 

  
Budget 

2019 
Redovisat 

2019 
Avvikelse 

Förvaltningsövergri-
pande ledning och ad-
ministration 

2 708 6 997 -4 289 

Förskola 69 495 66 399 3 096 

Grundskola 155 372 157 663 -2 291 

Gymnasieskola och 
vuxenutbildning 

82 990 79 254 3 736 

Kultur och fritid 36 974 35 063 1 911 

Barn- och familjeen-
heten 

23 976 22 392 1 584 

Totalt 371 515 367 768 3 747 

FRAMTIDEN 

Barn- och utbildningsförvaltningen centralt 

Barnkonventionen blev lag i Sverige 2019. Det innebär att 

hänsyn ska tas till barnperspektivet i alla beslut. Inför 2020 

finns även en barnkonsekvensanalys med i förarbetet till de 

beslut som ska fattas i kommunen. Alla verksamheter har i 

uppdrag att arbeta med barnkonventionen och dess ändamål. 

Mål- och resultatarbetet med framför allt Språk- och kun-

skapsutvecklande arbetssätt inom samtliga skolformer, kom-

mer att fortsätta, då det är grunden för vårt arbete mot att bli 

en av de bästa skolorna i Sverige i att möta alla barn och ele-

ver utifrån deras förutsättningar. 

Vi fokuserar på det systematiska kvalitetsarbetet i våra verk-

samheter. Vårt mål är att hela tiden förbättra och utveckla vårt 

arbete utifrån barn- och utbildningsnämndens uppdrag för att 

gynna god service och utbildning för våra medborgare. 

Osbymodellen - en samverkansmodell mellan förvaltningar 

och nämnder, kommer att utvecklas för att vi tillsammans kan 

skapa en bättre kommun att arbeta och leva i. 

Kommunikation mellan elever och lärare samt kommunikat-

ionen mellan skolan och vårdnadshavare ska ökas genom vårt 

arbete med upphandling av en ny lärplattform och elevdata-

bas. 

Lokalfrågor kommer att stå högt upp på agendan då vi har 

behov av förändrade lokalförutsättningar utifrån ökat barn- 

och elevantal samt förändrade behov och efterfrågningar 

kring kultur- och fritidsutbud i Osby kommun. 

I detta sammanhang är det också viktigt att hantera frågorna 

kring en säker skola. Det gäller både larm och skydd av loka-

ler- skalskydd, inkluderat möjligheter till allanrop. 

  

Förskola 

Under 2020 kommer två nya förskolor vara färdigbyggda i 

Osby kommun, en förskola i Lönsboda med åtta avdelningar 

och en förskola i Osby centralort med tio avdelningar. I Kil-

leberg kommer under 2020 påbörjas byggnation av en för-

skola med sex avdelningar. 

Barn och utbildningens intention är att under 2020 starta upp 

en förskola med uteprofil på Klintenområdet. 

Förskolorna i Osby kommun har fyra prioriterade områden 

för sitt kvalitetsarbete. 

Utvecklingsorganisationer: Förskolans arbete ska styras mer 

än av rektor på förskolan. Förskollärarens uppdrag har förtyd-

ligats i den reviderade läroplanen för förskolan Lpfö 18. För-

skolorna i Osby kommun ska bygga upp utvecklingsorgani-

sationer för både det inre arbetet och för ledningen. 

Kollegialt lärande: Kollegialt lärande är en arbetsmetod som 

bidrar till utveckling av undervisningen genom att pedago-

gisk personal samarbetar strukturerat för att tillägna sig kun-

skaper och erfarenheter. 

Tillgänglig lärmiljö: Att skapa förutsättningar för alla barn att 

lära i deras miljöer, även för de som har en funktionsnedsätt-

ning. Pedagoger ska fortbildas så att de kan skapa organisa-

toriska förutsättningar och vara flexibla så att lärmiljön kan 

anpassas för alla barnen i förskolan. 

Barnkonventionen: Barnkonventionen har redan en stark 

ställning i förskolan och finns med som styrande dokument 

tillsammans med läroplanen. Nu ska förskolorna ha fokus på 

görandet och implementeringen av lagen.  

Grundskola 

Grundskola kommer fortsätta arbeta utifrån redan utarbetad 

utvecklingsorganisation med fokus på systematiskt kvalitets-

arbete, digitalisering och SKUA (språk- och kunskapsutveck-

lande arbetssätt). Område att fokusera på är tillgänglig 

lärmiljö för att stödja alla elever att utifrån sina behov och 

förutsättningar nå sin fulla potential och ökad måluppfyllelse. 

SKUA fortsätter vara grunden för all undervisning. Den på-

gående fortbildningsinsatsen för all pedagogisk personal 

kommer fortlöpa under hela 2020. Detta för att skapa en ut-

vecklande och varierande undervisningsmiljö. Grundskolan 

kommer framöver vara allt mer i behov av digitala verktyg 

för att kunna uppfylla de nationella riktlinjerna, vilket är en 

stor utmaning för Osby kommun. Verkställandet av ny skol-

organisation kommer påbörjas under 2020. 
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Gymnasie- och vuxenutbildning 

Att möta den efterfrågan på arbetskraft och utbildning som 

krävs för näringslivet i och utanför Sverige är en stor utma-

ning inför kommande framtida rekryteringar. För att klara 

dessa utmaningar är det av största vikt att vi erbjuder attrak-

tiva och bra utbildningar för våra ungdomars framtida yrkes-

val. 

 

 

 

En avgörande faktor för skolans framtid är också hur vi ska 

och kan samarbeta med kommuner både norrut och söderut, 

för att skapa det bästa utbudet för eleverna i Osby kommun. 

Internationaliseringsarbetet med APL utomlands samt skugg-

ning för olika lärarkategorier och handledare blir en allt vik-

tigare del i inkluderings- och integrationsarbetet.  

Kultur- och Fritid 

Under 2020 kommer en fullmäktigeberedning vara klar för 

hela Kultur och fritid och ligga till grund för framtiden både 

gällande verksamhet, lokaler och framtida investeringar. 

Ishallens framtid kommer att beslutas. Kultur och fritid fort-

sätter jobba tematiskt och under året kommer enheten att göra 

en ny HBTQ certifiering.  

Barn- och familj 

Förebyggande arbete och tidig upptäckt ger större möjlighet 

att skapa goda förutsättningar för våra målgrupper. Ett steg i 

detta är att det har påbörjats ett arbete med att nå fler och nya 

grupper av föräldrar för utbildningen Föräldrakraft. Detta 

kommer att i ett inledningsskede ske i samarbete med försko-

lepersonal. Ett annat steg är att en rejäl utbildningssatsning i 

samverkan med Region Skånes Barnskyddsteam har inletts, i 

syfte att öka förståelsen mellan kommunernas och regionens 

uppdrag när det gäller barns hälsa och utsatthet. 
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Hälsa- och välfärdsnämnden 

INLEDNING 

Hälsa- och välfärdsnämnden har ansvar för följande: 

• Äldreomsorg 

• Kommunal hälso- och sjukvård 

• Omsorg om funktionsnedsatta 

• Socialpsykiatri och missbruksbehandling 

• Våld i nära relationer 

• Ekonomiskt bistånd 

• Budget- och skuldrådgivning 

• Arbetsmarknadsåtgärder 

• Utslussning av ensamkommande barn som fyllt 18 

år 

Ledning 

Jimmy Ekborg, ordförande Hälsa- och välfärdsnämnden. 

Helena Ståhl, förvaltningschef Hälsa- och välfärd. 

ÅRETS HÄNDELSER 

• Ny nämnd har tillträtt och ny förvaltning har bildats.  

• En strategisk övergripande handlingsplan för integ-

ration, arbete och kompetens är framtagen och be-

slutad av kommunfullmäktige och arbetet är på bör-

jat. Syftet är att Osby kommun som organisation ska 

driva ett strukturerat arbete för att nyttja den arbets-

kraftsreserv som finns för att bidra till samhällets 

kompetensförsörjning. 

• Stort fokus på arbetet med Samordnad vård vid ut-

skrivning från sluten vård (SVU). SVU-processen, 

dvs utskrivningsprocessen från sjukhus ställer stora 

krav på kommunens organisation i form av flexibi-

litet. Tempot är högt och handläggningen mycket 

snabb vilket kräver mycket av personalen.  

• Alla medarbetare inom vård och omsorg har deltagit 

i ESF-projektet GoDig som har genomförts i sam-

verkan med Östra Göinge kommun. All personal har 

utbildats inom digital teknik. Projektet har gett möj-

lighet för personalen att få kompetensutveckling ut-

ifrån sin egen kunskapsnivå. 

• Utveckling av öppenvården för personer med miss-

bruksproblematik. Två nya behandlare anställdes 

under våren 2019 med uppdrag att bygga upp verk-

samheten. Anhöriggrupp och frukostklubb är två 

gruppverksamheter som har provats under hösten. 

HAR VI UPPFYLLT VÅRA MÅL? 

Nämndmål 

Alla verksamheter ska systematiskt arbeta för 

minskad miljöpåverkan och ökad hållbarhet 

Analys av resultatet 

Förvaltningen konstaterar att vi inte uppnått våra mål på detta 

område. I huvudsak beror detta på faktorer, som ligger utan-

för förvaltningens kontroll. Laddmöjligheter för bilar kom-

mer att finnas framöver, men har inte funnits. Det digitala lä-

karstödet saknar fortfarande utrustning, vilket är ett bekym-

mer som hanteras av Region Skåne. 

Förvaltningen har också under 2019 haft ett antal vakanser i 

ledningsorganisationen vilket lett till att alla verksamheter 

ännu inte lyckats få sina miljöprofiler på plats. 

Slutsatser 

Fortsatt arbete med resterande miljöprofiler under 2020 krävs 

för att få alla på plats. Under 2020 kommer ett antal fossilfria 

fordon att inhandlas och det finns gott hopp om en rejäl för-

bättring på det området. Förhoppningsvis kan Region Skåne 

hitta lösningar för det digitala läkarstödet då förvaltningen är 

redo för att arbeta med detta. 

Indikatorer Mål Utfall Kommentar 

 
Antal fossilfria fordon.  (Hälsa och väl-
färdsnämnden) 

 

Minst 4 2 Under året som gått har ingen utökning av anta-
let fossilfria fordon skett. Vi har goda förhopp-
ningar inför 2020 då ny upphandling är på gång 
efter årsskiftet. En utbyggd laddinfrastruktur och 
ny upphandling kommer att leda till att antalet 
fossilfria bilar kommer att öka markant. 

 
Andel miljöprofiler.  (Hälsa och välfärds-
nämnden) 

 

Minst 100% 64% En övergripande miljöprofil är framtagen. Varje 
enhet kommer att på olika sätt skapa aktiviteter 
för att arbeta kring de utvalda områdena i stra-
tegin. Målet har på grund av den ansträngda si-
tuationen i ledningsorganisationen inte upp-
nåtts. Arbetet fortsätter under 2020. 

 
Antal vårdtagare med biståndsbeslut 
som är inskrivna i mobilt vårdteam och 
som får digitalt läkarstöd.  (Hälsa och 
välfärdsnämnden) 

 

Minst 10  0  Verksamheten arbetar aktivt för att skriva in 
vårdtagare i mobilt vårdteam. Samarbetet med 
Innovation Skåne som berör läkarstöd på di-
stans har gått vidare men de har inte funnit nå-
gon leverantör för mobilt läkarstöd, som i nulä-
get kan användas av verksamheterna. 

■ 

■ 

■ 
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Den enskildes arbetsförmåga ska öka för att uppnå 

egen försörjning och bidra till framtida kompetens-

försörjning. 

Analys av resultatet 

Detta mål får anses uppfyllt med fyra gröna och en gul indi-

kator. Indikatorn för andelen personal med mindre än 5 ar-

betsdagars sjukskrivning når inte målet men befinner sig nära 

detsamma. Övriga ligger över det satta målet. 

Slutsatser 

Förvaltningen bör fortsätta det arbete som pågått under längre 

tid för att minska sjukfrånvaron. Det är också av vikt att för-

valtningen, trots de goda resultaten, arbetar aktivt för att få 

ner siffrorna såväl när det gäller arbetslöshet som behovet av 

ekonomiskt bistånd. Mycket av detta arbete kommer att ske 

inom ramen för projektet IAK (Integration Arbete Kompe-

tens). 

Indikatorer Mål Utfall Kommentar 

 
Andel långtidsarbetslösa 25-64 år.  
(Hälsa och välfärdsnämnden) 

 

Minst 4,5 % 4,5 % Under 2018 har 4,5 % av vår befolkning mellan 
25 och 64 år varit långtidsarbetslös, vilket är i 
nivå med det mål vi satt upp. Vi kan dock se en 
negativ trend de senaste åren, något vi hoppas 
kunna bryta genom att på olika sätt arbeta för 
att få ut människor på arbetsmarknaden framö-
ver. 

 
Andel personer i arbetsmarknadspoli-
tiska åtgärder, som får anställning inom 
vård och omsorg eller påbörjar en vård-
utbildning.  (Hälsa och välfärdsnämn-
den) 

 

Minst 10 % 20 % Under året har tre personer påbörjat utbildning 
medan fyra personer fått anställning inom vård 
och omsorg. 

 
Andel anställda med mindre än 5 sjuk-
dagar.  (Hälsa och välfärdsnämnden) 

 

Minst 50 % 46,5 % Målet på 50 % har inte uppnåtts fullt ut. Under 
2019 var andelen personal med mindre än 5 
sjukdagar 46,5 %. Detta är en minskning med 
1,5 % sedan 2018, en minskning som kan an-
ses ligga inom felmarginalen men trots detta en 
utveckling vi måste se upp med. 

 
Andel som går en vård- och omsorgsut-
bildning i Osby som får anställning i 
Osby kommun efter avslutad utbildning.  
(Hälsa och välfärdsnämnden) 

 

Minst 50 % 60 % På ungdomsgymnasiet är i nuläget flertalet av 
eleverna från andra orter vilket försvårar anställ-
ning och praktik i vår kommun. För elever som 
går vuxenutbildning har 18 av 19 elever an-
ställts efter avslutad utbildning vilket gör att vi 
når målet 50%. 

 
Andel invånare som någon gång under 
året erhållit ekonomiskt bistånd (Hälsa 
och välfärdsnämnden) 

 

Max 5,5 % 5,3 % Under 2018 har 5,3 % av invånarna i kommu-
nen erhållit ekonomiskt bistånd, vilket är något 
bättre än det mål på 5,5 % vi satte upp. För-
hoppningen är att vi med arbetet som utförs 
inom ramen för arbetsmarknadsprojektet IAK 
ska kunna minska ytterligare framöver. 

  

• 

• 

• 
• 
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Kommunikation och digitalisering leder till förbätt-

rad kvalitet, ökad trygghet och bidrar till ett star-

kare varumärke för Hälsa- och välfärdsnämnden 

hos medborgare och näringsliv. 

Analys av resultatet 

Detta mål anser förvaltningen vara delvis uppnått. 

Brukarbedömningen ekonomiskt bistånd/missbruk har en bit 

upp till målet. Övriga indikatorer visar grön färg. 

Slutsatser 

Arbete med brukarnas uppfattning av vårt arbete gällande bi-

stånd och missbruk bör prioriteras framöver. Fortsatt utveckl-

ing av digitalisering kommer att göras i hela förvaltningen. 

Indikatorer Mål Utfall Kommentar 

 
Antal e-tjänster och digitala lösningar.  
(Hälsa och välfärdsnämnden) 

 

Minst 15  15  De digitala lösningar som är tillgängliga finns 
inom äldreomsorg och LSS. Inom IFO finns fort-
satt inga. 

 
Antal aktörer Hälsa och välfärd samar-
betar med i näringslivet kring arbete och 
praktik.  (Hälsa och välfärdsnämnden) 

 

Minst 40  42  Under 2019 utökades samarbetet till att omfatta 
fler arbetsintegrerande företag. 

 
Antal positiva och informativa inlägg 
som publiceras om Hälsa och välfärd i 
massmedia.  (Hälsa och välfärdsnämn-
den) 

 

Minst 6  18  Hälsa och välfärd har uppmärksammats positivt 
ett stort antal gånger under året. 

 
Brukarbedömning ekonomiskt bistånd 
och missbruk - helhetssyn andel.  (Hälsa 
och välfärdsnämnden) 

 

Minst 90 % 74,5 % För ekonomiskt bistånd var utfallet 82 % medan 
det för missbruk var 67 % som var positiva. Ett 
genomsnitt av detta ger 74,5 %, som håller sig 
inom 80 % måluppfyllnad då målet var 90 %. 
Antalet svar inom främst missbruk är litet. 
Långtgående slutsatser bör därför undvikas. 

Behovet av insatser ska minska och leda till ett 

självständigt liv med en meningsfull vardag. 

Analys av resultatet 

Då den första indikatorn är missvisande, på grund av att den 

delvis mäter fel saker, får vi anse att målet är uppfyllt. Invå-

narna är överlag nöjda med våra insatser. Det finns behov av 

fördjupning i dessa siffror. 

Slutsatser 

Fortsatt arbete krävs med prioritering av arbete med att göra 

personer självständiga. Även om indikatorn gällande resultat 

efter etableringen visar positivt resultat anser förvaltningen 

att resultatet måste förbättras ytterligare. 

 

 

Indikatorer Mål Utfall Kommentar 

 
Andel personer som skrivs ut från sjuk-
hus med Trygg hemgång.  (Hälsa och 
välfärdsnämnden) 

 

Minst 30 % 16 % Indikatorn behöver förändras för att gälla endast 
de personer som har förändrade insatser. 

 
Andel äldre (80+) som bor kvar i ordinärt 
boende utan beviljade insatser.  (Hälsa 
och välfärdsnämnden) 

 

Minst 65 % 68,8 % Under 2019 har 68,8 % av befolkningen över 80 
år klarat sig helt utan insatser från kommunen. 
Vårt mål var 65 % så vi ligger en bit över detta 
mål. Av de som har insatser är ungefär hälften 
särskilt boende och resten hemtjänst/hemsjuk-
vård. För att hålla kostnaderna nere när antalet 
80 + ökar framöver hoppas vi kunna höja denna 
andel. Satsningar på förebyggande åtgärder av 
olika slag är sannolikt viktiga för att uppnå 
detta. 

 
Andel med hemtjänst som i helhetsbe-
dömning av hemtjänst är mycket eller 
ganska nöjda.  (Hälsa och välfärds-
nämnden) 

 

Minst 95 % 93 % Nöjda var 93 % vilket är relativt nära det mål på 
95 % vi satt. 

 
Andel på SÄBO som svarar positivt på 
bemötande, förtroende och trygghet.  
(Hälsa och välfärdsnämnden) 

 

Minst 95 % 97 % Här har förvaltningen tagit ett genomsnitt av 
dessa tre frågor vilket ger ett resultat på 97 %. 
Resultatet får anses vara mycket bra och för 
framtiden gäller det att jobba för att bibehålla 
den höga nivån. 

 
Andel brukare med insats servicebo-
stad, daglig verksamhet, personlig assi-
stans som är nöjda med självbestäm-
mande och integritet.  (Hälsa och väl-
färdsnämnden) 

 

Minst 95 % 100 % Med en nöjdhet på 100 % ser förvaltningen inga 
möjligheter till ytterligare förbättring. Fortsatt ar-
bete för att hålla denna nivå kommer dock att 
krävas. 

• 
• 
• 

■ 

• 

• 
• 
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Indikatorer Mål Utfall Kommentar 

 
Andel som lämnat etableringsuppdraget 
och börjat arbeta eller studera (status ef-
ter 90 dagar)  (Hälsa och välfärdsnämn-
den) 

 

Minst 23 % 36 % För 2018 var siffran 36% vilket ligger 13 procen-
tenheter över vårt uppsatta mål. Vi ser en posi-
tiv trend och har en ökning på 19 procenten-
heter sedan 2015. Resultatet för Osbys del är 
dock betydligt sämre än för andra jämförbara 
kommuner (jämförbara Integration och socioe-
konomiskt). Osby kommun har inlett en översyn 
för att se hur vi som kommun kan vara med och 
påverka detta resultat i högre utsträckning. 

 

NYCKELTAL OCH STATISTIK 

Kostnadsuppföljning personal 

tkr 2019 2018 

Kostnad för arbetskraft 218 864 195 973 

Varav kostnad för sjuklön 3 133 2 961 

Observera att det under 2019 tillkommit verksamheter. Åren 

är därför inte jämförbara. 

Generellt kan sägas att kostnaden 2019 varit lägre än den var 

2018 för såväl nya som gamla verksamheter. Detta beror på 

neddragningar i ett antal verksamheter, främst inom ramen 

för äldreomsorg. 

Personalstatistik 

  2019 2018 

Tillsvidareanställda 446 354 

Det har detta år tillkommit ett antal verksamheter varför siff-

rorna inte är jämförbara. Någon verklig ökning av antalet an-

ställda har inte skett. 

Äldreomsorg 

SÄRSKILT BOENDE 2019 2018 2017 

Genomsnittlig bruttokostnad per 
plats exkl fastighet  (tkr) 

569 581 566 

Genomsnittlig fastighetskostnad 
brutto per plats 

139 138 144 

Antal platser 147 147 147 

Sökande 65 72 65 

Avslag 2 4 2 

Bifall 63 68 63 

Inflyttade 47 57 41 

Antal dagar med betalningsan-
svar 

0 0 0 

ORDINÄRT BOENDE 2019 2018 2017 

Genomsnittligt antal hemtjänst 249 262 242 

Bruttokostnad per person (tkr) 171 142 162 

Utförda hemtjänsttimmar 81 948 79 427 83 263 

Utförda timmar/vårdtagare 329 303 344 

Analys och kommentarer särskilt boende 

Kostnaderna för särskilt boende ligger i allt väsentligt i nivå 

med de kostnader vi hade 2017. Minskningen från föregående 

år handlar om att statliga bidrag för ökad bemanning försvun-

nit. 

Analys och kommentarer ordinärt boende 

Trots att genomsnittliga antalet vårdtagare har minskat har 

antalet utförda hemtjänsttimmar ökat. Detta beror framför allt 

på att vi har haft ett antal vårdtagare med omfattande hjälp i 

hemmet och väldigt högt antal utförda hemtjänsttimmar. 

LSS 

LSS 2019 2018 2017 

Antal personer med personlig 
assistans 

21 22 24 

  varav LSS 6 6 7 

Antal personer med daglig 
verksamhet 

57 55 51 

Antal personer med boende 27 27 26 

Siffrorna avser genomsnittligt antal under året. 

Lex Sarah och klagomål 

  2019 2018 2017 

Klagomål 18 12 24 

Lex Sarah 13 17 16 

Lex Maria 0 0 1 

Ekonomiskt bistånd 

  2019 2018 2017 

Utbetalt ekonomiskt bistånd 17 326 15 353 11 504 

Antal beviljade genomsnitt 172 151 136 

 

Kostnad placeringar IFO 

  2019 2018 2017 

Placering missbruk 1 446 4 047 3 012 

Placering våld i nära relationer 1 870 2 427 820 

Placering psykiatri 5 230 5 898 5 339 

• 

I I I I 
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EKONOMI 

Tkr 
Redov 

2018 
Redov 

2019 
Budget 

2019 
Avvik 

Intäkter 43 252 57 165 58 855 -1 690 

Kostnader 253 892 307 280 308 480 1 200 

Resultat -210 640 -250 115 -249 625 -490 

Det bör observeras att de båda åren inte är jämförbara. För-

valtningen innehåller 2019 ett antal verksamheter, som inte 

fanns med 2018. På såväl intäkts- som kostnadssidan har in-

terna transaktioner inom hemtjänsten rensats bort. 

Analys av utfallet 

Totalt höll sig resultatet ganska nära det budgeterade utfallet. 

Ett minus med 490 tkr får närmast betraktas som varande 

inom ramen för felräkning. 

 

Förvaltningen har dock räddats av främst två verksamheter, 

som givit ordentliga överskott. Det var dels LSS-verksam-

heten som, delvis på grund av att planerad verksamhet inte 

kom igång, redovisat ett överskott. På flyktingsidan var det 

återsökta bidrag, som förvaltningen inte räknat med, som gav 

ett större överskott än förväntat. På båda dessa områden kom-

mer överskotten att försvinna framöver. 

Till detta ska läggas vakanser inom ledningsorganisationen, 

som gav ett positivt utfall i pengar men ett negativt verksam-

hetsmässigt. Dessa vakanser kommer inte att finnas framöver. 

För äldreomsorgen redovisas ett mindre underskott delvis re-

laterat till hårt tryck på korttidsboende under året. Antalet 

timmar utförda av hemtjänsten har också ökat vilket lett till 

högre kostnader än budgeterat. Som den demografiska ut-

vecklingen ser ut är det föga troligt att detta tryck kommer att 

lätta framöver. 

Förvaltningens  IFO-verksamheter har inte lyckats hålla sig 

inom budgetramen. Detta beror främst på att utfallet för eko-

nomiskt bistånd hamnade över budgeterat resultat. Här pågår 

ett projekt med ambitionen att på sikt få ner dessa siffror och 

få folk ut i sysselsättning. Förvaltningen jobbar också vidare 

med att hitta hemmaplanslösningar, som kan minska behovet 

av placeringar. Kostnaden för dessa har under året minskat, 

vilket delvis kan antas bero på att det anställts två personer, 

som arbetar med missbruksfrågor på hemmaplan. 

FRAMTIDEN 

Fullmäktigeberedningens betänkande Framtidens äldre-

omsorg 2016-2030 är antaget som ett visionärt styrdokument 

och ska ligga till grund för förvaltningens fortsatta arbete och 

planering. Kostnaderna för äldreomsorgen kommer tack vare 

den demografiska utvecklingen att öka mellan 20 - 40% en-

ligt ett flertal forskningsrapporter, bland annat Vårdanalys 

2015:8. Utgångspunkten för förvaltningen har varit att hålla 

kostnadsökningen i den lägre nivån. 

 

 

Beredningen föreslår satsningar på utbildning av personal, en 

utökning av förebyggande insatser som dagverksamheter och 

anhörigstöd samt demenssjuksköterska för att uppnå en 

personcentrerad och trygg omsorg. Förvaltningen har sedan 

betänkandet antogs tagit med dessa ambitionsökningar och 

satsningar i varje års budgetarbete men de ekonomiska förut-

sättningarna har hitintills inte tillåtit att genomföra dessa. För-

valtningen ser en stor risk att det kommer att bli svårt att följa 

intentionerna i beredningen om inte resurser tillförs. Det finns 

också en stor risk att kostnadsökningarna snarare kommer att 

bli 40% än 20% om inte beredningens förslag följs. 

En av de största utmaningarna för framtiden är rekrytering 

och att behålla skickliga medarbetare. I betänkandet lyfter be-

redningen åtgärder som att erbjuda goda arbetsvillkor, att ge 

ett bra chefsstöd, att skapa karriärvägar och att förbättra 

marknadsföringen av omvårdnadsyrkena som viktiga faktorer 

för att öka attraktiviteten för kommunen som arbetsgivare. I 

och med certifieringen till Vård-och omsorgscollege, som 

Osby kommun deltar i tillsammans med Hässleholm, Östra 

Göinge, Perstorp och Bromölla samt Region Skåne och pri-

vata vårdgivare, kommer mycket av arbetet med dessa åtgär-

der att ske inom ramen för det samarbetet. 

Den tekniska utvecklingen går framåt i snabb takt och den ger 

möjligheter till nya arbetssätt som kan komplettera äldre-

omsorg och omsorg om funktionsnedsatta. Välfärdsteknologi 

ska ses som trygghetsskapande tjänster som ökar den enskil-

des integritet och självständighet och främjar möjligheten att 

bo kvar i det egna hemmet. Välfärdsteknologi kommer initialt 

att kräva investeringar och resurser kommer att behöva avsät-

tas för detta. På sikt kan välfärdsteknologi skapa smartare ar-

betssätt som dessutom blir kostnadseffektiva. 

 

 

Hälso- och sjukvårdsavtalet mellan Region Skåne och Skånes 

kommuner och den 1 1/2 år gamla Lag om samverkan vid ut-

skrivning, ställer ökade krav på hälso- och sjukvården i kom-

munen. Den statliga utredningen God och nära vård (SOU 

2019:29) har genom sina delbetänkande pekat ut att allt mer 

vård kommer att ske i den enskildes hem. Enligt utredaren 

Anna Nergårdh behöver den primära vården där två huvud-

män är inblandade öka möjligheten för alla som vill och kan 

vara mer aktiva i sin hälso- och sjukvård, till exempel via di-

gitala lösningar. I utredningen skrivs det mycket om person-

centrerad vård, en hälso- och sjukvård som utgår från varje 

individs unika behov. Hälso- och sjukvården måste också 

vara en bra arbetsmiljö, med goda förutsättningar att behålla 

och rekrytera medarbetare inom kommunens hälso- och sjuk-

vård. 
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Projektering pågår för att bygga ett nytt och mer kostnadsef-

fektivt vård-och omsorgsboende i Lönsboda som ska ersätta 

Soldalen och Bergfast. Bergfast kommer att omvandlas till 

trygghetsbostäder. Dessutom bör Lindhem genomgå en om- 

eller nybyggnation för att uppnå god standard och kostnads-

effektiv drift. 

En stor utmaning för framtiden är att deltaga i det påbörjade 

övergripande arbetet med arbetsmarknadsfrågor, ökad syssel-

sättning och minskat bidragsberoende. Under 2019 har ett in-

tensivt arbete drivits i syfte att ta fram förslag till ett helhets-

grepp i hanteringen av dessa frågor. Detta arbete har mynnat 

ut i en strategi för ökad integration, arbete och kompetensför-

sörjning (IAK), beslutad av kommunfullmäktige. Implemen-

teringen av åtgärder i handlingsplanen har påbörjats under 

2019 och kommer att fortsätta under 2020 och framåt. 

 

 

Inom arbetsmarknadsenheten pågår ett projekt (Kompetens-

Validering). Projektet är en samverkan mellan kommuner i 

NÖ Skåne och inom ramen för FINSAM-samarbetet. Redan 

nu kan vi se att arbetssätt och valideringsverktyg som an-

vänds inom projektet är användbara i vårt framtida arbete 

med kompetensförsörjning och validering av informell kom-

petens. 

Vuxenenheten har under 2019 implementerat ett nytt arbets-

sätt med fokus på att förflytta människor från bidragsbero-

ende till självförsörjning till skillnad från en traditionellt 

"kontrollerande" arbetssätt. Detta arbetssätt behöver utveck-

las vidare. Ytterligare utvecklingsområden är våld i nära re-

lationer, där vi ser ökat tryck, särskilt när det gäller place-

ringar. Verksamheten har identifierat ett behov av förbere-

dande insatser på låg nivå för att närma sig studier och arbete. 

Utvecklingsarbete kommer inledas tillsammans med alla 

medarbetare inom vuxenenheten (missbruk, våld i nära relat-

ioner, socialpsykiatri, ek.bistånd) samt AME. 
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Överförmyndaren 

INLEDNING 

• Överförmyndarens uppgifter regleras i Föräldrabal-

ken och Förmyndarskapsförordningen samt i Lagen 

om god man för ensamkommande barn. 

• De viktigaste uppgifterna består i att utöva tillsyn 

över god man och förvaltare. 

• Vi skall hålla hög servicenivå på överförmyndare 

kansliet. 

• Vi skall erbjuda utbildning för gode män och förval-

tare. 

• Kanslipersonalen och överförmyndaren skall del-

taga på centrala fortbildningsutbildningar. 

• Handläggarverksamheten sker i samverkan med 

Östra Göinge kommun genom avtal. 

 

 

HAR VI UPPFYLLT VÅRA MÅL? 

Nämndmål 

Hålla hög servicenivå 

 

 

  

 

Ledning 

Mats Ernstsson, överförmyndare 

Yvonne Strömberg, ersättare 

ÅRETS HÄNDELSER 

Antalet ensamkommande barn till Osby kommun har minskat 

och det har endast kommit ett fåtal barn. 

 

 

 

Indikatorer Mål Utfall Kommentar 

 
Överförmyndarkansliet alltid bemannat 
med minst en person.  (Överförmynda-
ren) 

 

   

 
Tillgänglighet via telefon eller mail (inga 
telefontider).  (Överförmyndaren) 

 

   

 
Kontinuerligt utskick om verksamheten 
till kommunens övriga verksamheter och 
synlig info på kommunens hemsida.  
(Överförmyndaren) 

 

   

 

Verka för att myndigheten håller hög kunskapsnivå. 

Indikatorer Mål Utfall Kommentar 

 
Återkommande utbildningar.  (Överför-
myndaren) 

 

   

 
Samverkansträffar med andra kommu-
ner.  (Överförmyndaren) 

 

   

 
Överförmyndarstudiedagar där alla över-
förmyndare i hela Sverige träffas med 
föreläsningar och erfarenhetsutbyte.  
(Överförmyndaren) 

 

   

Tillse så att gode män, förvaltare och förmyndare är utbildade för och informerade om sina uppdrag. 

Indikatorer Mål Utfall Kommentar 

 
Skickas alltid info om uppdraget.  (Över-
förmyndaren) 

 

   

• 
• 

• • • 
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Indikatorer Mål Utfall Kommentar 

 
Skickas alltid roll-koll/information om vad 
som förväntas av stf.  (Överförmynda-
ren) 

 

   

 
Utbildningar av stf.  (Överförmyndaren) 

 

   

NYCKELTAL OCH STATISTIK 

Kostnadsuppföljning personal 

tkr 2019 2018 

Kostnad för arbetskraft 2 565 3 016 

Varav kostnad för sjuklön 16 24 

Personalstatistik 

  2019 2018 

Tillsvidareanställda 2 2 

EKONOMI 

Tkr 
Redov 

2018 
Redov 

2019 

Bud-
get 

2019 

Av-
vik 

Intäkter 979 669 775 
-

106 

Tkr 
Redov 

2018 
Redov 

2019 

Bud-
get 

2019 

Av-
vik 

Kostnader 3 185 2 754 3 265 511 

Resultat -2 206 -2 085 
-2 

490 
405 

Analys av utfallet 

Eftersom antalet ensamkommande barn som kommit till 

Osby kommun har minskat och vi har varit restriktiva med 

kostnader så har årets resultat blivet positivt. 

FRAMTIDEN 

Vi kommer att arbeta vidare med att utveckla våra e-blanket-

ter. Många gode män använder PC-ställföreträdare eller mot-

svarande redovisningsprogram. Vi vill få så många gode män 

som möjligt att använda ett redovisningsprogram för att un-

derlätta för dem. 

Behovet av nya gode män och förvaltare är fortfarande stort, 

det kommer in många ansökningar. Vi kommer att arbeta för 

att hitta nya gode män som kan ta uppdrag. 

• 
• 
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Osby bostäder AB 

UPPDRAG 

Bolagets syfte enligt § 3 bolagsordningen 

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Osby 

kommun förvärva, äga, uppföra, bebygga, förvalta, förädla 

och försälja fastigheter och tomträtter med bostadslägenheter 

och därtill hörande kollektiva anordningar samt även med lo-

kaler i de fall lokalerna utgör en mindre del av dessa fastig-

heter, används för kommunal verksamhet eller är kommersi-

ella lokaler som har ett tydligt samband med den övriga verk-

samheten samt bedriva fastighetsrelaterade tjänster. Bolaget 

är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin 

ägare. Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe. 

Bolagets ändamål enligt § 4 bolagsordningen 

Bolaget ska i allmännyttigt syfte, i samarbete med Osby kom-

mun, på ett sätt som motsvarar allmänhetens behov, efterfrå-

gan och önskemål främja bostadsförsörjningen i Osby kom-

mun och erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeinfly-

tande och inflytande i bolaget. Verksamheten ska bedrivas 

enligt affärsmässiga principer och med iakttagande av kom-

munallagens (2017:725) lokaliseringsprincip. 

Bolagets syfte och uppdrag enligt ägardirektiv 

Syftet och målsättningen för bolaget är att främja bostadsför-

sörjningen i kommunen och härigenom bidra till att utveckla 

kommunen till en attraktiv och efterfrågad bostadsort. Bola-

get ska eftersträva boendealternativ med god tillgänglighet 

för olika skeden i livet. Bolaget ska även verka för att ut-

veckla boinflytande över bostäder och boendemiljö. Företa-

get ska arbeta för att säkerställa en god utveckling i Osby 

kommun genom att sträva efter en miljövänlig, energisnål och 

kostnadseffektiv verksamhet samt som en komponent för att 

Osby kommun ska upplevas som attraktiv för företag och bo-

ende. Osbybostäder AB ska i sin roll som kommunalt bolag 

vara konkurrenskraftigt och tillse att Osby har en attraktiv av-

giftsstruktur inom bolagets verksamhetsområden. Det ska 

vara kommunens naturliga mötesplats för bostadsfrågor i 

Osby kommun samt följa Osby kommuns miljömål och kli-

matstrategi. Bolaget ska verka för ökad bredbandsanslutning 

till Osbybostäder AB:s hyresgäster, samt medverka till ökad 

bredbandsanslutning i Osby kommun. Bolaget ska samverka 

med högskolor/universitet och andra intressenter i syfte att 

medverka och stimulera till forskningsprojekt som utvecklar 

bolagets verksamhetsområde. 

ÅRETS HÄNDELSER 

Året 2019 startade med en ny mindre organisation då avtalet 

rörande fastighetsförvaltning med Osby kommun löpte ut 

2018-12-31. Verksamheten har utvecklats på ett positivt sätt 

och den förändringsresa som inleddes 2017 har fortsatt 2019. 

En ny styrelse tillträdde i maj 2019. 

Kundfoldern Osbybo har utkommit med fyra nummer under 

året. 

Hemsidan uppgraderades i december och utseendet följer nu 

fullt ut den grafiska profilen. 

Två fastigheter har sålts under året - Visseltofta 3:67 med 8 

lägenheter och Killeberg 5:4 med två lägenheter. Fastigheten 

Handlaren 3 har förvärvats. En överenskommelse om försälj-

ning av fastigheten Korgmakaren 10 i Osby har slutits med 

Osby kommun. 

Tio lägenheter färdigställdes på fastigheten Jägaren 8 med 

adress Skogsgatan 19 i Osby och inflyttning skedde den första 

mars 2019. Därmed sattes en slutpunkt för projektet som på-

börjades 2013. 

Två tomställda lokaler har renoverats till två tvårumslägen-

heter i fastigheten Killeberg 3:7. Inflyttning skedde den första 

juli 2019. 

Projektet Gjutaren 20 har löpt på under 2019 och Styrelsen 

har arbetat med att förbättra ekonomin i projektet. Under se-

nare delen av 2019 har en hyresgäst som var en stor del av 

projektet valt att avbryta sin medverkan. Styrelsen kommer 

att utvärdera projektet under 2020. 

På fastigheten Lönsboda 54:23 har åtta marklägenheter be-

ställts av Götenehus enligt konceptet Kombohus. 

Styrelsen beslutade 2019-09-13 att gå vidare och planera för 

att bygga tio marklägenheter på fastigheten Bokhandlaren 9 i 

Osby. 

Styrelsen beslutade 2019-10-08 att förvärva fastigheten 

Handlaren 3 på Smedjegatan 6 i Osby. 

Den första stamrenoveringen genomfördes under 2019 och 

berörde 28 lägenheter i fastigheten Mallen 1 på Trastgatan 1. 

Under 2019 har den befintliga värmeanläggningen på Berg-

fast/Trapphuset konverterats från olja till bergvärme. 

Arbetet har fortskridit med att konvertera ute- och innebelys-

ning till LED-belysning. 

Arbetet med att installera temperaturmätning med smart styr-

ning i lägenheter har fortsatt. 

Under året har fyra eldrivna fastighetsskötarbilar införskaf-

fats. Befintliga dieselbilar har sålts. Även bolagets gamla 

traktorer för snöröjning har sålts och två nya har införskaffats. 

Samarbetet med klubb Sonya som är ett integrationsprojekt 

för invandrade kvinnor har fortsatt. 

Samarbetet har fortsatt med kommunens arbetsmarknadsen-

het (AME). 
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HAR VI UPPFYLLT VÅRA MÅL? 

Mål 

Mål 
Är målet upp-
fyllt? 

Kommentar 

EKONOMI 
 Uppnått 

Resultat efter finansnetto 5,3 mkr 

Hyresgäst  Delvis upp-
nått 

Andelen helnöjda hyresgäster vid årsskiftet uppgått till 
36 % 

Medarbetare  Uppnått NMI resultatet uppgår till 85 

Nyproduktion  Uppnått 
10 nya lägenheter inflyttningsklara den förste mars och två 
ombyggda från lokal, totalt 12 lägenheter. 

Underhåll och investeringar i befintligt bestånd  Delvis upp-
nått 

Underhåll bokförts med 6,2 mkr och 15,7 mkr investe-
ringar. 

Hållbarhet  Delvis upp-
nått 

 

Ekonomi 

Målet var att redovisa ett resultat om 4,9 mnkr efter finansiella poster. Resultat efter finansnetto uppgår till 5,3 mnkr. 

Målet uppnått. 

Hyresgäst 

Målet var ett NKI om 46 procent helnöjda hyresgäster. NKI om 46 procent helnöjda hyresgäster Målet delvis uppnått. 

Medarbetare 

Målet vara ett NMI om 76 på en hundragradig skala. En mätning genomfördes under hösten. Resultatet är ett NMI om 85. 

Målet uppnått. 

Nyproduktion 

Målet var att nyproducera 10 lägenheter och att tillskapa två lägenheter via ombyggnad. 

Tio lägenheter är färdigställda på fastigheten Jägaren 8 och två lägenheter är ombyggda från tomställda lokaler i fastigheten 

Killeberg 3:7. Alla tolv lägenheter uthyrda. 

Målet uppnått. 

Investeringar och underhåll i befintligt bestånd 

Målet var att underhålla för 6 mnkr och att investera 21,6 mnkr i befintliga fastigheter. Under året har underhåll bokförts med 

cirka 6,2 mnkr och investeringar har bokförts med cirka 15,7 mnkr. 

Målet delvis uppnått. 

Hållbarhet 

Målet är delvis uppnått, se nedan. 

1. Målet var att minska felanmälningar med 25 procent. Felanmälningarna från Ögrab har minskat med 40 procent. 

Målet är uppnått. 

2. Målet var 50 procent miljöklassade bilar enligt miljöklass 2013. Andel miljöbilar enligt miljöklass 2013 uppgår till 86 pro-

cent. 

Målet är uppnått. 

3. Målet var 6 240 arbetade timmar AME. Antal arbetade timmar uppgick till cirka 7 000. 

Målet uppnått. 

4. Målet var plats 180 bland Sveriges kommuner rörande energiprestanda. Målet ej uppnått då målet har utgått. 

5. Målet var 200 lägenheter med temperaturmätning med smart styrning. Totalt har 58 lägenheter fått temperaturmätning med 

smart styrning. Målet ej uppnått. 

.. 
~ 

.. 
+ 
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6. Målet vara att vattenförbrukningen skulle minska jämfört med 2018 års nivå. Förbrukningen har minskat med 5 procent. 

Målet uppnått. 

7. Målet vara att minska köpt energi olja med 50 procent jämfört förbrukning 2016. Förbrukningen har minskat med 12 procent 

på grund av att konvertering av värmeanläggning på Bergfast/trapphuset från olja till bergvärme genomfördes först under hösten 

2019. 

Målet ej uppnått. 

8. Målet var att 100 procent av fastigheterna skulle ha energisnål belysning med närvarostyrning. Totalt har 24 procent uppnåtts. 

Målet ej uppnått. 

EKONOMI 

Tkr Redov 2018 Redov 2019 Budget 2019 Avvik 

Intäkter 60 341 54 734 52 969 1 765 

Kostnader -41 254 -39 499 -36 374 -3 125 

Avskrivningar -10 714 -7 447 -7 988 541 

Finansnetto -2 177 -2 439 -3 680 1 241 

Resultat efter fin. pos-
ter 

6 196 5 349 4 927 422 

Analys av utfallet 

Intäkter 

Intäkter är större än budgeterat med 1,8 mkr till följd av bra 

uthyrningsgrad, nya lägenheter i beståndet och övriga intäkter 

såsom försäljning av två fastigheter, fordon, inventarier, vi-

darefakturering och övriga kundersättningar. 

Kostnader 

Kostnader är högre än budgeterat med 3,1 mkr på grund av 

högre kostnader för drift, underhåll och administration. 

Räntekostnader är lägre än budgeterat tack vare fortsatt låga 

räntor och omkonsolidering av lånen till bättre villkor och ej 

upptagna nya lån. 

Den genomsnittliga räntan per 2019-12-31 är 0,71% vilket är 

0,13 % lägre jämfört med 2018 (0,84%). 

Investeringar 2019 

• Nybyggnation Jägaren 8, 16 081 tkr 

• Ombyggnad två lägenheter från lokal Beckbacken, 

1 146 tkr 

• Energibesparing Gjutaren och Kastanjen, 133 tkr 

• Stamrenovering Mallen 1, 5 854 tkr 

• Projekt ledbelysning inne och ute 462 tkr 

• Utfasning av olja Bergfast/Trapphuset, 3 731 tkr 

• Projekt tvättstugor, 430 tkr 

• 21  lägenhetsrenoveringar, 4 592 tkr 

• Låssystem Mallen 1, 62 tkr 

• Markanläggning Jupiter 19 tkr 

FRAMTIDEN 

En låg vakansgrad och efterfrågan på hyreslägenheter gör att 

förutsättningarna för bolagets verksamhet ser fortsatt goda ut. 

Bolaget planerar för att möta efterfrågan genom att nyprodu-

cera lägenheter. Osbybostäder AB har redovisat bra resultat 

de senaste åren vilket gör att bolaget står starkare inför fram-

tiden. 

Det statliga investeringsstödet återinförs igen med start 2020-

02-01 med något förändrade regler. Osbybostäder kommer 

framgent att i varje projekt utvärdera möjligheterna att få stöd 

i syfte att kunna sätta lägre hyror och samtidigt minska risken 

för nedskrivningar. 

Även med stöd kommer hyresnivåerna att vara höga i nypro-

ducerade lägenheter. Risken är att det tar tid att hyra ut dessa 

lägenheter vilket kan leda till vakanskostnader. De senaste 

årens ombyggda/nybyggda lägenheter visar att det tar tid att 

hyra ut nya lägenheter. 

Därför är det viktigt att noggrant värdera alla projekt innan 

startbeslut för att minimera risken för vakanser. 

Osbybostäder AB är ett litet bolag med tretton anställda vilket 

gör bolaget sårbart för förändringar. Alla medarbetare behövs 

för att verksamheten ska fungera på ett bra sätt. Bolaget går 

nu in i 2020 med fullt fokus på sin kärnverksamhet, att bygga 

och förvalta bostäder i syfte att främja bostadsförsörjningen i 

Osby kommun. 
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Industrihus i Osby AB 

UPPDRAG 

Enligt bolagets bolagsordning skall bolaget uppföra, anskaffa och tillhandahålla lämpliga lokaler för närservice åt hushåll, 

hantverk och småindustri. Det angivna syftet är till dags dato oförändrat.  Bolaget äger och förvaltar i dagsläget 2 fastigheter, 

Killeberg 3:1 (Kättingfabriken) och Osby 193:2 (Lekoseum). 

HAR VI UPPFYLLT VÅRA MÅL? 

Mål 

Mål 
Är målet upp-
fyllt? 

Kommentar 

Att uppföra, anskaffa och tillhandahålla lämpliga lokaler för 
närservice åt hushåll, hantverk och småindustri.  Uppnått 

 

EKONOMI 

Tkr Redov 2018 Redov 2019 Budget 2019 Avvik 

Intäkter 478 482 473 9 

Kostnader -207 -347 -323 -24 

Avskrivningar -6 -59 -110 51 

Finansnetto -3 -5 -29 24 

Resultat efter fin. pos-
ter 

262 71 11 60 

FRAMTIDEN 

Ägaren till bolaget, Osby kommun har i dagsläget inga uttalade planer. 

 

  
l:t 
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Fjärrvärme i Osby AB 

UPPDRAG 

Fjärrvärme i Osby AB ska skapa en bekväm, trygg och mil-

jöförbättrande uppvärmning av bostäder och lokaler i Osby 

tätort. 

ÅRETS HÄNDELSER 

Leverantören till den sedan tidigare upphandlade fastbränsle-

pannan på 10 MW till Gullarpsverket har under de första må-

naderna 2019 fortsatt med att försöka trimma in anläggningen 

så att dess prestanda motsvarar avtalet. Under sommaren be-

gärde sig leverantören i konkurs utan att ha levererat en an-

läggning enligt avtal. 

Efter konsultation av auktoriserad och för ärendets karaktär 

välrenommerad advokat beslöts att häva avtalet vilket också 

verkställdes under november. 

Bolaget har för avsikt att under 2020, i egen regi, ställa an-

läggningen i det skick som möjliggör att den kan tas i full 

drift. 

Bolaget har under året genomfört omfattande reparationer på 

såväl panna 3 som lastfördelningssystem. 

Det faktum att anläggningen inte kunnat användas fullt ut un-

der året har medfört ökade kostnader för bolaget bland annat 

i form av ökade reparationskostnader och oljeinköp. 

Under 2019 har 30 000 utsläppsrätter sålts. Denna försäljning 

har medfört en extra ordinär intäkt på 7 948 759 sek. Fjärr-

värme i Osby AB har tilldelats dessa utsläppsrätter utan kost-

nad. 

HAR VI UPPFYLLT VÅRA MÅL? 

Mål 

Mål 
Är målet upp-
fyllt? 

Kommentar 

Att skapa en bekväm, trygg och miljöförbättrandeupp-
värmning av bostäder och lokaler i Osby tätort  Uppnått 

 

EKONOMI 

Tkr Redov 2018 Redov 2019 Budget 2019 Avvik 

Intäkter 29 111 36 112 28 300 7 812 

Kostnader -21 063 -24 129 -20 376 -3 753 

Avskrivningar -6 279 -6 366 -6 295 -71 

Finansnetto -414 -258 -690 432 

Resultat efter fin. pos-
ter 

1 355 5 359 939 4 420 

FRAMTIDEN 

Ägaren till bolaget, Osby kommun, har i sin antagna klimat-

strategi från den 20 oktober 2008 fastslagit en fortsatt utbygg-

nad av fjärrvärme i Osby tätort. 

Styrelsen startade under 2007 arbetet med att utforma en stra-

tegisk plan för utvecklingen av bolaget. Under 2019 har stra-

tegifrågor varit en permanent punkt på dagordningen till sty-

relsemötena.  

Arbetet med planen kommer att fortsätta kontinuerligt. 

I strävan att uppfylla bolagets mål att skapa en bekväm, trygg 

och miljöförbättrande uppvärmning av bostäder och lokaler 

så prioriteras det förebyggande underhållsarbetet såväl när 

det gäller produktionsanläggningarna som distributionsnätet. 

 

 

  

~ 
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Östra Göinge Renhållnings AB 

UPPDRAG 

Östra Göinge Renhållningsaktiebolag (ÖGRAB) har sedan 

2012 ansvar för insamling, transport och omlastning av avfall 

från Östra Göinge och Osby kommuner.  

ÅRETS HÄNDELSER 

Även 2019 har varit ett år som präglats av goda resultat från 

insamlingen. Insamlingsresultatet från fritid och villor har ef-

ter införandet av fastighetsnära insamling i 4-facks kärl mins-

kat mängden brännbart avfall och deponi vilket innebär 

sänkta behandlingskostnader. Samtidigt har förpackningsvo-

lymerna ökat, vilket också påverkat intäkterna positivt. Det är 

tillfredsställande att våra kommuninvånare tagit till sig det 

nya systemet och att vi fått det resultat som vi önskade. 

Den 1 januari tillträdde Per Erlandsson som VD för ÖGRAB. 

Verksamheten för skolprojektet, SopSorteringsAkademin 

SSA, har fortsatt i rask takt under 2019. Under vårterminen 

anordnade ÖGRAB en temadag för årskurs 1, för att fira året 

som gått. Drygt 400 glada elever samlades då vid Tydinge-

sjön i maj för att lära sig mer om källsortering. SSA är ett 

flerårigt utbildningsprojekt som riktar sig till alla barn i års-

kurs F-6 i Osby och Östra Göinge kommun. ÖGRAB besöker 

varje klass en gång per år och undervisar i avfalls- och mil-

jöfrågor. Syftet är att under barnens första sju skolår, succe-

sivt skapa en god kunskap och förståelse, hur vi tillsammans 

kan påverka vår miljö i framtiden. 

Under året har ett flertal aktiviteter och åtgärder vidtagits för 

att förbättra sorteringen vid flerfamiljshusen och detta är en 

kvarstående utmaning för 2020. 

Under året har en ny hårdgjord yta färdigställts för behandling 

av trädgårdsavfall till kompostjord. 

Upphandlingar har lett till nya entreprenadavtal för insamling 

av hushållsavfall och tömning av enskilda avlopp. 

Under 2019 har arbetet med att ta fram en ny avfallsplan och 

nya renhållningsföreskrifter startats upp av Osby och Östra 

Göinge kommun i samverkan med ÖGRAB. 

EKONOMI 

Tkr Redov 2018 Redov 2019 Budget 2019 Avvik 

Intäkter                                 43 352 41 501   

Kostnader                                 -29 714 -36 602   

Avskrivningar                                  -5 609 -5 665   

Finansnetto                                        24 81   

Resultat efter fin. Pos-
ter   

                                  8 053 -684   

Analys av utfallet 

Bolaget haft en stabil ekonomi i flera år och det finns förut-

sättningar för fortsatt goda insamlingsresultat. Renhållnings-

taxan för 2020 höjdes med index 2,3%. 

Nya entreprenadavtal tillsammans med ökade kostnader för 

omhändertagande av farligt avfall med mera har lett till ökade 

kostnader. Ett ökat utbud av återvunnet material i kombinat-

ion med en lägre efterfrågan 2019 på återvunna material så 

som till exempel pappersförpackningar, wellpapp, tidningar 

och metallskrot har lett till en lägre prisnivå på intäktssidan. 

Sammantaget har bolagets ekonomiska resultat försvagats nå-

got jämfört med föregående år. 

FRAMTIDEN 

Kattarp är det centrala navet för insamlingen i Osby och Östra 

Göinge kommun och hanterar årligen cirka 15 000 ton avfall. 

Deponin avslutades 2004 och förvaltningen av denna beräk-

nas pågå under ytterligare 25 - 30 år. Kostnaderna beräknas 

årligen och medel fonderas för att täcka skötsel  

 

och eftervård för deponi och lakvattenhantering. En beräk-

ning av återställningsfonden har gjorts av WSP, vilket gör att 

vi nu har ett aktuellt underlag för tre år. 

Bolaget har skapat mycket goda förutsättningar för verksam-

heten att klara de närmaste åren utan några stora förändringar 

eller investeringsbehov. 

Utmaningen att förbättra sorteringen vid flerfamiljshusen 

kvarstår. Under 2020 fortsätter vi med kontrollen och felsor-

tering kommer succesivt att hanteras enligt taxan, vilket kan 

medföra ekonomiska konsekvenser för fastighetsägaren. 

Återbruket kommer att bli viktigt att utveckla dels för att 

minska miljöpåverkan, men också för att minska kostnaden 

för förbränning av avfall. 

Från 2021 träder förändrade regler avseende producentansvar 

för bland annat förpackningar i kraft, vilket kan medföra för-

ändrade förutsättningar avseende insamling av förpackningar 

och tidningar från hushåll. Hantering av denna fråga kommer 

att vara en viktig uppgift under 2020. Osby och Östra Göinge 

kommun ligger väl framme genom att fastighetsnära in-

samling redan är införd. 



 

 

SBVT AB 

UPPDRAG 

Skåne Blekinge Vattentjänst AB:s uppdrag är att svara för ad-

ministration och ekonomi samt drift- och underhåll av Va-an-

läggningarna i Bromölla, Olofström, Osby och Östra Göinge 

kommun, samt bedriva därmed förenlig verksamhet. Bolaget 

skall vidare bedriva konsultverksamhet i Va-frågor inom hu-

vudmännens verksamhetsområde. 

Bolagets ändamål är att, med tillämpning av kommunala 

självkostnads- och likställighetsprinciper, tillsammans med 

Bromölla Energi & Vatten AB, Olofströms Kraft AB, Osby 

Kommun och Östra Göinge Kommun, som huvudmän för 

Va-anläggningarna i respektive kommun, svara för den all-

männa vattenförsörjningen och avloppshanteringen i kommu-

nerna. 

ÅRETS HÄNDELSER 

I februari antog kommunfullmäktige i Olofströms kommun 

VA-strategin ”Det livsviktiga vattnet”. 

Bromölla har via dotterbolaget BEVAB beslutat sig för att 

stanna kvar i SBVT-samarbetet. 

Under perioden 27 juni till 21 augusti rådde bevattningsför-

bud i Osby kommun då vattenproduktionen var ansträngd i 

samband med det varma vädret. 

I Östra Göinge kommun var vattenproduktionen ansträngd 

främst i Immeln vilket innebar att åtskilliga vattentransporter 

med tankbil har krävts. 

Vid flera tillfällen under sommaren drabbades Bromölla, 

Osby och Östra Göinge kommuner av skyfall och åskoväder, 

som bland annat förorsakade översvämmade källare, brädd-

ning av orenat avloppsvatten samt förstörande av styrsystem 

på vissa av våra anläggningar. 

I september deltog bolaget i en regional nödvattenövning för 

Blekinges fem kommuner. 

Bolaget har erhållit medel från Havs- och vattenmyndigheten 

som syftar till bättre vattenhushållning och bättre tillgång till 

dricksvatten. Motiveringen var att mellankommunal samver-

kan för att skapa förutsättningar för en robust dricksvatten-

försörjning prioriterades. 

Operativt är bedömningen att servicen till abonnenterna i de 

fyra ägarkommunerna fungerat väl och samarbetet med delä-

garna likaså. 

EKONOMI 

Tkr Redov 2018 Redov 2019 Budget 2019 Avvik 

Intäkter 128 516 147 230 179 645 -32 415 

Kostnader -127 868 -146 552 -178 965 32 413 

Avskrivningar -640 -670 -670 0 

Finansnetto -1 -3 -10 7 

Resultat efter fin. pos-
ter 

7 5 0 5 

FRAMTIDEN 

Bolaget kommer även fortsättningsvis, i nära samarbete med 

sina ägare, arbeta för att långsiktigt och hållbart driva, och 

inte minst utveckla, VA-verksamheten inom ägarnas verk-

samhetsområden. 

SBVT ska vara en effektiv organisation med hög kompetens 

och arbeta för ägarna utifrån beslutade strategier och direktiv 

etcetera. För att möta de behov som VA-verksamheten krä-

ver, kommer SBVT förstärka sin organisation under förutsätt-

ning att nyckelkompetens kan attraheras. 

Bolaget kommer driva och medverka till ökad regional sam-

verkan inom VA. Målsättningen är att på ett hållbart sätt säkra 

tillgången till dricksvatten och skapa förutsättningar för att 

minska påverkan från VA i våra vattenförekomster. 

SBVT kommer kontinuerligt att arbeta med utredning och åt-

gärdande av problemområden på ledningsnätet och vid an-

läggningarna. Åtgärderna ska bland annat leda till att redu-

cera mängden tillskottsvatten till våra reningsverk och mini-

mera antalet vattenläckor. 

Vi står inför ett förändrat klimat och genom att lokalisera sår-

bara delar i VA-systemet kan negativ miljöpåverkan, som kan 

förväntas med anledning av detta, förebyggas. Arbetet med 

att säkra dricksvattenförsörjningen på lång och kort sikt 

måste också fortsätta. Uppdatering av vattenskyddsområden 

med föreskrifter, nödvattenplaner samt upprättande av reserv-

vattenplaner är viktiga delmoment i detta arbete. Genom detta 

arbete bidrar SBVT till att miljökvalitetsnormer för sjöar och 

vattendrag i kommunerna upprätthåller god status. 
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EKONOMISK REDOVISNING 

Redovisningsprinciper 

GOD REDOVISNINGSSED OCH RÄTTVISANDE 

BILD 

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lag (2018:597) 

om kommunal bokföring och rekommendationer utgivna av 

Rådet för kommunal redovisning vilket bland annat innebär: 

Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de eko-

nomiska tillgångarna kommer att tillgodogöras kommunen 

och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. 

Fordringar har tagits upp till de belopp varmed de beräknas 

inflyta. 

Tillgångar och skulder har tagits upp till anskaffningsvärde 

där inget annat anges. Periodiseringar av inkomster och utgif-

ter har skett enligt god redovisningssed. 

Gatukostnadsersättningar och anläggningsavgifter redovisas 

som skuld och intäktsförs under tillgångarnas nyttjandepe-

riod. 

Ändrade redovisningsprinciper: 

Tidigare har en uppskrivning gjorts av värdet på andelar i 

Kommuninvest ekonomisk förening om 44 tkr. Med anled-

ning av att LKBR inte medger uppskrivning av finansiella an-

läggningstillgångar har dessa nu återförts. Detta har inte på-

verkat resultaträkningen för 2019. 

Enligt LKBR ska vissa finansiella instrument värderas till 

verkligt värde. Dessa tillgångar har bokförts till balansdagens 

marknadsvärde. Detta har inte påverkat jämförelsetalen i re-

sultaträkningen eftersom tillgångarna var bokförda till verk-

ligt värde även 2018-12-31. 

Jämförelsetalen för föregående år har räknats om enligt de 

nya redovisningsprinciperna. I not 20 framgår effekterna på 

eget kapital av de ändrade principerna. 

RKR 14 om drift- och investeringsredovisning samt RKR 15 

om förvaltningsberättelsen kommer att tillämpas från 2020. 

SAMMANSTÄLLD REDOVISNING  

I den kommunala koncernen ingår samtliga bolag där kom-

munen har minst 20 % inflytande. Inga nya bolag har kommit 

till under året. 

JÄMFÖRELSESTÖRANDE POSTER 

Jämförelsestörande poster visas i not till resultaträkningen 

och/eller kassaflödesrapport. 

Som jämförelsestörande betraktas poster som är sällan före-

kommande och överstiger 2 mnkr. 

INTÄKTER  

Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter baseras på 

SKL:s decemberprognos i enlighet med rekommendation 

RKR 2, Intäkter. 

KOSTNADER 

Avskrivning av materiella anläggningstillgångar görs för den 

beräknade nyttjandeperioden med linjär avskrivning baserat 

på anskaffningsvärdet. På tillgångar som mark, konst och på-

gående arbeten görs inga avskrivningar. De avskrivningstider 

som tillämpas i kommunen är 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33, 50 år. 

Nyttjandeperioden för varje investeringsprojekt bedöms till-

sammans med verksamheten innan projektet påbörjas. 

I en del investeringar ingår olika komponenter med olika av-

skrivningstider. Kommunstyrelsen har 2016 antagit riktlinjer 

för komponentredovisning. Grundprincipen är att om skillna-

den i förbrukning av en materiell anläggningstillgångs bety-

dande komponenter förväntas vara väsentliga, ska tillgången 

delas upp på dessa och respektive komponent ska skrivas av 

separat. Vid nyinvestering över 500 tkr ska bedömning göras 

om komponentindelning är tillämpningsbart eller ej. 

Inledningsvis ska komponentavskrivning tillämpas för bygg-

nader, gator och vägar samt VA-anläggningar. 

Avskrivning görs linjärt, det vill säga med lika stora nomi-

nella belopp varje år och påbörjas när anläggningen tas i bruk. 

GRÄNSDRAGNING MELLAN KOSTNAD OCH INVE-

STERING 

Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk med en nyttjande-

period om minst tre år klassificeras som anläggningstillgång 

om beloppet överstiger gränsen för mindre värde. Gränsen för 

mindre värde har satts till ett basbelopp. 

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 

Investeringsbidrag och anläggningsavgifter tas upp som en 

förutbetald intäkt och redovisas som en långfristig skuld och 

periodiseras över anläggningens nyttjandeperiod. 

Tidigare gjorda nedskrivningar har prövats utifrån RKR 19, 

nedskrivningar. Prövningen har inte föranlett några återfö-

ringar. 

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Kommunens pensions-

medel placerade i fonder är klassificerade som omsättnings-

tillgång enligt RKR 20. Portföljens förvaltning regleras i av 

fullmäktige antagen policy, KF §128/2017. Samtliga place-

ringsmedel är värderade till marknadsvärde. 

PENSIONER 

Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda i kommu-

nen är beräknade enligt RIPS17. 

Osby kommun har inte några visstidsförordnanden som ger 

rätt till särskild avtalspension. 

SKULD FÖR ÖVERUTTAG FRÅN VA-KOLLEKTIV 

Kommunens VA-verksamhet ska enligt 30§ Lag om all-

männa vattentjänster tillämpa självkostnadsprincipen vilket 

innebär att intäkter maximalt ska redovisas motsvarande för 

verksamhetens nödvändiga kostnader. Om VA-taxekollekti-

vet under räkenskapsåret faktureras mer än de nödvändiga 

kostnaderna uppstår ett "överuttag". Ett överuttag kan perio-

diseras för att möta framtida nyinvesteringar eller återbetalas 

till VA-taxekollektivet. Kommunen, i enlighet med sin beslu-

tade investeringsplan, står inför stora investeringar i VA-an-

läggningar och överuttaget planeras att användas till dessa 

framtida investeringar. 



 

 

Resultaträkning 

Mnkr Not Kommun Kommun Koncern Koncern 

  2019 2018 2019 2018 

Verksamhetens intäkter 1 211,6 229,5 281,9 306,1 

Verksamhetens kostnader 2 -940,7 -958,1 -980,9 -1 000,4 

Avskrivningar 3 -53,3 -44,3 -66,5 -64,2 

Verksamhetens nettokostnader  -782,4 -772,9 -765,5 -758,5 

Skatteintäkter 4 586,6 565,2 586,6 565,2 

Statlig utjämning mm 5 213,9 206,3 213,9 206,3 

Verksamhetens resultat  18,1 -1,4 35,0 13,0 

Finansiella intäkter 6 11,4 17,3 10,2 17,6 

Finansiella kostnader 7 -2,6 -4,4 -4,5 -7,7 

Resultat efter skatteintäkter och finansnetto  26,9 11,5 40,7 22,9 

Årets skattekostnad  0,0 0,0 -3,0 -2,7 

ÅRETS RESULTAT  26,9 11,5 37,7 20,2 

      

Resultat exklusive jämförelsestörande poster 9 22,7 0,9 33,4 9,6 

Kassaflödesanalys 

Mnkr Not Kommun Kommun Koncern Koncern 

  2019 2018 2019 2018 

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN      

Resultat  26,9 11,5 37,7 20,2 

Justering för ej likviditetspåverkande poster 10 60,2 49,4 73,5 67,0 

Medel fr verksamheten före förändr av rörelsekapital  87,1 60,9 111,2 87,2 

Ökning/minskning kortfristiga fordringar 17 2,1 6,5 -2,1 10,6 

Ökning/minskning kortfristiga placeringar  -8,4 -13,4 -8,4 -13,4 

Ökning/minskning förråd och varulager  0,0 0,0 0,0 -1,0 

Ökning/minskning kortfristiga skulder 23 -19,2 14,3 -21,3 12,6 

Kassaflöde från den löpande verksamheten  61,6 68,3 79,4 96,0 

INVESTERINGSVERKSAMHETEN      

Investering i materiella anläggningstillgångar 11 -198,4 -92,4 -223,3 -125,1 

Försäljning av materiella anläggningstillgångar  4,8 0,8 9,0 0,9 

Investering i finansiella anläggningstillgångar  0,0 0,0 0,0 0,0 

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar  0,0 0,0 0,0 0,0 

Investeringsnetto  -193,6 -91,6 -214,3 -124,2 

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN      

Ökning/minskning långfristiga fordringar 15 0,0 0,0 89,7 -0,8 

Ökning/minskning långfristiga fordringar 22 100,0 0,0 1,4 24,4 

Finansieringsnetto  100,0 0,0 91,1 23,6 

BIDRAG TILL STATLIG INFRASTRUKTUR      

Bidrag till statlig infrastruktur  0,0 0,0 0,0 0,0 

Årets kassaflöde 19 -32,0 -23,3 -43,8 -4,6 

Likvida medel vid årets början  81,8 105,1 162,4 167,0 

Likvida medel vid årets slut  49,8 81,8 118,6 162,4 
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Balansräkning 

Mnkr Not Kommun Kommun Koncern Koncern 

  2019 2018 2019 2018 

TILLGÅNGAR      

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR      

Mark och byggnader 12 847,4 706,0 1 155,5 997,6 

Maskiner och inventarier 13 52,7 48,3 123,0 123,2 

Värdepapper, andelar mm 14 39,5 39,5 8,4 8,5 

Långfristiga fordringar 15 2,5 2,5 1,5 3,6 

Summa anläggningstillgångar  942,1 796,3 1 288,4 1 132,9 

BIDRAG STATLIG INFRASTRUKTUR 16 10,8 11,5 10,8 11,4 

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR      

Varulager mm  0,0 0,0 4,1 4,0 

Fordringar 17 51,9 54,0 68,6 66,5 

Pensionsmedel 18 55,5 47,1 55,5 47,1 

Kassa och bank 19 49,8 81,8 118,6 162,4 

Summa omsättningstillgångar  157,2 182,9 246,8 280,0 

SUMMA TILLGÅNGAR  1 110,1 990,7 1 546,0 1 424,3 

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER      

Eget kapital      

Årets resultat  26,9 11,5 37,7 20,2 

Resultatutjämningsreserv  41,8 38,5 41,8 38,5 

Övrigt eget kapital  506,1 497,9 605,6 588,3 

Summa eget kapital 20 574,8 547,9 685,1 647,0 

Avsättningar 21     

Avsättningar för pensioner  10,1 7,0 10,1 7,0 

Övriga avsättningar  0,0 0,0 15,8 16,5 

Skulder      

Långfristiga skulder 22 377,9 269,3 664,8 559,0 

Kortfristiga skulder 23 147,3 166,5 170,2 194,8 

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH 
SKULDER 

 1 110,1 990,7 1 546,0 1 424,3 

Panter och ansvarsförbindelser 

Mnkr Not Kommun Kommun Koncern Koncern 

  2019 2018 2019 2018 

Osbybostäder AB  232,0 236,3 0,0 0,0 

Fjärrvärme i Osby AB  30,0 35,0 0,0 0,0 

Medborgarhusföreningen Osby  17,9 14,3 17,9 14,3 

Industrihus i Osby AB  1,0 1,0 0,0 0,0 

Östra Göinge Renhållnings AB  8,5 8,8 0,0 0,0 

Förlustansvar egnahem  0,1 0,1 0,1 0,1 

Kommuninvest  2,8 0,0 2,8 0,0 

Övriga borgensåtaganden  3,0 3,1 3,1 3,1 

Summa borgensåtaganden  295,3 298,6 23,9 17,5 
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ÖVRIGT      

Ansvarsförbindelse pensionsskuld anställda  168,0 178,8 168,0 178,8 

Ansvarsförbindelse pensionsskuld förtr. valda  0,0 0,0 0,0 0,0 

Fastighetsinteckningar  0,0 0,0 50,3 0,0 

Summa övrigt  168,0 178,8 218,3 178,8 

TOTALT  463,3 477,4 242,2 196,3 

Noter 

1. VERKSAMHETENS INTÄKTER 

  Kommun Kommun Koncern Koncern 

Tkr 2019 2018 2019 2018 

Allmänna försäljningsintäkter 11 145 9 146 6 054 13 409 

Taxor och avgifter 30 770 30 279 66 227 64 240 

Hyror och arrenden 18 806 18 931 52 240 64 378 

Vatten och avlopp 27 142 27 675 27 142 27 675 

Statliga driftsbidrag 73 935 92 181 73 935 92 185 

EU-bidrag 3 132 4 111 3 132 4 111 

Övriga intäkter 46 652 47 162 53 161 40 055 

SUMMA 211 582 229 485 281 891 306 053 

2. VERKSAMHETENS KOSTNADER 

  Kommun Kommun Koncern Koncern 

Tkr 2019 2018 2019 2018 

Löner, sociala avgifter 591 238 590 220 614 838 618 223 

Övriga kostnader anställda 44 260 43 922 45 036 44 361 

Försörjningsstöd 18 093 16 624 18 093 16 624 

Tele, IT, porto 3 446 2 669 5 084 4 994 

Konsulttjänster 7 153 8 905 11 337 10 030 

Bränsle, energi, va 20 423 19 917 19 586 18 691 

Hyra/Leasing 31 480 30 358 11 543 10 031 

Förbr.inv/material 35 487 35 779 37 010 36 133 

Entreprenad 138 776 159 537 103 527 129 078 

Övriga kostnader 50 371 50 191 114 851 112 144 

SUMMA 940 727 958 122 980 905 1 000 309 

3. AVSKRIVNINGAR 

  Kommun Kommun Koncern Koncern 

Tkr 2019 2018 2019 2018 

Fastigheter 39 362 33 765 43 791 41 182 

Inventarier och maskiner 9 920 7 717 18 748 16 564 

Nedskrivningar 4 004 2 800 4 004 6 500 

SUMMA 53 286 44 282 66 543 64 246 
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4. SKATTEINTÄKTER 

  Kommun Kommun Koncern Koncern 

Tkr 2019 2018 2019 2018 

Preliminär skatteinbetalning 592 037 570 579 592 037 570 579 

Preliminär slutavräkning innevarande år -5 700 -803 -5 700 -803 

Slutavräkningsdifferens föregående år 310 -4 598 310 -4 598 

SUMMA 586 647 565 178 586 647 565 178 

5. STATLIG UTJÄMNING M.M. 

  Kommun Kommun Koncern Koncern 

Tkr 2019 2018 2019 2018 

Inkomstutjämning 168 776 164 867 168 776 164 867 

Kostnadsutjämning 19 087 17 743 19 087 17 743 

LSS-utjämning -16 137 -14 981 -16 137 -14 981 

Regleringsavgift/-bidrag 9 308 2 070 9 308 2 070 

Fastighetsavgift 24 825 24 411 24 825 24 411 

Generellt bidrag 8 018 12 247 8 018 12 247 

SUMMA 213 877 206 357 213 877 206 357 

6. FINANSIELLA INTÄKTER 

  Kommun Kommun Koncern Koncern 

Tkr 2019 2018 2019 2018 

Räntor likvida medel 0 0 54 17 

Utdelning kapitalförvaltning 18 12 18 0 

Reavinst avyttring värdepapper 257 14 536 257 14 536 

Utdelning från kommunens bolag 417 393 0 0 

Orealiserat resultat värdepapper 8 190 0 8 190 0 

Övriga finansiella intäkter 2 497 2 362 1 722 3 092 

SUMMA 11 379 17 303 10 241 17 645 

7. FINANSIELLA KOSTNADER 

  Kommun Kommun Koncern Koncern 

Tkr 2019 2018 2019 2018 

Räntor på lån 2 169 2 929 4 122 6 093 

Räntor pensionsskuld 59 91 59 91 

Dröjsmålsränta 22 29 22 29 

Övriga finansiella kostnader 285 1 345 273 1 510 

SUMMA 2 535 4 394 4 476 7 723 
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8. BALANSKRAVSRESULTAT 

    

Tkr 2019 2018 

Årets resultat. enligt resultaträkning 26 936 11 525 

Reducering av samtliga realisationsvinster -2 704 -462 

Justering för realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet 0 0 

Justering för realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet 0 0 

Orealiserat resultat värdepapper -7 091 0 

Justering för återföring av orealiserat resultat värdepapper -1 099 0 

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 16 042 11 063 

Reservering av medel till resultatutjämningsreserv -8 100 -3 300 

Användning av medel från resultatutjämningsreserv 0 0 

Balanskravsresultat 7 942 7 763 

9. JÄMFÖRELSESTÖRANDE POSTER 

  Kommun Kommun Koncern Koncern 

Tkr 2019 2018 2019 2018 

Avskrivningar     

- Nedskrivningar -4 000 -2 800 -4 000 -2 800 

Finansiella intäkter     

- Reavinst, försäljning av värdepapper 8 190 13 377 8 190 13 377 

SUMMA 4 190 10 577 4 190 10 577 

10. JUSTERING FÖR EJ LIKVIDITETSPÅVERKANDE POSTER 

  Kommun Kommun Koncern Koncern 

Tkr 2019 2018 2019 2018 

Avskrivningar 49 282 41 482 62 539 57 746 

Nedskrivning av anäggningstillgång 4 004 2 800 4 004 2 800 

Upplösning skuld investeringsbidrag mm -481 -412 -481 -412 

Upplösning statlig infrastruktur 613 613 613 613 

Reavinst inventarier 0 0 0 -5 

Reavinst fastigheter -2 703 -462 -2 968 -514 

Reaförlust fastighet 122 153 122 153 

Förändring avsättningar 3 075 241 2 714 884 

Investeringsfond VA 6 272 4 652 6 272 4 652 

Övrigt 0 342 664 1 180 

SUMMA 60 184 49 409 73 479 67 097 

11. NETTOINVESTERINGAR I MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 

  Kommun Kommun Koncern Koncern 

Tkr 2019 2018 2019 2018 

Investeringar i anl.tillg. 201 266 96 133 230 418 128 772 

Investeringsbidrag 0 -2 300 -4 238 -2 300 

Anläggningsavgifter -2 541 -1 137 -2 541 -1 137 

Gatukostnadsersättningar -298 -266 -298 -266 

SUMMA 198 427 92 430 223 341 125 069 



 

Osby kommun, Årsredovisning 2019 62 

12. MARK OCH BYGGNADER 

  Kommun Kommun Koncern Koncern 

Tkr 2019 2018 2019 2018 

Anskaffningsvärde     

Värde vid årets ingång 1 242 752 1 165 917 1 655 105 1 549 720 

Årets anskaffning 188 207 84 454 212 990 113 804 

Årets försäljniing/utrangering -2 554 -487 -9 087 -487 

Omklassificering -617 -7 132 -617 -7 932 

Värde vid årets utgång 1 427 788 1 242 752 1 858 391 1 655 105 

     

Ack av- och nedskrivningar     

Värde vid årets ingång 536 752 500 187 657 479 609 675 

Årets av- och nedskrivningar 43 981 36 565 48 411 47 804 

Årets försäljning/utrangering -381 0 -3 007 0 

Värde vid årets utgång 580 352 536 752 702 883 657 479 

REDOVISAT VÄRDE 847 436 706 000 1 155 508 997 626 

13. MASKINER OCH INVENTARIER 

  Kommun Kommun Koncern Koncern 

Tkr 2019 2018 2019 2018 

Anskaffningsvärde     

Värde vid årets ingång 248 294 229 824 417 792 396 729 

Årets anskaffning 13 059 11 680 17 426 14 968 

Årets försäljning/utrangering 0 0 -596 -695 

Omklassificering 617 6 790 617 6 790 

Värde vid årets utgång 261 970 248 294 435 239 417 792 

     

Ack av- och nedskrivningar     

Värde vid årets ingång 200 002 192 285 294 591 278 843 

Årets av- och nedskrivningar 9 306 7 717 18 134 16 443 

Årets försäljning/utrangering 0 0 -462 -695 

Värde vid årets utgång 209 308 200 002 312 263 294 591 

REDOVISAT VÄRDE 52 662 48 292 122 976 123 201 
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14. VÄRDEPAPPER, ANDELAR, M.M. 

  Kommun Kommun Koncern Koncern 

Tkr 2019 2018 2019 2018 

Koncernbolag     

Osbybostäder AB 26 000 26 000 0 0 

Fjärrvärme i Osby AB 1 000 1 000 0 0 

OsbyNova AB 385 385 0 0 

Industrihus i Osby AB 1 200 1 200 0 0 

Östra Göinge Renhållnings AB 1 950 1 950 0 0 

Skåne Blekinge Vattentjänst AB 1 000 1 000 0 0 

Summa koncernbolag 31 535 31 535 0 0 

Utanför koncernen     

Kommunassurans Syd Försäkrings AB 610 610 610 610 

Kommuninvest 7 185 7 185 7 185 7 229 

Övriga utanför koncernen 139 139 630 630 

Summa utanför koncernen 7 934 7 934 8 425 8 469 

SUMMA 39 469 39 469 8 425 8 469 

15. LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR 

  Kommun Kommun Koncern Koncern 

Tkr 2019 2018 2019 2018 

Kommuninvest 2 500 2 500 2 500 2 500 

Övrig långfristig fordran 0 0 -1 028 1 070 

SUMMA 2 500 2 500 1 472 3 570 

16. BIDRAG TILL STATLIG INFRASTRUKTUR 

  Kommun Kommun Koncern Koncern 

Tkr 2019 2018 2019 2018 

Ingående balans 11 443 12 056 11 443 12 056 

Årets upplösning -613 -613 -613 -613 

SUMMA 10 830 11 443 10 830 11 443 

17. KORTFRISTIGA FORDRINGAR 

  Kommun Kommun Koncern Koncern 

Tkr 2019 2018 2019 2018 

Kundfordringar 8 652 10 511 13 820 24 020 

Momsfordringar 11 099 12 633 11 099 12 633 

Skattekonto 728 317 1 637 317 

Fastighetsavgift 14 334 11 661 14 334 11 661 

Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter 17 119 18 506 19 687 15 716 

Övriga fordringar 2 414 7 985 2 119 

SUMMA 51 934 54 042 68 562 66 466 
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18. PENSIONSMEDEL 

  Kommun Kommun Koncern Koncern 

Tkr 2019 2018 2019 2018 

Kapitalförvaltning pensionsmedel, bokfört 
värde 

55 515 47 067 55 515 47 067 

Marknadsvärde 55 515 47 067 55 515 47 067 

19. LIKVIDA MEDEL 

  Kommun Kommun Koncern Koncern 

Tkr 2019 2018 2019 2018 

Kassa och bank 49 761 81 839 118 642 162 444 

SUMMA 49 761 81 839 118 642 162 444 

20. EGET KAPITAL 

  Kommun Kommun Koncern Koncern 

Tkr 2019 2018 2019 2018 

Ingående eget kapital 547 945 536 420 647 030 626 804 

Årets resultat 26 936 11 525 37 685 20 226 

Övriga justeringar -44 0 338 0 

SUMMA 574 837 547 945 685 053 647 030 

Justeringen på 44 tkr avser återförd uppskrivning av andelar i Kommuninvest. Detta är en effekt av ändrade redovisningsprinciper i enlighet med Lag om 

kommunal redovisning (LKBR). 

21. AVSÄTTNINGAR 

Avsättningar till pensioner 

  Kommun Kommun 

Tkr 2019 2018 

Ing avsättning före löneskatt 5 652 5 458 

Ränte- och basbeloppsuppräkning 162 162 

Utbetalningar -591 -391 

Nya efterlevandepensioner 231 498 

Övrigt 2 673 -75 

SUMMA 8 127 5 652 

Löneskatt 1 972 1 371 

TOTALT 10 099 7 023 

   

Aktualiseringsgrad 98 % 98 % 
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22. LÅNGFRISTIGA SKULDER 

  Kommun Kommun Koncern Koncern 

Tkr 2019 2018 2019 2018 

Lån i banker och kreditinstitut 345 000 245 000 627 747 534 691 

Förutbetalda intäkter som releras över 
flera år 

    

Investeringsbidrag, tkr 7 593 7 825 11 746 7 825 

- återstående antal år 35 36 35 36 

Gatukostnadsersättningar, tkr 899 623 899 623 

- återstående antal år 29 29 29 29 

Anläggningsavgifter, tkr 8 584 6 270 8 584 6 270 

- återstående antal år 28 28 28 28 

Investeringsfond VA, tkr 15 851 9 576 15 851 9 576 

Summa förutbetalda intäkter 32 927 24 294 37 080 24 294 

SUMMA 377 927 269 294 664 827 558 985 

23. KORTFRISTIGA SKULDER 

  Kommun Kommun Koncern Koncern 

Tkr 2019 2018 2019 2018 

Leverantörsskulder 23 900 52 929 31 195 65 808 

Momsskulder 850 0 1 675 1 638 

Upplupna kostnader/Förutbetalda intäkter 109 921 102 340 118 163 106 486 

Övriga kortfristiga skulder 12 594 11 162 19 234 20 915 

SUMMA 147 265 166 431 170 267 194 847 

24. LEASINGÅTAGANDE 

  Kommun Kommun Kommun 

Tkr 2020 2021-2024 2025- 

Inventarier 1 701 1 069 0 

Fordon 2 286 2 562 0 

SUMMA 3 987 3 631 0 

25. STÄLLDA PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER FÖR KONCERNEN 

  Kommun Kommun Koncern Koncern 

Tkr 2019 2018 2019 2018 

Fastighetsinteckningar 0 0 50 307 50 307 

Borgensåtaganden 295 254 298 610 295 254 298 610 

Pensionsskuld KPA inkl löneskatt 168 038 178 818 168 038 178 818 

Kommunens åtagande i bolagen 0 0 -271 500 -281 119 

SUMMA 463 292 477 428 242 099 246 616 
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Osby kommun har i januari 2008 ingått en solidarisk borgen 

såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samt-

liga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 288 kom-

muner som per 2019-12-31 var medlemmar i Kommuninvest 

ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindel-

ser. 

Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk 

förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen 

av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt 

ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt 

regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till stor-

leken på de medel som respektive medlemskommun lånat av 

Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken 

på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommu-

ninvest ekonomisk förening. 

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Osby kom-

muns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan no-

teras att per 2019-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige 

AB:s totala förpliktelser till 460 926 mnkr och totala till-

gångar till 460 365 mnkr. Kommunens andel av de totala för-

pliktelserna uppgick till 634 mnkr och andelen av de totala 

tillgångarna uppgick till 632 mnkr. 

26. ANSVARSFÖRBINDELSE PENSIONSFÖRPL INKL LÖNESKATT 

  Kommun Kommun Koncern Koncern 

Tkr 2019 2018 2019 2018 

Ingående avsättning före löneskatt 143 906 148 048 143 906 148 048 

Ränte- och basbeloppsuppräkning 4 505 3 960 4 505 3 960 

Pensionsutbetalningar -8 932 -9 193 -8 932 -9 193 

Övrigt -4 248 1 091 -4 248 1 091 

SUMMA 135 231 143 906 135 231 143 906 

Löneskatt 32 807 34 912 32 807 34 912 

TOTALT ANSTÄLLDA 168 038 178 818 168 038 178 818 

     

Aktualiseringsgrad 98 98 % 98 98 % 

27. VA-VERKSAMHETEN 

Kostnad Tkr  Summa 

Ekonomiavdelningens personal  186 

Ekonomisystem  40 

Kansli, KF, KS  39 

Samhällsbyggnad, Mark och exploatering  298 

Samhällsbyggnad, Driftenheten  426 

SUMMA  989 
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Resultat- och balansräkning VA-verksamhet 

UTDRAG UR KOMMUNENS RESULTATRÄKNING 

RESULTATRÄKNING VA-VERKSAMHET 

Belopp i Mnkr Not 2019 2018 

Verksamhetens intäkter 1 27,8 28,4 

Verksamhetens kostnader 2 -21,0 -21,4 

Avskrivningar 3 -6,1 -5,5 

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER  0,7 1,5 

Finansiella intäkter  0,0 0,0 

Finansiella kostnader  -0,7 -1,5 

Resultat  0,0 0,0 

Extraordinära kostnader  0,0 0,0 

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL  0,0 0,0 

BALANSRÄKNING VA-VERKSAMHET 

Belopp i Mnkr Not 2019 2018 

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR    

Mark och byggnader 4 122,2 106,1 

Pågående mark och byggnader  8,9 10,5 

Maskiner och inventarier 5 0,8 0,9 

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR  131,9 117,5 

Omsättningstillgångar  0,0 0,0 

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR  0,0 0,0 

SUMMA TILLGÅNGAR  131,9 117,5 

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKUL-
DER 

   

Årets resultat  0,0 0,0 

Övrigt eget kapital  0,0 0,0 

Summa eget kapital  0,0 0,0 

Långfristiga skulder  131,9 117,5 

Kortfristiga skulder  0,0 0,0 

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL  131,9 117,5 
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NOTER VA-VERKSAMHET 

1. VERKSAMHETENS INTÄKTER 

  2019 2018 

Allmänna försäljningsintäkter 499 596 

VA-avgifter, fasta 10 059 9 667 

VA-avgifter, rörliga 14 229 14 519 

VA-avgifter, dagvatten 8 894 7 943 

VA-avgifter, övriga 3 -7 

Förutbetalda va-avgifter från abonnenterna -6 272 -4 652 

Hyror och arrenden 78 77 

Övrigt 319 291 

SUMMA 27 809 28 434 

2. VERKSAMHETENS KOSTNADER 

  2019 2018 

Tele, IT, porto 123 128 

Konsulttjänster 0 15 

Bränsle, energi, vatten 2 115 1 886 

Hyra, leasing 2 5 

Förbrukningsinventarier och material 92 123 

Entreprenad 17 082 17 521 

Övriga kostnader 1 569 1 713 

SUMMA 20 983 21 391 

3. AVSKRIVNINGAR 

  2019 2018 

Byggnader 5 989 5 480 

Maskiner och inventarier 105 89 

SUMMA 6 094 5 569 

4. MARK OCH BYGGNADER 

    

 2019 2018 

Anskaffningsvärde   

Värde vid årets ingång 238 409 218 390 

Årets anskaffning 12 381 20 019 

Omklassificering 9 791 0 

Värde vid årets utgång 260 581 238 409 

   

Ack av- och nedskrivningar   

Värde vid årets ingång 132 355 126 875 

Årets av- och nedskrivningar 5 989 5 480 

Värde vid årets utgång 138 344 132 355 

REDOVISAT VÄRDE 122 237 106 054 
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5. MASKINER OCH INVENTARIER 

    

 2019 2018 

Anskaffningsvärde   

Värde vid årets ingång 5 367 5 203 

Årets anskaffning 0 164 

Värde vid årets utgång 5 367 5 367 

   

Ack av- och nedskrivningar   

Värde vid årets ingång 4 433 4 344 

Årets av- och nedskrivningar 105 89 

Värde vid årets utgång 4 538 4 433 

REDOVISAT VÄRDE 829 934 

6. INVESTERINGSFOND 

  2019 2018 

Ingående värde 9 579 4 927 

Årets avsättning 6 272 4 652 

UTGÅENDE VÄRDE 15 851 9 579 

 
Av de långfristiga skulderna på totalt 131,9 mnkr avser 15,9 

mnkr avsättning till investeringsfond. Fonden härrör sig från 

överuttag från abonnentkollektivet. Överuttaget ska användas 

till delfinansiering av nyinvesteringar, som kommer majori-

teten av abonnenterna tillgodo, enligt framtagen investerings-

plan. 
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Kostnads- och intäktsstruktur 

KOSTNADSSTRUKTUR 

  Procent 2019 Mnkr 2019 Mnkr 2018 

Personal 64 635,5 634,1 

Tjänster 15 150,3 172,0 

Bidrag 3 34,0 33,7 

Material 6 56,7 56,5 

Övrigt 12 120,0 110,5 

TOTALT 100 996,5 1 006,8 

Diagram 

 

INTÄKTSSTRUKTUR 

  Procent 2019 Mnkr 2019 Mnkr 2018 

Kommunalskatt 57 586,7 565,2 

Skatteutjämningsbidrag 21 213,9 206,4 

Övriga statsbidrag 7 73,9 92,2 

Avgifter, hyror 8 76,7 76,7 

Övrigt 7 72,3 77,7 

TOTALT 100 1 023,5 1 018,2 

Diagram 

 

Kost nadsstru ktu r 

I ntäktsstru ktu r 

■ Personal 64% 

■Tjänster 15% 

■ Bi:lrag3% 

■ Material 63' 

■ÖVrgtl2% 

■ Kommunalskatt 5 7% 

■ Skatteutjämni'lgsbidrcg 21% 

■ ÖVrgastatsbidrag 7% 

■ Avgifter, hyror8% 

■ ÖVrgt 7% 
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Driftredovisning 

Tkr REDOVISNING AVVIKELSE MOT BUDGET 

NÄMND/FÖRVALTNING Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto 

Kommunstyrelse 75 412 4 515 70 897 -2 038 1 282 -756 

Miljö- och byggnämnd 9 391 4 765 4 626 1 194 -459 735 

Samhällsbyggnad 167 780 100 053 67 727 1 736 -2 341 -605 

- Samhällsbyggnad exkl VA 139 971 72 244 67 727 -1 969 1 364 -605 

- VA-verksamhet 27 809 27 809 0 3 705 -3 705 0 

Revision 790 0 790 40 -30 10 

Valnämnd 338 319 19 -38 319 281 

Barn- och utbildningsnämnd 489 654 121 884 367 770 -9 289 13 035 3 746 

Hälsa- och välfärdsnämnd 345 614 95 499 250 115 -37 135 36 645 -490 

Överförmyndare 2 754 669 2 085 511 -106 405 

SUMMA NÄMNDERNA 1 091 733 327 704 899 483 -45 019 48 345 3 326 

Finansförvaltning 39 656 830 620 -790 964 -6 756 27 566 20 810 

TOTALT 1 131 389 1 158 324 108 519 -51 775 75 911 24 136 

Investeringsredovisning 

Tkr REDOVISNING AVVIKELSE MOT BUDGET 

NÄMND/FÖRVALTNING Utgift Inkomst Netto Utgift Inkomst Netto 

Kommunstyrelse 9 033 0 9 033 14 734 0 14 734 

Miljö- och byggnämnd 142 0 142 58 0 58 

Samhällsbyggnad totalt 190 926 2 839 188 087 50 755 2 839 53 594 

- Samhällsbyggnad exkl VA 170 304 298 170 006 37 210 298 37 508 

- VA-verksamhet 20 622 2 541 18 081 13 545 2 541 16 086 

Barn- och utbildningsnämnd 1 049 0 1 049 4 256 0 4 256 

Hälsa- och välfärdsnämnd 116 0 116 3 454 0 3 454 

SUMMA NÄMNDERNA 201 266 2 839 198 427 73 257 2 839 76 096 

Årets största investeringar 

Tkr REDOVISNING AVVIKELSE MOT BUDGET 

PROJEKT Utgift Inkomst Netto Utgift Inkomst Netto 

Ny förskola Osby tätort 62 219 0 62 219 5 281 0 5 281 

Örkeneds förskola 54 294 0 54 294 -2 294 0 -2 294 

Örkenedskolan matsal 20 000 0 20 000 0 0 0 

Åtgärder ledningsnät VA 9 711 0 9 711 3 389 0 3 389 

ARV,VV pumpstationer  VA 7 906 0 7 906 -2 605 0 -2 605 

Asfaltering 6 346 0 6 346 -346 0 -346 

Utveckling näringsverksamhet 5 622 0 5 622 1 578 0 1 578 
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Redovisningsmodell 

Den kommunala redovisningslagen reglerar kommunernas 

redovisningsmodell. Här framgår att den skall innehålla re-

sultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalys. För att 

komplettera analysunderlaget används även driftsredovisning 

och investeringsredovisning. 

Osby kommun har valt att här redogöra lite kort för den redo-

visningsmodell som används i årsredovisningen. Syftet är att 

ge ovana läsare av årsredovisningen ökad förståelse för den 

kommunala redovisningen. 

RESULTATRÄKNING 

Resultaträkningen visar en sammanfattning av årets intäkter 

och kostnader. Om intäkterna överstiger kostnaderna innebär 

det att ett överskott tillförs kommunens egna kapital. Detta i 

sin tur innebär att den ekonomiska ställningen förbättrats. 

Resultaträkningen är indelad i fyra delar. Den första delen be-

nämns Verksamhetens nettokostnader. Detta resultat fås ge-

nom att verksamhetens kostnader och avskrivningar minskas 

med de intäkter som genererats i verksamheten, såsom avgif-

ter och hyror. Nettokostnaden är den del av verksamhetens 

kostnader som återstår att finansiera genom skattemedel. 

I nästa steg redovisas skatter, generella statsbidrag och utjäm-

ningar. Detta resultatsteg kallas Verksamhetens resultat. I 

nästa steg kommer kommunens finansiella intäkter och kost-

nader. Efter dessa poster får vi fram Resultat efter skattein-

täkter och finansnetto. Detta resultat visar i vilken mån kom-

munen lyckats täcka sina kostnader för den ordinarie löpande 

verksamheten med erhållna skattemedel. Det är detta resultat 

som bäst beskriver kommunens ekonomiska utveckling och 

verksamhetens påverkan på det egna kapitalet. 

I det sista steget i resultaträkningen redovisas händelser som 

inte har något direkt samband med den ordinarie verksam-

heten inom kommunen, dessa kallas för extraordinära intäkter 

och kostnader. När även dessa beaktats i resultaträkningen 

framgår det sammantagna ekonomiska resultatet och kallas 

Årets resultat. Det är detta resultat som överförs till balans-

räkningen och påverkar posten Eget kapital. 

BALANSRÄKNING  

Balansräkningen syftar till att visa den ekonomiska ställ-

ningen vid bokslutstillfället. Balansräkningen är uppdelad i 

tre delar; tillgångar, skulder och eget kapital. I balansräk-

ningen framgår till vilket värde tillgångar är bokförda och på 

vilket sätt de är finansierade. Finansieringen sker antingen ge-

nom externt kapital (skulder) eller internt kapital (eget kapi-

tal). 

Tillgångarna delas upp i anläggningstillgångar och omsätt-

ningstillgångar. Med anläggningstillgångar avses tillgångar 

som stadigvarande innehas, till exempel fastigheter och in-

ventarier. Omsättningstillgångar innefattar tillgångar som 

förväntas förbrukas inom ett år, såsom kassa, fordringar och 

lager. 

På motsvarande sätt är skulderna uppdelade i kortfristiga och 

långfristiga skulder samt avsättningar. Kortfristiga skulder 

förfaller till betalning inom ett år medan de långfristiga skul-

derna sträcker sig över flera år. Avsättningar är att betrakta 

som skuld för vilken det exakta beloppet inte är känt och inte 

när det skall betalas. 

Det egna kapitalet är skillnaden mellan tillgångar och skulder 

och utgörs av kommunens samlade ackumulerade resultat. 

Det  visar hur mycket av tillgångarna som finansierats med 

egna medel. 

I en balansräkning ska alltid tillgångs- och skuldsidan vara i 

balans, det vill säga vara lika stora. 

KASSAFLÖDESANALYS  

Kassaflödesanalysen beskriver hur medel har anskaffats och 

hur de har använts. I denna analys utgår redovisningen från 

de faktiska inbetalningar (inkomster) och utbetalningar (ut-

gifter) som är gjorda under året, till skillnad från resultaträk-

ningen som utgår från kostnader och intäkter. 

Förutom förändringar av likvida medel beskriver också 

kassaflödesanalysen hur investeringar och amorteringar av 

långfristiga skulder finansierats. 

Medan resultaträkningen endast fokuserar på den löpande 

verksamheten ger kassaflödesanalysen en mer heltäckande 

bild över verksamhetens flöden; driften, investeringarna och 

finansieringen. 

DRIFTSREDOVISNING  

Driftsredovisningen beskriver budgeterade och redovisade 

intäkter och kostnader för den löpande verksamheten. Här 

framgår i vilken mån olika verksamheter har avvikit från bud-

get. Driftredovisningen kan ses som ett komplement till re-

sultaträkningens intäkter och kostnader inklusive interna mel-

lanhavanden. 

INVESTERINGSREDOVISNING 

Investeringsredovisningen är en förteckning över hur nettoin-

vesteringarna sett ut för de olika verksamheterna under året. 

Här framgår i vilken mån verksamheterna avvikit från den 

fastlagda investeringsbudgeten. Genom investeringsredovis-

ningen erhålls ett förtydligande av posten investeringsnetto 

som redovisas i kassaflödesanalysen. 
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Ord och begrepp 

Anläggningstillgångar 

Tillgångar avsedda för stadigvarande innehav såsom byggna-

der och inventarier 

Avskrivning 

Planmässig värdeminskning av anläggningstillgångar för att 

fördela anskaffningskostnaden över tillgångens ekonomiska 

livslängd. 

Avsättning  

En förpliktelse som på balansdagen är säker eller sannolik 

men, till skillnad från skuld, är osäker till belopp eller till när 

den ska infrias. 

Balansräkning 

Visar den ekonomiska ställningen vid bokslutstidpunkten 

uppdelad på tillgångar, eget kapital, avsättningar och skulder. 

Drifts- och investeringsredovisning 

Visar utfallet i förhållande till budgeten på olika ansvars- och 

verksamhetsområden. 

Eget kapital 

Skillnaden mellan tillgångar och skulder/avsättningar, dvs 

kommunens förmögenhet. 

Finansiella intäkter 

Intäkter som kommer från placerade medel, t ex ränta på 

bankkonto och intäkter från pensionsförvaltning. 

Finansiella kostnader 

Består främst av kostnader som kommer från upplåning och 

kostnader i pensionsförvaltningen. 

Finansnetto 

Finansiella intäkter minus finansiella kostnader 

Kapitalkostnader 

Samlingsbegrepp för avskrivning och intern ränta. 

Kassaflödesanalys 

Beskriver hur kommunen fått in pengar under året och hur de 

har använts, uppdelat på löpande verksamhet, investering, 

finansiering och förändring av rörelsekapital. 

Kassalikviditet 

(Kortfristiga fordringar + kassa och bank) / kortfristiga skul-

der 

Kortfristig fordran/skuld 

Fordringar och skulder som förfaller inom ett år efter bok-

slutsdagen. 

Likvida medel 

Kontanter eller tillgångar som kan omsättas direkt t ex bank-

tillgångar. 

Långfristig fordran/skuld 

Fordringar och skulder som förfaller till betalning senare än 

ett år från bokslutsdagen. 

Nettokostnader  

Driftskostnader inklusive avskrivningar med avdrag för drift-

bidrag, avgifter och ersättningar. 

Nettokostnadsandel 

Löpande kostnader i % av skatteintäkter samt kommunaleko-

nomisk utjämning och statsbidrag. 

Nettoinvesteringar 

Investeringsutgifter med avdrag för investeringsbidrag. 

Omsättningstillgångar 

Tillgångar som på kort tid kan omsättas i likvida medel, 

såsom förråd, fordringar, kassa, bank. 

Periodisering 

Fördelning av kostnader och intäkter till rätt redovisningspe-

riod. 

Resultaträkning 

Sammanfattning av intäkter och kostnader. Visar också årets 

förändring av det egna kapitlet. 

Rörelsekapital 

Den del av kapitalet som står till förfogande för finansiering 

av utgifter, dvs skillnaden mellan omsättningstillgångar och 

kortfristiga skulder. 

Sammanställd redovisning 

Sammanställning av resultaträkningar och balansräkningar 

för kommunen och bolag med mera där kommunen har ett 

betydande inflytande. Ger en helhetsbild av det ekonomiska 

läget oavsett vilken form den kommunala verksamheten bed-

rivs i. 

Självfinansieringsgrad av investeringar 

(Resultat före extraordinära poster + avskrivningar) / investe-

ringar 

Soliditet 

Visar hur stor del av tillgångarna som finansierats med kom-

munens egna pengar och om det finns framtida betalningsför-

måga. Beräknas genom att dividera eget kapital med summa 

tillgångar. 
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Befolkningsutveckling
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Bokslut 2019

2020-03-11 Sida 3

2019 2018

Årets resultat enl. resultaträkning 26,9 11,5

Poster som undantas enligt balanskravet:

Värdeökning i Kapitalförvaltning -8,2 0,0

Reavinster vid fastighetsförsäljning -2,6 -0,5

Balanskravsresultat 16,1 11,0

Resultatandel 2,0% 1,5%
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Nämndernas budgetavvikelser
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Andel av

Belopp i mnkr Mars Aug Nov Bokslut Budget

Kommunstyrelse

 Kommunstyrelseförvaltning -0,9 -1,3 -1,3 -0,7 -1,0%

Barn- och utbildningsnämnd -8,3 -4,3 0,0 3,7 1,0%

Hälsa och välfärdsnämnd -8,9 -0,5 -0,7 -0,5 -0,2%

Kommunrevision 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0%

Miljö- och byggnämnden 0,0 0,0 0,6 0,7 13,0%

Samhällsbyggnadsnämnd, exkl VA-verksamhet -0,2 0,0 0,0 -0,6 -0,9%

Samhällsbyggnadsnämnd, VA-verksamhet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0%

Valnämnd 0,0 0,2 0,2 0,3 100,0%

Överförmyndare 0,0 0,0 0,0 0,4 16,0%

Summa nämnder -18,3 -5,9 -1,2 3,3 0,4%

Finansförvaltning 1,0 4,2 6,2 10,0

Totalt -17,3 -1,7 5,0 13,3

Årets resultat, budget 7,8 2,8 2,8 2,8

Balanskravsresultat -9,5 1,1 7,8 16,1

Resultatandel 1,0% 2,0%



Budgetavvikelser, finansförvaltningen, mnkr
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Budgetavvikelser finansförvaltningen, mnkr

Pensionskostnader, personalomkostnader -5,1

KS medel till förfogande och verkställighet, nedskrivningar 5,8

Skatter och generella bidrag 4,6

Räntekostnader på lån 3,7

Övriga finansiella intäkter och kostnader (Kommuninvest mm) 1,0

10,0
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Kostnadsutveckling
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Intäkts och kostnadsförändring i procent 2019 2018 2017

Förändr. Skatteintäkter o gen bidrag 3,8 2,9 4,0

Nettokostnadsförändring 1,2 3,7 7,9

Förändr verksamh intäkter -7,8 -5,2 -0,2

Förändr verksamh kostnader -1,8 1,7 5,9

Nettokostnadsandel i procent

Verksamhetens nettokostnader 91,1 94,7 93,1

Avskrivningar 6,2 5,4 5,6

Andel exkl finansnetto 97,3 100,1 98,7

Finansnetto -0,7 -1,6 -3,0

Nettokostnadsandel 96,6 98,5 95,7
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Investeringar
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Belopp i mnkr

Budget 

2019

Bokslut 

2019

Prognos 

nov

Budget-

avvikelse

Utförd 

andel av 

budget

Skattefinansierade investeringar 240 180 219 60 75%

VA-investeringar 34 18 19 16 53%

Totalt 275 198 238 76 72%
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Investeringar
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Större investeringsprojekt under 2019

Örkeneds förskola samt matsal 74,2

Ny förskola Osby tätort 62,2

Asfaltering 6,3

Planområden 9,9

IT-investeringar 5,6
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Självfinansieringsgrad
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Likviditet och låneskuld
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Soliditet
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Koncernföretagen 2019, mnkr
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Omsättning

Resultat efter 

finansnetto

Osby kommun 1 012,1 26,9

Osbybostäder AB 54,7 5,4

Fjärrvärme i Osby AB 36,1 5,3

Industrihus i Osby AB 0,5 0,1

Osby Nova AB (vilande) 0,0 0,0

ÖGRAB (50%) 41,5 -0,7

Skåne Blekinge Vattentjänst AB (25%) 147,2 0,0
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Koncernredovisning, mnkr
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2019 2018 2017 2016

Årets resultat 38 20 43 33

Likviditet 119 162 167 135

Låneskuld 633 535 514 525

Soliditet 44% 45% 46% 45%
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Kapitalförvaltning, värde 31 dec 2019
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Tillgångsslag Min Normal Max Värde, mnkr Andel

Svenska räntor 20% 40% 60% 19,4 35%

Svenska aktier 0% 30% 60% 18,8 34%

Utländska aktier 0% 30% 40% 17,3 31%

Räntor totalt 20% 40% 60% 19,4 35%

Aktier totalt 40% 60% 80% 36,1 65%

Totalt 55,5

Värdeförändring totalt 8,1

Inget uttag från kapitalförvaltningen 2019 p g a att finansiering kan ske med lån

hos Kommuninvest till mycket låga räntor.
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Balanskravsutredning, mnkr
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 2019 2018 

Årets res. enl. resultaträkning 26 936 11 525 

Reducering av samtliga realisationsvinster -2 562 -462 

Justering för realisationsvinster enl undantagsmöjlighet 0 0 

Justering för realisationsförluster enl undantagsmöjlighet 0 0 

Orealiserade vinster och förluster i värdepapper -7 091 0 

Justering för återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper -1 099 0 

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 16 184 11 063 

Reservering av medel till resultatutjämningsreserv -8 100 -3 300 

Användning av medel från resultatutjämningsreserv 0 0 

Balanskravsresultat 8 084 7 763 

 

Förslag: 8,1 mnkr avsätts till resultatutjämningsreserv (RUR).

Kommunen har inget underskott från tidigare år att återställa.
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Finansiella mål
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Årets resultat ska under planperioden uppgå till minst 1% av skatter och bidrag. På längre sikt är 

målsättningen att återgå till 2%. För 2019 innebär målsättningen ett resultatmål på ca 7,8 mnkr. 

Indikatorer Mål Utfall Kommentar 

 Årets resultat 
Minst7,8 16,2 Årets resultat 2019 blev 26,9 mnkr. Budgeterat 

resultat var 2,8 mnkr. Exkl jämförelsestörande 
poster blev resultatet 22,7. Balanskravsresultatet 
innan avsättning till resultatutjämningsreserv 
uppgick till 16,2 mnkr vilket motsvarar 2,0% av 
skatter och bidrag. Målet uppfylls. 

(Osby kommun) 

Finansiella kostnader får ej bli högre än 3 % av verksamhetens nettokostnader 

Indikatorer Mål Utfall Kommentar 

 Finansiella kostnader i förhållande till 
verksamhetens nettokostnader 

Max 3 % 0,3 % De finansiella kostnaderna uppgick till 2,5 mnkr 
2019 vilket motsvarar 0,3%. Målet uppfylls väl. 

(Osby kommun) 

Soliditeten inklusive alla pensionsförpliktelser, det vill säga kommunens finansiella styrka, ska inte 

understiga 25 % under planperioden. 

Indikatorer Mål Utfall Kommentar 

 Soliditet 
Minst 25% 37% Mellan 2018 och 2019 har skett en liten försämring 

från 37,3% till 36,6%. Målet är dock uppfyllt. 

(Osby kommun) 

All kommunal bolagsverksamhet ska regelmässigt ge ett positivt resultat. 

Indikatorer Mål Utfall Kommentar 

 Resultat koncernbolag 
  De kommunal bolagen redovisar alla positiva 

resultat eller 0-resultat förutom ÖGRAB som visar 
ett litet minusresultat. Målet anses uppnått. 

(Osby kommun) 
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• Attraktiv och hållbar boendekommun

• Utveckling och tillväxt 

• Trygghet hela livet

2020-03-11 Sida 17

Målområden
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O Målområde: 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" 

Nämndsmål 

# Tänker alltid lite längre - väl genomtänkta beslut och hållbar samhällsplanering (Samhällsbyggnadsnämnden) Delvis uppfyllt. 

# Finns överallt - verksamheten i alla kommunens delar i förhållande till demografin (Samhällsbyggnadsnämnden) Delvis 

uppfyllt 

# Vi ska erbjuda utbildning och mötesplatser som leder till en ökad medvetenhet om livsstilens betydelse för hälsan, miljön och 

samhället (Barn- och utbildningsnämnden) Delvis uppfyllt 

# Alla verksamheter ska systematiskt arbeta för minskad miljöpåverkan och ökad hållbarhet (Hälsa- och välfärdsnämnden) Ej 

uppfyllt 

# Nämnden ska genom sin verksamhet främja en utveckling som är till gagn för nuvarande och kommande generationers hälsa 

och miljö (Miljö- och byggnämnden) Delvis uppfyllt 

# Konsumenterna ska ha trygga (säkra) livsmedel, förtroende för kontrollverksamheten och uppleva den som 

meningsfull (Miljö- och byggnämnden) Delvis uppfyllt 

I 

I 
I 

I 

I 

I 

I 
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O Målområde: 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" 

Nämndsmål 

# Osby kommun är en hållbar kreativ kommun som bidrar till tillväxt och utveckling (Kommunstyrelsen) Delvis uppfyllt 

# Osby kommun ökar service och tillgänglighet för medborgare genom digitalisering, kommunikation och kunskap 

(Kommunstyrelsen) Uppfyllt. 

# Osby kommun har ett gott ledarskap och medarbetarskap (Kommunstyrelsen) Delvis uppfyllt 

# Öppna och nyskapande - fokus på kommunikation, service och att göra nytt (Samhällsbyggnadsnämnd) Uppfyllt 

# Vi ska skapa ökad tillgänglighet och delaktighet genom att erbjuda ökad kunskap, kommunikation och skapande (Barn- och 

utbildningsnämnd) Delvis uppfyllt 

# Kommunikation och digitalisering leder till förbättrad kvalitet, ökad trygghet och bidrar till ett starkare varumärke för Hälsa- 

och välfärdsnämnden hos medborgare och näringsliv (Hälsa- och välfärdsnämnden) Delvis uppnått 

# Nämnden ska ge god service till medborgare och företag verksamma inom kommunen genom relevant, aktuell och 

lättillgänglig information och rådgivning om gällande lagar och föreskrifter mm (Miljö- och byggnämnden) Uppfyllt 

# Nämnden ska bedriva en tillsyn som är tydlig, effektiv och rättssäker (Miljö- och byggnämnden) Delvis uppfyllt 

I 

I 
I 

I 
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O Målområde: Trygghet hela livet 

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

Nämndsmål 

# Vi ska ge alla det stöd de behöver för att kunna utvecklas och utmanas efter sina förutsättningar (Barn- och 

utbildningsnämnden) Uppfyllt 

# Den enskildes arbetsförmåga ska öka för att uppnå egen försörjning och bidra till framtida kompetensförsörjning (Hälsa- och 

välfärdsnämnden) Uppfyllt 

# Behovet av insatser ska minska och leda till ett självständigt liv med en meningsfull vardag (Hälsa och 

välfärdsnämnden) Uppfyllt 

I 

I 

I 

I 

M OSBY 
~ KOMMUN 



God ekonomisk hushållning
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Sammanfattande bedömning, god ekonomisk hushållning 

Vid uppföljning av kommunfullmäktiges målområden har följande bedömning gjorts: 

O Attraktiv och hållbar boendekommun - delvis uppfyllt 

O Utveckling och tillväxt - delvis uppfyllt 

O Trygghet hela livet - uppfyllt 

O Av de finansiella målen är fyra av fyra mål uppfyllda. 

Den sammanfattande bedömningen är att Osby kommun hade god ekonomisk hushållning i sin 

verksamhet under 2019. 

I 
I 
I 
I 
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Bokslut 2019, sammanfattning

2020-03-11 Sida 22

# 2019 ger ett balanskravsresultat på ca 16 mnkr.

# Ett högt resultat jämfört med budget men långsiktigt bör 
kommunen ligga på denna nivå för att ha en handlingsberedskap 
och för att i större utsträckning egenfinansiera investeringar.

# Kommunen klarar i år långsiktigt resultatmål på 2%.

# Nämnderna håller sammantaget sina budgetar, senast detta 
skedde var 2015. Nämndernas budgetavvikelser + 3,3 mnkr.

# Låg nettokostnadsutveckling. Budgetföljsamhet och 
budgetdisciplin.

# Detta underlättar budgetsituationen inför 2020. Ingen 
”ryggsäck” att ta med sig. 

## Rekordhöga investeringar på nära 200 mnkr. Utförandegrad 
på 72%

# Ökad upplåning med 100 mnkr, låneskuld 345 mnkr.

I 
I 

I 
I 
I 
I 

I 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-02-26 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

§ 21 

Om- och tilläggsbudget 2020 

KS/2020:73 041 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Förslag till kommunstyrelsen 
Förslag till kommurifullmäktige 

- Ärendet med nedanstående tre (3) punkter skickas vidare till 
kommunstyrelsen för behandling. 

I. Tilläggsbudget drift 

2. Ombudgetering investering 

3. Omdisponering driftbudget 

Barnkonsekvensanalys 

Bedömningen är att aktuella punkter i ärendet inte berör barn. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelseförvaltningen/ekonomienheten har sammanställt nämnder
nas förslag till om- och tilläggsbudget 2020. Enligt anvisningarna avses i 
första hand ombudgetering av pågående investeringsprojekt och sedan tidi
gare beslutade driftprojekt som inte slutförts. Omdisponering och föränd
ringar av olika nämnders anslag kan också genomföras. 

Av nämndernas förslag till tilläggsbudget 2020 avser 5 4 75 tkr driftkostna
der. 

Förslagen från nämnder avseende investeringar uppgår till 69 ,6 mnkr 
(Varav VA-investeringar 17,2 mnkr). Årsbudgeten för investeringar uppgår 
till 196 mnkr. 

Om ca 70 mnkr tilläggsbudgeteras så kommer 2020 års investeringsbudget 
att totalt uppgå till 266 mnkr vilket är ett högt belopp. 

Finansiering 

Finansiering av drift kan ske från ks medel för tilläggsbudget, vht 94008, 
med 2 200 tkr. Finansiering kan också ske genom minskning av budgeten 
för räntekostnader. Ränteläget är fortsatt lågt och bedömningen är att årets 
budgetbelopp i detta läge kan minskas med 2 000 tkr. För resterande del på 
I 275 tkr finns i nuläget inget finansieringsförslag. 

Utökad investeringsbudget finansieras i första hand genom ianspråktagande 
av likvida medel. Det kan inte uteslutas att låneramen kan behövas utökas 
senare under året. 

Sida 

9(22) 

Expedierat Utdragsbestyrkande 

I \::l.6 2JJ w -{; '3-01{ I 



!VIOSBY 
\~ KOMMUN 

"'--~ 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2020-02-26 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Besluts underlag 

Tjänsteskrivelse "Om- och tilläggsbudget 2020", daterad 2020-02-21, från 
ekonomichef Gunnar Elvingsson och kommundirektör Petra Gummesson. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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Om- tilläggsbudget 2020
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Osby kommun, Tilläggsbudget 2020 2(6)

Sammanställning tilläggsbudget

Tilläggsbudget drift (tkr)

Nämnd/ram Verks Vht  förslag KSAU förslag KS förslag KF beslut

Kommunstyrelsen

- Kommunstyrelseförvaltning 655

Samhällsbyggnadsnämnd, exkl 
VA 1 320

Samhällsbyggnadsnämnd, VA 0

Miljö- och byggnämnd 0

Barn- och utbildningsnämnd 0

Hälsa- och välfärdsnämnd 3 500

Överförmyndare 0

Summa nämnderna 5 475

Finansiering:

Till förfogande tilläggsbudget 94008 2 200

Skatteintäkter 94003

Skatteutjämningsbidrag 94003

Övriga finansposter 94x 2 000

Summa finansiering 4 200

SUMMA DRIFTBUDGET -1 275

Tilläggsbudget investeringar (tkr)

Nämnd/ram Vht förslag KSAU förslag KS förslag KF beslut

Kommunstyrelsen

- Kommunstyrelseförvaltning 10 800

Samhällsbyggnadsnämnd, exkl 
VA 34 557

Samhällsbyggnadsnämnd, VA 17 225

Miljö- och byggnämnd 0

Barn- och utbildningsnämnd 2 598

Hälsa- och välfärdnämnd 894

SUMMA 
INVESTERINGSBUDGET 66 074

Om- och tilläggsbudget investeringar uppgår totalt till ca 66 mnkr varav vatten och 
avloppsverksamheten 17 mnkr. Beloppet består både av ombudgetering till pågående projekt 
(69,5 mnkr) samt omdisponering/minskning av befintligt budgetbelopp med -3,5 mnkr.

Ombudgetering investeringar per projekt framgår av bilaga till ärendet.

Drift och investeringar

Nämnder har lämnat förslag på om- och tilläggsbudgetering 2020. Enligt anvisningarna avses 
främst tilläggsanslag/ombudgetering för pågående investeringsprojekt och redan tidigare 
beslutade driftsprojekt som inte slutförts. Omdisponering för de olika nämndernas anslag kan 
också genomföras.

Av nämndernas förslag till tilläggsbudget 2020 avser 5 475  tkr driftkostnader.
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Kommunstyrelsen Förvaltningen föreslår att tjänsten som näringslivsutvecklare utökas till 100%, 
budgetbehov 330 tkr. Näringslivsfrågor och näringslivsklimat är en politiskt prioriterad fråga i 
Osby kommun då ett livskraftigt näringsliv som erbjuder människor arbetstillfällen och lägger 
grunden för skatteintäkter är av avgörande betydelse för att skapa en attraktiv och hållbar 
kommun.

Förvaltningen föreslår också ett tilläggsanslag för en RPA med 325 tkr. RPA är en 
programmerad mjukvara som används för att automatisera arbete som annars skulle utförts 
manuellt av medarbetare.

I Osby kommun är första steget att nyttja RPA i processen för ekonomiskt bistånd. En 
automatisering med hjälp av RPA bidrar till att handläggare kan fokusera på meningsfulla och 
värdeskapande arbetsuppgifter, för att på sikt minska behovet av ekonomiskt bistånd, istället för 
administrativt arbete. I nästa steg kommer en kartläggning att göras av processer inom andra 
verksamhetsområden, till exempel ekonomi, HR och skoladministration för att avgöra vilka 
processer som ska ger störst effekt att automatisera. Repetitiva, standardiserade, tidskrävande 
och frekvent återkommande administrativa uppgifter kommer att prioriteras.

Samhällsbyggnadsnämnden Efter internbudgetprocess under hösten konstaterar nämnden att 
medel saknas för nämndsarvoden, 720 tkr. Samhällsbyggnadsnämnden erhöll tilläggsbudget för 
detta 2019 men fick inget riktat tillskott i årsbudget 2020. Internbudgetprocess och utfall för 
2019 visar också ett underskott i budgeten för livsmedelsinköp. Främst gäller detta för 
kost/livsmedel till äldreomsorgen. Obalansen bedöms uppgå till 600 tkr och nämnden bedömer 
att åtgärder inte kan vidtas utan en stor påverkan på matkvalitén. För att komma tillrätta med 
obalansen framåt föreslås också att intäktsbudgeten för äldreomsorgens kost överförs till 
samhällsbyggnad, se längre ner under rubrik "Omdisponering". Samhällsbyggnadsnämnden 
anhåller totalt om 1 320 tkr i tilläggsbudget.

Hälsa- och välfärdsnämnden

Medel som förvaltningen begär, 3 500 tkr, är tänkta att användas för arbetsmarknadspolitiska 
anställningar (nystartsjobb, anställningar med lönebidrag, mm). Fördelen med dessa framför till 
exempel extratjänster är att de är grund för arbetslöshetsersättning. Det innebär att den 
enskilde efter en sådan anställning har skapat möjlighet till självförsörjning och inte är beroende 
av ekonomiskt bistånd. Över en tvåårsperiod blir nystartsjobb en vinst för kommunen även om 
kostnaden år ett blir högre än om individer uppbär ekonomiskt bistånd.

I den budget som är lagd för förvaltningen finns inga möjligheter att finansiera denna satsning. 
Kostnaden för nystartsjobb är beräknad till cirka 13 000 kr per månad. Anställningsformen ska 
endast användas för de individer som anses stå relativt nära den reguljära arbetsmarknaden. 
Beloppet vi söker i tilläggsbudget skulle räcka för finansiering av cirka 22 - 25 individer. 
Förvaltningen förordar även att det ska finnas ett utrymme att omfördela dessa pengar för att 
möjliggöra anställning i ordinarie verksamhet på nya tjänster i samband med kartläggning av 
arbetsuppgifter och skapande av nya yrkeskategorier.

Målet är att vi har 50 olika arbetsmarknadspolitiska anställningar kontinuerligt. Satsningen på 
nystartsjobb började under hösten 2019 och vi går in i 2020 med 20 pågående nystartsjobb. 
Rimligt antagande är att dessa 50 olika anställningar under 2020 kommer att bestå av 25 
nystartsjobb och 10 övriga (lönebidrag och introduktionsjobb). Det handlar då om en 
lönekostnad på ca 4,7 miljoner kronor. Extratjänster har kommit tillbaka som insats, men det 
finns en begränsning när det gäller antal, så det är osäkert hur det kommer att se ut under 
2020. Vi har just nu 16 personer aktuella för extratjänst; dessa tjänster innebär ingen kostnad 
för arbetsgivaren och är inte med i beräkningen. Med dessa medel kan vi även möjliggöra 
anställningar inom ordinarie verksamhet på nya tjänster vid skapandet av nya yrkeskategorier. 
Just nu pågår dialog mellan verksamheter, HR-enhet och fackliga organisationer om hur nya 
yrkeskategorier kan skapas. Som ett exempel kan vi lyfta utvecklingsarbete inom 
servicegruppen som är initierat under hösten 2019. En del arbetsuppgifter som idag skötts av 
servicegruppen bedöms kunna utföras av någon/några personer som inte behöver vara knutna 
till servicegruppen. Dessa arbetsuppgifter tillsammans med arbetsuppgifter som uppstår med 
förändringar i gränsdragningslistan mellan fastighetsskötare och vaktmästare öppnar möjlighet 
att pröva införandet av ny yrkeskategori; en ny typ av vaktmästare vid äldreboenden som har 
trygghetsanställning.

Hittills har beslut tagits om extratjänster på 149 arbetsmånader. Med en genomsnittskostnad på 
13 000 kr per månad blir alltså hittills beslutad summa 1,937 mnkr.
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Ett eventuellt tilläggsbudgetbeslut om medel för extratjänster bör villkoras till att enbart 
användas för ändamålet och att uppföljning sker i slutet av året, exempelvis på 
kommunstyrelsen i december.

 

Investeringar

Förslagen från nämnder avseende investeringar uppgår till 66,1 mnkr (Varav VA-investeringar 
17,2 mnkr). Årsbudgeten för investeringar uppgår till 196 mnkr.

Om ca 66 mnkr ombudgeteras så kommer 2020 års investeringsbudget att totalt uppgå till 262 
mnkr vilket är ett högt belopp.

 

Skatte- och bidragsprognoser

SKL har lämnat en ny skatteunderlagsprognos den 20 februari. Eftersom konjunkturen 
försvagas innebär SKR:s prognos en lägre ökning av skatteunderlaget. För kommunens del 
innebär prognosen tillsammans med lägre befolkningssiffra mindre skatteintäkter än i 
årsbudgeten. Å andra sidan finns ett överskott för generella skatteutjämningsbidrag i och med 
de nya reglerna för kostnadsutjämning från och med årsskiftet. Totalt sett är därmed budgeten 
för skatter och generella bidrag i stort sett oförändrad jämfört med årsbudgeten. Ytterligare 
minskning av skatteunderlag och skatteintäkter befaras dock på grund av negativ påverkan från 
Corona-epidemin.

Regeringen har lagt förslag på ökade statsbidrag till kommuner och landsting på 5 mdkr där 339 
kr/per invånare fördelas till kommunerna, dvs ca 4,5 mnkr för Osby. Avsikten är att detta bidrag 
ska beslutas i samband med vårbudgeten.

Riksdagen fattade också beslut den 20 februari om ytterligare bidrag till kommuner och regioner 
på 2,5 mdkr. Med motsvarande fördelning mellan kommuner och landsting innebär det 
ytterligare 169 kr/per invånare till kommunerna, ca 2,2 mnkr för Osby.

 

 

 

Finansiering

Finansiering av drift kan ske från ks medel för tilläggsbudget, vht 94008, med 2 200 tkr. 
Finansiering kan också ske genom minskning av budgeten för räntekostnader. Ränteläget är 
fortsatt lågt och bedömningen är att årets budgetbelopp i detta läge kan minskas med 2 000 tkr.

För resterande del av begärda tilläggsanslag på 1 275 tkr finns i nuläget inget 
finansieringsförslag.

Några nya statsbidrag är inte medräknade i denna budgetsammanställning.
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Resultatbudget

Tkr Ursprunglig Tilläggs- Total ny

budget 2020 budget 2020 budget 2020

Verksamhetens intäkter 230 000 230 000

Verksamhetens kostnader -988 330 -1 275 -989 605

Avskrivningar -55 500 -55 500

Verksamhetens nettokostnader -813 830 -1 275 -815 105

Skatteintäkter/bidrag 816 200 816 200

Välfärdsmiljoner 4 700 4 700

Finansiella intäkter 2 030 2 030

Finansiella kostnader -7 100 -7 100

Årets resultat 2 000 -1 275 725

Hittills lagda förslag för tilläggsbudget drift påverkar resultatbudgeten negativt med 1 275 tkr.

Kassaflödesbudget

Mnkr Ursprunglig Tilläggs- Total ny

budget 2020 budget 2020 budget 2020

Den löpande verksamheten

Resultat 2 -1 1

Ej likviditetspåverkande poster 55 0 55

Kassaflöde från den löpande 
verksamheten 57 -1 56

Investeringsverksamheten

Nettoinvesteringar -196 -66 -262

Summa investeringsverksamheten -196 -66 -262

Finansieringsverksamheten

Nyupptagna lån 125 0 125

Amortering av skuld 0 0 0

Summa finansieringsverksamheten 125 0 125

FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL -14 -67 -81

Ökningen av investeringar i tilläggsbudgeten påverkar tillgången på likvida medel negativt. Om 
årets investeringsutfall hamnar nära budget kan det bli aktuellt med utökning av låneramen 
senare under året.
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Omdisponeringar drift

Ansv Verks Text Belopp Mp Kommentar

1070 92037 Intern bilpool -200 10
Ansvaret för bilpool flyttas till 
samhällsbyggnad

3040 92037 Intern bilpool 200 10

1070 92023 Abonnemangskostnader fiber -800 10 Ansvaret flyttas till samhällsbyggnad

3040 92041 Abonnemangskostnader fiber 800 10

7 Intäkter för kost, äldreomsorg 8 100 10
Intäktsbudget för kostavgifter 
äldreomsorg flyttas till samhällsbyggnad

3020 Intäkter för kost, äldreomsorg -8 100 10

10 Administrationsförändring 2 354 Medel överförs till kommunstyrelsen

20 Administrationsförändring -353
Medel överförs från Miljö- och 
byggnämnd

70 Administrationsförändring -1 068
Medel överförs från Hälsa och 
välfärdsnämnd

60 Administrationsförändring -560
Medel överförs från Barn- och 
utbildningsnämnd

30 Administrationsförändring -373
Medel överförs från 
Samhällsbyggnadsnämnd

Summa 0

Omdisponering av budget mellan nämnder efter bedömning av handläggningsansvar,  
ekonomistyrningsprinciper. Omdisponering sker också p g a administrationsförändring.

När det gäller kosten inom äldreomsorgen har det uppkommit en obalans när kostnads- och 
intäktsbudget har legat på olika nämnder (samhällsbyggnad respektive hälsa- välfärd). Genom 
att överföra intäktsbudgeten till samhällsbyggnad ska denna obalans upphöra fr o m 2020 och 
framåt.

Förändringar i den administrativa organisationen

Efter genomförd administrationsutredning så genomförs nu förändringar i organisationen i 
enlighet med utredningens intentioner om gemensam nämndsadministration, central 
bemanningsenhet, central fakturahantering och gemensam löneenhet. Medel som frigörs i 
nämnderna överförs till kommunstyrelsen.



Tilläggsbudget 2020, investeringar, tkr

Ansvar Verks Projekt Projektnamn

Budget 

2019

Redovisat 

2019

Återstår 

2019

Förslag 

2020

Beslut 

2020 Kommentar

Kommunstyrelsen
1020 92004 0008 Ekonomisystem 1 500 656 844 844 Projekt färdigställs 2020

1031 92005 0012 HR-system 3 000 0 3 000 3 000 Projekt genomförs 2020

1060 27000 0040 Släckbil 3 422 2 654 768 200 Projektet ej färdigställt, viss utrustning återstår

1060 27000 0051 Fordon räddningstjänst 1 601 81 1 521 1 521 Leverans i januari 2020 Multivan JNL 921

1060 27000 0055 Höjdfordon 6 000 0 6 000 6 000 Projektet genomförs 2020

1060 27000 0060 Inv och utrustn räddntj 1 500 0 1 500 1 500 Investeringar genomförs 2020. 

1070 92022 0007 Utv intranät o hemsida 188 0 188 188

Projektet ej färdigställt. Programvara för 

tillgänglighetsdirektivet.

1070 92023 0511 Beslut o processystem Kcenter 109 0 109 109 Projektet ej färdigställt

1070 92023 0514 AV utr. o int.akt.t. BUN 422 284 138 0 Projektet ej färdigställt

1070 92023 0518 IT-impl. Av HR,Eksystem 188 0 188 188

Projektet ej färdigställt, koppling till 

verksamhetssystem

1070 92023 0521 Ärendehanteringssyst Kcenter 250 0 250 250 Projektet ej färdigställt

1090 92026 0046

kommunövergr. diarie- o 

ärendeh. System 500 0 500 500 Projektet genomförs 2020

Summa 18 680 3 674 15 006 14 300

Samhällsbyggnadsnämnden, exkl VA

3010 83201 0080 Industrispår NO 2 800 579 2 221 2 220

Pågående projekt, ej avslutad. Problem med 

Entreprenör och juridisk process pågår.

3010 91000 0202 AV-tekn, nätv, omdr.fiber 400 0 400 400 Pågår, teknik till fullmäktigesalen

3010 91000 0209 Inredning Kommunhus 3 600 487 3 113 1 300

Pågående projekt möbler och övriga inventarier 

fullmäktigesalen och inventarier pga ny löneenhet 

mm.

3010 91002 0210 Örkenedskolan 1 122 344 778 778 Projektering pågår

3010 91002 0292 Laddstolpar vhtlokaler 1 000 184 816 800 Pågående projekt

3010 91007 0295 Utemiljö Rönnebacken 400 135 265 250 Pågår, inväntar fakturor

3010 91007 0297 Proj äldreboende Lönsboda 2 400 191 2 209 2 200 Pågående projekt
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Ansvar Verks Projekt Projektnamn

Budget 

2019

Redovisat 

2019

Återstår 

2019

Förslag 

2020

Beslut 

2020 Kommentar

3014 21506 0802 Nya planområden 6 314 3 737 2 577 2 550

Pågående projekt:   Buskstigen, Tangovägen, 

Kråkeskogen, Hambov/Tenorv, Marklundavägen

3014 21502 0803 Centrumåtgärder 2 000 239 1 761 1 750 Pågår (torget)

3010 24907 0804 Gatubelysning 6 750 479 6 271 6 250 Pågår, byte inlett

3014 21506 0811 Exploater. Hasslaröd Syd 3 000 283 2 717 2 700

Pågående projekt, avvaktar marklov och politiska 

beslut

3014 21502 0812 Utveckling näringsverksam 7 200 5 622 1 578 1 550

Pågående projekt:   NÖ ind omr Osby, Killeberg 

Norra, Lönsboda ind omr 1, Lönsboda ind omr 2

3014 21502 0815 Utveckl. Naturbruksområde 2 750 265 2 485 2 500 Pågående projekt, inväntar detaljplan 

3010 92053 0834 Byggn. stamnät landsbygd 1 470 0 1 470 1 470 Pågående projekt

3020 95718 0890 Maskiner lokalvård 400 265 135 135 Behov i befintliga och nya lokaler

3010 91000 1307 Utbyte storköksutrustning 480 291 189 190 Behov i befintliga lokaler

3010 91001 1612 Örkened förskola 52 000 54 294 -2 294 -2 294 Pågående projekt, reducerar beloppet för 2020

3010 91002 1642 Killeberg, gsk o fsk 2 400 604 1 796 1 800 Pågående projekt, inväntar detaljplan

3010 91001 1667 Ny förskola Osby tätort 67 500 62 219 5 281 5 280 Pågående projekt

3010 91006 1675 Badplats Spegeldammen 1 278 0 1 278 1 278 Pågående projekt

3010 91000 1701 Genomförande, energiprojekt 2 000 543 1 457 1 450 Pågående projekt

Summa 167 264 130 761 36 503 34 557

Samhällsbyggnad, VA-verksamheten

3900 86501 0904 Bredbandsutbyggnad 540 0 540 540

IP-Only har börjat installera fiber i kommunen, 

vilket gör att medlen kommer användas under 

2020.

3900 86501 0905 Åtgärder ledningsnät 13 100 9 711 3 389 3 380 Pågående projekt

3900 86501 0908 Östra Genastorp-Östanå 350 105 245 240 Pågående projekt

3900 86501 0909 Hasslaröd (VA) 6 487 168 6 319 6 300 Pågående projekt

3900 86501 0910 Särsk dagvattensatsningar 1 690 0 1 690 1 690 Pågående projekt

3900 86501 0911 Övervakningssystem/PLC 5 000 425 4 575 4 575 Pågående projekt

3900 86501 0914 Östra Genastorp §6 VA-utb 500 0 500 500 Pågående projekt

Summa 27 667 10 409 17 258 17 225
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Ansvar Verks Projekt Projektnamn

Budget 

2019

Redovisat 

2019

Återstår 

2019

Förslag 

2020

Beslut 

2020 Kommentar

Barn- och utbildningsnämnden

6831 30000 0878 Offentlig konst, fsk o skola 475 0 475 475

Konst kommer att köpas in i och med att 

byggnationen av förskolorna i Osby och Lönsboda 

kommer att färdigställas under 2020.

6501 40740 1604 Inventarier, ny fsk Lönsb 2 000 0 2 000 400

Inventarier till förskolan i lönsboda som kommer 

att färdigställas under 2020. Resterande anslag 

finns i årsbudget 2020.

6001 60200 1605

Nytt verksamhetssystem fsk 

och skola 1 500 0 1 500 1 500

Verksamhetssystemet ska implenteras under 

2020.

6701 44040 1646 Inventarier textilslöjd 360 184 176 176

Upphandlingen av bord till textilslöjden tog längre 

tid än beräknat och alla bord är inte levererade 

ännu.

6422 45340 1662 Verkstadsinventarier 220 173 47 47

På grund av att Yrkesskolan inte har fått tillgång 

till de nya lokalerna som ska användas till 

fordonsprogrammet ännu så har inte alla 

planerade inköp av inventarier kunnat 

genomföras.

Summa 4 555 357 4 198 2 598

Hälsa och välfärdsnämnd

7001 51092 1712 TES-lyftet 110 0 110 110

Program för ruttplnanering inom hemtjänst. Avtal 

med leverantör är klart. Implementering av 

dataprogram kommer att ske i början av 2020. 

7003 51095 1700 Larm , särskilt boende 419 0 419 419

Endast smärre delar har kunnat genomföras. 

Resterande i avvaktan på upphandling.

7503 51308 1702 Inventarier barnkorttid 300 35 265 265 Väntar på ombyggnad av Ekelund.

7612 51038 1711 Inventarier korttid demens 100 0 100 100

Överflyttningen av verksamheten har inte gjorts 

under 2019. Påbörjas viss ombyggnad i början av 

2020.

Summa 929 35 894 894 0
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Ansvar Verks Projekt Projektnamn

Budget 

2019

Redovisat 

2019

Återstår 

2019

Förslag 

2020

Beslut 

2020 Kommentar

Summa totalt, investeringar exkl VA 191 428 134 827 56 601 52 349 0

Summa totalt, VA-investeringar 27 667 10 409 17 258 17 225 0

Totalt 219 095 145 236 73 859 69 574 0

I I I I 

I I 



Tilläggsbudget 2020, investeringar, tkr

Ansvar Verks Projekt Projektnamn

Budget 

2019

Redovisat 

2019

Återstår 

2019

Förslag 

2020

Beslut 

2020 Kommentar

Omdisponeringar/minskningar 2020, investeringar, tkr

Ansvar Verks Projekt Projektnamn

Budget 

2020 Omdisp.

Förslag 

2020

Beslut 

2020 Kommentar

Kommunstyrelsen

1070 01000 0070 IT-investeringar 5 000 -3 500 1 500

Ramanslaget minskas efter kommunens 

övergång till UNIKOM. Budgetbelopp kvarstår för 

den IT-utrustning som kommunen behåller 

ansvaret för: I-pads, AV-utrustning mm, skärmar.

Summa 5 000 -3 500 1 500

Samhällsbyggnadsnämnden, exkl VA

Summa 0 0

Summa totalt, investeringar exkl VA 5 000 -3 500 0 1 500

Summa totalt, VA-investeringar 0 0 0 0

Totalt 5 000 -3 500 0 1 500 I I 
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Svar på granskning av intern kontroll 

KS/2020:31 007 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Förslag till kommunstyrelsen 

Tjänsteskrivelse "Svar på revisionsrapport - Granskning av intern 
styrning och kontroll", daterad 2020-02-17, från ekonomichef Gun
nar Elvingsson och kommundirektör Petra Gummesson antas som 
kommunstyrelsens svar till revisorerna. 

Kommunstyrelseförvaltningen f'ar i uppdrag att revidera policy och 
riktlinjer för intern kontroll för att förtydliga tidplanen för de olika 
aktiviteterna under året. 

Barn konsekvensanalys 

Ärendet berör inte barn. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunens revisorer har genomfört en granskning av intern styrning och 
kontroll. Revisorerna önskar svar med anledningen av granskningen före 
den 25 mars 2020. Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat förslag till 
svar. 

Besluts underlag 

Tjänsteskrivelse "Svar på revisionsrapport - Granskning av intern styrning 
och kontroll", daterad 2020-02-17, från ekonomichef Gunnar Elvingsson 
och kommundirektör Petra Gummesson. 

Revisorernas missivbrev "Granskning av intern styrning och kontroll", date
rad 2020-01-21. 

Granskningsrapport - Granskning av intern styrning och kontroll, inkom
men 2020-01-21, från PwC. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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Kommunstyrelseförvaltningen 
Gunnar Elvingsson 
0479528161 
gunnar.elvingsson@osby.se 

Besöksadress Västra Storgatan 35
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Svar på revisionsrapport - Granskning av intern styrning och 
kontroll
Dnr KS/2020:31 007  

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen 

 Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse antas som kommunstyrelsens svar 
till revisorerna.

 Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att revidera policy och riktlinjer för 
intern kontroll för att förtydliga tidplanen för de olika aktiviteterna under året.

Barnkonsekvensanalys

Ärendet berör inte barn.

Sammanfattning av ärendet

Kommunens revisorer har genomfört en granskning av intern styrning och kontroll. 
Revisorerna önskar svar med anledningen av granskningen före den 25 mars 2020. 
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat förslag till svar.

Finansiering

Ej aktuellt.

Beslutsunderlag

Revisorernas missivbrev, 2020-01-21

PWC, granskningsrapport, intern styrning och kontroll, 2020-01-21

Kommunstyrelseförvaltningen, tjänsteskrivelse, 2020-02-17
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Ärende

Intern kontroll ska så långt som möjligt säkerställa att verksamheten når sina mål, att 
information om verksamhet och ekonomi är tillförlitlig och rättvisande, att verksamheten 
efterlever lag, regler och avtal. Den interna kontrollen ska bidra till att fel och brister 
förebyggs, upptäcks och åtgärdas.

Revisionsföretaget PWC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna genomfört en 
granskning avseende om kommunstyrelsen och nämnderna säkerställer en tillräcklig 
intern styrning och kontroll. Granskningen och bedömningen har omfattat fem områden. 
Nedan redovisas granskningsbedömningen avseende kommunstyrelsen:

 Syftet och innehållet avseende intern styrning och kontroll är tydligt - delvis 
uppfyllt

 Dokumenterad risk- och väsentlighetsanalys - delvis uppfyllt

 Upprättad internkontrollplan utifrån risk och väsentlighetsanalys – delvis uppfyllt

 Rapportering- delvis uppfyllt

 Upprättat åtgärder vid identifierade brister- delvis uppfyllt

Efter genomförd granskning är bedömningen att kommunstyrelsen och nämnderna inte 
helt säkerställer att styrning, uppföljning och kontroll avseende arbetet med intern kontroll 
är tillräcklig.

Revisorerna rekommenderar kommunstyrelsen att: 

 Vidareutveckla kommunstyrelsens samlade bedömning av nämndernas och 
bolagens interna kontroll i samband med att den interna kontrollen avrapporteras i 
slutet av året. Av bedömningen bör exempelvis framgå hur väl kommunstyrelsen 
anser att nämnderna har genomfört årets interna kontroll samt vilka beslut om 
åtgärder som kommunstyrelsen avser att fatta i syfte att stärka den interna 
kontrollen inför kommande år.

Kommunstyrelsens svar

 Kommunstyrelsens ser också detta som ett förbättringsområde i samband med 
kommande avrapportering av intern kontroll.

Revisorerna rekommenderar kommunstyrelsen och nämnderna att:
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 Genomföra den interna kontrollen på löpande basis i enlighet med 
kommunfullmäktiges policy för intern kontroll samt att nämnderna i övrigt genomför 
den interna kontrollen utifrån gällande policy och riktlinje.

Kommunstyrelsens svar

 Förutom rapportering i samband med bokslutet ska också en rapportering av den 
interna kontrollen ske i samband med delårsbokslutet efter augusti månad.

 Implementering av kommungemensamma kontrollpunkter i ska ske i enlighet med 
policyn

 Vidareutveckla arbetet med att finna riskområden till riskanalysen i syfte att få fram 
underlag till kontrollmoment som är av hög relevans att granska i planen för intern 
kontroll.

Kommunstyrelsens svar

 Kommunstyrelsen ser också att arbetet med risk och väsentlighetsanalys kan 
vidareutvecklas. 

 Förtydliga vilka åtgärder som nämnderna vidtagit utifrån de avvikelser som 
framkommer i den interna kontrollen.

Kommunstyrelsens svar

 Åtgärder som vidtagits utifrån avvikelser ska förtydligas i samband med 
avrapportering av den interna kontrollen 2019.
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Sammanfattning 
Efter genomgång av granskningens samtliga kontrollmål gör vi den revisionella bedöm-

ningen att nämnderna och styrelsen inte helt säkerställer att styrning, uppföljning och kon-

troll avseende arbetet med intern kontroll är tillräcklig.  

Nedan följer en tabell med bedömningar för respektive kontrollmål och nämnd:  

 
Rekommendationer 

Mot bakgrund av vad som framkommit i rapporten rekommenderar vi kommunstyrelsen 
att vidareutveckla kommunstyrelsens samlade bedömning av nämndernas och bolagens 
interna kontroll i samband med att den interna kontrollen avrapporteras i slutet av året. Av 
bedömningen bör exempelvis framgå hur väl kommunstyrelsen anser att nämnderna har 
genomfört årets interna kontroll samt vilka beslut om åtgärder som kommunstyrelsen av-
ser att fatta i syfte att stärka den interna kontrollen inför kommande år. 

I övrigt rekommenderar vi kommunstyrelsen och nämnder att: 

• Genomföra den interna kontrollen på löpande basis i enlighet med kommunfullmäkti-
ges policy för intern kontroll samt att nämnderna i övrigt genomför den interna kontrol-
len utifrån gällande policy och riktlinje. 

• Vidareutveckla arbetet med att finna riskområden till riskanalysen i syfte att få fram 
underlag till kontrollmoment som är viktiga att granska i planen för intern kontroll. 

• Förtydliga vilka åtgärder som nämnderna vidtagit utifrån de avvikelser som framkom-
mer i den interna kontrollen. 

  Syftet och 
innehållet 
avseende 
intern 
styrning 
och kon-
troll är 
tydligt 

Dokumenterad 
risk- och 
väsentlighets-
analys 

Upprättad intern-
kontrollplan 

Rapportering Upprättat 
åtgärder vid 
brister 

Nämnder och styrelse      

Kommunstyrelsen - 
    

Hälsa- och välfärdsnämn-
den 
  

- 
    

Barn- och utbildnings-
nämnden 

- 
    

Samhällsbyggnadsnämnden - 
    

Miljö- och byggnämnden - 
    

~ ~ ~ lgl ~ 
~ ~ ~ ~ 
~ 

0 

~ ~ 0 
0 -

181 ~ ~ ~ 
121 ~ ~ ~ 
• ~ ~ 

0 
0 0 
0 .2. -
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 Inledning 
1.1. Bakgrund 

Syftet med intern kontroll är att säkerställa att de av fullmäktige fastställda målen uppfylls. 
Intern kontroll är därmed ett verktyg av väsentlig betydelse för såväl politiker som förvalt-
ningsledning och omfattar alla system och rutiner/processer som syftar till att styra eko-
nomin och verksamheten.  

Kommunstyrelsens har det övergripande ansvaret för intern kontroll. Nämndernas ansvar 
i arbetet med intern kontroll framgår av Kommunallagen 6 kap 6 §: ”Nämnderna skall, var 
och en inom sitt område, se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlin-
jer som fullmäktige bestämt samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande 
sätt”.  

En av revisionens uppgifter enligt kommunallagen 12 kap 1 § är att ”pröva om verksam-
heten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om 
räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen som görs inom nämnderna är 
tillräcklig.” Med begreppet ”tillräcklig” avses en bedömning i förhållande till COSO-
modellens fem kontrollkomponenter: kontrollmiljö, riskanalys, kontrollaktiviteter, informat-
ion och kommunikation samt tillsyn. 

Revisorerna har i sin analys av väsentlighet och risk identifierat behov att granska om den 
interna kontrollen är tillräcklig. 

1.2. Syfte och Revisionsfråga 

Syftet med granskningen är att bedöma om kommunens nämnder samt kom-
munstyrelsen har en tillräcklig intern kontroll. Följande fråga revisionsfråga ska besvaras:  

• Säkerställer kommunstyrelsen och nämnderna en tillräcklig intern styrning och 
kontroll? 

1.3. Revisionskriterier 

Revisionskriterierna för denna granskning har hämtats ur följande: 

• Kommunfullmäktiges reglemente för intern kontroll 

• Kommunallagen 6 kap 6 § 

1.4. Kontrollmål 

• Syftet och innehållet avseende intern styrning och kontroll är tydligt  

• En dokumenterad risk- och väsentlighetsanalys finns 

• Intern kontrollplan har upprättats utifrån risk- och väsentlighetsanalysen 

• Rapportering av kontroller sker löpande 

• Adekvata åtgärder vidtas utifrån rapporterade brister 

1.5. Avgränsning 

Granskningen omfattar kommunstyrelsen och samtliga nämnder. 

  

1. 
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1.6. Metod 

Granskningen har skett genom analys av dokumenterade riskanalyser, internkontrollpla-
ner, uppföljningar, åtgärdsplaner samt genomläsning av protokoll.  

Intervjuer har genomförts med kommundirektör samt kommunalråd och oppositionsråd.  

Vidare har vi genomfört en enkät avseende den intern styrning och kontroll. Enkäten har 
skickats ut till förtroendevalda i nämnder och kommunstyrelsen samt till samtliga chefer. 
Svarsfrekvensen uppgick till 71 procent.  

Rapporten har varit föremål för sakgranskning av de intervjuade. 
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 Styrdokument 
2.1. Policy Intern styrning och kontroll och Riktlinjer Intern styrning och 

kontroll 

Inom ramen för granskningen har vi tagit del av Osby kommuns policy för intern styrning 
och kontroll samt riktlinjer för intern styrning och kontroll. Policyn antogs av kommunfull-
mäktige 2018-09-03. Riktlinjen antogs av kommunstyrelsen 2018-08-22. 

Av policyn framgår det att kommunfullmäktige har det övergripande ansvaret och ska be-
sluta i ärenden av principiell beskaffenhet och av större vikt. Leder och samordnar förvalt-
ning av kommunens angelägenheter samt har uppsikt över kommunens verksamhet (KL 
6 kap 1 §). I riktlinjen och policyn framgår att kommunstyrelsen har ansvar för att en orga-
nisation kring intern kontroll upprättas inom kommunen, att det finns en intern kontroll 
samt att denna utvecklas från kommunens kontrollbehov. Kommunstyrelsen ansvarar för 
att vid behov föreslå kommunfullmäktige nödvändiga uppdateringar, samt för att anta rikt-
linjer för tillämpning av denna policy. 

Vidare framgår av policyn att respektive nämnd ska inom varje område se till att verk-
samheten bedrivs i enlighet med de mål och policys som fullmäktige har beslutat samt de 
föreskrifter som gäller för verksamheten. De ska även se till att den interna styrningen och 
kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt 
(KL 6 kap 6 §). 

Bolagsstyrelser ska inom respektive bolag se till att verksamheten bedrivs i enlighet med 
de mål och policys som har beslutats samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. 
De ska även se till att den interna styrningen och kontrollen är tillräcklig samt att verk-
samheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt (KL 6 kap 6 §). 

Förvaltnings- och bolagschefer ansvarar för att se till att nämnden eller bolagsstyrelsen 
löpande under året får information om hur internkontrollen fungerar. Brister i internkontrol-
len ska snarast rapporteras till nämnden eller bolagsstyrelsen. Förvaltnings- och bolags-
chefen ansvarar för att arbetssättet för att uppnå god internkontroll är väl etablerat i den 
egna verksamheten. 

Nämnden/bolagsstyrelsen ska årligen upprätta en plan för att på en rimlig nivå säker-
ställa: 

• Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet. 

• Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten. 

• Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter och riktlinjer m.m. 

Den interna styrningen och kontrollen syftar även till att ta fram förslag till förbättringar av 
verksamheten. 

Nämnden/bolagsstyrelsen ska som grund för sin styrning årligen genomföra och aktuali-
tetspröva en risk- och väsentlighetsanalys för verksamheten. Risk- och väsentlighetsana-
lysen ska uppmärksamma och hantera de risker som kan leda till väsentliga brister i verk-
samheten eller som hindrar organisationen från att fullgöra givna uppdrag och nå upp-
satta mål. En väl genomförd risk- och väsentlighetsanalys ska tydliggöra vilka risker som 
finns i verksamheten. Riskerna ska bedömas utifrån sannolikhet och konsekvens. Såväl 

2. 
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påverkbara som inte påverkbara faktorer som kan inverka på verksamheten ska ingå i 
analysen 

Vid behov ska åtgärder sättas in för att eliminera riskerna eller, om detta inte är lämpligt, 
minimera den negativa effekten om de inträffar. Åtgärder för att upptäcka risker ska plan-
eras och genomföras kontinuerligt som en grund för ständiga förbättringar. Nämn-
den/bolagsstyrelsen ska informeras om allvarliga brister och vilken åtgärd som föreslås 
med anledning av dessa. 

Kommunstyrelsen ska inför varje verksamhetsår anta en särskild plan för uppföljning av 
den interna kontrollen. En risk- och väsentlighetsanalys ska tydliggöra vilka hot som före-
ligger som följd av påverkbara eller opåverkbara risker, och som kan inverka på verksam-
hetens möjlighet att uppnå uppsatta mål. Med utgångspunkt i denna upprättas en intern-
kontrollplan. Den interna kontrollplanen ska innehålla:  

• Vilka kontrollområden (rutin/system) som ska följas upp.  

• Vilka kontrollmoment som ska göras.  

• Vem som ansvarar för att utföra uppföljningen.  

• När rapportering ska ske och till vem.  

• Metod.  

• Genomförd risk- och väsentlighetsanalys. 

Nämnd/bolagsstyrelse har en skyldighet att styra och löpande följa upp den interna kon-
trollen inom dess verksamhetsområden. 

Nämnd/styrelse ska i samband med verksamhetsberättelsens inlämnande rapportera 
resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen till kommunstyrelsen. Brister i den 
interna kontrollen ska omedelbart rapporteras till kommunstyrelsen.  

Kommunstyrelsen ska löpande följa upp hur arbetet med intern styrning och kontroll bed-
rivs i kommunkoncernen. Kommunstyrelsen ska med utgångspunkt från uppföljningsrap-
porter utvärdera kommunens samlade system för intern kontroll. Kommunstyrelsen ska, i 
de fall behov av förbättringar uppstår, vidta nödvändiga åtgärder. Rapportering ska årlig-
en ske till kommunfullmäktige och kommunens revisorer. Detta görs i anslutning till årsre-
dovisningen. Åtgärder återrapporteras och följs upp i samband med delårsbokslutet per 
31 augusti.  

Nedan framgår årshjulet avseende intern kontroll vilket är hämtat från riktlinjen för intern 
kontroll:  
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Genomförandet av den interna kontrollen är uppdelat på fyra olika moment i årshjulet:  

Risk och väsentlighetsanalys: Kommunstyrelsen ska årligen ta fram 2 - 3 kommunge-
mensamma kontrollpunkter som alla förvaltningar följer upp. Dessa tas fram och beslutas 
tillsammans med nämndmål och budgetramar i juni. Därefter tas en risk- och väsentlig-
hetsanalys fram i förvaltningens ledning, verksamheter, bolag och nämnder.  

Kontrollåtgärder: De risker som bedömts som allvarligast och/eller mest angelägna att 
arbeta med, tas fram av nämnder/bolagsstyrelser och sammanställs i en intern kontroll-
plan för beslut i kommunstyrelsen. Intern kontrollplanen består av de mest övergripande 
riskerna det vill säga de som framkommit i riskanalyserna genomförda i nämnderna, för-
valtningarna och bolagen samt de kommungemensamma internkontrollpunkterna.  

Uppföljning: Löpande kontroll av kontrollaktiviteterna under året och därefter uppföljning 
av de utförda kontrollerna samt uppföljning av åtgärder i samband med årsbokslutet. Re-
sultatet från uppföljningen rapporteras till förvaltningens ledning och verksamheter samt 
respektive nämnd och bolagsstyrelse.  

Rapportering till kommunstyrelsen: Det sista delmomentet innebär att rapporten kring 
uppföljning av antagen intern kontrollplan upprättas och överlämnas till kommunstyrelsen 
tillsammans med årsredovisningen.  

Vidare anges att de åtgärder som rapporterats i samband med uppföljningen av intern 
kontrollplanen återrapporteras i kommunstyrelsen i samband med delårsbokslutet för att 
se om åtgärderna gett något positivt resultat under årets första månader.  

  

Januari 

I 

\ 
Bild I Årshjul intern kontroll 

pwc 

-~hLWIIIM -. --

\ 

I 



 

8 
 

 Iakttagelser och bedöm-
ningar 

3.1. Syftet och innehållet avseende intern styrning och kontroll är tydligt 

3.1.1. Iakttagelser 

Av policy och riktlinjen vilka har beskrivits i föregående avsnitt framgår syftet och arbets-
sättet avseende den interna kontrollen. Dessa styrdokument togs fram under år 2018. 
Dock anges vid intervjuer att implementering av till exempel tidsplanerna som framgår i 
styrdokumenten inte har genomförts i alla delar ännu. Implementering har inte hunnit fär-
digställas helt till år 2019 och enligt intervju anges att tidsplanerna inte heller kommer att 
kunna följas helt för år 2020. Orsaken till detta uppges vara personalomsättning kopplat 
till arbetet med utveckling och implementering av policy och riktlinjen.  

Av intervjuer med kommunstyrelsens presidium och kommundirektör framgår vikten av att 
se arbetet med den interna kontrollen som ett förebyggande arbete och ett sätt att upp-
täcka fel och brister. Vidare framgår att den interna kontrollen ska bygga på satta mål, 
lagar, riktlinjer, policys och strategier. Arbetet med intern kontroll har i Osby de senaste 
åtta åren förändrats och har gått från att vara en väldigt omfattande intern kontroll till en 
intern kontroll som numera anges vara grepp och hanterbar. Dock uppges av de intervju-
ade att det finns behov av att ytterligare utveckla arbetet med den interna kontrollen, ex-
empelvis vad gäller riskanalyser. 

Av enkäten framgår att 90 procent av de förtroendevalda upplever att de har en god kun-
skap om vad syftet med intern kontroll är. Se tabell 1 nedan. 

Tabell 1: 

Av tabell 2 nedan framgår att 79 procent av cheferna upplever att de har en god kunskap 
om vad syftet med intern kontroll är. Se tabell 2 nedan. 

Tabell 2: 
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I fritextsvaren till tabell 1 och 2 lämnades bland annat följande kommentarer: 

”Nuvarande internkontroll har inte riktigt den funktionen ännu. Uppfattar att den är i ett 
uppbyggnadsskede” 

”Är ett mycket bra underlag för förbättringsarbete” 

Vidare ställde vi följande fråga till respondenterna: Jag anser att den interna kontrollen 
bidrar till att utveckla min organisation. Av tabell 3 och 4 nedan framgår att de förtroende-
valda instämmer helt eller stor del i högre utsträckning än chefer. 90 procent av svarande 
förtroendevalda instämmer helt eller till stor del medan 56 procent av svarande chefer 
instämmer helt eller till stor del. 

Tabell 3: Chefer 

 

 

 

 

Tabell 4: Förtroendevalda 

 

 

 

 

 

Avseende frågan om jag upplever att det bedrivs ett aktivt arbete med den interna kontrol-
len inom min organisation framgår att chefer till 58 procent instämmer helt eller till stor 
del. 37 % av svarande chefer instämmer till viss del. Se tabell 5 nedan. 

Tabell 5: 
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Av de förtroendevalda var det 65 procent som instämde helt eller till stor del i frågan om 
jag upplever att det bedrivs ett aktivt arbete med den interna kontrollen inom min organi-
sation. 25 procent av svarande förtroendevalda instämde till viss del. Se tabell 6 nedan. 

Tabell 6: 

 

 

3.1.2. Bedömning 

Vi bedömer att kontrollmålet delvis är uppfyllt. Vi grundar vår bedömning på att det finns 
en policy och en riktlinje avseende intern styrning och kontroll. Vi noterar dock att beslut 
om dessa fattades år 2018 men att implementering av alla delar av policy och riktlinje inte 
har genomförts. Vidare konstaterar vi att respondenterna i enkäten till övervägande del 
instämmer helt eller till stor del i påståendena om kunskap, om syfte med intern kontroll, 
den interna kontrollens bidrag till utveckling av organisationen samt om det bedrivs ett 
aktivt arbete med intern kontroll.  

3.2. En dokumenterad risk- och väsentlighetsanalys finns 

3.2.1. Iakttagelser 

Av svaren i enkäten framgår att 64 procent av cheferna anser att det inom deras organi-
sation används riskanalyser som underlag för den interna kontrollen. Se tabell 7 nedan. 

Tabell 7: 

 
Av fritextsvaren från chefer framgår bland annat följande kommentarer: 

”Inte till alla kontrollområden men till en del” 

”Till viss del. En del verksamheter behöver bli bättre” 

Vidare framgår av enkäten att de förtroendevalda till mindre del är med i framtagandet av 
riskanalysen. Se tabell 8 nedan. Ett fritextssvar har lämnat där respondenten framhåller 
följande:  
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”Riskanalysen görs på tjänstemannanivå men som förtroendevald har jag alltid möjlighet 
att påverka, föreslå andra områden eller göra tillägg”. 

Tabell 8: 

 
 
Kommunstyrelsen: 

Det framgår att kommunstyrelseförvaltningen efter genomförd risk- och konsekvensanalys 
upprättat förslag till intern kontrollplan. I kommunstyrelsens antagna internkontrollplan för 
år 2019 har det specificerats en riskbedömning utifrån sannolikhet och konsekvens. Uti-
från denna riskbedömning anges sedan om kontrollmomentet leder till förslag till kontroll 
eller ej. Av kommunstyrelsens internkontrollplan för år 2019 framgår sammanlagt 37 olika 
kontrollmoment där 27 stycken av dessa lett till att kontrollmoment ska genomföras.  

Av intervjuer med kommunstyrelsens presidium framgår att de förtroendevalda inte är 
involverade i framtagandet av risker och internkontrollplan utan att det är först när den 
föreslagna planen tas upp i KSAU som den kommer till kännedom för politiken. Dock 
framhålls att det vid det tillfället finns möjlighet att göra justeringar i den föreslagna pla-
nen.   

Hälsa- och välfärdsnämnden: 

Det framgår att förvaltningens ledningsgrupp tagit fram en bruttolista med risker innehål-
lande en del riktlinjer och processer som bedömdes vara angelägna som punkt i årets 
internkontroll. Detta resulterade i sju punkter, efter detta genomfördes en sannolikhets- 
och konsekvensbedömning för att fastställa vilka punkter som är mest angelägna att ar-
beta med. Punkterna som har ett riskvärde på 9 eller mer blir de punkter som ingår i den 
interna kontrollen, vilket resulterade fyra stycken punkter. Vi kan konstatera att vi ej tagit 
del av någon separat riskanalys men att alla risker anges i bruttolistan med de föreslagna 
internkontrollpunkterna.  

Barn- och utbildningsnämnden: 

Vi har inte tagit del av en dokumenterad riskanalys. Vi kan inte heller utläsa av protokoll 
att nämnden tagit del av en riskanalys i samband med beslut avseende interna kontroll-
plan för 2019 - 2020. Dock framgår att åtta stycken kontrollmoment tagits fram utifrån en 
riskbedömning i kontrollplanen.  
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Miljö- och byggnämnden: 

Vi har inte tagit del av en dokumenterad riskanalys. Vi kan inte heller utläsa av protokoll 
att nämnden tagit del av en riskanalys i samband med beslut avseende interna kontroll-
plan 2019. Dock framgår att fem stycken kontrollmoment tagits fram utifrån en riskbe-
dömning i kontrollplanen. 

Samhällsbyggnadsnämnden: 

Vi har inte tagit del av en dokumenterad riskanalys. Vi kan inte heller utläsa av protokoll 
att nämnden tagit del av en riskanalys i samband med beslut avseende interna kontroll-
plan 2019 - 2020. Dock framgår att tolv stycken kontrollmoment tagits fram utifrån en 
riskbedömning.  

3.2.2. Bedömning 

Vi bedömer att kontrollmålet delvis är uppfyllt avseende hälsa- och välfärdsnämnden och 
kommunstyrelsen. Bedömningen grundar vi på det för hälsa- och välfärdsnämnden finns 
en bruttorisklista för år 2019 där alla framtagna risker framgår samt föreslagna internkon-
trollpunkter. Dock anges alla risker i internkontrollplanen oavsett om det ska genomföras 
ett kontrollmoment avseende risken eller ej. Avseende kommunstyrelsen så har det för år 
2019 specificerats en riskbedömning utifrån sannolikhet och konsekvens. Utifrån denna 
riskbedömning anges sedan om kontrollmomentet leder till förslag till kontroll eller ej. Av 
kommunstyrelsens internkontrollplan för år 2019 framgår sammanlagt 37 olika kontroll-
moment där 27 stycken av dessa lett till att kontrollmoment ska ske. 
Vidare noterar vi att det i riktlinjen framgår att risk- och väsentlighetsanalys ska genomfö-
ras. Då hälsa- och välfärdsnämnden och kommunstyrelsen är ytterst ansvarig för den 
interna kontrollen inom respektive verksamheter anser vi att det är angeläget att nämnden 
är involverad i framtagandet av riskanalys.  
 
Avseende, samhällsbyggnadsnämnden, miljö- och byggnämnden samt barn- och utbild-
ningsnämnden bedömer vi att kontrollmålet ej är uppfyllt. Vi grundar vår bedömning på att 
det inte finna någon dokumenterad riskanalys för år 2019. Vidare noterar vi att det i riktlin-
jen framgår att risk- och väsentlighetsanalys ska genomföras. Då samhällsbyggnads-
nämnden, miljö- och byggnämnden och barn- och utbildningsnämnden är ytterst ansvarig 
för den interna kontrollen inom respektive verksamheter anser vi att det är angeläget att 
nämnden är involverad i framtagandet av riskanalys framöver. Det är även enligt vår me-
ning viktigt att nämnden säkerställer att riskanalysen dokumenteras och uppdateras årlig-
en. 
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3.3. Internkontrollplanen har upprättats utifrån risk- och väsentlighetsana-

lysen 

3.3.1. Iakttagelser 

Kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsens internkontrollplan för år 2019 antogs på kommunstyrelsens samman-
träde 2019-04-24 § 88. Kommunstyrelsen beslutade om följande rutin/system inom kom-
munstyrelsens olika enheter: 

Ekonomienheten: 

• Momsredovisning 

• Kundreskontra 

• Leverantörsreskontra 

• Systemförvaltning 

• Finansverksamheter/stiftelser 

• Controller/verksamhetsstöd 
 

Hr-enheten: 

• Sjukfrånvaro 

• Anställningskontrakt – Intermittent 

• Arvodesunderlag 
 

Kanslienheten: 

• Resebidrag 

• Motioner 

• Medborgarförslag 
 

IT- och utvecklingsenheten: 

• Hantering datorkonton 

• Virus och skadlig programkod 

• Återläsning av säkerhetskopiering 

• Kommunikation, säkra att lagar och förordningar följs 

• Kontaktcenter 
 

Räddningstjänsten: 

• Risk- och sårbarhetsanalys 

• Myndighetsutövning 

• Utbildning av kommunal personal 

• Utbildning av skolungdom 

• Utbildning och övning av räddningstjänstpersonal 

• Utvärdering och lärande 

• Kompetensförsörjning 

• Samverkan och samarbete 
 

Tillväxtenheten: 

• Ansökning projektbidrag tillväxt 

• Rapport projektbidrag 
 

Planen innehåller riskbedömning av sannolikhet och konsekvens, om kontroll ska genom-
föras, uppgifter om kontrollmoment, vem som är ansvarig, frekvens för kontroller, metod 
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och till vem kontrollen ska rapporteras. Vidare framgår tidsram och motivering till kon-
trollmomenten.  

Av riktlinjen framgår att kommunstyrelsen årligen ska ta fram 2 - 3 kommungemensamma 
kontrollpunkter som alla förvaltningar följer upp. Dessa tas fram och beslutas tillsammans 
med nämndmål och budgetramar i juni. Därefter tas en risk- och väsentlighetsanalys fram 
i förvaltningens ledning, verksamheter, bolag och nämnder. Vi kan konstatera att detta 
inte har skett sedan riktlinjen beslutades då inga kommunövergripande kontrollpunkter 
finns.  

Hälsa- och välfärdsnämnden: 

Hälsa- och välfärdsnämnden internkontrollplan för år 2019 antogs vid sammanträde 2019-
04-17 § 57. Hälsa- och välfärdsnämnden beslutade om följande rutin/system där kon-
trollmoment skulle ske: 

• Riktlinjer trygg hemgång 

• Avvikande händelser 

• Förändrad delegationsordning 

• Uppföljning av individuella mål i hemtjänsten 

Planen innehåller riskbedömning av sannolikhet och konsekvens, om kontroll ska genom-
föras, uppgifter om kontrollmoment, vem som är ansvarig, frekvens för kontroller, metod 
och till vem kontrollen ska rapporteras. Vidare framgår motivering till kontrollmomenten.  

Barn- och utbildningsnämnden: 

Barn- och utbildningsnämndens internkontrollplan för år 2019 antogs vid sammanträde 
2019-02-19 § 26. Barn och utbildningsnämnden beslutade om följande rutin/system där 
kontrollmoment ska ske: 

• Utredningstid barn och familj 

• Utdrag ur belastningsregister för ej tillsvidareanställd personal 

• Arkivering/gallring 

• Hantering av personuppgifter 

• Rutiner för synpunkter och klagomål 

• Elever rätt till utbildning och särskilt stöd 

• Studie- och yrkesvägledning 

• Ensamarbete 

Planen innehåller riskbedömning av sannolikhet och konsekvens, om kontroll ska genom-
föras, uppgifter om kontrollmoment, vem som är ansvarig, frekvens för kontroller, metod 
och till vem kontrollen ska rapporteras. Vidare framgår tidsram och motivering till kon-
trollmomenten.  

Miljö- och byggnämnden: 

Miljö- och byggnämndens internkontrollplan för år 2019 antogs vid sammanträde 2019-
01-31 § 15. Miljö- och byggnämnden beslutade om följande rutin/system där kontrollmo-
ment ska ske: 
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• Rättssäkerhet 

• Delegationsanmälan och rapportering 

• Antal överklagade ärenden bygg 

• Ledtid bygglovsärenden 

• Ledtid avloppsärenden 

Planen innehåller riskbedömning av sannolikhet och konsekvens, uppgifter om kontroll-
moment, vem som är ansvarig, frekvens för kontroller, metod och till vem kontrollen ska 
rapporteras.  

Nämnden har antagit samma kontrollmoment för år 2019 som fanns år 2018, förutom 
avseende ett kontrollmoment (ledtid avloppsärenden) trots att inga av dessa inte uppvi-
sade några brister i samband med uppföljningen för år 2018. Förutom för kontrollmomen-
tet avseende ledtid bygglovsärenden så har inte nämnden gjort någon förhöjd riskbedöm-
ning från år 2018 till år 2019 avseende följande kontrollmoment: Antal överklagade ären-
den bygg, rättssäkerhet samt delegationsanmälan och rapportering 
 
Samhällsbyggnadsnämnden: 

Samhällsbyggnadsnämndens internkontrollplan för år 2019 - 2020 antogs vid samman-
träde 2019-09-19 § 92. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade om följande rutin/system 
där kontrollmoment ska ske: 

• Besiktning lekplatser 

• Funktionskontroll av badplatser 

• Hyresdebitering 

• Inköp gällande fastighet 

• Upphandling - byggentreprenad 

• Avrop mot ramavtal entreprenörer gällande fastighet 

• Fakturering VA-avgifter 

• Specialkost 

• Beställningsrutiner 

• Vikarieanskaffning samt övertidsuttag 

• Kontanthantering 

• Verkställande av beslut från kommunfullmäktige 

Planen innehåller riskbedömning, uppgifter om kontrollmoment, vem som är ansvarig, 
frekvens för kontroller, metod och till vem kontrollen ska rapporteras. Vidare framgår tids-
ram.   

3.3.2. Bedömning 

Vi bedömer att kontrollmålet är uppfyllt avseende hälsa- och välfärdsnämnden. Vår be-
dömning grundar vi på att det finns en upprättad interkontrollplan som är antagen av 
nämnden. Vidare konstaterar vi att en bruttolista finns upprättad med alla framtagna risker 
samt med föreslagna internkontrollpunkter.  
 

pwc 



 

16 
 

Avseende kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsnämnden, miljö- och byggnämnden samt 
barn- och utbildningsnämnden bedömer vi att kontrollmålet delvis är uppfyllt. Vi grundar 
bedömningen på att det finns en upprättad internkontrollplan som är antagen av nämn-
den. Avseende kommunstyrelsen konstaterar vi att det i internkontrolplanen finns en rad 
olika risker där riskbedömning skett, utifrån riskbedömningen har sedan vissa risker valts 
ut till kontrollmoment. Vi noterar dock att vi inte tagit del av en separat dokumenterad ris-
kanalys. Vidare konstaterar vi att kommunstyrelsen ej har tagit fram gemensamma kon-
trollpunkter för år 2019 eller år 2020.  
 
När det gäller samhällsbyggnadsnämnden, miljö- och byggnämnden och barn- och utbild-
ningsnämnden har vi inte heller tagit del av en dokumenteras riskanalys. Vi noterar att 
miljö- och byggnämnden antagit samma kontrollmoment för år 2019 som för år 2018, 
förutom avseende ett kontrollmoment (ledtid avloppsärenden). Detta trots att inga av 
dessa kontrollmoment uppvisade några brister i samband med uppföljningen för år 2018. 
Riskbedömningen har dock höjts från år 2018 till år 2019 avseende ledtid bygglovsären-
den från nivå sex till nio. Avseende övriga kontrollmoment har ingen förändring av riskni-
vån skett. 
 

3.4. Rapportering av kontroller sker löpande 

3.4.1. Iakttagelser 

Av enkäten framgår att 85 procent av de förtroendevalda anser att de får återkoppling på 
vad som framkommit i den interna kontrollen inom sin organisation. Se tabell 9 nedan. 

Tabell 9: 

 

Vidare instämmer 75 procent av de förtroendevalda helt eller till stor del i att den rapporte-
ring som de får avseende intern kontroll är lätt att förstå. Se tabell 10 nedan. 

Tabell 10: 
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Avseende chefer så instämmer 80 procent av de svarande i att de får återkoppling på vad 
som kommit fram i den interna kontrollen inom sin organisation. Se tabell 11 nedan. 

Tabell 11. 

 

Av riktlinjen framgår att löpande kontroll av kontrollaktiviteterna ska sker under året och 
därefter uppföljning av de utförda kontrollerna samt uppföljning av åtgärder i samband 
med årsbokslutet. Resultatet från uppföljningen rapporteras till förvaltningens ledning och 
verksamheter samt respektive nämnd och bolagsstyrelse. Vidare framgår att det sista 
delmomentet innebär att rapporten kring uppföljning av antagen intern kontrollplan upprät-
tas och överlämnas till kommunstyrelsen tillsammans med årsredovisningen. Vidare 
anges att de åtgärder som rapporterats i samband med uppföljningen av intern kontroll-
planen återrapporteras i kommunstyrelsen i samband med delårsbokslutet för att se om 
åtgärderna gett något positivt resultat under årets första månader. 

Rapportering av genomförd kontrollplan avseende år 2018: 

Avseende uppföljning av den interna kontrollen avseende år 2018 noterar vi att den poli-
tiska organisationen förändrades år 2019 vilket medför att uppföljningen avseende den 
interna kontrollen för år 2018 såg annorlunda ut jämfört med nuläget.  

Kommunstyrelsen: 
Kommunstyrelsen har beslutat om en tillfredsställande intern kontroll 2019-03-27 § 73 
med utgångspunkt från nämndernas och bolagens uppföljningsrapporter avseende år 
2018. Under kontrollmål 3.5 redovisas resultatet och vidtagna åtgärder.  
 
Hälsa- och välfärdsnämnden (tidigare vård- och omsorgsnämnden fram till 2018-12-31): 
Hälsa och välfärdsnämnden har vid sammanträde 2019-02-21 § 38 beslutat att godkänna 
redovisningen av intern kontroll avseende Vård och omsorg 2018. Det anges att för mer-
parten av områdena i planen visar kontrollen positivt resultat. För några av kontrollpunk-
terna är resultaten negativa. Under kontrollmål 3.5 redovisas resultatet och vidtagna åt-
gärder.  
 
Barn- och utbildningsnämnden (tidigare barn- och skolnämnden fram till 2018-12-31): 
Barn- och skolnämnden beslutade att godkänna uppföljningen av den interna kontrollpla-
nen samt ge kontrollansvariga i uppdrag att följa upp de planerade åtgärderna vid sam-
manträde 2018-12-11 § 84. Under kontrollmål 3.5 redovisas resultatet och vidtagna åt-
gärder.  
 
Miljö- och byggnämnden (tidigare tillsyns- och tillståndsnämnden fram till 2018-12-31): 
Tillsyns- och tillståndsnämnden beslutade vid sammanträde 2018-12-12 § 109. Under 
kontrollmål 3.5 redovisas resultatet och vidtagna åtgärder.  
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Samhällsbyggnadsnämnden (ny nämnd sedan 2019): 
Ny nämnd sedan 2019, uppföljning av intern kontrollplan för 2018 ej aktuellt. 
 
Uppföljning år 2019: 

För år 2019 har det fram till granskningstillfället skett uppföljning i delår 2019 avseende 
intern kontroll vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2019-08-20. Barn- och 
utbildningsnämnden beslutade att uppföljningen godkänns samt att kontrollansvariga får i 
uppdrag att genomföra planerade åtgärder. Sammanställning av åtgärder framgår av 
kontrollmål 3.5. Utöver rapporteringen vid delår kan vi inte se att det sker någon löpande 
rapportering avseende den interna kontrollen avseende barn- och utbildningsnämnden.  

Gällande övriga nämnder samt kommunstyrelsen kan vi inte utläsa att det har skett någon 
uppföljning under år 2019.  

Av intervjuer framgår att den löpande rapporteringen ska ske i form av rapportering vid 
delårsbokslut men av ovanstående framgår att det enbart är barn- och utbildningsnämn-
den som genomfört denna uppföljning i samband med delårsbokslutet.  I intervju anges 
att vissa kontrollmoment är av värde att följa upp två eller flera gånger per år medan 
andra kontrollmoment endast behöver följas upp en gång per år.  

3.4.2. Bedömning 

Vi bedömer att kontrollmålet är uppfyllt avseende barn- och utbildningsnämnden. Bedöm-
ningen grundar vi på att nämnden får rapportering av genomförda kontroller i samband 
med årsredovisning men också i samband med delår 2019. Vi noterar dock att enligt poli-
cyn och riktlinjen för intern styrning och kontroll är förvaltningschefen skyldig att löpande 
rapportera till nämnden om hur den interna kontrollen fungerar vilket inte har skett.   
 
Avseende kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsnämnden, miljö- och byggnämnden samt 
hälsa- och välfärdsnämnden bedömer vi att kontrollmålet delvis är uppfyllt. Detta gör vi 
mot bakgrunden att rapportering av genomförda kontroller sker en gång årligen till sty-
relse eller nämnder. Avseende samhällsbyggnadsnämnden så fanns ej den aktuella 
nämnden 2018, därav finns ingen uppföljning för det året. Vidare noterar vi att ingen upp-
följning har skett i samband med delår 2019. Enligt policyn och riktlinjen för intern styrning 
och kontroll är förvaltningschefen skyldig att löpande rapportera till nämnden om hur den 
interna kontrollen fungerar. Vidare anger policyn att kommunstyrelsen löpande ska följa 
upp hur arbetet med intern styrning och kontroll bedrivs i kommunkoncernen vilket inte 
har skett.  
 

3.5. Adekvata åtgärder vidtas utifrån rapporterade brister 

3.5.1. Iakttagelser 

Av enkäten framgår att 77 procent av cheferna vet vilken funktion de kan vända sig till om 
de upptäcker att det finns brister i den interna kontrollen. Se tabell 12 nedan. 

Tabell 12: 
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Kommunstyrelsen: 

För år 2019 har det fram till granskningstillfället inte skett någon sammanställning av ge-
nomförda kontroller. Internkontrollplanen för kommunstyrelsens egen verksamhet för år 
2018 har återrapporterats till kommunstyrelsen vid sammanträdet 2019-03-27 § 73. Åter-
rapporteringen visar att kontroller har genomförts i enlighet med upprättad internkontroll-
plan för år 2018. Nedan följer en sammanfattning över genomförda kontroller avseende år 
2018. 

Tabell 13: Genomförda kontroller 2018 

Källa: Kommunstyrelsens uppföljning av intern kontroll 

 

Rutin/system Kontrollmoment Resultat/Bedömning Vidtagna åtgärder 

Försäkringar Kontrollera rätt försäkringar 
samt att alla objekt och 
verksamheter omfattas 

Processen fungerar med 
bra resultat för att säker-
ställa att kommunen har 
sina verksamheter och 
objekt rätt 
försäkrade. Kontroll gjordes 
i oktober 2018 inför 2019.. 

Pågående utveckling av 
underlag och rutiner för att 
underlätta inrapportering av 
uppgifter. 

Leverantörsbetalningar Kontrollera så att det beta-
las ut till rätt 
leverantör 

Totalt har 48 fakturor kon-
trollerats. Kontrollen 
visar att i två fall har utbe-
talning skett till annat giro 
än det som leverantören 
uppgett på fakturan. I båda 
fallen tillhör 
dock det giro dit utbetalning 
gjorts rätt leverantör. 

Inga åtgärder beskrivs med 
anledning av kontrollmomen-
tets utfall. 

Löneutbetalningar Kontrollera att lönepersonal 
har rätt lön 

Inga 
avvikelser av nettolöneutbe-
talningar gjordes som indi-
kerar några felaktigheter. 

Inga åtgärder beskrivs med 
anledning av kontrollmomen-
tets utfall. 

Personalförsörjning Risk med stor personalom-
sättning inom bristyrken 

Uppföljningen visar på att 
122 medarbetare valde att 
lämna sin anställning ge-
nom egen begäran jämfört 
med 105 
personer 2018. 

Slutföra framtagandet av 
kompetensförsörjningsplanen 
samt implementera denna. 
Arbeta än mer målinriktat 
med att 
vara attraktiv arbetsgivare. 
Erbjuda kompetensutveckling 
inom bristyrken. 

Sjukfrånvaro Risk för ökad sjukfrånvaro Den totala sjukfrånvaron 
har minskat från 5,5% år 
2017 till 4,9 % år 2018. 
Sjukfrånvaron bland kvinnor 
är 5,5 % och 
bland män 2,9 %. Andel 
sjukfrånvaro på 60 dagar 
eller mer har sjunkit från 
41,2% till 31,9%. 

Vidare arbete med att ut-
bilda/informera chefer och 
arbetsgrupper. Nyttja före-
tagshälsovården i ett än mer 
förebyggande syfte. 

Utbildning för kommunal 
personal i HLR och brand-
skydd 

Utbildningar planeras, 
genomförs och följs upp 
enligt riktlinjer 

Anmälningsfrekvensen från 
kommunens förvaltningar är 
låg. Det anges att det är 
svårt för verksamheterna att 
hålla 
koll på sina utbildningspla-
ner och därmed veta när 
medarbetarna ska gå de 
olika utbildningarna. 

Ett eventuellt införskaffande 
av ett digitalt system för 
uppföljning kommer förhopp-
ningsvis att underlätta och 
öka 
antalet utbildade medarbe-
tare. 

Utbildning och information 
till skolelever i åk 2,5,8 

Utbildningar planeras, 
genomförs och följs upp 
enligt riktlinjer 

Resultatet av kontrollerna 
framgår ej. Detta mål är 
läsårsbaserat och kommer 
att uppfyllas enligt plan. 

Inga åtgärder beskrivs. 

pwc 



 

20 
 

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt och utvärdering av nämndernas interna kontroll 

Av riktlinjen framgår att nämnderna/bolagsstyrelser ska sammanställa de allvarligaste och 
mest angelägna riskerna, dessa ska sedan sammanställas i en intern kontrollplan för be-
slut i kommunstyrelsen. Vi kan inte utläsa av protokoll att nämnderna och bolagens inter-
na kontrollplaner för år 2019 har beslutats av kommunstyrelsen.  

Uppföljning av 2018 års internkontrollplaner för styrelsen, samtliga nämnder och helägda 
bolag rapporterades till kommunstyrelsen 2019-03-27 § 37. Kommunstyrelsen beslutade, 
med utgångspunkt från uppföljningsrapporterna, att Osby kommun hade en tillfredsstäl-
lande intern kontroll för år 2018. 
 
Vid uppföljningen av kommunens samlade internkontrollarbete har kommunledningsför-
valtningen dragit slutsatsen att några större avvikelser ej har konstaterats i de genom-
förda kontrollerna.  

Noteras kan att den interna kontrollen för år 2018 har bedrivits utifrån kommunens regle-
mente för intern kontroll, antaget av kommunfullmäktige 1999-03-22 § 27. Som tidigare 
nämnt antog fullmäktige en ny policy under 2018 som gäller från 2019 och framåt.  

Nämnderna: 

Hälsa- och välfärdsnämnden (tidigare vård- och omsorgsnämnden fram till 2018-12-31): 
För år 2019 har det fram till granskningstillfället inte skett någon sammanställning av ge-
nomförda kontroller. Hälsa och välfärdsnämnden har vid sammanträde 2019-02-21 § 38 
beslutat att godkänna redovisningen av intern kontroll avseende Vård och omsorg 2018. 
Nedan följer en sammanfattning över genomförda kontroller: 
 

Tabell 14: Genomförda kontroller 2018 

Rutin/system Kontrollmoment Resultat/Bedömning Vidtagna åtgärder 

Handläggning och verkstäl-
lighet av SoL-beslut 

Uppföljning av individuella 
mål i hemtjänsten 

Biståndsbeslut innehåller 
numera konkreta mål som 
är uppföljningsbara och 
mätbara. Det som behöver 
utvecklas är 
förankring av målen i hem-
tjänstgrupperna samt upp-
följning i team. 

Utbildning av enhetscheferna 
kommer att utföras under 
hösten för att uppföljning av 
målen ska förbättras. 

Dokumentation inom verk-
ställighet 

Säkerställa att genomföran-
deplaner görs enligt rutin i 
hemtjänst, Säbo och FN 
samt att kvaliteten är god. 

Säbo och FN har uppnått 
målet att upprätta genomfö-
randeplaner inom tre veck-
or. Hemtjänsten når inte 
detta 
mål. Kvaliteten på genomfö-
randeplaner inom samtliga 
verksamheter kan förbätt-
ras. 

Förvaltningen behöver defi-
niera och implementera vad 
god kvalitet i genomförande-
planerna innebär. 
Enhetscheferna har fått 
utbildning under hösten för 
att få en samsyn kring hur 
kvaliteten kan förbättras. 
Mallar kring 
hur dokumentation ska utfö-
ras har skapats och finns 
tillgängligt för all personal. 

Rutin vid anställning Säkerställa att personal 
lämnar utdrag från belast-
ningsregistret vid anställ-
ning och att det finns väl 
fungerande rutiner för detta. 

Idag begärs utdrag ur be-
lastningsregistret av en-
hetscheferna. I nytt material 
inför anställning finns frågan 
med i processen 

Nya rutiner för anställning 
och introduktion har skapats. 
Dessa ska implementeras. 

Rutin för gallring och arkive-
ring 

Säkerställa att det finns väl 
fungerande rutiner för 
arkivering och gallring som 
följer gällande lagstiftning 
samt att dessa rutiner följs. 

Dokumenthanteringsplan 
finns. 

En arkivbeskrivning har 
upprättats, tydligare rutiner 
för gallring och arkivering har 
skapats. 

Rutin kontering Ta fram rutin för att säker-
ställa korrekt kontering av 

Processen fungerar men 
kan förbättras 

I samarbete med perso-
nalavdelningen ta fram rutin 
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Källa: Vård- och omsorgsnämndens uppföljning av intern kontroll  

 
Barn- och utbildningsnämnden (tidigare barn- och skolnämnden fram till 2018-12-31): 
Barn- och skolnämnden beslutade att godkänna uppföljningen av den interna kontrollpla-
nen vid sammanträde 2018-12-11 § 84. Nedan följer en sammanfattning över genomförda 
kontroller: 
 

Tabell 15: Genomförda kontroller 2018 

löner 

GDPR Säkerställa att personupp-
gifter behandlas enligt den 
nya dataskyddsförordning-
en. 

Klassificeringssystem 
klassa har utförts 

GDPR-ansvar har informerat 
ledningsgrupp. Kontroller har 
utförts enligt rutin 

Brandskydd Brandskyddsrutin Brandskyddsinspektioner 
har utförts på alla enheter. 
Rutiner är godkända av 
brandskyddsinspektör. 

Fortsatt arbete med automa-
tiska dörrstängare är på-
gående på säbo. 

Rutin/system Kontrollmoment Resultat/Bedömning Vidtagna åtgärder 

Arkivering/gallring 
 
 
 
 
 
 

Arkivering/gallring Information om arkivering 
och gallring har skett i 
verksamheterna i samband 
med införandet av 
Dataskyddsförordningen. 
Medarbetare har börjat 
gallra runt sin arbetsplats i 
pärmar, mappar, datorer 
osv. Det finns fortfarande 
mycket som behöver gallras 
bort/arkiveras. Gallring i 
Diariesystemet Lex sker 
löpande. Arkivering sker 
enligt dokumenthanterings-
plan. 

Systemförvaltare för respek-
tive IT-system är utsedda. 
Systemförvaltarens uppdrag 
är att gallra/arkivera i respek-
tive system. Utbildningsin-
satser behövs för att öka 
förståelsen kring arkivering 
och gallring samt säkerställa 
att gällande lagar kring arki-
vering och gallring följs av 
enskild medarbetare. 

Rutin för barn/elever med 
skyddad identitet 

Rutin för barn/elever med 
skyddad identitet 

Rutinen finns och är känd i 
alla verksamheter samt 
övriga berörda. 

Revidering bör ligga i årshjul, 
oktober 

Hantering av personuppgif-
ter 

Hantering av personuppgif-
ter. 

Verksamheterna har blivit 
informerade om Data-
skyddsförordningen 
(GDPR) under året. Det 
finns fortfarande handlingar 
kvar, i b la hemkataloger, 
som innehåller personupp-
gifter som inte har laglig 
grund eller som finns med i 
registerförteckningen. 

Informationsinsatser måste 
pågå löpande för att säker-
ställa att lagen följs. Årshjul 
på respektive enhets APT 
bör införas där bl a ruti-
ner/information kring person-
uppgiftsbehandling och 
registerförteckning finns 
med. 

Riktade stadsbidrag Säkerställa att det finns 
rutiner  

Rutiner för riktade stadsbi-
drag är framtagna, beslu-
tade, implementerade och 
följs 

Klar 

Ny organisation inom elev-
hälsan 

Säkerställ att plan efterlevs Samordningstjänsten för-
svann i samband med 
personalförändringar juni 
2017, vilket gjort att sam-
ordningsuppdraget hamnat 
på områdeschefer för för-
skola och grundskola. Detta 
har påverkat processbe-
skrivningen i form av brist 
på uppföljning och utveckl-
ing. Övergripande barn- och 
elevhälsa arbetade under 
vt-18 med framtagande av 
Barnrättssystem vilket är ett 
pågående arbete. Central 
barn- och elevhälsas ären-
degång är väl fungerande. 
Nätverket specialpedagogik 
fungerar enligt gällande 

Från och med 1/1 2019 
kommer gymnasiet att inklu-
deras inom central barn- och 
elevhälsa. Ny processbe-
skrivning arbetas fram och 
under ht-18 genomförs en 
övergripande kartläggning 
och utvärdering som kommer 
ligga till grund för nytt organi-
sationsförslag. Fortbildning 
inom arbetet med barn och 
elever i behov av särskilt 
stöd kommer genomföras för 
förskolechefer och rektorer. 
Specialpedagigiska skol-
mynigheten har fått uppdra-
get och ansvarar för 
denna fortbildning. 
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Källa: Barn- och skolnämndens uppföljning av intern kontroll 
 
Det har skett uppföljning delår 2019 avseende intern kontroll vid barn- och utbildnings-
nämndens sammanträde 2019-08-20. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att uppfölj-
ningen godkänns samt att kontrollansvariga får i uppdrag att genomföra planerade åtgär-
der. Nedan följer en sammanfattning över genomförda kontroller: 

 

 

 

processbeskrivning. Lokalt 
barnstödsteam på förskolan 
fungerar enligt gällande 
processbeskrivning. Lokalt 
elevhälsoteam inom grund-
skolan fungerar, men sam-
verkan mellan dem 
och central elevhälsa behö-
ver utvecklas. 

Vikarieanskaffning förskola 
och grundskola 

Säkerställa att rutin följs Rutiner finns för att säkra 
att vikarien alltid har ett 
giltligt utdrag från belast-
ningsregistret. 

Utveckla rekryteringsproces-
sen. Integration med vårt 
lönesystem. Genomföra 
enkätundersökningar för 
både vikarier 
och verksamheterna. 

Utdrag ur belastningsregis-
ter för ej tillsvidareanställd 
personal 

Kontrollera rutinen Enligt stickprovskontroller 
finns det utdrag på enheten, 
men inte hos HR centralt 

Skapa rutin för hantering av 
utdrag ur belastningsregister 

Resor och skolskjuts för 
barn och elever 

Skolskjutsreglemente Det finns väl dokumente-
rade rutiner för skolskjuts 
och resor för elever som 
följs. Skolskjutsreglementet 
är reviderat under året och 
är beslutat av Barn- och 
skolnämnden, gäller från 
2017-07-01. 

Klart 

Utredningstid barn och 
familj 

BBIC utredningsprocess Av 58 pågående utredning-
ar aktuellt datum var 21 
utredningar försenade. Det 
innebär att 36% av utred-
ningarna inte 
har slutförts inom lagstad-
gad tid. 

Vid kontroll visar det sig att 
utredningarna är genomförda 
men att de inte är färdig-
skrivna. Därför kommer 
obligatoriska skrivdagar att 
införas. Under kommande 6 
månader kommer kontroller 
att genomföras en 
gång/månad. 
Utredningar som inte slutförs 
inom fyra månader ska 
registreras som avvikelser i 
verksamhetens kvalitet från 
och med 2018-12-01. 

Tid för förhandsbedömning-
ar 

Rutin för aktualisering och 
förhandsbedömning 

Under perioden 2018-01-01 
- 2018-06-30 har 232 aktua-
liseringar gjorts på Barn- 
och familjeenheten. 24% av 
aktualiseringarna slutfördes 
ej inom lagstadgad tid. 

Beslut om utredning eller ej 
ska fattas inom 14 dagar 
även om den aktuella famil-
jen ej går att nå. 1:e 
socialsekreterare ansvarar 
för att detta genomförs. 
Aktuell aktualiseringslista ska 
gås igenom med 
handläggargruppen var 14:e 
dag. 

Utdrag ut belastnings och 
misstankeregistret för tills-
vidareanställd personal 
inom barn- och familjeen-
heten 

Årshjul Samtlig personal på Barn- 
och familjeenheten har 
ombetts lämnat in utdrag ur 
belastnings- och misstanke-
register under oktober 
2017. Vid kontroll saknas 
utdrag från tre personer. 

Personal som inte lämnat 
utdrag ur belastningsregistret 
har ombetts lämna snarast. 
Nya utdrag ska lämnas i 
oktober 2019. Detta tillförs 
enhetens årshjul. 
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Tabell 15: Genomförda kontroller delår 2019 

 
Rutin/system Kontrollmoment Resultat/Bedömning Vidtagna åtgärder 

Utredningstid barn och 
familj 

Att säkerställa att 
utredningstider 
inom barn och 
familjs verksamhet följer 
gällande lagstiftning samt 
att det finns fungerande 
rutiner som 
säkerställer detta 

Under första halvåret 2019 har 
utredningstiderna kontrollerats 
månadsvis. Sammantaget har 
ca 30 - 40% av 
utredningarna inte slutförts 
inom lagstadgad tid. 

Rutiner för genomläsning 
av utredningar har ändrats 
för att förhindra onödiga 
dröjsmål. 
Fortsatt arbete med att 
effektivisera utrednings-
processen pågår i dialog 
med socialsekreterarna. 
Handlingsplaner kommer 
att upprättas med de hand-
läggare som har hög andel 
försenade utredningar. 

Utdrag ur 
belastningsregister för ej 
tillsvidareanställd personal 

Att säkerställa att 
personal som inte är 
tillsvidareanställd 
och inte är anställd via 
Vikariebanken lämnar 
utdrag från 
belastningsregistret årligen 
och att det finns väl 
fungeranderutiner för detta 

Enligt stickprovskontroller finns 
det utdrag på en del enheter, 
men inte alla. Visstidsanställ-
das belastningsutdrag 
förnyas inte alltid efter ett år. 

Rutin för att förnya belast-
ningsutdrag för visstidsan-
ställda efter ett år. 

Arkivering/gallring Att säkerställa att 
det finns väl fungerande 
rutiner för arkivering och 
gallring som följer gällande 
lagstiftning samt 
att dessa rutiner 
följs 

Sydarkivera genomförde i juni 
en tillsyn och de anser att barn- 
och utbildningsförvaltningen 
har god kännedom och 
kontroll över sin informations-
hantering. Informationshante-
ringsplanerna och arkivbeskriv-
ningarna är uppdaterade. 

Fortsätta arbetet med att 
informera och medvetan-
degöra alla medarbetare i 
förvaltningen. 

Hantering av personuppgif-
ter 

Att säkerställa att 
personuppgifter 
behandlas enligt 
den nya 
dataskyddsförordningen 

Barn- och utbildningsnämnden 
beslutade 21/5 Riktlinjer för 
personuppgiftsbehandling och 
förvaltningschefen har 
beslutat gällande rutiner. 

Fortsatt information och 
implementering av riktlinjer 
och rutiner i hela förvalt-
ningen. 

Rutiner för synpunkter 
och klagomål 

Att säkerställa att 
varje enhet har 
rutiner för 
synpunkts- och 
klagomålshantering 

Det finns fungerande rutiner för 
varje enhet gällande syn-
punkts- och klagomålshante-
ring. På varje enhets hemsida 
finns hänvisning till kommu-
nens synpunkter och felanmä-
lan. 

Inga åtgärder beskrivs med 
anledning av kontrollmo-
mentets utfall.  

Elevers rätt till utbildning 
och särskilt 
stöd 

Att säkerställa att 
det finns rutiner 
kring pedagogisk 
utredning och 
dokumentation 

Fullständig kontroll genomförd 
av centrala elevhälsoteamet 
som visade att drygt hälften av 
dokumentationen har 
brister i både pedagogisk 
utredning och åtgärdsprogram. 

Centrala elevhälsan har 
genomfört utbildning av 
grundskolans speciallärare 
och specialpedagoger. 
Kommunen har 
ett tvåårigt avtal med 
SPSM där ökad tillgänglig-
het i lärmiljön och arbetet 
med pedagogisk utredning 
och 
åtgärdsprogram ingår. 
Fortsatt uppföljning kom-
mer att komplettera den 
genomförda kontrollen 
genom stickprov där varje 
grundskoleenhet 
skickar vart femte åtgärds-
program med pedagogisk 
utredning till Centrala 
elevhälsoteamet för kon-
troll. Detta sker 
den 31 maj och 30 novem-
ber, vilket förhoppningsvis 
kommer att underlätta och 
öka antalet utbildade med-
arbetare. 

Studie- och 
yrkesvägledning 

Att skapa 
gemensamma 
rutiner för studie- 

Eftersom det är ett pågående 
arbete finns ännu inget märk-
bart resultat. 

Arbetet pågår sedan vt-19 
och beräknas vara klart 
under ht-19. 
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och yrkesvägledning 
inom grundskola 
och gymnasie/vux 

Ensamarbete Riskanalyser på hela kultur 
och fritid 

Frågan kontrolleras regelbun-
det i samband med skyddsron-
der och diskuteras på APT. 
Ensamarbete förekommer på 
grund av att verksamheten 
kräver öppethållande under 
morgontid och kvällstid och för 
att personal saknas till 
exempel på biblioteksfilialer. 

Regelbunden kontroll, samt 
se över att det finns per-
sonlarm till medarbetare. 

Källa: Barn- och utbildningsnämnden Intern kontroll rapportering 2019 

Miljö- och byggnämnden (tidigare tillsyns- och tillståndsnämnden fram till 2018-12-31): 
För år 2019 har det fram till granskningstillfället inte skett någon sammanställning av ge-
nomförda kontroller. Tillsyns- och tillståndsnämnden beslutade vid sammanträde 2018-
12-12 § 109 om uppföljning av intern kontroll 2018. Nedan följer en sammanfattning över 
genomförda kontroller: 
 

Tabell 16: Genomförda kontroller 2018 

 
Rutin/system Kontrollmoment Resultat/Bedömning Vidtagna åtgärder 

Rättssäkerhet Att beslut är korrekta Inga resultat anges förutom att 
dokumenterad processbeskriv-
ning finns, samt att processen 
fungerar enligt processbeskriv-
ningen. Processen anges ej 
behöva utvecklas.  

Inga åtgärder beskrivs. 

Delegationsanmälan och 
rapportering 

Att delegationsordningen 
följs, miljö 

Inga resultat anges förutom att 
dokumenterad processbeskriv-
ning finns, samt att processen 
fungerar enligt processbeskriv-
ningen. Processen anges ej 
behöva utvecklas. 

Inga åtgärder beskrivs. 

Delegationsanmälan och 
rapportering 

Att delegationsordningen 
följs, bygg 

Inga resultat anges förutom att 
dokumenterad processbeskriv-
ning finns, samt att processen 
fungerar enligt processbeskriv-
ningen. Processen anges ej 
behöva utvecklas. 

Inga åtgärder beskrivs. 

Överklagade ärenden och 
utgång i högre instans 

Antal överklagade ärenden 
bygg 

Fyra överklagade ärenden, 
inget avgjort i högre instans 

Inga åtgärder beskrivs. 

Tid från komplett ärende till 
beslut 

Ledtid bygglovsärenden Ledtid är 18 dagar i genomsnitt 
på stickproven 

Inga åtgärder beskrivs. 

 
Källa: Tillsyns- och tillståndsnämndens uppföljning av intern kontroll  

 

Samhällsbyggnadsnämnden (ny nämnd sedan 2019): 

Mot bakgrund av att det är en ny nämnd from år 2019 så har ingen uppföljning skett av 
kontrollplan för år 2018. För år 2019 har det fram till granskningstillfället inte skett någon 
sammanställning av genomförda kontroller utifrån plan för intern kontroll. 

3.5.2. Bedömning 

Vi bedömer att kontrollmålet är uppfyllt avseende barn- och utbildningsnämnden. Bedöm-
ningen grundar vi på att nämnden i samband med rapportering av genomförda kontroller 
för år 2018 och vid delår 2019 tar del av vilka åtgärder som ska genomföras vid upptäckta 
brister i den interna kontrollen. En beskrivning av vidtagna åtgärder redovisas samt till 
delar hur arbetet med åtgärder ska fortlöpa framåt.  
 

L___________J L___________J L___________J L____________; 
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Avseende kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsnämnden, miljö- och byggnämnden samt 
hälsa- och välfärdsnämnden bedömer vi att kontrollmålet delvis är uppfyllt. Vår bedöm-
ning gör vi mot bakgrund av att kommunstyrelsen och nämnderna (förutom samhälls-
byggnadsnämnden) i samband med rapportering av genomförda kontroller år 2018 tagit 
del av vilka åtgärder som ska genomföras vid upptäckta brister i den interna kontrollen. 
En beskrivning av vidtagna åtgärder redovisas samt till delar hur arbetet med åtgärder 
ska ske framöver. Avseende miljö- och byggnämnden redovisas inga åtgärder då resulta-
tet av kontrollmomenten anger bland annat att processerna ej behöver utvecklas. Vi note-
rar att inga åtgärder har redovisats avseende år 2019 för kommunstyrelsen, samhälls-
byggnadsnämnden, miljö- och byggnämnden samt hälsa- och välfärdsnämnden. Vi menar 
att det är av stor vikt att den interna kontrollen följs upp löpande, vilket även framgår av 
policyn för intern kontroll. Genom en löpande uppföljning ges förutsättningar för att kunna 
vidta adekvata åtgärder i rätt tid och på så sätt minimera eventuella konsekvenser. 
 
. 
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 Revisionell bedömning 
Granskningens revisionsfråga har varit: Säkerställer nämnderna och styrelsen att styr-

ning, uppföljning och kontroll avseende arbetet med intern kontroll är tillräcklig? 

Efter genomgång av granskningens samtliga kontrollmål gör vi den revisionella bedöm-

ningen att nämnderna och styrelsen inte helt säkerställer att styrning, uppföljning och kon-

troll avseende arbetet med intern kontroll är tillräcklig. 

Bedömningen görs mot bakgrund av utfallet av nedanstående kontrollmål:  

Kontrollmål Bedömning 

Syftet och innehållet av-

seende intern styrning och 

kontroll är tydligt 

Delvis uppfyllt 

Vi grundar vår bedömning på att det finns en  

policy och en riktlinje avseende intern styrning och kontroll. Vi  

noterar dock att trots att det togs beslut  

avseende dessa under 2018 så har implementering av 

alla delar av policy och riktlinje ej genomförts.  

Vidare konstaterar vi att respondenterna i enkäten  

övervägande instämmer helt eller till stor del avseende 

 frågor om kunskap om syfte med intern kontroll,  

den interna kontrollens bidrag till utveckling av  

organisationen samt om det bedrivs ett aktivt arbete 

 med intern kontroll. 

En dokumenterad risk- 

och väsentlighetsanalys 

finns 

 

Delvis uppfyllt 

Vi bedömer att kontrollmålet delvis är uppfyllt avseende 

hälsa- och välfärdsnämnden och 

kommunstyrelsen. Bedömningen grundar vi på att  

vi tagit del av framtagna risker där vissa av dem  

sedan har lett till kontrollpunkter i den interna kontrollplanen.  

Avseende, samhällsbyggnadsnämnden,  

miljö- och byggnämnden samt barn- och utbildningsnämnden  

bedömer vi att kontrollmålet ej är uppfyllt.  

Vi grundar bedömningen på att det inte finna någon dokumenterad riskanalys 

för år 2019. Vidare noterar vi att det i riktlinjen  

framgår att risk- och väsentlighetsanalys ska genomföras. 

Då nämnderna och styrelsen är ytterst ansvarig för den interna kontrollen inom 

respektive verksamheter anser vi att det är angeläget att nämnden eller styrel-

sen är involverad i framtagandet av riskanalys framöver. Det är även enligt vår 

mening viktigt att nämnden säkerställer att riskanalysen dokumenteras och 

uppdateras årligen. 

Intern kontrollplan har 

upprättats utifrån risk och 

väsentlighetsanalys 

Delvis uppfyllt 

Vi bedömer att kontrollmålet är uppfyllt avseende hälsa- och  

välfärdsnämnden. Bedömningen grundar vi 

på att det finns en upprättad interkontrollplan som är  

antagen av nämnden. Vidare konstaterar vi att en bruttolista 

finns upprättad med alla framtagna risker 

samt med föreslagna internkontrollpunkter. 

Avseende kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsnämnden,  

miljö- och byggnämnden samt barn- och utbildningsnämnden 

bedömer vi att kontrollmålet delvis är uppfyllt. Vi grundar  

bedömningen på att det finns en upprättad internkontrollplan som är antagen. 

Dock har vi inte tagit del av en separat dokumenterad riskanalys. Vidare kon-

staterar vi att kommunstyrelsen ej har tagit fram gemensamma kontrollpunkter 

för år 2019 eller år 2020. 

4. 
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Rapportering av kontroller 

sker löpande 

Delvis uppfyllt 

Vi bedömer att kontrollmålet är uppfyllt avseende 

barn- och utbildningsnämnden. Bedömningen grundar  

vi på att nämnden får rapportering av genomförda kontroller i 

samband med årsredovisning men också i samband med 

delår 2019. Avseende kommunstyrelsen, 

samhällsbyggnadsnämnden, miljö- och byggnämnden  

samt hälsa- och välfärdsnämnden bedömer vi att  

kontrollmålet delvis är uppfyllt. Detta gör vi mot bakgrunden  

att rapportering av genomförda kontroller sker en gång årligen 

 till styrelse eller nämnder. Vidare noterar vi att ingen uppföljning har skett i 

samband med delår 2019. Enligt policyn och riktlinjen för intern styrning och 

kontroll är förvaltningschefen skyldig att löpande rapportera till nämnden om 

hur den interna kontrollen fungerar. Vidare anger policyn att kommunstyrelsen 

löpande ska följa upp hur arbetet med intern styrning och kontroll bedrivs i 

kommunkoncernen. 

Adekvata åtgärder vidtas 

utifrån identifierade brister  

Delvis uppfyllt 

Vi bedömer att kontrollmålet är uppfyllt avseende barn- och  

utbildningsnämnden. Bedömningen grundar vi på att nämnden      

i samband med rapportering av genomförda kontroller för år 

2018 och vid delår 2019 tar del av vilka åtgärder som ska 

genomföras vid upptäckta brister i den interna kontrollen. En 

beskrivning av vidtagna åtgärder redovisas samt till delar hur arbetet med 

åtgärder ska fortlöpa framåt. Avseende kommunstyrelsen, samhällsbyggnads-

nämnden, miljö- och byggnämnden samt hälsa- och välfärdsnämnden bedö-

mer vi att kontrollmålet delvis är uppfyllt. Detta gör vi mot bakgrunden att 

styrelsen och nämnderna (ej samhällsbyggnadsnämnden) i samband med 

rapportering av genomförda kontroller år 2018 tar del av vilka åtgärder som 

ska genomföras vid upptäckta brister i den interna kontrollen. En beskrivning 

av vidtagna åtgärder redo-visas samt till delar hur arbetet med åtgärder ska 

fortlöpa framåt. Vi noterar att inga åtgärder har redovisats avseende år 2019 

för kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsnämnden, miljö- och byggnämnden 

samt hälsa- och välfärdsnämnden. Vi menar att det är av vikt att den interna 

kontrollen följs upp löpande, vilket anges i policyn. Genom en löpande uppfölj-

ning kan åtgärder också vidtas under årets gång. 

 

4.1. Rekommendationer 

Mot bakgrund av vad som framkommit i rapporten rekommenderar vi kommunstyrelsen 
att vidareutveckla kommunstyrelsens samlade bedömning av nämndernas och bolagens 
interna kontroll i samband med att den interna kontrollen avrapporteras i slutet av året. Av 
bedömningen bör exempelvis framgå hur väl kommunstyrelsen anser att nämnderna har 
genomfört årets interna kontroll samt vilka beslut om åtgärder som kommunstyrelsen av-
ser att fatta i syfte att stärka den interna kontrollen inför kommande år. 

I övrigt rekommenderar vi kommunstyrelsen och nämnder att: 

• Genomföra den interna kontrollen på löpande basis i enlighet med kommunfullmäkti-
ges policy för intern kontroll samt att nämnderna i övrigt genomför den interna kontrol-
len utifrån gällande policy och riktlinje. 

• Vidareutveckla arbetet med att finna riskområden till riskanalysen i syfte att få fram 
underlag till kontrollmoment som är viktiga att granska i planen för intern kontroll. 

• Förtydliga vilka åtgärder som nämnderna vidtagit utifrån de avvikelser som framkom-
mer i den interna kontrollen. 
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Lena Salomon 

  
 
 
 
 
Carl-Gustaf Folkeson 

Uppdragsledare  Projektledare 

 

 

 

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-
6740) (PwC) på uppdrag av Osby kommun enligt de villkor och under de förutsättningar 
som framgår av projektplan från den 2019-10-07. PwC ansvarar inte utan särskilt åta-
gande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av denna rap-
port. 
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~ KOMMUN 
Revisorerna 

GO 1 

Kommunstyrelsen 
Barn- och utbildningsnämnden 
Hälsa- och välfärdsnämnden 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Miljö- och byggnämnden 
Kommunfullmäktige för kännedom 

Granskning av intern styrning och kontroll 
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har PwC genomfört en granskning avse
ende om kommunstyrelsen och nämnderna säkerställer en tillräcklig intern styrning och 
kontroll. Granskningsrapporten bifogas i bilaga. 

Efter genomförd granskning bedömer vi att nämnderna och styrelsen inte helt säkerstäl
ler att styrning, uppföljning och kontroll avseende arbetet med intern kontroll är till
räcklig. Bedömningen grundar sig på följande iakttagelser: 

• Det finns en policy och en riktlinje avseende intern styrning och kontroll. Alla 
delar av policy och riktlinje har dock inte implementerats ännu vilket vi ser som 
viktigt. 

• Avseende, samhällsbyggnadsnämnden, miljö- och byggnämnden samt barn- och 
utbildningsnämnden så saknas en dokumenterad riskanalys för år 2019 trots att 
det ska genomföras enligt kommunens riktlinjer. Hälsa- och väl färdsnämnden 
har en bruttorisklista med framtagna risker samt föreslagna internkontroll punk
ter. 

• Det finns upprättade och antagna internkontrollplaner för alla nämnder samt för 
kommunstyrelsen dock är dessa antagna sent på året vilket vi ser som en brist. 

• Kommunstyrelsen har ej tagit fram gemensamma kontrollpunkter för år 2019 el
ler år 2020. 

• Uppföljning av rapportering av genomförda kontroller har inte skett under 2019 
med undantag för barn- och utbildningsnämnden som tagit del av rapportering av 
genomförda kontroller vid de låret 20 19. Enligt policyn och riktlinjen för intern 
styrning och kontroll är förvaltningschefen skyldig att löpande rapportera till 
nämnden om hur den interna kontrollen fungerar. Vidare anger policyn att kom
munstyrelsen löpande ska följa upp hur arbetet med intern styrning och kontroll 
bedrivs i kommunkoncernen. Vi konstaterar att detta inte följts och ser det som 
viktigt att den interna kontrollen löpande följs upp i syfte att vidta åtgärder vid 
brister. 



• Barn- och utbildningsnämnden tar i samband med rapportering av genomförda 
kontroller för år 2018 och vid delår 2019 del av vilka åtgärder som ska genomfö
ras vid upptäckta brister i den interna kontrollen. 

• Vi noterar att inga åtgärder har redovisats avseende år 2019 för kommunstyrel
sen, samhällsbyggnadsnämnden, miljö- och byggnämnden samt hälsa- och väl
färdsnämnden. I policyn anges att den interna kontrollen löpande ska följas upp. 
Genom en löpande uppföljning kan åtgärder också vidtas under årets gång. 

Mot bakgrund av vad som framkommit i granskningen rekommenderar vi kommunsty
relsen att: 

• Vidareutveckla kommunstyrelsens samlade bedömning av nämndernas och bola
gens interna kontroll i samband med att den interna kontrollen avrapporteras i 
slutet av året. Av bedömningen bör exempelvis framgå hur väl kommunstyrelsen 
anser att nämnderna har genomfört årets interna kontroll samt vilka beslut om åt
gärder som kommunstyrelsen avser att fatta i syfte att stärka den interna kontrol
len inför kommande år. 

I övrigt rekommenderar vi kommunstyrelsen och nämnder att: 

• Genomföra den interna kontrollen på löpande basis i enlighet med kommunfull
mäktiges policy för intern kontroll samt att nämnderna i övrigt genomför den in
terna kontrollen utifrån gällande policy och riktlinje. 

• Vidareutveckla arbetet med att finna riskområden till riskanalysen i syfte att få 
fram underlag till kontrollmoment som är av hög relevans att granska i planen för 
intern kontroll. 

• Förtydliga vilka åtgärder som nämnderna vidtagit utifrån de avvikelser som 
framkommer i den interna kontrollen. 

Revisorerna önskar svar med anledning av genomförd granskning före den 25 mars 2020 

Revisionens ordförande 





IVIOSBY 6 KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesclatum 

2020-02-26 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

§ 23 

Intern kontroll, återrapportering 2019 

KS/2020:80 040 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Förslag till kommunstyrelsen 

- Osby kommun hade, med utgångspunkt från nämndernas och bola
gens uppföljningsrapporter, en tillfredsställande intern kontroll 2019. 
Det finns dock förbättringsområden och en del noteringar från 
nämndernas rapporter har gjorts. 

Styrelsen och nämnderna ska beakta följande i det fortsatta arbetet 
med intern kontroll: 

✓ Bruttolista ska finnas med vid bedömning och redogörelse för de 
risker nämnden ser. Från denna lista väljs sedan de mest angelägna 
punkterna ut punkter för intern kontroll. Detta ger en tydligare risk
och väsentlighetsanalys. 

✓ Endast punkter där risken/sannolikheten bedöms relativt hög bör 
komma med i den interna kontrollen. Övrigt bör kunna skötas och 
följas upp i den löpande verksamheten. 

✓ Redovisning av kontrollen ska ske enligt plan, förutom vid bokslut, 
även vid delårsbokslut där så är möjligt. För vissa punkter gäller att 
endast uppföljning vid bokslut är möjligt. 

✓ Väsentliga åtgärder som vidtagits eller ska vidtas utifrån de avvikel
ser som framkommer ska tydligt framgå av nämnds beslut om intern 
kontroll 

Barnkonsekvensanalys 

Ärendet berör inte barn. 

Sammanfattning av ärendet 

Intern kontroll ska så långt som möjligt säkerställa att verksamheten når sina 
mål, att information om verksamhet och ekonomi är tillförlitlig och rättvi
sande, att verksamheten efterlever lag, regler och avtal. Den interna kontrol
len ska bidra till att fel och brister förebyggs, upptäcks och åtgärdas. 

I kommunallagen 6 kap. 6 § finns bland annat lagstiftning om nämndernas 
ansvar för att tillse att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksam
heten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. 

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att tillse att det finns en 
god intern kontroll inom kommunen samt att ta ställning till den interna 
kontrollens kvalitet. 

Sida 

12(22) 

Expedierat Utdragsbestyr1<ande 

I g,f 20w-03--01 I 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2020-02-26 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Kommunstyrelseförvaltningen har sammanställt avrapportering av intern 
kontroll 2019 för kommunstyrelsens verksamhetsområden, nämnder och 
kommunala helägda bolag. Några större avvikelser har inte konstaterats i 
nämndernas rapporter men följande noteringar har ändå gjorts: 

✓ Bruttolista ska finnas med vid bedömning och redogörelse för de 
risker förvaltningen ser. Från denna lista väljs sedan de mest ange
lägna punkterna ut punkter för intern kontroll. 

✓ Endast punkter där risken/sannolikheten bedöms relativt hög 
bör komma med i den interna kontrollen. Övrigt bör kunna skötas 
och följas upp i den löpande verksamheten. 

✓ Redovisning av kontrollen ska ske enligt plan, förutom vid 
boklsut, även vid delårsbokslut där så är möjligt. För vissa punkter 
gäller att endast uppföljning vid bokslut är möjligt. 

Det finns också förbättringsornråden för den interna kontrollen om revision
en har kommit fram till i en granskning under 2019. Detta gäller främst 
framtagande av risk- och väsentlighetsanalys, uppföljning av den interna 
kontrollen under verksamhetsåret, förtydligande av de åtgärder som vidta
gits eller ska vidtas utifrån de avvikelser som framkommer i den interna 
kontrollen. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse "Uppföljning av intern kontroll 2019", daterad 2020-02-19, 
från ekonomichef Gunnar Elvingsson och kommundirektör Petra Gummes
son. 

Rapport - Intern kontroll 2019, kommunens nämnder 

Rapport - Intern kontroll 2019, Fjärrvärme i Osby AB 

Rapport- Intern kontroll 2019, Industrihus AB 

Rapport - Intern kontroll 2019, Osbybostäder AB 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2020-02-19 
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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

E-post kommun@osby.se

Hemsida www.osby.se
Organisationsnr 212000-0902 Bankgiro 281-6809

Uppföljning av intern kontroll 2019
Dnr KS/2020:80 040  

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen 

 Kommunstyrelsen uttalar, med utgångspunkt från nämndernas och bolagens 
uppföljningsrapporter, att Osby kommun hade en tillfredsställande intern kontroll 
2019. Det finns dock förbättringsområden och en del noteringar från nämndernas 
rapporter har gjorts.

 Styrelsen och nämnderna ska beakta följande i det fortsatta arbetet med intern 
kontroll:

 Bruttolista ska finnas med vid bedömning och redogörelse för de risker nämnden 
ser. Från denna lista väljs sedan de mest angelägna punkterna ut punkter för 
intern kontroll. Detta ger en tydligare risk- och väsentlighetsanalys.

 Endast punkter där risken/sannolikheten bedöms relativt hög bör komma med i 
den interna kontrollen. Övrigt bör kunna skötas och följas upp i den löpande 
verksamheten.

 Redovisning av kontrollen ska ske enligt plan, förutom vid bokslut, även vid 
delårsbokslut där så är möjligt. För vissa punkter gäller att endast uppföljning 
vid bokslut är möjligt.

 Väsentliga åtgärder som vidtagits eller ska vidtas utifrån de avvikelser som 
framkommer ska tydligt framgå av nämnds beslut om intern kontroll

Barnkonsekvensanalys

Ärendet berör inte barn.

Sammanfattning av ärendet

Intern kontroll ska så långt som möjligt säkerställa att verksamheten når sina mål, att 
information om verksamhet och ekonomi är tillförlitlig och rättvisande, att verksamheten 
efterlever lag, regler och avtal. Den interna kontrollen ska bidra till att fel och brister 
förebyggs, upptäcks och åtgärdas.

l~ IOSBY 
~KOMMUN 

http://www.osby.se/
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I kommunallagen 6 kap. 6 § finns bland annat lagstiftning om nämndernas ansvar för att 
tillse att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt 
tillfredsställande sätt.

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att tillse att det finns en god intern 
kontroll inom kommunen samt att ta ställning till den interna kontrollens kvalitet.

Kommunstyrelseförvaltningen har sammanställt avrapportering av intern kontroll 2019 
för kommunstyrelsens verksamhetsområden, nämnder och kommunala helägda bolag. 
Några större avvikelser har inte konstaterats i nämndernas rapporter men följande 
noteringar har ändå gjorts:

 Bruttolista ska finnas med vid bedömning och redogörelse för de risker 
förvaltningen ser. Från denna lista väljs sedan de mest angelägna punkterna ut 
punkter för intern kontroll.

 Endast punkter där risken/sannolikheten bedöms relativt hög bör komma med 
i den interna kontrollen. Övrigt bör kunna skötas och följas upp i den löpande 
verksamheten.

 Redovisning av kontrollen ska ske enligt plan, förutom vid boklsut, även vid 
delårsbokslut där så är möjligt. För vissa punkter gäller att endast uppföljning vid 
bokslut är möjligt.

Det finns också förbättringsområden för den interna kontrollen om revisionen har kommit 
fram till i en granskning under 2019. Detta gäller främst framtagande av risk- och 
väsentlighetsanalys, uppföljning av den interna kontrollen under verksamhetsåret, 
förtydligande av de åtgärder som vidtagits eller ska vidtas utifrån de avvikelser som 
framkommer i den interna kontrollen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, kommunstyrelseförvaltningen, 2020-02-19

Rapport – Intern kontroll 2019, kommunens nämnder

Rapport – Intern kontroll 2019, Fjärrvärme i Osby AB

Rapport – Intern kontroll 2019, Industrihus AB

Rapport – Intern kontroll 2019, Osbybostäder AB
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Beslutet skickas till 

Kommunens nämnder

Kommunens helägda bolag

Kommunstyrelseförvaltningens ekonomienhet

Petra Gummeson Gunnar Elvingsson 
Kommundirektör Ekonomichef 



 

Intern kontroll 2019, rapportering av åtgärder från föregående år 

Kommunstyrelseförvaltning 

Plan 

Rutin/syste
m 

Kontrollmoment 
Sann
olikh
et 

Kons
ekve
ns 

Risk-
bedöm
ning 

Ansvar
ig 

Frekve
ns 

Metod 
Rappor
tering 
till 

Klar 

Ekonomienh
et 

         

Momsredovi
sning 

Korrekt 
redovisning 

4 3 12 Redovi
sningse
konom 

1 g år Extern 
gransk
ning, 
genom
gång 
av 
proces
s 

Ekono
michef 

15 juni 

Kundreskont
ra 

Periodisering av 
fakturering 

3 3 9 Adminis
tratör 
UCN 

I 
samban
d med 
bokslut 

Stickpr
ov 

Redovi
sningse
konom 

20 jan 
2020 

Leverantörsr
eskontra 

Kontroll att vi 
betalar till rätt 
leverantör 

3 4 12 Redovi
sningse
konom 

1 g år Stickpr
ov 

Ekono
michef 

1 dec 

Systemförva
ltning 

Rätt behörighet 
till betalnings-
system 

2 4 8 Redovi
sningse
konom 

1 g år Geno
mgång 
av 
rutin 
för 
behöri
ghetstil
ldelnin
g 

Ekono
michef 

1 nov 

Finansverks
amhet/stiftel
ser 

Värdeutveckling 3 3 9 Ekono
michef 

1 g år Översy
n 
placeri
ngsvill
kor 
och 
riktlinje
r 

Kommu
ndirektö
r 

1 nov 

Controller/ve
rksamhetsst
öd 

Tillräckligt stöd till 
chefer 

3 3 9 Ekono
michef 

1 g år Utvärd
ering 
av ny 
organi
sation 

Kommu
ndirektö
r 

 

HR-enhet          

Sjukfrånvaro Bibehålla/sänka 
sjukfrånvaron 

2 3 6 HR-
enhete
n 

1 g/år Statisti
k HRM 

KS mars 
2020 

Anställnings
kontrakt 
- Intermittent 

Korrekt ifyllt 3 2 6 Löneko
nsult 

2 g/år Stickpr
ov 

HR-
chef 

15 juni 
15 dec 

Arvodesund
erlag 

Rätt underlag för 
utbetalning 

3 2 6 Löneko
nsult 

2 g/år Stickpr
ov 

PD Juni 
Dec 

Kanslienhet          



Rutin/syste
m 

Kontrollmoment 
Sann
olikh
et 

Kons
ekve
ns 

Risk-
bedöm
ning 

Ansvar
ig 

Frekve
ns 

Metod 
Rappor
tering 
till 

Klar 

Resebidrag Kontroll att 
angivna regler 
har följts och att 
krav uppfyllts 

3 3 9 Kansliet 2 ggr/år Fullstä
ndig 
kontroll 

KS 2019-
12-31 

Motioner Beslut i KF 3 3 9 Kansliet 1 g/år Redovi
sning 
och 
beslut 

KF 2019-
12-31 

Medborgarfö
rslag 

Beslut i KF 3 3 9 Kansliet 1 g/år Redovi
sning 
och 
beslut 

KF 2019-
10-31 

IT- och 
utvecklingse
nhet 

         

Hantering 
datorkonton 

Säkerställa rätt 
nivå av 
behörighet 

4 3 12 Systemt
ekniker 

1 g/år Stickpr
ov 

IT-chef 2019-
12-31 

Virus och 
skadlig 
programkod 

Kontroll att 
brandvägg och 
signaturfiler är 
uppdaterad  

2 3 6 Systemt
ekniker 

1 g/år Stickpr
ov 

IT-chef 2019-
12-31 

Återläsning 
av 
säkerhetsko
piering 

Säkerställa att 
återläsning kan 
göras 

1 4 4 Systemt
ekniker 

1 g/år Stickpr
ov 

IT-chef 2019-
12-31 

Kommunikat
ion -Säkra 
att vi följer 
lagar och 
förordningar  

Säkerställa 3 2 6 Kommu
nikation
s 
strateg 

1 g/år Stickpr
ov 

Kommu
nikation
schef 

2019-
12-31 

Kontaktcent
er 

Säkerställa att 
sekretess 
efterlevs 

3 3 9 Kommu
nikation
s 
strateg 

1 g/år Fullstä
ndig 
kontroll 

Kommu
nikation
schef 

2019-
12-31 

Tillväxtenhet          

Ansökning 
projektbidra
g tillväxt 

Ansökan 3 3 9 Tillväxtc
hef 

1 g/år Fullstä
ndig 
kontroll 

Förvaltn
ingsche
f KSF 

2019-
12-31 

Rapport 
projektbidra
g 

Uppföljning    Tillväxtc
hef 

1 g/år Stickpr
ov 

Förvaltn
ingsche
f KSF 

2019-
12-31 

Räddningstj
änst 

         

Risk och 
sårbarhetsa
nalys 

Risker inom 
kommunen 
identifieras och 
uppdateras 
genom årlig 
revidering av den 
kommunala risk- 
och 
sårbarhetsanalys
en 

   Räddni
ngschef 

1 g/år  Förvaltn
ingsche
f KSF 

 

Myndighetsu
tövning 

Tillsyn genomförs 
enligt den årliga 
tillsynsplanen 

   Ansvari
g 
förebyg
gande 
verksa
mhet 

6 ggr/år  Räddni
ngschef 

 



Rutin/syste
m 

Kontrollmoment 
Sann
olikh
et 

Kons
ekve
ns 

Risk-
bedöm
ning 

Ansvar
ig 

Frekve
ns 

Metod 
Rappor
tering 
till 

Klar 

Utbildning 
av 
kommunal 
personal 

Utbildning av 
kommunal 
personal i HLR, 
allmänbrandkuns
kap och 
systematiskt 
brandskyddsarbe
te genomförs 
enligt 
utbildningsplan 

   Ansvari
g 
förebyg
gande 
verksa
mhet 

2 ggr/år  Räddni
ngschef 

 

Utbildning 
av 
skolungdom 

Riktadinformation 
och utbildning av 
samtligaelever i 
årskurs 2, 5 och 
8 genomförs 
läsårsvis 

   Ansvari
g 
förebyg
gande 
verksa
mhet 

2 ggr/år  Räddni
ngschef 

 

Utbildning 
och övning 
av rtj-
personal 

Utbildningar och 
övningar 
planeras 
genomförs och 
följs upp enligt 
riktlinjer 

   Operati
vt 
ansvari
g 

2 ggr/år  Räddni
ngschef 

 

Utvärdering 
och lärande 

Kommunen tar 
tillvara på 
erfarenheter 
fråninträffade 
händelser och 
återför dem till 
sin egen 
skadeavhjälpand
e verksamhet 

   Föreby
ggande 
och 
operativ
t 
ansvari
ga 

löpande  Räddni
ngschef 

 

Kompetensf
örsörjning 

Kompetensförsörj
ningsplantas 
fram och 
revideras 
löpande 

   Operati
vt 
ansvari
g 

2 ggr/år  Räddni
ngschef 

2019-
12-31 

Kontrollrapport 

Kontrollmoment: Korrekt momsdeklaration 

Enhet: Ekonomi Kontroll av process  

Process (rutin/system): Momsredovisning 
Dokumenterad 
processbeskrivning finns 

Nej 

  
Processen fungerar enligt 
processbeskrivningen 

 

Kontroll utförd (datum):  
Processen fungerar utan 
processbeskrivning 

Ja 

Kontrollansvarig: Redovisningsekonom Processen behöver utvecklas Ja 

Resultat:    

Ett externt företag har granskat momsredovisningen för åren 2015-2017.Resultatet av granskningen blev att 
kommunen kunde begära omprövning som gav ett nettoresultat på cirka 700 tkr för de tre åren. Under året har en 
intern granskning gjorts av redovisningen 2018. Denna resulterade i en begäran om omprövning där ytterligare 
129 tkr ansökts. 
Det är främst så kallad Ersättning vid viss upphandling som missats. 

Åtgärder:    

Information/utbildning i momsfrågor behövs liksom årlig genomgång. Kontroll 2020 i samband med övergång till nytt 
ekonomisystem. 

 



 

Kontrollmoment: Periodisering av fakturering 

Enhet: Ekonomi Kontroll av process  

Process (rutin/system): Kundreskontra 
Dokumenterad 
processbeskrivning finns 

Ja 

  
Processen fungerar enligt 
processbeskrivningen 

Ja 

Kontroll utförd (datum):  
Processen fungerar utan 
processbeskrivning 

 

Kontrollansvarig: Administratör Processen behöver utvecklas Ja 

Resultat:    

Fakturor skapade 2020 med bokföringsdag 2019 letades fram. Alla fakturor över 10 000 kr kontrollerades (15 st) 
avseende vilket år transaktionerna avsåg. Alla kontrollerade fakturor bedömdes som bokförda på rätt år. 
Nästa urval gjordes på fakturor skapade 2020 med bokföringsdag 2020. Samtliga fakturor över 10 000 kr 
kontrollerades (24 st) 5 av dessa var bokförda på fel år varför de periodiserades till 2019. 
Krediteringar av fakturor gjorda i början av 2020 kontrollerades också utifrån bokföringsdatum. Tre krediteringar 
fanns med belopp över 10 000 kr. Samtliga hade bokförts på rätt år. 
Kontrollerna utfördes den 15 januari. sammantaget ett förbättrat resultat jämfört med f g år. 

Åtgärder:    

Årlig kontroll i samband med bokslutet. 

 

Kontrollmoment: Kontroll att vi betalar till rätt leverantör 

Enhet: Ekonomi Kontroll av process  

Process (rutin/system): Leverantörsreskontra 
Dokumenterad 
processbeskrivning finns 

Ja 

  
Processen fungerar enligt 
processbeskrivningen 

Ja 

Kontroll utförd (datum):  
Processen fungerar utan 
processbeskrivning 

 

Kontrollansvarig: Redovisningsekonom Processen behöver utvecklas  

Resultat:    

Kontrollen har utförts genom stickprov. 5 % av leverantörerna har för respektive månad valts ut och 1 faktura från de 
utvalda leverantörerna har sedan granskats. Kontroll har gjorts av att utbetalningen har skickats till det giro 
leverantören har uppgett på fakturan. I samtliga stickprov har utbetalning gjorts till det giro som leverantören angett 
på fakturan. 

Åtgärder:    

Övergången till EDI- och Svefakturor ökar säkerheten när det gäller betalning till rätt leverantör. Kontroll under 2020 i 
samband med övergång till nytt ekonomisystem. 

 

Kontrollmoment: Rätt behörighet till betalningssystem 

Enhet: Ekonomi Kontroll av process  

Process (rutin/system): Systemförvaltning 
Dokumenterad 
processbeskrivning finns 

Ja 

  
Processen fungerar enligt 
processbeskrivningen 

Ja 

Kontroll utförd (datum): 2019-12-17 
Processen fungerar utan 
processbeskrivning 

Ja 

Kontrollansvarig: Redovisningsekonom Processen behöver utvecklas Ja 

Resultat:    

Genomgång av ekonomichef och redovisningsekonom. Genomgång av befintliga behörigheter för registrering av 
betalningsmottagare och betalningar. Ytterligare begränsning har gjorts av personkrets som tilldelas behörighet. 

Åtgärder:    



Kontroll under 2020 i samband med övergång till nytt ekonomisystem. 

 

Kontrollmoment: Värdeutveckling 

Enhet: Ekonomi Kontroll av process  

Process (rutin/system): Finansverksamhet/stiftelser 
Dokumenterad 
processbeskrivning finns 

Nej 

  
Processen fungerar enligt 
processbeskrivningen 

Nej 

Kontroll utförd (datum):  
Processen fungerar utan 
processbeskrivning 

Nej 

Kontrollansvarig: Ekonomichef Processen behöver utvecklas Ja 

Resultat:    

De låga räntorna har gjort att ingen avkastning erhålls på vanliga bankkonton. detta ger dålig värdeutveckling för 
stiftelserna. 

Åtgärder:    

Omplacering av stiftelsemedel för att nå avkastning. Risk, säkerhet och hållbarhet beaktas. 

 

Kontrollmoment: Tillräckligt stöd till chefer 

Enhet: Ekonomi Kontroll av process  

Process (rutin/system): Controller/verksamhetsstöd 
Dokumenterad 
processbeskrivning finns 

Nej 

  
Processen fungerar enligt 
processbeskrivningen 

 

Kontroll utförd (datum):  
Processen fungerar utan 
processbeskrivning 

 

Kontrollansvarig: Ekonomichef Processen behöver utvecklas Ja 

Resultat:    

Utvärdering har inte genomförts under 2019 på grund av tidsbrist och prioritering 

Åtgärder:    

Utvärdering genomförs 2020. 

 

Kontrollmoment: Säkerställa rätt nivå av behörighet 

Enhet: IT-avdelningen Kontroll av process  

Process (rutin/system): Hantering av datorkonton 
Dokumenterad 
processbeskrivning finns 

 

  
Processen fungerar enligt 
processbeskrivningen 

 

Kontroll utförd (datum): 2019-12-31 
Processen fungerar utan 
processbeskrivning 

 

Kontrollansvarig: Systemtekniker Processen behöver utvecklas  

Resultat:    

Det har genomförts kontroller av de konton som har högst behörigheter. Det upptäcktes att en del av dessa konton 
inte behövde de behörigheterna och dessa justerades. 

Åtgärder:    

Unikom tar över ansvaret 2020-01-01. 

  



Kontrollmoment: Kontrollera att brandvägg och signaturfiler är uppdaterade 

Enhet: IT-avdelningen Kontroll av process  

Process (rutin/system): Virus och skadlig programkod 
Dokumenterad 
processbeskrivning finns 

Nej 

  
Processen fungerar enligt 
processbeskrivningen 

 

Kontroll utförd (datum): 2019-12-31 
Processen fungerar utan 
processbeskrivning 

Ja 

Kontrollansvarig: Systemtekniker Processen behöver utvecklas  

Resultat:    

Kontroll att virusdefinitionerna på klienter (datorer) är uppdaterade sköts av Windows. Vi har under året haft problem 
med att systemet inte fungerat men det är löst och det bevakas löpande att det inte uppstår igen. 
Brandväggsreglerna har gåtts igenom noggrant i samband med att Osby kommuns nätverk kopplades samman med 
Unikoms nätverk i december 2019. 

Åtgärder:    

Unikom tar över ansvaret 2020-01-01. 

 

Kontrollmoment: Återläsning av säkerhetskopiering 

Enhet:  Kontroll av process  

Process (rutin/system): Säkerställa att återläsning kan göras 
Dokumenterad 
processbeskrivning finns 

 

  
Processen fungerar enligt 
processbeskrivningen 

 

Kontroll utförd (datum):  
Processen fungerar utan 
processbeskrivning 

 

Kontrollansvarig: Systemtekniker Processen behöver utvecklas  

Resultat:    

Kontroll ej genomförd på grund av tidsbrist. 

Åtgärder:    

Unikom tar över ansvaret 2020-01-01. 

 

Kontrollmoment: Säkerställa att vi följer lagar och förordningar inom kommunikation 

Enhet: Kommunikation Kontroll av process  

Process (rutin/system): Säkra att vi följer lagar och förordningar 
Dokumenterad 
processbeskrivning finns 

Ja 

  
Processen fungerar enligt 
processbeskrivningen 

Ja 

Kontroll utförd (datum): 2019-12-31 
Processen fungerar utan 
processbeskrivning 

 

Kontrollansvarig: Kommunikationsstrateg Processen behöver utvecklas  

Resultat:    

Reviderad kommunikationspolicy och riktlinje för sociala medier samt framtagen riktlinje för bild film och ljud antagen. 
Utbildning inom GDPR i sociala medier, lagring av samtyckesavtal och anpassning till tillgänglighetsdirektivet. 

Åtgärder:    

 

  



 

Kontrollmoment: Säkerställa att sekretess efterlevs 

Enhet: Kontaktcenter Kontroll av process  

Process (rutin/system): Kontaktcenter 
Dokumenterad 
processbeskrivning finns 

Nej 

  
Processen fungerar enligt 
processbeskrivningen 

 

Kontroll utförd (datum): 2019-12-31 
Processen fungerar utan 
processbeskrivning 

Ja 

Kontrollansvarig: Kommunikationsstrateg Processen behöver utvecklas  

Resultat:    

Nyanställda har fått information om sekretess och undertecknat sekretessavtal. Medarbetarna i kontakcenter är väl 
medveten om vad sekretessen innebär. 

Åtgärder:    

Förtydliga processbeskrivning. 

 

Kontrollmoment: Resebidrag 

Enhet: Kansliet Kontroll av process  

Process (rutin/system): Kansliet 
Dokumenterad 
processbeskrivning finns 

Ja 

  
Processen fungerar enligt 
processbeskrivningen 

Ja 

Kontroll utförd (datum): 2019-12-31 
Processen fungerar utan 
processbeskrivning 

 

Kontrollansvarig: Kansliet Processen behöver utvecklas Nej 

Resultat:    

Löpande hantering av resebidrag enligt beslut från kommunstyrelsen 2016-09-07, § 126. 

Åtgärder:    

Beslut i kommunfullmäktige 2019-10-14, § 107, om att resebidraget för högskole-, universitets-, yrkeshögskole- och 
folkhögskolestuderande ska tas bort efter höstterminen 2019. Höstterminen sträcker sig till januari 2020 vilket 
innebär att ansökningar hanteras fram till mars/april 2020. 

 

Kontrollmoment: Motioner 

Enhet: Kansliet Kontroll av process  

Process (rutin/system): Kansliet 
Dokumenterad 
processbeskrivning finns 

Ja 

  
Processen fungerar enligt 
processbeskrivningen 

Ja 

Kontroll utförd (datum): 2019-04-08 
Processen fungerar utan 
processbeskrivning 

 

Kontrollansvarig: Kansliet Processen behöver utvecklas Nej 

Resultat:    

Redovisning och beslut 1 gång om året som presenteras för kommunfullmäktige enligt kommunfullmäktiges 
arbetsordning för 2019-2022. 

Åtgärder:    

 

  



 

Kontrollmoment: Medborgarförslag 

Enhet: Kansliet Kontroll av process  

Process (rutin/system): Kansliet 
Dokumenterad 
processbeskrivning finns 

Ja 

  
Processen fungerar enligt 
processbeskrivningen 

Ja 

Kontroll utförd (datum): 2019-04-08 samt 2019-10-14 
Processen fungerar utan 
processbeskrivning 

 

Kontrollansvarig: Kansliet Processen behöver utvecklas Nej 

Resultat:    

Redovisning och beslut 1 gång om året som presenteras för kommunfullmäktige enligt kommunfullmäktiges 
arbetsordning för 2019-2022. 

Åtgärder:    

 

 

Kontrollmoment: Återrapportering av verkställighet av beslut för KF och KS 

Enhet: Kansliet Kontroll av process  

Process (rutin/system): Kansliet 
Dokumenterad 
processbeskrivning finns 

Ja 

  
Processen fungerar enligt 
processbeskrivningen 

Ja 

Kontroll utförd (datum): 2019-11-11 samt 2019-12-09 
Processen fungerar utan 
processbeskrivning 

 

Kontrollansvarig:  Processen behöver utvecklas Nej 

Resultat:    

Återrapportering av fullmäktigebeslut gjordes i november och för kommunstyrelsen i december. Detta är en 
kontrollpunkt av kommunstyrelsens uppsiktsplikt som finns beskriven i reglementet för Osby kommuns nämnder. 

Åtgärder:    

Påbörjades i juni 2019 då dessa regler ej fanns för tidigare år. 

Tabell 

Kontrollmoment: Sjukfrånvaro 

Enhet: HR-enheten Kontroll av process  

Process (rutin/system): HR-system 
Dokumenterad 
processbeskrivning finns 

Nej 

  
Processen fungerar enligt 
processbeskrivningen 

 

Kontroll utförd (datum): 2020-01-23 
Processen fungerar utan 
processbeskrivning 

Ja 

Kontrollansvarig: HR-chef Processen behöver utvecklas Nej 

Resultat:    

Den totala sjukfrånvaron för 2019 blev 4,85% vilket innebär att en lite sänkning mot 2018. 

Åtgärder:    

Fortsätta att arbeta med förebyggande med hjälp av företagshälsovården 

Fortsatt satsning på att stärka våra chefer i deras ledarskap 

 



Tabell 

Kontrollmoment: Anställningskontrakt - intermittent 

Enhet: HR-enheten Kontroll av process  

Process (rutin/system):  
Dokumenterad 
processbeskrivning finns 

Nej 

  
Processen fungerar enligt 
processbeskrivningen 

 

Kontroll utförd (datum):  
Processen fungerar utan 
processbeskrivning 

Ja 

Kontrollansvarig: Lönekonsult Processen behöver utvecklas Nej 

Resultat:    

I kontrollen av anställningskontrakt konstateras att det är ett fåtal som inte är korrekt ifyllda eller där vi saknar attest. 
Kontrollen av kontrakt har utförts på så sätt att samtliga nyanställda med Intermittentkontrakt under en månad har 
valts ut, totalt 35 personer. Av dessa är det 26 som är helt rätt (74%). De fel som är vanligast är felaktig befattning 
samt att vi har fått en förhandskopia men att vi sedan saknar det med underskrift. I ett fall borde kontraktet skrivits på 
annat anställningsavtal. I många fall är det inte samma datum på kontraktet som i lönesystemet vilket beror på att 
personen inte kom i tjänst förrän mycket senare. Dessa är inräknade som korrekta anställningsavtal eftersom den 
anställde har avtalat att från det datumet kan vi som arbetsgivare ringa och fråga om de vill arbeta. 

Åtgärder:    

Anställningskontrakt och anställningsdatum ska stämma överens därav ändras rutinen på lönekontoret så att första 
anställningsdag alltid kommer att följa anställningskontraktet. 

Felaktiga befattningar åtgärdas genom att vi bifogar avstämning med anställande chef, men i framtiden ska vi begära 
omskrivet kontrakt 

När det saknas undertecknat kontrakt ska lönekontoret påminna om att detta saknas 

Tabell 

Kontrollmoment: Arvodesunderlag 

Enhet: HR-enheten Kontroll av process  

Process (rutin/system): Stickprov 
Dokumenterad 
processbeskrivning finns 

Nej 

  
Processen fungerar enligt 
processbeskrivningen 

 

Kontroll utförd (datum): mars 2019 
Processen fungerar utan 
processbeskrivning 

Ja 

Kontrollansvarig: Lönekonsult Processen behöver utvecklas Nej 

Resultat:    

Kontroll av underlag för politikerarvoden visar att av 21 sammanträden, mars 2019, har samtliga underlag kommit in i 
tid. På två underlag har det funnits anledning att ställa fråga tillbaka. I ena fallet handlar det om att uppgift där orsak 
saknats och på den andra har det varit en överlappande starttid med tidigare inlämnat underlag. Vi har också 
kontrollerat de underlag som avser Förrättningar av politiker och här har vi hittat ett större antal som vi behövt 
förtydligande från politikerna. Av 19 underlag har 11 varit helt rätt men 8 underlag har varit otydliga i vad som ska 
ersättas. I flera fall har tider skrivits som inte ska ge ersättning. 

Åtgärder:    

Eventuellt förändra förrättningsblanketten för att göra tydligare vad som ska vara med och vad som inte ska vara 
med. 

 

  



Tabell 

Kontrollmoment: Ansökning projektbidrag tillväxt 

Enhet: Tillväxt Kontroll av process  

Process (rutin/system): Hantering av projektansökan. 
Dokumenterad 
processbeskrivning finns 

Nej 

  
Processen fungerar enligt 
processbeskrivningen 

Nej 

Kontroll utförd (datum): 20200210 
Processen fungerar utan 
processbeskrivning 

Ja 

Kontrollansvarig: Tillväxtstrateg Processen behöver utvecklas Ja 

Resultat:    

Inga ansökningar om projektbidrag har inkommit. Endast ansökningar om driftbidrag. 

Åtgärder:    

Bedöm om ytterligare information och dokumentation behövs. Ta fram rutin för ansökan av driftsbidrag. 

Tabell 

Kontrollmoment: Rapport projektbidrag 

Enhet: Tillväxt Kontroll av process  

Process (rutin/system): Uppföljning av projekt 
Dokumenterad 
processbeskrivning finns 

Nej 

  
Processen fungerar enligt 
processbeskrivningen 

Nej 

Kontroll utförd (datum): 20200210 
Processen fungerar utan 
processbeskrivning 

Ja 

Kontrollansvarig: Tillväxtstrategen Processen behöver utvecklas Ja 

Resultat:    

Inga projektbidragsansökningar har inkommit till tillväxtenheten. Endast ansökan om driftsbidrag. Konstaterades att 
ytterligare data behöver samlas in som underlag till uppföljningen. 

Åtgärder:    

Bedöm om ytterligare information och dokumentation behövs. Ta fram rutin för ansökan av driftsbidrag. 

Tabell 

Kontrollmoment: Risk och sårbarhetsanalys 

Enhet: Räddningtjänst Kontroll av process  

Process (rutin/system):  
Dokumenterad 
processbeskrivning finns 

Ja 

  
Processen fungerar enligt 
processbeskrivningen 

Ja 

Kontroll utförd (datum): januari 2020 
Processen fungerar utan 
processbeskrivning 

Nej 

Kontrollansvarig:  Processen behöver utvecklas Nej 

Resultat:    

Risk och sårbarhetsanalysen är fastställd och antagen i enlighet med kommunöverenskommelsen mellan MSB och 
SKR. 

Åtgärder:    

 

 



Tabell 

Kontrollmoment: Myndighetsutövning 

Enhet: Räddningstjänst Kontroll av process  

Process (rutin/system):  
Dokumenterad 
processbeskrivning finns 

Ja 

  
Processen fungerar enligt 
processbeskrivningen 

Nej 

Kontroll utförd (datum):  
Processen fungerar utan 
processbeskrivning 

Nej 

Kontrollansvarig:  Processen behöver utvecklas Nej 

Resultat:    

Ca 50% av planerade tillsyner genomfördes. Låg måluppfyllnad p g a vakanser. 

Åtgärder:    

Vakanserna är tillsatta och myndighetsutövningen förväntas utföras enligt plan 2020. 

Tabell 

Kontrollmoment: Utbildning av kommunal personal 

Enhet: Räddningstjänst Kontroll av process  

Process (rutin/system):  
Dokumenterad 
processbeskrivning finns 

Ja 

  
Processen fungerar enligt 
processbeskrivningen 

Nej 

Kontroll utförd (datum):  
Processen fungerar utan 
processbeskrivning 

Nej 

Kontrollansvarig:  Processen behöver utvecklas Ja 

Resultat:    

Ca 60% av planerad utbildning har genomförts. Låg måluppfyllnad på grund av lågt deltagande från förvaltningarna. 

Åtgärder:    

Påminnelser och uppmaningar till förvaltningarna. 

Tabell 

Kontrollmoment: Utbildning av skolungdom 

Enhet: Räddningstjänst Kontroll av process  

Process (rutin/system):  
Dokumenterad 
processbeskrivning finns 

Ja 

  
Processen fungerar enligt 
processbeskrivningen 

Ja 

Kontroll utförd (datum):  
Processen fungerar utan 
processbeskrivning 

Nej 

Kontrollansvarig:  Processen behöver utvecklas Nej 

Resultat:    

100 % måluppfyllnad. Samtliga klasser i åk 2, 5 och 8 har genomgått utbildningen. 

Åtgärder:    

 

  



Tabell 

Kontrollmoment: Utbildning av rtj-personal 

Enhet: Räddningstjänst Kontroll av process  

Process (rutin/system):  
Dokumenterad 
processbeskrivning finns 

Ja 

  
Processen fungerar enligt 
processbeskrivningen 

Nej 

Kontroll utförd (datum):  
Processen fungerar utan 
processbeskrivning 

Nej 

Kontrollansvarig:  Processen behöver utvecklas Nej 

Resultat:    

Övningsverksamheten har bedrivits enligt plan. Dock så har grundutbildning för brandmän (GRIB) på MSB:s skola 
inte genomförts p g a begränsad budget. 

Åtgärder:    

Utbildningsbehovet bevakas i kommande budgetprocess. 

Tabell 

Kontrollmoment: Utvärdering och lärande 

Enhet: Räddningstjänst Kontroll av process  

Process (rutin/system):  
Dokumenterad 
processbeskrivning finns 

Ja 

  
Processen fungerar enligt 
processbeskrivningen 

Ja 

Kontroll utförd (datum):  
Processen fungerar utan 
processbeskrivning 

Nej 

Kontrollansvarig:  Processen behöver utvecklas Nej 

Resultat:    

Processen fungerar enligt plan. 

Åtgärder:    

 

Tabell 

Kontrollmoment: Kompetensförsörjning 

Enhet: Räddningstjänst Kontroll av process  

Process (rutin/system):  
Dokumenterad 
processbeskrivning finns 

Nej 

  
Processen fungerar enligt 
processbeskrivningen 

Nej 

Kontroll utförd (datum):  
Processen fungerar utan 
processbeskrivning 

Nej 

Kontrollansvarig:  Processen behöver utvecklas Ja 

Resultat:    

Kompetensförsörjningsplan har inte genomförts p g a vakanser. 

Åtgärder:    

Vakanserna är tillsatta och kompetensförsörjningsplan genomförs under 2020. 

 

 



Miljö och byggnämnd 

Plan 

Rutin/syste
m 

Kontrollmoment 
Sann
olikh
et 

Kons
ekve
ns 

Risk-
bedöm
ning 

Ansvar
ig 

Frekve
ns 

Metod 
Rappor
tering 
till 

Klar 

Rättssäkerh
et 

Att beslut är 
korrekta 

2 4 8 MBC 
Förvaltn
ingsass
istent/m
iljöären
de 

 En 
gång  

 
Stickpr
ov  

 MBN   ja  

Delegations
anmälan och 
rapportering 

Att 
delegationsordni
ngen följs, miljö 

2 3 6 Förvaltn
ingsass
istent/m
iljöären
de 

 En 
gång  

 Stick 
prov  

 MBN   ja  

Delegations
anmälan och 
rapportering 

Att 
delegationsordni
ngen följs, bygg 

2 3 6 Förvaltn
ingsass
istent/b
yggäre
nde 

 En 
gång  

 Stick 
prov  

 MBN   ja  

Antal 
överklagand
en bygg 

Antal och utgång 
i högre instans 

3 2 6 MBC  En 
gång  

 Stick 
prov  

 MBN   ja  

Ledtid 
byggärende
n 

Tid från komplett 
handling till 
beslut 

2 3 6 MBC  En 
gång  

 Stick 
prov  

 MBN   ja  

Ledtid 
avloppsären
den 

Tid från komplett 
handling till 
beslut 

2 3 6 MBC  En 
gång  

 Stick 
prov  

 MBN   ja  

 

Rättssäkerhet 

Intern kontrollpunkt:    

Enhet: 

Process (rutin/system): 

Övrigt 

Kontroll utförd (datum): 

Kontrollansvarig: 

Miljö och bygg 

Rättssäkerhet 

2020-01 

Miljö- och byggchef 

Kontroll av process 
Dokumenterad processbeskrivning 
finns 

Processen fungerar enligt 
processbeskrivningen 

Processen fungerar utan 
processbeskrivning 

Processen behöver utvecklas 

Ja 

Ja 

Nej 

Resultat:    

Kontrollerade beslut är korrekta   

Åtgärder:   

 

 

 

 

 

 



Delegationsanmälan och rapportering / Miljö 
 

Intern kontrollpunkt:    

Enhet: 

Process (rutin/system): 

Övrigt 

Kontroll utförd (datum): 

Kontrollansvarig: 

Miljö och bygg 

Delegationsanmälan och rapportering 

2019-11 

Förvaltningsassistent 

Kontroll av process 
Dokumenterad processbeskrivning 
finns 

Processen fungerar enligt 
processbeskrivningen 

Processen fungerar utan 
processbeskrivning 

Processen behöver utvecklas 

Ja 

Nej 

Resultat:    

Ingen avvikelse från delegationsordningen   

Åtgärder:   

Delegationsanmälan och rapportering / 

Bygg 
 

  

Intern kontrollpunkt:    

Enhet: 

Process (rutin/system): 

Övrigt 

Kontroll utförd (datum): 

Kontrollansvarig: 

Miljö och bygg 

Delegationsanmälan och 

rapportering 

2019-11 

Förvaltningssekreterare 

Kontroll av process 
Dokumenterad 
processbeskrivning finns 

Processen fungerar enligt 
processbeskrivningen 

Processen fungerar utan 
processbeskrivning 

Processen behöver 

utvecklas 

Ja 

Ja 

Nej 

Resultat:    

Ingen avvikelse från delegationsordningen   

Åtgärder:   

Antal överklagade ärenden / Bygg 

Intern kontrollpunkt: Antal överklagade ärenden bygg  

Enhet: 

Process (rutin/system): 

Övrigt 

Kontroll utförd (datum): 

Kontrollansvarig: 

Miljö och bygg 
Överklagade ärenden och utgång i 
högre instans 

2020-01 

Miljö- och byggchef 

Kontroll av process 
Dokumenterad 
processbeskrivning finns 

Processen fungerar enligt 
processbeskrivningen 

Processen fungerar utan 
processbeskrivning 

Processen behöver utvecklas 

Ja 

Ja 

Nej 

Resultat:  

Två överklagade ärenden. Ett är inte avgjort och ett återförvisades för fortsatt handläggning.  

 



Ledtid bygglovsärenden 

Intern kontrollpunkt: Ledtid bygglovsärenden   

Enhet: 

Process (rutin/system): 

Övrigt 

Kontroll utförd 

(datum): 

Kontrollansvarig: 

Miljö och bygg 

Tid från komplett ärende till beslut 

2020-01 

Miljö- och byggchef 

Kontroll av process 
Dokumenterad processbeskrivning 
finns 

Processen fungerar enligt 
processbeskrivningen 

Processen fungerar utan 
processbeskrivning 

Processen behöver utvecklas 

Ja 

Ja 

Nej 

Resultat:    

Ledtid är 12,6 dagar i genomsnitt på stickproven   

Åtgärder:   

 

 

Ledtid avloppsärenden 

Intern kontrollpunkt: Ledtid avloppsärenden   

Enhet: 

Process (rutin/system): 

Övrigt 

Kontroll utförd (datum): 

Kontrollansvarig: 

Miljö och bygg 

Tid från komplett ärende till beslut 

2020-01 

Miljö- och byggchef 

Kontroll av process 
Dokumenterad 
processbeskrivning finns 

Processen fungerar enligt 
processbeskrivningen 

Processen fungerar utan 
processbeskrivning 

Processen behöver utvecklas 

Nej 

Ja 

Nej 

Resultat:    

Ledtid är 1,4 dagar i genomsnitt på stickproven   

Åtgärder:   

 

Samhällsbyggnadsnämnd 

Plan 

Rutin/syste
m 

Kontrollmoment 
Sann
olikh
et 

Kons
ekve
ns 

Risk-
bedöm
ning 

Ansvar
ig 

Frekve
ns 

Metod 
Rappor
tering 
till 

Klar 

Besiktning 
lekplatser 

Säkerställa att 
besiktning 
genomförts på 
samtliga 
lekplatser utifrån 
framtagna 
rutiner. 

3 4 12 Chef 
teknisk
a 
enhete
n 

En 
gång 

Fullstä
ndig 
kontroll 

Förvaltn
ingsche
f 

15 
novem
ber 

Funktions-
kontroll av 
badplatser 

Säker-ställa att 
funktionskontroll 
genom-förts på 
samtliga bad-
platser. 

3 4 12 Chef 
teknisk
a 
enhete
n 

En 
gång 

Fullstä
ndig 
kontroll 

Förvaltn
ingsche
f 

15 
novem
ber 



Rutin/syste
m 

Kontrollmoment 
Sann
olikh
et 

Kons
ekve
ns 

Risk-
bedöm
ning 

Ansvar
ig 

Frekve
ns 

Metod 
Rappor
tering 
till 

Klar 

Hyresdebiter
ing 

Kontroll av 
hyreskontrakt, att 
rätt hyra 
debiteras 

3 4 12 Chef 
teknisk
a 
enhete
n 

1 
gång/år 

Stickpr
ov 5 
avtal 

Förvaltn
ingsche
f 

15 
novem
ber 

Inköp 
gällande 
fastighet 

Att gällande 
inköpsrutiner följs 
och att inköpen 
följer villkoren i 
ramavtalen. 

3 4 12 Chef 
teknisk
a 
enhete
n 

1 
gång/år 

Stickpr
ov 5 
inköp 

Förvaltn
ingsche
f 

15 
novem
ber 

Upphandling
: 
- byggentrep
renad 

Genomgång av 
under året 
utförda 
upphandlingar 

3 4 12 Chef 
teknisk
a 
enhete
n 

1 
gång/år 

Stickpr
ov 3 
uppha
ndlinga
r 

Förvaltn
ingsche
f 

15 
novem
ber 

Avrop mot 
ramavtalsent
reprenörer 
gällande 
fastighet. 

Alla avrop mot 
ramavtalsentrepr
enörer skall vara 
skriftliga och 
dokumenteras. 

3 4 12 Chef 
teknisk
a 
enhete
n 

1 
gång/år 

Stickpr
ov 5 
avrop 

Förvaltn
ingsche
f 

15 
novem
ber 

Fakturering 
VA-avgifter 

Kontroll av 
abonnentupp-
gifter i databasen 
så de är 
fullständiga och 
korrekta 

2 4 8 Adminis
tratör 

1 
gång/år 

Stickpr
ov 

Förvaltn
ingsche
f 

15 
novem
ber 

Specialkost Säkerställa att 
rutinen är känd 
och används 

3 4 12 Kost- 
och 
lokalvår
dschef 

2 
gång/år 

Kontrol
l till 
samm
ans 
med 
ansvari
ga 
kockar 

Förvaltn
ingsche
f 

15 
novem
ber 

Beställningsr
utiner 

Säkerställa att 
avtal för upp-
handling följs  

3 4 12 Kost- 
och 
lokalvår
dschef 

2 
gång/år 

Kontrol
l till-
samm
ans 
med 
ansvari
ga 
kockar 
och 
lokalvå
rdsche
f 

Förvaltn
ingsche
f 

15 
novem
ber 

Vikarieanska
ffning samt 
övertidsuttag 

Säkerställa att 
rutinen är känd 
och används 

3 3 9 Kost- 
och 
lokalvår
dschef 

2 
gång/år 

Kontrol
l till-
samm
ans 
med 
ansvari
ga 
kockar 
och 
lokalvå
rdsche
f 

Förvaltn
ingsche
f 

15 
novem
ber 

Kontanthant
ering 

Säkerställa att 
insättningar av 
kontanta medel 
sker minst en 
gång per månad 

2 3 6 Kost- 
och 
lokalvår
dschef 

2 
gång/m
ån 

Fullstä
ndig 
kontroll 

Förvaltn
ingsche
f 

15 
novem
ber 



Rutin/syste
m 

Kontrollmoment 
Sann
olikh
et 

Kons
ekve
ns 

Risk-
bedöm
ning 

Ansvar
ig 

Frekve
ns 

Metod 
Rappor
tering 
till 

Klar 

Verkställand
e av beslut 
från 
samhällsbyg
gnadsnämn
den 

Kontroll av att 
nämndens beslut 
verkställs 

2 4 8 Förvaltn
ingsche
f 

3 
gång/år 

Fullstä
ndig 
kontroll 

Ordföra
nde 

15 
novem
ber 

Verkställand
e av beslut 
från 
kommunfull
mäktige 

Kontroll av att 
beslut som 
kommunfullmäkti
ge tagit 
verkställts 

3 4 12 Adminis
tratör 

2 
gånger/
år 

Fullstä
ndig 
kontroll 

Förvaltn
ingsche
f 

15 
novem
ber 

Kontrollrapport 

Besiktning lekplatser 

Kontrollmoment: Säkerställa att besiktning genomförts på samtliga lekplatser utifrån framtagna rutiner. 

Enhet: Tekniska Enheten Kontroll av process  

Process (rutin/system): Besiktning lekplatser 
Dokumenterad 
processbeskrivning finns 

Ja 

  
Processen fungerar enligt 
processbeskrivningen 

Ja 

    

Funktionskontroll av badplatser 

Intern kontrollpunkt: Säkerställa att funktionskontroll genomförts på samtliga badplatser. 

Enhet: Tekniska enheten Kontroll av process  

Process (rutin/system): Avtal med Miljö & Bygg 
Dokumenterad 
processbeskrivning finns 

Ja 

Övrigt  
Processen fungerar enligt 
processbeskrivningen 

Ja 

Kontroll utförd (datum): Aug 2019 
Processen fungerar utan 
processbeskrivning 

Ja 

Kontrollansvarig: Anders Edwall Processen behöver utvecklas Nej 

Resultat:    

Samtliga badvattenprover tagna enligt rutin, samt extra prover vid okulära kontroller 

Åtgärder:    

Badplatser stängda och avrådan har getts, när prover återigen blev godkända öppnades badplatsen 

Hyresdebitering 

Kontrollmoment: Kontroll av hyreskontrakt, att rätt hyra debiteras. 

Enhet: Tekniska Enheten Kontroll av process  

Process (rutin/system): Fakturasystem 
Dokumenterad 
processbeskrivning finns 

Nej 



Kontrollmoment: Kontroll av hyreskontrakt, att rätt hyra debiteras. 

  
Processen fungerar enligt 
processbeskrivningen 

- 

Kontroll utförd (datum): 4 ggr per år 
Processen fungerar utan 
processbeskrivning 

Ja 

Kontrollansvarig: Chef Tekniska Enheten Processen behöver utvecklas Nej 

Resultat:    

Kontrollerat samtliga externa hyresavtal att allting debiterats för 2019 enligt gällande avtal 

Åtgärder:    

Inga felaktigheter 

Inköp gällande fastighet 

Kontrollmoment: Att gällande inköpsrutiner följs och att inköpen följer villkoren i ramavtalen. 

Enhet: Tekniska Enheten Kontroll av process  

Process (rutin/system): Fakturasystem 
Dokumenterad 
processbeskrivning finns 

Nej 

  
Processen fungerar enligt 
processbeskrivningen 

- 

Kontroll utförd (datum): Dec 2019 
Processen fungerar utan 
processbeskrivning 

Ja 

Kontrollansvarig: Chef Tekniska Enheten Processen behöver utvecklas Nej 

Resultat:    

Fem stickprov gjordes på fakturor, samtliga stämde gentemot ramavtalets villkor. 

Åtgärder:    

Kontroll skedde gentemot El, Bygg, VVS och Markentreprenad 

Upphandling - byggentreprenad 

Kontrollmoment: Genomgång av under året utförda upphandlingar. 

Enhet: Tekniska Enheten Kontroll av process  

Process (rutin/system): Lex/fakturasystem 
Dokumenterad 
processbeskrivning finns 

Nej 

  
Processen fungerar enligt 
processbeskrivningen 

- 

Kontroll utförd (datum): Dec 2019 
Processen fungerar utan 
processbeskrivning 

Ja 

Kontrollansvarig: Chef Tekniska Enheten Processen behöver utvecklas Nej 

Resultat:    

Tre större upphandlingar har kontrollerats. Samtlig dokumentation finns inklusive fakturor och upphandlat pris 
stämde med utfallet 

Åtgärder: Inga    

Avrop mot ramavtal entreprenörer gällande fastighet 

Kontrollmoment: Alla avrop mot ramavtalsentreprenörer skall vara skriftliga och dokumenteras. 



Enhet: Tekniska Enheten Kontroll av process  

Process (rutin/system): Fakturasystem 
Dokumenterad 
processbeskrivning finns 

Nej 

  
Processen fungerar enligt 
processbeskrivningen 

- 

Kontroll utförd (datum): Dec 2019 
Processen fungerar utan 
processbeskrivning 

Ja 

Kontrollansvarig: Chef Tekniska Enheten Processen behöver utvecklas Nej 

Resultat:    

Fem stickprov har gjorts gällande avrop från ramavtal. Fakturor stämde inte gällande kontrollen av snöröjnings 
avtalet. Pengar krävdes åter och återbetalades 

Åtgärder:    

Viktigheten gällande ansvar och kontroll av fakturor för gransknings, mottagnings och slutattestanterna har gåtts 
igenom. Uppföljning kommer ske 2020. 

Fakturering VA-avgifter 

Kontrollmoment: Kontroll av abonnentuppgifter i databasen så de är fullständiga och korrekta. 

Enhet: Samhällsbyggnadsförvaltningen Kontroll av process  

    

Process (rutin/system): 
Kontrollerna sker kontinuerligt under året 
då databasen används dagligen. 

Dokumenterad 
processbeskrivning finns 

 

  
Processen fungerar enligt 
processbeskrivningen 

 

Kontroll utförd (datum): Kontinuerligt under året 
Processen fungerar utan 
processbeskrivning 

 

Kontrollansvarig: Mathias Karlsson Processen behöver utvecklas  

Resultat:    

Uppgifterna i abonnentdatabasen är fullständiga och korrekta 

Åtgärder:    

Specialkost 

Kontrollmoment: Säkerställa att rutinen är känd och används. 

Enhet: Kost Kontroll av process  

Process (rutin/system): Rutiner för specialkost 
Dokumenterad 
processbeskrivning finns 

Ja 

  
Processen fungerar enligt 
processbeskrivningen 

Ja 

Kontroll utförd (datum): 1 gång/mån 
Processen fungerar utan 
processbeskrivning 

 

Kontrollansvarig: Driftchefer Processen behöver utvecklas Ja 

Resultat:    

Rutinen har i stort fungerat tillfredsställande, det har dock funnits behov av vissa förtydligande 

Åtgärder:    

Anmälningsrutinerna kring tillbud har förtydligats, tidigare fanns endast rutiner när något inträffat. 



Beställningsrutiner 

Kontrollmoment: Säkerställa att avtal för upphandling följs. 

Enhet: Kost Kontroll av process  

Process (rutin/system): Beställning av livsmedel 
Dokumenterad 
processbeskrivning finns 

Nej 

  
Processen fungerar enligt 
processbeskrivningen 

 

Kontroll utförd (datum): Kontinuerligt varje månad 
Processen fungerar utan 
processbeskrivning 

Ja 

Kontrollansvarig: Driftchefer, Enhetschef Processen behöver utvecklas Ja 

Resultat:    

Driftcheferna kontrollerar kontinuerligt hur kökens beställningar görs. Kökens egna rutiner fungerar, 
vårdavdelningarnas rutiner behöver att ses över, se anteckning 

Åtgärder:    

Införande av Matilda under våren 2020 

 

Vikarieanskaffning samt övertidsuttag 

Kontrollmoment: Säkerställa att rutinen är känd och används. 

Enhet: Kost Kontroll av process  

Process (rutin/system): Vikarieanskaffning 
Dokumenterad 
processbeskrivning finns 

Ja 

  
Processen fungerar enligt 
processbeskrivningen 

Ja 

Kontroll utförd (datum): 
Varje månad i samband med ekonomisk 
uppföljning 

Processen fungerar utan 
processbeskrivning 

 

Kontrollansvarig: Driftchef/enhetschef Processen behöver utvecklas Ja 

Resultat:    

Åtgärderna har givit ett positivt resultat. 

Åtgärder:    

Innan Vikarie tillsätts eller övertid beslutas ska Driftchef tillfrågas, utfallet jämfört med 2018 är följande: 

Kostnaden för timvikarier har minskat med ca 21 % 

Kostnaden för övertid har minskat med ca 38 % 

Kostnaden för sjuklön har minskat med ca 45 % 

Totalkostnaden har minskat med ca 30 % 

Kontanthantering 

Kontrollmoment: Säkerställa att insättningar av kontanta medel sker minst en gång per månad. 

Enhet: Kost Kontroll av process  

Process (rutin/system): Kontanthantering 
Dokumenterad 
processbeskrivning finns 

Ja 

  
Processen fungerar enligt 
processbeskrivningen 

Ja 



Kontroll utförd (datum):  
Processen fungerar utan 
processbeskrivning 

Nej 

Kontrollansvarig: Driftchef Processen behöver utvecklas Ja 

Resultat:    

Rutinen fungerar inte på alla enheterna 

Åtgärder:    

Förtydligande av rutinerna samt dialog med ekonomiavdelningen 

 

Verkställande av beslut från samhällsbyggnadsnämnden 

Kontrollmoment: Kontroll av att nämndens beslut verkställs. 

Enhet: Samhällsbyggnadsförvaltningen Kontroll av process  

Process (rutin/system): 
Genomgång av beslut som kräver 
återkoppling till nämnden 

Dokumenterad 
processbeskrivning finns 

 

  
Processen fungerar enligt 
processbeskrivningen 

 

Kontroll utförd (datum): 2019-12-12 
Processen fungerar utan 
processbeskrivning 

 

Kontrollansvarig: Mathias Karlsson Processen behöver utvecklas  

Resultat:    

Samtliga beslut har verkställts 

Åtgärder:    

Genomgång av nämndens beslut har gjorts och beslut som kräver återkoppling till nämnden har verkställts. Detta 
gäller t ex lokalbanken som tas upp varje nämndsmöte och där avstämning sker i särskilt dokument. 

Verkställande av beslut från kommunfullmäktige 

Kontrollmoment: Kontroll av att beslut som kommunfullmäktige tagit verkställts. 

Enhet: Samhällsbyggnadsförvaltningen Kontroll av process  

Process (rutin/system): 
Kontroll av att beslut som 
kommunfullmäktige tagit verkställs 

Dokumenterad 
processbeskrivning finns 

 

  
Processen fungerar enligt 
processbeskrivningen 

 

Kontroll utförd (datum): 2019-12-12 
Processen fungerar utan 
processbeskrivning 

 

Kontrollansvarig: Mathias Karlsson Processen behöver utvecklas  

Resultat:    

Två stycken beslut från kommunfullmäktige har inte verkställts av Samhällsbyggnadsnämnden under 2019. 

Åtgärder:    

Ärendena kommer att behandlas på Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde den 19 februari respektive 25 mars 
2020. 

 

 

 



Barn- och utbildningsnämnd 

Plan 

Rutin/syste
m 

Kontrollmoment 
Sann
olikh
et 

Kons
ekve
ns 

Risk-
bedöm
ning 

Ansvar
ig 

Frekve
ns 

Metod 
Rappor
tering 
till 

Klar 

Utredningsti
d barn och 
familj 

Att säkerställa att 
utredningstider 
inom barn och 
familjs 
verksamhet följer 
gällande 
lagstiftning samt 
att det finns 
fungerande 
rutiner som 
säkerställer detta 

3 4 12 Förste 
socials
ekreter
are 

2 ggr år Fullstä
ndig 
kontroll 

Förvaltn
ingsche
f 

1 juni 
och 1 
decem
ber 

Utdrag ur 
belastningsr
egister för ej 
tillvidare 
anställdpers
onal 

Att säkerställa att 
personal som 
inte är 
tillsvidareanställd 
och inte är 
anställd via 
Vikariebanken 
lämnar utdrag 
från 
belastningsregistr
et årligen och att 
det finns väl 
fungerande 
rutiner för detta 

3 4 12 Område
schefer 

2 ggr/år Stickpr
ov 

Förvaltn
ingsche
f 

1 juni 
och 1 
dec 

Arkivering/g
allring 

Att säkerställa att 
det finns väl 
fungerande 
rutiner för 
arkivering och 
gallring som följer 
gällande 
lagstiftning samt 
att dessa rutiner 
följs 

3 3 9 Adminis
tratör 

2 ggr/år Stickpr
ov 

Förvaltn
ingsche
f 

1 juni 
och 1 
decem
ber 

Hantering av 
personuppgi
fter 

Att säkerställa att 
personuppgifter 
behandlas enligt 
den nya 
dataskyddsförord
ningen 

4 4 16 Adminis
tratör 

2 ggr/år Stickpr
ov 

Förvaltn
ingsche
f 

1 juni 
och 1 
decem
ber 

Rutiner för 
synpunkter 
och 
klagomål 

Att säkerställa att 
varje enhet har 
rutiner för 
synpunkts- och 
klagomålshanteri
ng 

4 2 8 Område
schefer, 
enhetsc
hefer 
barn 
och 
familj 
samt 
kultur 
och 
fritid 

1 gång Fullstä
ndig 
kontroll 

Förvaltn
ingsche
f 

1 juni 

Elevers rätt 
till utbildning 
och särskilt 
stöd 

Att säkerställa att 
det finns rutiner 
kring pedagogisk 
utredning och 
dokumentation 

4 4 16 Verksa
mhetsut
vecklar
e 

2 ggr år Fullstä
ndig 
kontroll 

Förvaltn
ingsche
f 

1 juni 
och 1 
decem
ber 

Studie- och 
yrkesvägled
ning 

Att skapa 
gemensamma 
rutiner för studie- 
och 

3 3 9 Område
schef 
grundsk
ola, 

2 ggr år Fullstä
ndig 
kontroll 

Förvaltn
ingsche
f 

1 juni 
och 1 
decem
ber 



Rutin/syste
m 

Kontrollmoment 
Sann
olikh
et 

Kons
ekve
ns 

Risk-
bedöm
ning 

Ansvar
ig 

Frekve
ns 

Metod 
Rappor
tering 
till 

Klar 

yrkesvägledning 
inom grundskola 
och 
gymnasie/vux 

område
schef 
gymnas
ie/vux 

Ensamarbet
e 

Riskanalyser på 
hela kultur och 
fritid 

4 3 12 Bibliote
kschef, 
fritidsgå
rdschef, 
sim- 
och 
ishallsc
hef, 
rektor 
musiksk
ola 

2 ggr år Fullstä
ndig 
kontroll 

Förvaltn
ingsche
f 

1 juni 
och 1 
decem
ber 

          

Kontrollrapport 

Kontrollmoment: 
Att säkerställa att utredningstider inom barn och familjs verksamhet följer gällande 
lagstiftning samt att det finns fungerande rutiner som säkerställer detta 

Enhet: Barn och familj Kontroll av process  

Process (rutin/system): Utredningstid barn och familj 
Dokumenterad 
processbeskrivning finns 

Ja 

  
Processen fungerar enligt 
processbeskrivningen 

Nej 

Kontroll utförd (datum): December 2019 
Processen fungerar utan 
processbeskrivning 

- 

Kontrollansvarig: Förste socialsekreterare Processen behöver utvecklas Ja 

Resultat:    

Under 2019 har utredningstiderna kontrollerats månadsvis. Under andra halvåret 2019 har försenade utredningar 
minskat successivt. Vid utgången av 2019 är 16 % av utredningarna inte slutförda inom lagstadgad tid. 

Åtgärder:    

Rutiner för genomläsning av utredningar har ändrats för att förhindra onödiga dröjsmål.  
Fortsatt arbete med att effektivisera utredningsprocessen pågår i dialog med socialsekreterarna.  
Handlingsplaner har upprättats med de handläggare som har hög andel försenade utredningar. 

 

Kontrollmoment: 
Att säkerställa att personal som inte är tillsvidareanställd och inte är anställd via 
Vikariebanken lämnar utdrag från belastningsregistret årligen och att det finns väl 
fungerande rutiner för detta 

Enhet: Förskola, grundskola, gymnasieskola Kontroll av process  

Process (rutin/system): 
Utdrag ur belastningsregister för ej 
tillsvidareanställd personal 

Dokumenterad 
processbeskrivning finns 

Nej 

  
Processen fungerar enligt 
processbeskrivningen 

- 

Kontroll utförd (datum): December 2019 
Processen fungerar utan 
processbeskrivning 

Nej 

Kontrollansvarig: Områdeschefer Processen behöver utvecklas Ja 

Resultat:    

Enligt stickprovskontroller finns det utdrag på en del enheter, men inte alla. Visstidsanställdas belastningsutdrag 
förnyas inte alltid efter ett år. 

Åtgärder:    



Kontrollmoment: 
Att säkerställa att personal som inte är tillsvidareanställd och inte är anställd via 
Vikariebanken lämnar utdrag från belastningsregistret årligen och att det finns väl 
fungerande rutiner för detta 

Rutin för att förnya belastningsutdrag för visstidsanställda efter ett år kommer upprättas av HR. Denna kontrolluppgift 
kommer följas upp igen i intern kontroll 2021. 

 

Kontrollmoment: 
Att säkerställa att det finns väl fungerande rutiner för arkivering och gallring som följer 
gällande lagstiftning samt att dessa rutiner följs 

Enhet: 
Samtliga enheter inom Barn- och 
utbildningsförvaltningen 

Kontroll av process  

Process (rutin/system): Arkivering/gallring 
Dokumenterad 
processbeskrivning finns 

Ja 

  
Processen fungerar enligt 
processbeskrivningen 

Ja 

Kontroll utförd (datum): December 2019 
Processen fungerar utan 
processbeskrivning 

- 

Kontrollansvarig: Administratör Processen behöver utvecklas Nej 

Resultat:    

Sydarkivera genomförde i juni en tillsyn och de anser att barn- och utbildningsförvaltningen har god kännedom och 
kontroll över sin informationshantering. Informationshanteringsplanerna och arkivbeskrivningarna är uppdaterade. 

Åtgärder:    

Fortsätta arbetet med att informera och medvetandegöra alla medarbetare i förvaltningen. 

 

Kontrollmoment: Att säkerställa att personuppgifter behandlas enligt den nya dataskyddsförordningen 

Enhet: 
Samtliga enheter inom Barn- och 
utbildningsförvaltningen 

Kontroll av process  

Process (rutin/system): Hantering av personuppgifter 
Dokumenterad 
processbeskrivning finns 

Ja 

Övrigt:  
Processen fungerar enligt 
processbeskrivningen 

Nej 

Kontroll utförd (datum): December 2019 
Processen fungerar utan 
processbeskrivning 

- 

Kontrollansvarig: Administratör Processen behöver utvecklas Ja 

Resultat:    

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 21/5-19 Riktlinjer för personuppgiftsbehandling och förvaltningschefen har 
beslutat gällande rutiner. 

Åtgärder:    

Fortsatt information och implementering av riktlinjer och rutiner i hela förvaltningen. Personuppgiftsbiträdesavtal 
upprättas inte alltid innan personuppgiftsbehandlingen påbörjas, lyftas till ledningsgruppen för fortsatt information och 
implementering under 2020. 

 

 

 

 

Kontrollmoment: Att säkerställa att varje enhet har rutiner för synpunkts- och klagomålshantering 

Enhet: 
Samtliga enheter inom Barn- och 
utbildningsförvaltningen 

Kontroll av process  

Process (rutin/system): Rutiner för synpunkter och klagomål 
Dokumenterad 
processbeskrivning finns 

Ja 

  
Processen fungerar enligt 
processbeskrivningen 

Ja 

    



Kontrollmoment: Att säkerställa att personuppgifter behandlas enligt den nya dataskyddsförordningen 

Kontroll utförd (datum): December 2019 
Processen fungerar utan 
processbeskrivning 

- 

Kontrollansvarig: 
Områdeschefer, enhetschefer barn och 
familj samt kultur och fritid 

Processen behöver utvecklas Nej 

Resultat:    

Det finns fungerande rutiner för varje enhet gällande synpunkts- och klagomålshantering. På varje enhets hemsida 
finns hänvisning till kommunens synpunkter och felanmälan. 

Åtgärder:    

 

 

Kontrollmoment: Att säkerställa att det finns rutiner kring pedagogisk utredning och dokumentation 

Enhet: Grundskola Kontroll av process  

Process (rutin/system): Elevers rätt till utbildning och särskilt stöd 
Dokumenterad 
processbeskrivning finns 

Ja 

  
Processen fungerar enligt 
processbeskrivningen 

Nej 

Kontroll utförd (datum): December 2019 
Processen fungerar utan 
processbeskrivning 

- 

Kontrollansvarig: Verksamhetsutvecklare Processen behöver utvecklas Ja 

Resultat:    

Kontrollen är genomförd med stickprov enligt nedan och genomförd av centrala elevhälsoteamet. Resultatet visade 
att flera delar av dokumentationen har brister i både pedagogisk utredning och åtgärdsprogram. 

Åtgärder:    

Centrala elevhälsan har genomfört utbildning av grundskolans speciallärare och specialpedagoger. Kommunen har 
ett tvåårigt avtal med SPSM där ökad tillgänglighet i lärmiljön och arbetet med pedagogisk utredning och 
åtgärdsprogram ingår.  
Fortsatt uppföljning kommer att komplettera den genomförda kontrollen genom stickprov där varje grundskoleenhet 
skickar vart femte åtgärdsprogram med pedagogisk utredning till Centrala elevhälsoteamet för kontroll. Detta sker 
den 31 maj och 30 november. 

 

Kontrollmoment: 
Att skapa gemensamma rutiner för studie- och yrkesvägledning inom grundskola och 
gymnasie/vux 

Enhet: Grundskola, gymnasieskola Kontroll av process  

Process (rutin/system): Studie- och yrkesvägledning 
Dokumenterad 
processbeskrivning finns 

Nej 

  
Processen fungerar enligt 
processbeskrivningen 

- 

Kontroll utförd (datum): December 2019 
Processen fungerar utan 
processbeskrivning 

Nej 

Kontrollansvarig: 
Områdeschef grundskola, områdeschef 
gymnasie/vux 

Processen behöver utvecklas Ja 

Resultat:    

Arbetet med rutiner är igång och idag finns det inbokade möten en gång i månaden fr.o.m. höst 2019 t.o.m. våren 
2020. Arbetet med att ta fram en Handlingsplan ska vara gjort till 15 mars 2020. Där ska det framgå en röd tråd vad 
det gäller studieplanering och studieprogression, främst för nyanlända och flerspråkiga. SE 200108 

Åtgärder:    

Arbetet pågår sedan vt-19 och beräknas vara klart juni 2020 

 

Kontrollmoment: Riskanalyser på hela kultur och fritid 

Enhet: Kultur och fritid Kontroll av process  I 



Process (rutin/system): Ensamarbete 
Dokumenterad 
processbeskrivning finns 

Nej 

  
Processen fungerar enligt 
processbeskrivningen 

- 

Kontroll utförd (datum): December 2019 
Processen fungerar utan 
processbeskrivning 

Ja 

Kontrollansvarig: 
Bibliotekschef, fritidsgårdschef, sim- och 
ishallschef, rektor musikskola 

Processen behöver utvecklas Ja 

Resultat:    

Frågan kontrolleras regelbundet i samband med skyddsronder och diskuteras på APT. Ensamarbete förekommer på 
grund av att verksamheten kräver öppethållande under morgontid och kvällstid och för att personal saknas till 
exempel på biblioteksfilialer. 

Åtgärder:    

Regelbunden kontroll, samt se över att det finns personlarm till medarbetare. 

 

Hälsa- och välfärdsnämnd 

Plan 

Rutin/syste
m 

Kontrollmoment 
Sann
olikh
et 

Kons
ekve
ns 

Risk-
bedöm
ning 

Ansvar
ig 

Frekve
ns 

Metod 
Rappor
tering 
till 

Klar 

Riktlinjer 
trygg 
hemgång 

Säkerställa att 
riktlinjer efterlevs 

3 3 9 Område
schef 
och 
MAS 

Varann
an 
månad 

Casedi
skussi
on 

Förvaltn
ingsche
f 

Ja 

Avvikande 
händelser 

Kvalitetssäkra 
processen 

3 4 12 Verksa
mhetsut
vecklar
e, MAS 

2 ggr/år Samm
anställ
a 
inkomn
a 
händel
ser 

Förvaltn
ingsche
f 

Ja 

Förändrad 
delegationso
rdning 

Säkerställa att 
medarbetare har 
kunskap om och 
följer antagen 
delegationsordni
ng 

3 4 12 Område
schefer 

1 
gng/år 

Inform
ation 
till 
chefer 

Förvaltn
ingsche
f 

Ja 

Uppfölning 
av 
individuella 
mål i 
hemtjänsten 

Säkerställa att 
uppföljning av 
individuella mål 
görs enligt rutin 

3 3 9 Område
schef 

2 ggr/år Stickpr
ov 
25 % 

Förvaltn
ingsche
f 

Ja 

Kontrollrapport 

Kontrollmoment: Säkerställa att riktlinjer gällande Trygg hemgång efterlevs 

Enhet: Äldreomsorg Kontroll av process  

Process (rutin/system): Trygg hemgång 
Dokumenterad 
processbeskrivning finns 

Ja 

  
Processen fungerar enligt 
processbeskrivningen 

Ja 

Kontroll utförd (datum): 20191217 
Processen fungerar utan 
processbeskrivning 

 

Kontrollansvarig: Områdeschefer Processen behöver utvecklas Ja 



Kontrollmoment: Säkerställa att riktlinjer gällande Trygg hemgång efterlevs 

Resultat:    

Riktlinjer är väl kända och efterlevs i verksamheterna. Antalet personer som kommer hem från sjukhuset och får 
insats trygg hemgång ökar stadigt. 

Åtgärder:    

Utveckling av denna processen är ständigt pågående; delvis beroende på omvärldens krav och delvis beroende på 
att vi lär oss och känner oss tryggare i processen. 

 

 

Kontrollmoment: Kvalitetssäkra processen avvikande händelse 

Enhet: Hälsa och välfärd Kontroll av process  

Process (rutin/system): Avvikande händelse 
Dokumenterad 
processbeskrivning finns 

Ja 

  
Processen fungerar enligt 
processbeskrivningen 

Nej 

Kontroll utförd (datum): 190729, 200206 
Processen fungerar utan 
processbeskrivning 

Nej 

Kontrollansvarig: Emma Frostensson, Lina Bengtsson Processen behöver utvecklas Ja 

Resultat:    

Genomgång gjordes 190729 av inkomna avvikande händelser. Det konstaterades att avvikande händelser 
registrerades mer i vissa verksamheter än i andra. Åtgärd som vidtogs var att alla chefer informerades om resultatet 
och ombads att efter sommaren ha en information på APT kring rutiner för avvikande händelser. Särskild vikt skulle 
läggas i de verksamheter där inga eller väldigt få avvikande händelser registrerats. Under 2019 har totalt 13 lex Sara 
rapporter gjorts, alla inom äldreomsorg och LSS, ingen av dem har lett till en anmälan till IVO. Ingen lex Maria är 
gjord under 2019. Fortfarande ser vi ett mönster i att vissa verksamheter registrerar betydligt färre avvikande 
händelser än andra och i just de verksamheterna krävs än mer intensiv informationsspridning. 

Åtgärder:    

Fortsatta informationsåtgärder bland personal för att säkerställa att avvikande händelser registreras. Information om 
avvikande händelser finns i förvaltningens årshjul och ska hanteras på minst ett APT om året. Riskbedömning och 
egenkontroll finns avseende processerna för avvikande händelser och risker, lex Sarah och synpunkter och 
klagomål. 

 

Kontrollmoment: Uppföljning av individuella mål i hemtjänsten 

Enhet: Hemtjänsten Kontroll av process  

Process (rutin/system): 
IBIC; delprocess genomförande av 
beslutade insatser 

Dokumenterad 
processbeskrivning finns 

Ja 

  
Processen fungerar enligt 
processbeskrivningen 

Ja 

Kontroll utförd (datum): 20191216 
Processen fungerar utan 
processbeskrivning 

 

Kontrollansvarig: Mensur Numanspahic Processen behöver utvecklas Ja 

Resultat:    

Vid biståndsbeslut ska individuella mål med beviljade insatser sättas upp tillsammans med den enskilde. Dessa mål 
ska hemtjänsten arbeta efter. Uppföljningen visar att processen har kommit igång men inte i den omfattning som är 
önskvärt. Under 2019 har dialogen förts med berörda enhetschefer och rutinen har anpassats till respektive grupps 
teamarbete. 

Åtgärder:    

Enhetscheferna ska gå utbildning i IBIC (en enhetchef har gjort det under 2019) för att kunna knyta in målarbete till 
IBIC-processen. Se även bifogad flödesschema. 

 

 



Kontrollmoment: Delegationsordning är känd och efterlevs i verksamheterna 

Enhet: Hälsa och välfärdsförvaltningen Kontroll av process  

Process (rutin/system): Delegationsordning 
Dokumenterad 
processbeskrivning finns 

Ja 

  
Processen fungerar enligt 
processbeskrivningen 

Ja 

Kontroll utförd (datum): 20191217 
Processen fungerar utan 
processbeskrivning 

 

Kontrollansvarig: Områdeschefer Processen behöver utvecklas Ja 

Resultat:    

Berörda medarbetare känner väl till delegationsordning och använder den aktivt i sitt arbete. 

Åtgärder:    

Delegationsordning ändras utifrån ändringar i lagar, förordningar samt ändringar i organisationen. 
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FJÄRRVÄRME I OSBY AB Datum Diarienummer 

R~pport -intern kontroll 

Kontrollerna har genomförts i enlighet med antagen plan för intern kontroll. 

Rapporten avser granskning av: Attestrutiner 

'2.0'f9t1 I 

~bsSlarib I 

Ältesl1ist1rm1m.1~ive riafftnt~el<ni,lg'fprov 
En aä•ng"Rer ~i.:. s.~ll-~§! d.J.n 1/3 
KnBers·Pettersson 

Resultat av granskninaen: 

0~ 

"-· 

--f,,_6!!/ ~ __ vl!l(~~~:11 ~-A 
fl!::1 ---- -JS Nilsson 

Anders Pettersson Vd 

L201s-1 1 

-



FJÄRRVÄRME I OSBY AB Datum Diarienummer 

·Rapport -intern kontroll 

Kontrollerna har genomförts i enlighet med antagen plan för intern kontroll. 

Rapporten avser granskning av: Attester 

1 2019-2 1 

20J9;2 I ... Attester:. 'Köntroffatt i>esh.its-och' m'öt(agJiiil"gsattest skett av två olil<a 
persooer. Tyå gång~.r oer år, 5 stickpr,o"\lltilllalle den 1/,6 och 1/11 

Ah$V~rig I Anders Pettefsson 
. -.. . -

Resultat av granskningen: 

()i{ 

.. ~ 

~LlMp-n ~ ~ :::nus Nilsson ~ arl-Magnus Nilsson " 

Anders Pettersson Vd 



FJÄRRVÄRME I OSBY AB Datum Diarienummer 

Rapport -intern kontroll 

Kontrollerna har genomförts i enlighet med antagen plan för intern kontroll. 

Rapporten avser granskning av: Upphandling 

2M9-3' 

Arisvai:i 

0pphanaling 
e.ttÄrege_lye_r~~i ,för u 
Anders Pefterssoh 

Resultat av granskningen: 

Ol<_ 

Vidtagna åtgärder: 

I 

1_~019-3 1 

Underskrift handläggare 

Anders Pettersson ~aa. L«~fbJ =-Magnus Nilsso - Vd 



FJÄRRVÄRME I OSBY AB Datum Diarienummer ! 2018-04 ! 

!Rapport -intern kontroll 

Kontrollerna har genomförts i enlighet med antagen plan för intern kontroll. 

Rapporten avser granskning av: Lönerapportering 

-2p;1,914· 'I tonefäppoi!tir.ing -Rili'.i'liglfetsl>ettöm""öing <>'"c11 ätt rätt J>'ersbn attester-ät 

.«nsvari , I ft,!.,.,,.~g An8ers Pettersson 

Resultat av granskningen: 
F 

Vidtagna åtgärder: 

1, 

Underskrift handläggare 

Anders Pettersson 

Dk_ 

~ ~;~ tm ll1 rj Vd 

-
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FJÄRRVÄRME I OSBY AB Datum Diarienummer 

Rapport -intern kontroll 

Kontrollerna har genomförts i enlighet med antagen plan för intern kontroll. 

Rapporten avser granskning av: IT-säkerhet 

·2019.::7 I '11" -säkerhet vid arbetsplatsen 
Stickproy 1 arbetsplats / mån_a(I 

AO$'l}li;ig I Anclers Pettersson 

Resultat av 

Ok_ 

Vidtagna åtgärder: 

( 2019-7 

-"''"''w 

~~~ Underskrift handläggare 

Anders Pettersson -~DttP-Lu ~~ ::Magnus Nilsson 

Vd ---· 



INTERN KONTROLLPLAN 2019 Industrihus i Osby AB 

Rapport Rapport Väsent- Riskbe- Redovisas 
nr Rutin/system Kontrollmoment Kontrollansvar Frekvens Metod till lighet dämning senast 

Attestlista inkl namnteck-
2019-1 Attestrutiner ningsprov Nils-Åke Cesar En gång/år Kontroll Vd Allvarlig Möjlig 1/3 2020 

Kontroll att besluts- och 

I 
Urval 

granskningsatt skett av Stickprov 
2019-2 Attester två olika personer Nils-Åke Cesar En gång/år 10 takt Vd Kännbar Möjlig 1/3 2020 

Att regelverket för I Stickprov 
upphandling följts 1 upphandling / 

2019-3 Upphandling Nils-Åke Cesar En gång/år person Vd Allvarlig Möjlig 1/3 2020 
Ersättnings Rimlighetsbedömning I 

2019-4 rapportering Att rätt person attesterat Nils-Åke Cesar En gång/år Stickprov Vd Kännbar Möjlig 1/3 2020 
Att gälland inköpsrutiner I följs och att inköpen följer Stickprov 

2019-5 Inköp villkoren i ramavtalen Nils-Åke Cesar En gång/år Sinköp Vd Kännbar Möjlig 1/3 2020 

I 
2019-6 Styrelsebeslut Uppföljning av styrelsebeslut Nils-Åke Cesar En gång/år Stickprov Vd Kännbar Möjlig 1/3 2020 

Allvarlig 4 8 12 16 
Kännbar 3 6 9 12 
Lindrig 2 4 6 8 
Försumbar 1 4 3 4 

Osannolik Mindre sannolik Möjlig Sannolik 



INDUSTRIHUS I OSBY AB Datum Diarienummer 

1Rapport - intern kontroll · . - - . - ·- ._ __ , ~~ ... - - ... - - _... •·. - __ ..,. . -

Kontrollerna har genomförts i enlighet med antagen plan för intern kontroll. 

Rapporten avser granskning av: Attestrutiner 

120.19-1 I 

Underskrift h ~äggare 

Nils-Åke Cesar 

~qf#.Jf/Wl~--
Vd 



INDUSTRIHUS I OSBY AB Datum Diarienummer 12019-2 I 

♦ 
Kontrollerna har genomförts i enlighet med antagen plan för intern kontroll. 

Rapporten avser granskning av: Attester 

~j ,tu t hfv/s----_ 
r - agnus Nilsson 1 

Vd 



INDUSTRIHUS I OSBY AB Datum Diarienummer 

r-·····- ··- -- .- --····---- . 
,~ap~o~_- ~~t~~r:'~ ~!)n!~oll 

Kontrollerna har genomförts i enlighet med antagen plan för intern kontroll. 

Rapporten avser granskning av: Upphandling 

12019.3 I 



INDUSTRIHUS I OSBY AB Datum Diarienummer 

..,. ... ! 

Kontrollerna har genomförts i enlighet med antagen plan för intern kontroll. 

Rapporten avser granskning av: Ersättningsrapportering 

• 
Underskrift handläggare 

Nils-Åke Cesar 

Carl-Magnus Nilsson 

Vd 

· 12019-04 



INDUSTRIHUS I OSBY AB Datum Diarienummer 

Kontrollerna har genomförts i enlighet med antagen plan för intern kontroll. 

Rapporten avser granskning av: Inköp 
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Carl-Magnus Nilsson 
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~Rapp}?rt - intern kontroll __ ~, ______ l 

Kontrollerna har genomförts i enlighet med antagen plan för intern kontroll. 

Rapporten avser granskning av: Styrelsebeslut 

Underskrirrliandläggare 

Nils-Åke Cesar 

12019-s I 



- November 2019 w 
pwc 



Innehållsförtecl<ning 

Inledning 3 
Uppdrag 3 

Met"od och Avgränsning 3 

Resultat 4 
Avrop mot ramavtal (2019-1) 4 

Faktura/attest/delegation (2019-2) 4 

Beslutslogg (2019-3) 4 

Resor och Representation (2019-4) 5 

Arbetsmiljöarbetet (2019-5) 5 

Felanmälningar (2019-6) 5 

Miljöarbetet (2019-7) 6 

Uthyrning (2019-8) 6 

Rekommendationer. 7 

- 2 lnternkontrollplan 2019 - Granskningsrapport I Osbybostäder AB 

pwc 



-pwc 

Inledning 

Uppdrag 

PwC har utfört en granskning av Osbybostäder AB i enlighet med bolagets internkontrollplan för 2019, fastställd av styrelsen 

2018-12-21. Granskningen har omfattat åtta olika rutiner där ett kontrollmoment har granskats för respektive rutin. 

Metod och Avgränsning 

Granskningen har omfattat en genomgång av olika styr- och policydokument kopplat till internkontrollplanens respe_ktive 

område för ati kunna bedöma att rutinerna och dess kontrollmoment är ändamålsenliga ur ett internt kontrollperspektiv. 

Kompletterande intervjuer har utförts med Administrativ chef, VD och övrig berörd personal. PwC har utfört 

stickprovskontroller enligt de instruktioner som har angivits i interrikontrollplanen· för 2019 för att granska om kontrollerna är 

implementerade i enlighet med gällande styr-_och policydokument. Granskningen har utförts under november månad 2019 

och omfattat perioden från januari 2019 och framåt. 
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Resultat 
Nedan följer en sammanfattande beskrivning av utförd granskning avseende fastställda rutiner med tillhörande 

kontrollmoment såsom vi uppfattat dem i bolagets internkontrollplan 2019. Respektive rutin har beskrivits under separata 
avsnitt. 

Avrop mot ramavtal (2019-1 ) 

Kontrollmoment 

Kontrollmomentet vill säkerställa att inga inköp görs utanför ramavtal i den mån sådana tecknats. 

Genomförd granskning 

Initialt har vi genomfört intervju av berörd personal för att uppnå en förståelse för rutinen samt att erhålla en uppfattning om 

omfattningen av tecknade ramavtal. Vi vill även säkerställa att det sker en effektiv kommunikation inom organisationen över 

vilka ramavtal som finns och, inte minst, vilka som tecknats i närtid. Därefter har en stickprovsvis granskning (5 st) vidtagit 
med inhämtning av inköpsfakturor och ramavtal samt avstämning dem emellan. 

Slutsats 

Vi har vid denna granskning inte identifierat några inköp som har gjorts utanför gällande ramavtal. 

Faktura/attest/delegation (2019-2) 

Kontmllmoment 

Kontrollmomentet vill säkerställa att betalda inköp är utförda utan avvikelse alterriativt att produkter är mottagn1,1 utan 

anmärkning. Vidare ska fakturerade varor/tjänster kontrolleras av attestansvarig mot avtal/order. Sh.Jtligen vill 

kontrollmomentet säkerställa att beslutad delegationsordning följs och· att kostnaden hör till verksamheten._ 

Genomförd granskning 

Initialt har vi inhämtat fastställd attestinstruktion och delegationsordning. Därefter har stickprovsvis granskning av 

inköpsfakturor (10 st) genomförts genom avstämning mot fastställd attestinstruktion och delegationsordning. 

Slutsats 

Vi har vid denna granskning inte identifierat några inköp som gjorts utanför ovan beskrivna kontrollmoment. 

Beslutslogg (2019-3) 

Kontrollmoment 

· Kontrollmomentet vill säkerställa att fattade styrelsebeslut och utdelade ansvarsområden loggas och följs upp i det löpande 
styrelsearbetet. 

Genomförd granskning 

Vi kan konstatera att bolaget under 2019 fram till vår granskning av internkontrollplanen inte tillämpat beslutslogg i det 

löpande styrelsearbetet. Den föreliggande beslutsloggen har blivit upprättad först i samband med vår granskning av 
internkontrollplanen. 
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Slutsats 

Bolagets styrelse har fram till vår granskning av internkontrollplanen inte tillämpat beslutslogg i det löpande styrelsearbetet. 

Vår rekommendation är att beslutsloggen blir en naturlig del av det löpande styrelsearbetet och framöver utgör ett levande 
och stödjande dokument för bolagets styrelse. 

Resor och Representation (2019-4) 

Kontrollmoment 

Kontrollmomentet vill.säkerställa att bolagets rese- och representationspolicy följs .. 

Genomförd granskning 

Initialt har vi inhämtat bolagets Policy för alkohol och droger respektive Fordons & resepolicy, vilka i internkontrollplanen 

benämns rese- och representationspolicy. Därefter har stickprovsvis granskning av fakturor och kvitton (totalt 7 st) 

genomförts genom avstämning mot respektive fastställd policy. 

Slutsats 

Vi har vid denna granskning inte identifierat några avvikelser från respektive fastställd policy, tillsammans benämnda rese
och representationspolicy. 

Arbetsmiljöarbetet (2019-5) 

Kontrollmoment 
Kontrollmomentet vill säkerställa att arbetsmiljödiplomering är genomförd. 

Genomförd granskning 
Vi har inhämtat revisionsrapport och arbetsmiljödiplom utfärdat den 7 juni 2018 med giltighetstid till den 7 juni 2021. 

Slutsats 
Vi har vid denna granskning inte identifierat någon avvikelse från fastställt kontrollmoment. 

Felanmälningar (2019-6) 

Kontrollmoment 
Kontrollmomentet vill säkerställa att bolagets prioritetslista för felavhjälpande åtgärder som återfinns i Vitec (teknisk 
förvaltning) efterföljs. 

Genomförd granskning 

Vi kan konstatera att bolagets prioritetslista för felavhjälpande åtgärder såsom den beskrivs i bolagets internkontrollplan inte 

efterföljs. Anledningen till detta uppges vara personalförändringa·r och att det påbörjade arbetet med prioritetslistan därför 

inte kunnat slutföras och kommuniceras ut till fastighetsskötarna. 

Vi har valt att via intervju med berörd personal kontrollera på vilket sätt arbetet med felavhjälpande åtgärder, i väntan på att 

prioritetslistan kommuniceras, istället görs i_ bolaget. Till stor del utgår arbetet från fastighetsskötarnas erfarenhet och 

löpande dialog/kommunikation med övriga fastighetsskötare. Processen synes i dagsläget vara informell och 

personberoende. Vi.kunde vid vår granskning konstatera att det inte fanns några akuta fel som inte åtgärdats. 

Status 
Vi har vid denna granskning kunnat ·konstatera att rutinen med prioritetslista för felavhjälpande åtgärder inte efterföljs. 
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Miljöarbetet (2019-7) 

Kontl'ollmoment 

Kontrollmomentet vill säkerställa att miljödiplomering är genomförd. 

Genomjöl'd granskning 

Vi har inhämtat revisionsrapport och miljödiplom (Svensk miljöbas) utfärdat den 27 december 2018 med giltighetstid till den 
31 december 2019. 

Slutsats 

Vi har vid denna g'ranskning inte identifierat någon awikelse från fastställt kontrollmoment. 

Uthyrning (2019-8) 

Kontrollmoment 

Kontrollmomentet vill säkerställa att bolagets uthyrningspolicy efterföljs. 

Genomjöl'd granskning 

Initialt har vi inhämtat fastställd uthyrningspolicy och därefter stickprovsvis testat fem st genomförda uthyrningar i förhållande 

till gällande policy. Bolaget har, med anledning av personalförändringar, inte kunnat ta fram rapporter eller underlag från 

systemet som kan påvisa att fastställd policy efterföljts under hela räkenskapsåret. Vi har därför endast kunnat testa 

uthyrningar som skett i närtid till genomförandet av vår granskning. 

Slutsats 

Vi har inte noterat några avsteg från fastställd uthyrningspolicy avseende genomförda stickprov. 

Vi kan dock konstatera att vi kraftigt begränsades i vårt urval då bolaget saknade möjlighet att ta fram rapporter eller 

underlag som kunde styrka att uthyrningspolicyn efterföljts under hela räkenskapsåret. Enligt vår uppfattning visar detta 

tydligt att det är av stor.vikt att det finns processbeskrivningar till väsentliga rutiner inom bolaget så att beroendet av enskilda 
personer red1,1ceras. 
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Rekommendationer 

Denna rapport har resulterat i ett antal rekommendationer till bolaget, vilka baseras på det som beskrivits och framförts i 
avsnittet "Resultat". 

1. Felanmälningar 

Vi har i vår granskning av bolagets internlwntrollplan kunnat konstatera att prioritetslista vid felanmälningar inte 

tillämpas på det sätt som beskrivs i intemkontrollplanen. Arbetet med att implementera prioritetslistan har på grund av 

personalförändringar i dagsläget inte kunnat genomföras. Vi rekommenderar bolaget att implementera prioritets/is/an i 

enlighet med bolagets internkontrollplan för ökad effektivitet samt minskat personberoende i arbetet med fe/avhjälpande 
åtgärder. 

2. Beslutslogg 

Vi rekommenderar bolagets styrelse att aktivt arbeta med besluts.loggen som en del i det löpande styrelsearbetet. 

Förslagsvis införs en stående punkt på dagordningen för styrelsens möten där status på utlämnade, ej avslutade, 

beslutsärenden får en kort redogörelse. Detta bör innebära att styrelsens ledamöter får en löpande uppdatering kring 

pågående ärenden och beslutsloggen blir då ett stödjande dokument för styrelsen. 

3. Uthyrning 

På grund av personalförändringar har vi inte kunnat ta del av rapporter eller underlag från uthyrningssystemet som 

styrker att uthymingspolicyn efterföljs i samtliga delar. Vår granskning har därför begränsats till uthyrningar som skett i 
närtid till vår granskning. Vi har i utförda stickprov inte noterat några avsteg från fastställd uthyrningspolicy. 

Det faktum att rapporter eller underlag inte kunnat tas fram i granskningen av internkontrollplanen visar, enligt vår 

uppfattning, tydligt att det är av stor vikt att det finns processbeskrivning och f/ödesschema avseende denna väsentliga 

rutin inom bolaget. Detta torde minska sårbarhet och personberoende i organisationen. Vi rekommenderar bolaget att 

upprätta processbeskrivning och f/ödesschema avseende uthyrningsfunktionen så att denna, oavsett bemanning, 

fungerar i enlighet med fastställd uthyrningspoiicy. 

4. Processbeskrivning och flödesschema 

Med hänsyn till ovan rekommendation i avsnitt 3 Uthyrning, rekommenderar vi bolaget säkerställa att det finns 

upprättade processbeskrivningar samt flödesscheman på samtliga kärnprocesser i verksamheten. Vid organisations

och personalförändringar är dessa handlingar bra stöddokument för såkerställa att väsentliga kon-troller och flöden 

upprätthålls. Dess syfte är också att tydliggöra ansvarsfördelning och vikten av de kontroller som bolaget har. 

Processbeskrivningar och f/ödesscheman bör också med fastställda tidsintervall revideras. Detsamma gäller förstås vid 

kända förändringar. Detta bör göras som en del i den interna kontrollplanen och säkerställer att dokumenten är 

uppdaterade och förenliga med aktuell riskbedömning i bolaget. 

Kristianstad 2019-11-27 

It 
Martin Troedsson 
Auktoriserad revisor 
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tViOSBY 
\AJ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

, __ __,/ 2020-02-26 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

§ 24 

Intern kontroll, plan för 2020 

KS/2020:5 040 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens förslag för intern kontroll 2020 fastställs. 
Nämnderna ska beakta följande punkter i det fortsatta arbetet med 
den interna kontrollen. 
Motivering/riskbedömning ska alltid finnas i planen 
Bruttolista ska alltid finnas med riskbedörnningar för att nämnden 
ska kunna välja punkter. 
Vissa krav på risk alternativt konsekvens bör gälla för att komma 
med i intern kontroll. 
Kommentarer med en utförligare riskanalys i text bör läggas separat 
för de punkter som föreslås. 

Barnkonsekvensanalys 
Ärendet berör inte barn. 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnderna har, enligt reglerna för intern kontroll, ansvaret för den intern 
kontrollen inom sitt verksamhetsområde. Varje nämnd ska årligen fastställa 
en plan för intern kontroll. 
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat förslag till intern kontrollplan 
2020 för de olika verksamheterna inom styrelsens ansvarsområde. 
Kommunstyrelseförvaltningen har också, inom ramen för kommunstyrelsen 
uppsiktsplikt och samordningsansvar, tagit del av övriga nämnders planer 
för intern kontroll 2020. 
Följande noteringar har gjorts: 

Motivering/riskbedörnning ska alltid finnas i planen, saknas i vissa 
nämnder 
Bruttolista ska alltid finnas med riskbedörnningar för att nämnden 
ska kunna välja punkter. 
Vissa krav på risk alternativt konsekvens bör gälla för att komma 
med i intern kontroll. 
Kommentarer med en utförligare riskanalys i text bör läggas separat 
för de punkter som föreslås. Finns i dag endast hos Hälsa- och väl
färdsnämnden 

Noteringarna ska ses som förbättringsområden i det fortsatta arbetet med 
intern kontroll. 

Sida 
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Expedierat Utdragsbestyrkande 

I et Lcw- 03-ctt 
I 



[4'IIOSBY ,A; KOMMUN 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

~~/ 2020-02-26 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Besluts underlag 
Tjänsteskrivelse "Plan för intern kontroll 2020", daterad 2020-02-19, från 
ekonomichef Gunnar Elvingsson och kommundirektör Petra Gummesson. 

Intern kontrollplan 2020 för kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämn
den, hälsa- och välfärdsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden samt miljö 
och byggnämnden. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2020-02-19 
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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

Plan för intern kontroll 2020
Dnr KS/2020:5 040  

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen 

- Kommunstyrelsens förslag för intern kontroll 2020 fastställs enligt upprättat förslag.

- Nämnderna ska beakta följande punkter i det fortsatta arbetet med den interna  
kontrollen.

 Motivering/riskbedömning ska alltid finnas i planen
 Bruttolista ska alltid finnas med riskbedömningar för att nämnden ska kunna välja 

punkter.
 Vissa krav på risk alternativt konsekvens bör gälla för att komma med i intern 

kontroll.
 Kommentarer med en utförligare riskanalys i text bör läggas separat för de punkter 

som föreslås.

Barnkonsekvensanalys

Ärendet berör inte barn

Sammanfattning av ärendet

Nämnderna har, enligt reglerna för intern kontroll, ansvaret för den intern kontrollen inom 
sitt verksamhetsområde. Varje nämnd ska årligen fastställa en plan för intern kontroll.

Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat förslag till intern kontrollplan 2020 för de 
olika verksamheterna inom styrelsens ansvarsområde.

Kommunstyrelseförvaltningen har också, inom ramen för kommunstyrelsen uppsiktsplikt 
och samordningsansvar, tagit del av övriga nämnders planer för intern kontroll 2020.

Följande noteringar har gjorts:

 Motivering/riskbedömning ska alltid finnas i planen, saknas i vissa nämnder
 Bruttolista ska alltid finnas med riskbedömningar för att nämnden ska kunna välja 

punkter.

l~ IOSBY 
~KOMMUN 

http://www.osby.se/
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 Vissa krav på risk alternativt konsekvens bör gälla för att komma med i intern 
kontroll.

 Kommentarer med en utförligare riskanalys i text bör läggas separat för de punkter 
som föreslås. Finns i dag endast hos Hälsa- och välfärdsnämnden

Noteringarna ska ses som förbättringsområden i det fortsatta arbetet med intern kontroll.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, kommunstyrelseförvaltningen, 2020-02-19

Intern kontrollplan 2020 för kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden, hälsa- och 
välfärdsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden samt miljö och byggnämnden.

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelseförvaltningen, ekonomienheten

Kommunens nämnder

Petra Gummeson Gunnar Elvingsson 
Kommundirektör Ekonomichef 



 

Intern kontrollplan 2020 

 

Kommunstyrelseförvaltning 

Intern kontrollplan 2020 

Rutin/system Kontrollmoment Sannolikhet Konsekvens 
Risk-
bedömning 

Förslag 
till 
kontroll 

Ansvarig Frekvens Metod 
Rapportering 
till 

Klar Motivering 

Ekonomienhete
n 

           

Löpande 
redovisning in 
och utbetalning 

Korrekta och tydliga 
kassarutiner 

3 2 6 Nej Administratör 
AA och UCN 

1 g år Kontroll och 
översyn av 
rutin för 
kassaredovis
ning och 
daglig 
avstämning 

Ekonomichef 30 sep Risk för fel i 
samband med 
Swish som 
betalningssätt 

Momsredovisni
ng  

 Fördelning mellan 
kommunkonto och 
affärsmoms  

3 2 6 Nej  
Redovisnings
ekonom  

 1 g år   Stickprov 
efter 
införande av 
nytt system  

 Ekonomichef   31 aug   Risk för fel vid 
byte av system  

 Kundreskontra   Periodisering av 
fakturering  

3 2  6  Nej       Kontrollmoment 
2019. Kunskapen 
har höjts i org.  

Leverentörsres
kontra 

 Kontroll att vi 
betalar till rätt 
leverantör  

2 4  8  Ja  
Redovisnings
ekonom  

 1 g år   Stickprov 
efter 
införande av 
nytt system  

 Ekonomichef   31 aug   Hög konsekvens. 
Risk för fel vid 
byte av system  

 Delårsbokslut/ 
årsredovisning  

 Korrekt ekonomisk 
information  

2 3  6  Nej       Låg risk  

Systemförvaltni
ng 

Rätt behörighet till 
betalningssystem 

2 4  8  Ja  
Redovisnings
ekonom  

 1 g år   Genomgång 
av rutin för 
behörighetstil
ldelning  

 ekonomichef   1 nov   Hög konsekvens. 
Risk för fel vid 
byte av system  

 
Finansverksam-
het/lån  

 Att det finns 
kunskap och back 
up för lånerutin  

1 4 4 Nej  Ekonomichef   1 g år  Genomgång 
och 
utbildning i 
rutin för 
ytterligare 
medarbetare 

 
Kommundirek
tör  

 1 april   Kunskap och 
rutin är till största 
delen knuten till 
en person.  



Rutin/system Kontrollmoment Sannolikhet Konsekvens 
Risk-
bedömning 

Förslag 
till 
kontroll 

Ansvarig Frekvens Metod 
Rapportering 
till 

Klar Motivering 

 
Finansverksam-
het/kapitalförval
tning  

 Förvaltares 
efterlevnad av policy  

2 3  6  Nej       Kontroll av 
förvaltares 
uppdrag görs 
enligt årlig rutin  

 
Finansverksam
het/stiftelser  

 Värdeutveckling  2 2 4 Nej  ekonomichef   1 g år   Översyn 
plceringsvillk
or och 
riktlinjer  

 
kommundirekt
ör  

 1 nov   Låg 
värdeutvecklingde 
senaste åren. 
Kvarstående 
moment från 
2019.  

Budget/uppfölj-
ning 

 Korrekt ekonomisk 
information  

2 4  8  Nej       Prognos-säkerhet 
i uppföljningar 
bedöms som 
relativt god.  

 Controller/verk-
samhetsstöd  

 Tillräckligt stöd till 
chefer  

2 4 8 Ja  Uppdrag till 
KLG  

 1 g år   Utvärdering 
av ny 
organisation  

 
kommundirekt
ör  

 1 dec   Utvärdering av 
organisations-
förändring med 
central 
ekonomienhet  

 Försäkring Att 
kommunen har 
rätt försäkrings-
skydd, att alla 
verksamheter 
och objekt 
omfattas  

Att kommunen har 
rätt 
försäkringsskydd, att 
alla verksamheter 
och objekt omfattas 

2 3 6 Nej      Genomförs varje 
år enligt rutin 

Kansli-enhet            

Resebidrag Kontroll att angivna 
regler har följts och 
att krav uppfyllts 

3 2 6 Nej Kansliet 1 ggr/år Fullständig 
kontroll 

Kommunstyrel
sen 

2020-06-30 Beslutet om 
resebidrag 
upphävdes av 
kommunfullmäktig
e 2019-10-14, § 
107. 

Motioner Beslut i 
kommunfullmäktige 

3 3 9 Nej Kansliet 1 ggr/år Redovisning 
och beslut 

Kommunfullm
äktige 

2020-10-31 Avser ej 
besvarade 
motioner enligt 
beslut i 
"Arbetsordning för 
kommunfullmäktig
e mandatperioden 
2019-2022" 



Rutin/system Kontrollmoment Sannolikhet Konsekvens 
Risk-
bedömning 

Förslag 
till 
kontroll 

Ansvarig Frekvens Metod 
Rapportering 
till 

Klar Motivering 

Medborgarförsl
ag 

Beslut i 
kommunfullmäktige 

3 3 9 Nej Kansliet 1 ggr/år Redovisning 
och beslut 

Kommunfullm
äktige 

2020-10-31 Avser ej 
besvarade 
motioner enligt 
beslut i 
"Arbetsordning för 
kommunfullmäktig
emandatperioden 
2019-2022" 

Återrapporterin
g av 
verkställighet 
av beslut för KF 
och KS 

Beslut i 
kommunfullmäktige 

3 3 9 Ja Kansliet 2 ggr/år Redovisning 
och beslut 

Kommunfullm
äktige 

2020-12-31 Kontrollpunkt av 
kommunstyrelsen
s uppsiktsplikt 
som finns 
beskriven i 
reglementet för 
Osbykommuns 
nämnder för 
mandatperioden 
2019-2022. 

HR-enheten            

Löneutbetalning Kontroll att rätt lön 
utbetalas 

3 3 9 Ja HR-enheten 1ggr/år Stickprov HR-chef 30 sept Risk för fel då 
förändring sker 
gällande 
chefsstöd 

Sjukfrånvaro Bibebålla /sänka 
sjukfrånvaron 

2 3 6 Nej HR-enheten 1 ggr/år redovisning 
personalekon
omiska 

HR-chef jan 2021 Viktigt att 
fortklöpande följa 
utvecklingen 

Kontaktcenter            

Besökare i 
kommunhuset 

Säkerställa att alla 
besökare skrivs in, 
tas emot och följs ut 
enligt gällande rutin 

3 3 9 Ja Kontaktcenter
vägledare 

2 ggr/år Stickprov Administrativ 
chef 

2020-12-31 Risk att obehöriga 
vistas på egen 
hand i 
kommunhuset. 

Kommunikation     Ja       

Personuppgifter 
i kommunens 
kommunikation 

Säkerställa att 
samtycke har 
lämnats i enlighet 
med GDPR vid 
användning av bilder 
och andra 
personuppgifter i 
kommunens 
kommunikation 

2 3 6 Nej Kommmunikat
ionsstrateg 

2 ggr/år Stickprov Administrativ 
chef 

2020-12-31 Risk att vi bryter 
mot lagen. 

Räddningstjäns
t 

           



Rutin/system Kontrollmoment Sannolikhet Konsekvens 
Risk-
bedömning 

Förslag 
till 
kontroll 

Ansvarig Frekvens Metod 
Rapportering 
till 

Klar Motivering 

Risk- och 
sårbarhetsanaly
s 

Risker inom 
kommunen 
identifieras och 
uppdateras genom 
årlig revidering av 
den kommunala risk- 
och 
sårbarhetsanalysen  

   Nej  RCh  

 

 

 

  Enligt 
kommunens 
handlingsprogram 
för skydd mot 
olyckor  

Myndighetsutöv
ning 

 Tillsyn genomförs 
enligt den årliga 
tillsynsplanen  

   Ja  Ansvarig för 
förebyggande 
verksamhet  

 6 ggr/år    RCh    Enligt 
kommunens 
handlingsprogram 
för skydd mot 
olyckor  

 Utbildning av 
kommunal 
personal  

 Utbildning av 
kommunal personal i 
HLR, 
allmänbrandkunskap 
och systematiskt 
brandskyddsarbete 
genomförs enligt 
utbildningsplan  

   Ja  Ansvarig för 
förebyggande 
verksamhet  

 2 ggr/år   Kontroll   RCh    Enligt 
kommunens 
handlingsprogram 
för skydd mot 
olyckor  

 Utbildning av 
skolungdom  

 Riktad information 
och utbildning av 
samtligaelever i 
årskurs 2, 5 och 8 
genomförs läsårsvis  

   Nej  Ansvarig för 
förebyggande 
verksamhet  

    

 

  Enligt 
kommunens 
handlingsprogram 
för skydd mot 
olyckor  

 Utbildning och 
övning av rtj 
personal  

 Utbildningar och 
övningar planeras 
genomförs och följs 
upp enligt riktlinjer  

   Ja  Operativt 
ansvarig  

 2 ggr/år   Kontroll   RCh    Enligt 
kommunens 
handlingsprogram 
för skydd mot 
olyckor  

 Utvärdering 
och lärande  

 Kommunen tar 
tillvara på 
erfarenheter 
fråninträffade 
händelser och 
återför dem till sin 
egen 
skadeavhjälpande 
verksamhet  

   Nej  
Förebyggand
e och 
operativt 
ansvariga  

       Enligt 
kommunens 
handlingsprogram 
för skydd mot 
olyckor· 
Säkerhetsfrågor 
beaktas vid all 
samhällsplanering  

 Samhälls-
planering  

 Säkerhetsfrågor 
beaktas vid all 
samhällsplanering  

   Nej    

 

  Enligt 
kommunens 
handlingsprogram 
för skydd mot 
olyckor  



Rutin/system Kontrollmoment Sannolikhet Konsekvens 
Risk-
bedömning 

Förslag 
till 
kontroll 

Ansvarig Frekvens Metod 
Rapportering 
till 

Klar Motivering 

 Kompetens-
försörjning  

 
Kompetensförsörjnin
gsplan tas fram och 
revideras löpande  

   Ja  Operativt 
ansvarig  

 2 ggr/år    RCh    Enligt 
kommunens 
handlingsprogram 
för skydd mot 
olyckor  

 

 

Miljö- och byggnämnd 

Intern kontrollplan 2020 

Rutin/system Kontrollmoment Sannolikhet Konsekvens 
Risk-
bedömning 

Förslag 
till 
kontroll 

Ansvarig Frekvens Metod 
Rapportering 
till 

Klar Motivering 

Rättssäkerhet Att beslut är korrekta 2 4 8 Ja Miljö- och 
byggchef 

En gång Stickprov Miljö- och 
byggnämnden 

  

Delegationsan
mälan och 
rapportering 

Att 
delegationsordninge
n följs, miljö 

2 3 6 Ja Förvaltningss
ekr/miljöärend
en 

En gång Stickprov Miljö- och 
byggnämnden 

  

Delegationsan
mälan och 
rapportering 

Att 
delegationsordninge
n följs, bygg 

2 3 6 Ja Förvaltningss
ekr/byggärend
en 

En gång Stickprov Miljö- och 
byggnämnden 

  

Antal 
överklagade 
ärenden bygg 

Antal och högre 
instans 

3 2 6 Ja Miljö- och 
byggchef 

En gång Stickprov Miljö- och 
byggnämnden 

  

Ledtid 
bygglovsärende
n 

Tid tills 
handläggning 
påbörjas 

2 3 6 Ja Miljö- och 
byggchef 

En gång Stickprov Miljö- och 
byggnämnden 

  

Ledtid 
avloppsärenden 

Tid från komplett 
ansökan till beslut 

2 2 4 Ja Miljö- och 
byggchef 

En gång Stickprov Miljö- och 
byggnämnden 

  

 

 

 

 



Samhällsbyggnadsnämnd 

Intern kontrollplan 2020 

Rutin/sys
tem 

Kontrollmoment Sannolikhet Konsekvens 
Risk-
bedömning 

Förslag 
till 
kontroll 

Ansvarig Frekvens Metod 
Rapportering 
till 

Klar Motivering 

Besiktning
lekplatser 

Säkerställa att 
besiktning genom 
förts på samtliga 
lekplatser utifrån 
framtagna rutiner. 

3 4 12 Ja Chef tekniska 
enheten 

En gång Fullständig kontroll Förvaltningsc
hef 

15 
november 

Stor skaderisk för 
besökare om 
lekutrustningen är 
skadad 

Funktions
kontroll av 
badplatser 

Säkerställa att 
funktionskontroll 
genomförts på 
samtliga bad-
platser. 

3 4 12 Ja Chef tekniska 
enheten 

En gång Fullständig kontroll Förvaltningsc
hef  

15 
november 

Stor skaderisk för 
besökare 

Hyresdebit
ering 

Kontroll av 
hyreskontrakt, att 
rätt hyra debiteras 

3 4 12 Ja Chef tekniska 
enheten 

1gång/år  Stickprov 5 avtal Förvaltningsc
hef  

15 
november 

 

Inköp 
fastighet 

Att gällande 
inköpsrutiner följs 
och att inköpen 
följer villkoren i 
ram-avtalen. 

3 4 12 Ja Chef tekniska 
enheten 

1gång/år  Stickprov 5 inköp Förvaltningsc
hef  

15 
november 

 

Upphandli
ng: 
- byggentr
eprenad 

 Genom-gång av 
under året utförda 
upphandlingar.  

3 4 12 Ja Chef tekniska 
enheten 

1gång/år  Stickprov 3 
upphandlingar 

Förvaltningsc
hef  

15 
november 

 

Avropmot 
ramavtals
entrepren
örer 
gällande 
fastighet. 

Alla avrop mot 
ramavtalsentrepre
nörer skall vara 
skriftliga och 
dokumenteras. 

3 4 12 Ja Chef tekniska 
enheten 

1gång/år  Stickprov, 5 avrop Förvaltningsc
hef  

15 
november 

 

Fakturerin
g 
av 
vaavgifter 

 Kontroll av 
abonnentupp-
gifter i så de är 
fullständiga och 
korrekta  

2 4 8 Ja Administratör 1gång/år Stickprov Förvaltningsc
hef  

15 
november 

 

Specialko
st 

Säkerställa att 
rutinen är känd 
och används 

3 4 12 Ja Kost- och 
lokalvårdschef 

2gång/år Kontroll till sammans 
med ansvariga kockar 

Förvaltningsc
hef  

15 
november 

 

Beställnin
gsrutiner 

Säkerställa att 
avtal för 
upphandling följs 

3 4 12 Ja Kost- och 
lokalvårdschef  

2gång/år Kontrolltillsammans 
med ansvariga kockar 
och lokal-vårdschef 

Förvaltningsc
hef  

15 
november 

 



Rutin/sys
tem 

Kontrollmoment Sannolikhet Konsekvens 
Risk-
bedömning 

Förslag 
till 
kontroll 

Ansvarig Frekvens Metod 
Rapportering 
till 

Klar Motivering 

Vikarieans
kaffning 
samt 
övertidsutt
ag 

Säkerställa att 
rutinen är känd 
och används 

3 3 9 Ja Kost- och 
lokalvårdschef  

2gång/år Kontrolltillsammans 
med ansvariga kockar 
och lokal-vårdschef 

Förvaltningsc
hef  

15 
november 

 

Kontantha
ntering 

Säkerställa att 
insättningar av 
kontanta medel 
sker minst en 
gång per månad 

2 3 6 Ja Kost- och 
lokalvårdschef  

2gång/år Fullständigkontroll Förvaltningsc
hef  

15 
november 

 

Verkställa
nde av 
beslut från 
nämnden 

Kontroll av att 
nämndbeslut 
verkställs 

2 4 8 Ja Förvaltningsch
ef 

3gång/år Fullständigkontroll Förvaltningsc
hef  

15 
november 

 

Verkställa
nde av 
beslut från 
KF 

Kontroll av att 
beslut som KF 
tagit verkställts 

3 4 12 Ja Administratör  2gång/år Fullständigkontroll Förvaltningsc
hef  

15 
november 

 

 

Barn- och utbildningsnämnd 

Intern kontrollplan 2020 

Rutin/system Kontrollmoment Sannolikhet Konsekvens 
Risk-
bedömning 

Förslag 
till 
kontroll 

Ansvarig Frekvens Metod 
Rapportering 
till 

Klar Motivering 

Utredningstid 
barn och familj 

Att säkerställa att 
utredningstider inom 
barn och familjs 
verksamhet följer 
gällande lagstiftning 
samt att det finns 
fungerande rutiner 
som säkerställer 
detta 

3 4 12 Ja Enhetschef 
Barn och 
familj 

2 ggr/år Fullständig 
kontroll 

Förvaltningsc
hef 

1 aug och 1 
dec 

Under 2019 har 
utredningstiderna 
blivit kortare på 
grund av ett 
medvetet arbete. 
Men eftersom 
utredningstiderna 
ännu inte når 
nivåerna i 
gällande 
lagstiftning så 
finns 
kontrollmomentet 
kvar. 

Utdrag ur 
belastningsregi
ster för ej 

Att säkerställa att 
det finns väl 
fungerande rutiner 
för arkivering och 

3 4 12 Nej      Under 2020 
kommer HR-
enheten att arbeta 
fram en ny rutin. 



Rutin/system Kontrollmoment Sannolikhet Konsekvens 
Risk-
bedömning 

Förslag 
till 
kontroll 

Ansvarig Frekvens Metod 
Rapportering 
till 

Klar Motivering 

tillsvidareanställ
d persona 

gallring som följer 
gällande lagstiftning 
samt att dessa 
rutiner följs 

Förslaget från 
förvaltningen är 
att åter införa 
denna 
kontrollpunkt 
2021. 

Arkivering/gallri
ng 

Att säkerställa att 
det finns väl 
fungerande rutiner 
för arkivering och 
gallring som följer 
gällande lagstiftning 
samt att dessa 
rutiner följs 

1 3 3 Nej      Kontrollmomentet 
fanns med under 
2019 och utifrån 
uppföljningen 
bedöms rutinen 
fungera. 

Hantering av 
personuppgifter 

Att säkerställa att 
personuppgifter 
behandlas enligt den 
nya 
dataskyddsförordnin
gen 

4 3 12 Ja Administratör 
BoU 

2 ggr/år Stickprov Förvaltningsc
hef 

1 aug och 1 
dec 

Kontrollmomentet 
har funnits med 
under 2019. 
Under 2019 
antogs riktlinjer 
och 
kontrollmomentet 
bör finnas kvar för 
att säkerställa att 
rutinen är 
implementerad i 
hela förvaltningen 

Rutiner för 
synpunkter och 
klagomål 

Att säkerställa att 
varje enhet har 
rutiner för 
synpunkts- och 
klagomålshantering 

1 2 2 Nej      Kontrollmomentet 
fanns med under 
2019 och utifrån 
uppföljningen 
bedöms rutinen 
fungera. 

Elevers rätt till 
utbildning och 
särskilt stöd 

Att säkerställa att 
det finns rutiner 
kring pedagogisk 
utredning och 
dokumentation 

4 4 16 Ja Verksamhetsu
tvecklare 

2 ggr/år Stickprov Förvaltningsc
hef 

1 aug och 1 
dec 

Kontrollmomenten 
fanns med i 2019 
års plan och 
under 2019 har 
utbildningar 
genomförts med 
grundskolans 
speciallärare och 
specialpedagoger. 
Kommunen har 
även inlett ett 
samarbete med 
SPSM. Under 
2019 har brister 
framkommit och 
kontrollmomentet 
bör finnas kvar för 
att säkerställa att 



Rutin/system Kontrollmoment Sannolikhet Konsekvens 
Risk-
bedömning 

Förslag 
till 
kontroll 

Ansvarig Frekvens Metod 
Rapportering 
till 

Klar Motivering 

gällande rutiner 
följs. 

Studie- och 
yrkesväglednin
g 

Att skapa 
gemensamma 
rutiner för studie- 
och yrkesvägledning 
inom grundskola och 
gymnasiet/vux 

2 3 6 Ja  2 ggr/år Fullständig 
kontroll 

Förvaltningsc
hef 

1 aug och 1 
dec 

Kontrollmomentet 
fanns med i 2019 
års plan och 
under året har 
arbetet med att 
skapa 
gemensamma 
rutiner påbörjats. 
Arbetet fortsätter 
under 2020 och 
därför bör 
kontrollmomentet 
finnas med även 
under 2020. 

Ensamarbete Riskanalyser på 
hela kultur och fritid 

4 3 12 Ja Bibliotekschef
, 
fritidsgårdsch
ef, sim- och 
ishallschef, 
enhetschef 
musikskola 

2 ggr/år Fullständig 
kontroll 

Förvaltningsc
hef 

1 aug och 1 
dec 

Inom kultur och 
fritid förekommer 
ensamarbete 
under vissa 
perioder. Detta 
kan innebära en 
risk för besökare 
och personal. Det 
är därför viktigt att 
ha rutiner för 
ensamarbete 
samt att få en 
gemensam rutin i 
enheten för 
riskbedömningar 
vid 
schemaläggning. 

Säkerhet i 
lokaler 

Se över skalskydd 
och säkerhetsrutiner 

4 4 16 Ja Områdeschef 
gymn/vux/kult
ur och 
fritidschef 

2 ggr/år Fullständig 
kontroll 

Förvaltningsc
hef 

1 aug och 1 
dec 

För att säkerställa 
att det finns 
rutiner för 
säkerhet i 
lokalerna bör 
egenkontrollerna 
samlas in och 
analyseras 

Rutin för 
anmälan av 
kränkande 
behandling 

Säkerställa att 
gällande rutin följs. 

3 3 9 Ja Områdeschef, 
rektorer 

2 ggr/år Fullständig 
kontroll 

Förvaltningsc
hef 

1 aug och 1 
dec 

Det finns en rutin 
för anmälan av 
kränkande 
behandling, men 
den följs inte 
alltid. Under 2020 
kommer ett nytt 
verktyg från Draftit 
implementeras för 



Rutin/system Kontrollmoment Sannolikhet Konsekvens 
Risk-
bedömning 

Förslag 
till 
kontroll 

Ansvarig Frekvens Metod 
Rapportering 
till 

Klar Motivering 

att underlätta 
arbetet 

Rutin för 
skolnärvaro 

Säkerställa att rutin 
följs 

3 4 12 Ja Områdeschef 
grundskola 
rektor 
grundskola 

2 ggr/år Fullständig 
kontroll 

Förvaltningsc
hef 

1 aug och 1 
dec 

Under 2019 har 
en ny rutin för 
skolnärvaro tagits 
fram. 
Kontrollmomentet 
finns med under 
2020 för att 
säkerställa att 
rutinen följs. 

Rutin skyddad 
identitet 

Att säkerställa att 
rutinen är känd och 
följs. 

3 4 12 Ja Administratör 
BoU/rektorer 

1 ggn/år Fullständig 
kontroll 

Förvaltningsc
hef 

1 dec Det finns en rutin 
för hantering av 
personuppgifter 
för personer med 
skyddad identitet 
men det finns ett 
behov av att 
säkerställa att den 
följs för att skapa 
trygghet för 
individer med 
skyddad identitet 
och möjlighet att 
delta i 
verksamheten. 

 

 

Hälsa- och välfärdsnämnd 

Intern kontrollplan 2020 

Rutin/system Kontrollmoment Sannolikhet Konsekvens 
Risk-
bedömning 

Förslag 
till 
kontroll 

Ansvarig Frekvens Metod 
Rapportering 
till 

Klar Motivering 

Basala 
hygienrutiner 

Följsamheten till 
basala hygien inom 
hemtjänst 

3 4 12 Ja Områdechef/
MAS 

2 ggr/år 
Juni 2020 
Januari 2021 

Metod för 
egen kontroll 
ska tas fram. 
Punktprevale
nsmätning 
och 
egenkontroll 

Förvaltningsle
dning 
 
 
 
Återrapporteri
ng till nämnd 

 Risk för smitta 
pga att rutiner inte 
följs 



Rutin/system Kontrollmoment Sannolikhet Konsekvens 
Risk-
bedömning 

Förslag 
till 
kontroll 

Ansvarig Frekvens Metod 
Rapportering 
till 

Klar Motivering 

Rutiner för 
upphandlad 
vård och 
handledning 

Följsamhet till rutiner 
för ramavtal inom 
området upphandlad 
vård och 
handledning 

3 3 9 Ja Områdeschef
er 

2 ggr/år 
Juni 2020 
Januari 2021 

Total 
granskning 
av  
placeringar 
gjorda under 
2020 

Förvaltningsle
dning 
 
 
Återrapporteri
ng till nämnd 

 Risk för att 
handläggare och 
chefer köper vård 
och handledning 
utanför ramavtal 

Rutin för 
posthantering 
och diarieföring 

Följsamhet till rutiner 
för post, sms och e-
post 

3 3 9 Ja OC 1 g/år 
September 
2020 

Öka 
kompetens 
Ta fram och 
implementera 
rutin 

Nämnd  Risk för bristande 
posthantering och 
diarieföring av 
brev, e-post och 
sms 

Rutin för gåvor, 
mutor och jäv 

Risk för olämpligt 
agerande i kontakter 
med den enskilde 
och externa 
leverantörer 

1 4 4 Nej      Befintliga 
åtgärder/ 
inbyggda 
kontroller bedöms 
räcka 

Informationsöve
rföring 

Risk för brist i 
information mellan 
biståndshandläggar
e och utförare pga 
att rutin inte följs 

2 3 6 Nej      Befintliga 
åtgärder/ 
inbyggda 
kontroller bedöms 
räcka 

Rutin för  
delegering HSL 

Följsamhet till rutin 
för delegering 

2 3 6 Nej      Befintliga 
åtgärder/ 
inbyggda 
kontroller bedöms 
räcka 

Rutin för 
läkemedelshant
ering 

Följsamhet till 
läkemedelsrutin 

2 4 8 Nej      Befintliga 
åtgärder/ 
inbyggda 
kontroller bedöms 
räcka 

Rutin för 
avvikelsehanter
ing 

Följsamhet till rutin 
för avvikelser 

3 3 9 Ja OC 1 g/år 
Januari 2021 

Information 
och 
utbildning, 
genomgång 
av avvikelser 

FCH  Risk för att 
avvikelser inte 
rapporteras 

Rutin för 
Trygghetslarm 

Följsamhet till rutin 
för trygghetslarm 

2 4 8 Nej      Befintliga 
åtgärder/ 
inbyggda 
kontroller bedöms 
räcka 

Rutin för 
systematiskt 
brandskydd 
SBA 

Följsamhet till rutiner 
och riktlinjer för SBA 

2 4 8 Nej      Befintliga åtgärder 
/ inbyggda 
åtgärder bedöms 
räcka 



Rutin/system Kontrollmoment Sannolikhet Konsekvens 
Risk-
bedömning 

Förslag 
till 
kontroll 

Ansvarig Frekvens Metod 
Rapportering 
till 

Klar Motivering 

Rutin för 
arkivhantering 

Följsamhet till rutin 
för arkivhantering 

3 3 9 Ja FC 1 g/år 
September 
2020 

Information 
och 
utbildning 

Nämnd  Risk för bristande 
arkivhantering 
pga otydliga 
rutiner eller brist 
på följsamhet 

Återrapporterin
g av 
delegationsbesl
ut 

Följsamhet till rutiner 3 2 6 Nej      Befintliga 
åtgärder/ 
inbyggda 
kontroller bedöms 
räcka 

Rutin för GDPR Följsamhet till rutin 
för GDPR 

3 2 6 Nej      Befintliga 
åtgärder/ 
inbyggda 
kontroller bedöms 
räcka 

Genomförande
plan SoL 

Följsamhet enligt 
rutin och kvalitet i 
genomförandeplane
n 

4 3 12 Ja OC 1g/år 
Januari 2021 

Sticprovskont
roll10% av 
beslut om 
omvårdnadsi
nsats äldre 
än 1 månad 

Nämnd  Risk för att 
genomförandepla
n inte upprättas 
för alla brukare/ 
att det inte finns 
mätbara mål och 
att 
dokumentationen 
är otillräcklig 

Rutin för 
sekretess 

Följsamhet till 
rutinen 

2 4 8 Nej      Befintliga 
åtgärder/inbyggda 
kontroller bedöms 
räcka/ 

Rutin för IBIC 
utred-ningar 

Följsam-het till 
rutinen 

3 2 6 Nej      Befintliga 
åtgärder/ 
inbyggda 
kontroller bedöms 
räcka 

Rutin för Trygg 
hemgång 

Följsam-het till 
rutinen 

2 3 6 Nej      Befintliga 
åtgärder/ rutiner 
bedöms räcka 

Rutin för 
hantering av 
uppgifter för 
personer med 
skyddad 
identitet 

Följsamhet till 
rutinen 

2 4  Nej      Befintliga 
åtgärder/ 
inbyggda 
kontroller bedöms 
räcka 

Nämndens granskningar 

Basal hygien 



Beskrivning av risk: Risk för smitta om basala rutiner inte följs vilket kan leda till stor påverkan för enskildes säkerhet och arbetsmiljön. 

Enhet: Hemtjänst 

Syfte med granskningen: Säkra efterlevnaden av rutiner för basal hygien 

Omfattning/ avgränsning/ granskningsmetod: Inom varje område och olika hemtjänstgrupper ska 10 medarbetare (totalt 20 personer) observeras enligt 

SKR:s punktprevalensmätning som innebär observationsstudier som genomförs avseende följsamhet till åtta grundläggande hygiensteg och klädregler. 

Metod för egenkontroll ska tas fram under första kvartalet. Egen kontroll ska därefter utföras 1 gång/månad. Ansvarig för egen kontroll är resp. enhetschef. 

Återrapportering sker till kommunens MAS och områdeschef. 

Återrapportering till nämnd: Juni 2020 och januari 2021 

Riskansvarig: Områdeschefer och enhetschefer 

  

Bristande följsamhet till ramavtal för upphandlad vård och handledning 

Beskrivning av risk: Risk för bristande följsamhet till ingångna ramavtal för upphandlad vård och handledning vilket kan leda till avtalsbrott och ökade 

kostnader för förvaltningen i form av vite. 

Enhet: Samtliga enheter inom Hälsa-och välfärdsförvaltningen 

Syfte med granskningen: Att säkerställa följsamhet till förvaltningens rutin att använda ramavtal vid tecknande av avtal för boende, vård och handledning 

Omfattning/ avgränsning/ granskningsmetod: Granskning av alla placeringar och handledningsavtal gjorda under året. Område som ska kontrolleras är att 

rutinen för använda ramavtal används, att avtalen är upprättade enligt avtalsmallen och dokumenterade för att kunna göra nödvändig uppföljning. 

Återrapportering till nämnd: Juni 2020 och januari 2021 

Riskansvarig: Områdeschefer och enhetschefer 

  

Avvikelsehantering 

Beskrivning av risk: Risk för att avvikelser inte rapporteras på grund bristande kunskap om rutiner för avvikelser och/ eller prioriteringar. 

Enhet: Samtliga enheter inom Hälsa-och välfärd 

Syfte med granskningen: Fortsatt kvalitetssäkring av processen för att säkerställa att avvikelser hanteras enligt rutiner 

Omfattning/ avgränsning/ granskningsmetod: Informationsinsatser på APT, genomgång av samtliga avvikelser under hösten 

Återrapportering till nämnd: Januari 2021 

Riskansvarig: Områdeschefer 



  

Genomförandeplan SoL 

Beskrivning av risk: Risk för att genomförandeplan inte upprättas för alla vårdtagare enligt rutin/ att det inte finns mätbara mål i planen/ att dokumentationen 

är otillräcklig på grund av bristande kunskap eller att rutinen inte följs, vilket kan leda till sämre måluppfyllelse och att insatserna inte går att utvärdera samt att 

enskilda inte får hjälp utifrån behov eller önskemål 

Enhet: Hemtjänst Osby och Lönsboda 

Syfte med granskningen: Syftet är att säkra följsamhet till befintlig lagstiftning och att säkra kvaliteten i vårdtagarens genomförandeplan. Identifiera 

gemensamma utvecklingsområden inför fortsatt utvecklingsarbete 

Omfattning/ avgränsning/ granskningsmetod: Granskning utförs som stickprovskontroll på 10% av vårdtagare med hemtjänst som haft biståndsbeslut på 

omvårdnadsinsatser i mer än en månad. Justering kommer att ske med hänsyn till representativ fördelning avseende kön. Granskning kommer att utföras som 

kollegial granskning utifrån fastställda granskningsmanualer. 

Återrapportering till nämnd: Januari 2021 

Riskansvarig: Områdeschef 

  

Nämndens direktåtgärder 2020 

Rutin för posthantering och diarieföring inklusive sms och e-post 

Beskrivning av risk: Risk för bristande hantering av inkommande handlingar i form av såväl fysisk post som e-post/sms pga ofullständiga rutiner eller brister 

av följsamhet till rutiner, vilket kan leda till att nämnden inte får kännedom om nya ärenden, att ärenden inte blir hanterade och att rättssäkerheten påverkas. 

Enhet: Särskilt boende 

Syfte med granskningen: Öka kompetensen kring hantering av post, sms samt e-post, säkerställa att rutinen följs 

Omfattning/ avgränsning/ granskningsmetod: Ta fram rutin för hantering av posthantering och diarieföring. Samtliga chefer ska informera om de rutinerna 

på APT/ledningsmöte senast juni månad 

Återrapportering till nämnd: September 2020 

  

Arkivhantering 

Beskrivning av risk: Risk för bristande arkivhantering på grund av otydliga rutiner eller brist på följsamhet till rutiner vilket kan leda till försämrad sökbarhet 

av allmänna handlingar och påverka rättssäkerheten 

Enhet: Myndighetskontor IFO, biståndshandläggare ÄO och LSS 

Syfte med granskningen: Öka kunskapen avseende arkivhantering och öka följsamheten till rutinerna. 



Omfattning/ avgränsning/ granskningsmetod: Utbildnings- och informationsinsatser av arkivansvariga till enhetschefer, områdeschefer myndighetsutövare 

och enhetschef/områdeschefer med ansvar för myndighetsutövning ska genomföras under första halvåret. 

Återrapportering till nämnd: September 2020 

Riskansvarig: Enhetschef och områdeschefer med ansvar för myndighetsutövning 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-02-26 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

§ 25 

lnköpspolicy för Osby kommun 

KS/2020:54 003 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Förslag till kommunstyrelsen 
Förslag till kommunfallmäktige 

- Inköpspolicy för Osby kommun antas. 

Barn konsekvensanalys 

Inköpspolicyn antas i sig inte ha några konsekvenser för barn. Sådana kon
sekvenser bedöms istället i samband med respektive inköp. 

Sammanfattning av ärendet 

Osby kommuns upphandlingsenhet har utarbetat ett nytt förslag till Inköps
policy. Policyn ska gälla för samtliga kommunala inköp såväl i förvaltningar 

som bolag. 

Besluts underlag 
Näringslivs- och tillväxtdelegationens förslag till beslut 2020-02-18, § 4. 

Tjänsteskrivelse "Inköpspolicy för Osby kommun", daterad 2020-02-11, 
från tillväxtstrateg Carl-Johan Löwenberg och kommundirektör Petra 
Gummesson. 

Inköpspolicy Osby kommun 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

Sida 

16(22) 

Expedierat Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-02-18 

Näringslivs- och tillväxtdelegation 

§4 

lnköpspolicy för Osby kommun 

KS/2020:54 003 

Näringslivs- och tillväxtdelegationens förslag till beslut 

Förslag till kommunstyrelsens arbetsutskott 
Förslag till kommunstyrelsen 
Förslag till kommunfullmäktige 

- Inköpspolicy för Osby kommun antas. 

Barn konsekvensanalys 

Inköpspolicyn antas i sig inte ha några konsekvenser för barn. Sådana kon
sekvenser bedöms istället i samband med respektive inköp. 

Sammanfattning av ärendet 

Osby kommuns upphandlingsenhet har utarbetat ett nytt förslag till Inköps
policy. Policyn ska gälla för samtliga kommunala inköp såväl i förvaltningar 
som bolag. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse "lnköpspolicy för Osby kommun", daterad 2020-02-11, 
från tillväxtstrateg Carl-Johan Löwenberg och kommundirektör Petra 
Gummesson. 

lnköpspolicy Osby kommun 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sida 

6(6) 

Expedierat Utdragsbestyrkande 
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2020-02-11 

Sida
1(1)

Kommunstyrelseförvaltningen 
Carl-Johan Löwenberg 
0479528326 
carl-johan.lowenber@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

Inköpspolicy för Osby kommun
Dnr KS/2020:54

Kommunstyrelseförvaltningen förslag till Näringslivs och 
tillväxtdelegationen

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår Kommunfullmäktige att anta inköpspolicyn.

Barnkonsekvensanalys

Inköpspolicyn antas i sig inte ha några konsekvenser för barn. Sådana konsekvenser 
bedöms istället i samband med respektive inköp.

Sammanfattning av ärendet

Osby kommuns upphandlingsenhet har utarbetat ett nytt förslag till Inköpspolicy. Policyn 
ska gälla för samtliga kommunala inköp såväl i förvaltningar som bolag.

Beslutsunderlag

Förslag till Inköpspolicy KS/2020:54

 

Beslutet skickas till 

Inköpschefen

Ekonomichefen

Petra Gummeson Carl-Johan Löwenberg 
Kommundirektör Tillväxtstrateg 
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Ansvarig Upprättad av 

Kommunfullmäktige 

Dokumentnamn Reviderad: 

lnköpspolicy 

INKÖPSPOLICV 

Syfte 

Ks/wzo : fi7-/ oG3 

I Berörda verksamheter Fastställd datum 

Alla KF 2020-02-22 

Diarienummer 

KS/2020: 

Inköpspolicyn anger grundprincipema och inriktningen för hur kommunen ska arbeta när det 
gäller inköp och upphandling. Inköpspolicyns syfte är att främja inköp som är ekonomiskt, 
miljömässigt och socialt hållbara, samt bidra till att kommunens mål uppnås. lnköpspolicyn 
ingår i kommunens styr- och ledningsmodell. 

Omfattning 
Inköpspolicyn gäller för kommunens förvaltning och för de kommunala bolag som ingår i 
Osby kommunkoncern. 

Med inköp avses allt arbete med inköp av varor, tjänster och byggentreprenader, dvs. hela 
inköpsprocessen från behovs- och marknadsanalys, via upphandling och beställning till 
leverans och uppföljning. 

Mål och förhållningssätt 
Inköp och upphandling är ett strategiskt verktyg för att nå kommunens mål och är en del av 
verksamhetsutveckJingen. lnköpsprocessen stödjer kommunens verksamheter i det offentliga 
välfärdsuppdraget. Upphandlingsdokument, avtal och uppföljning utgår därför från budget 
och flerårsplanen och utformas så att kommunens inköp bidrar till att målen uppfylls. Det är 
en förutsättning att verksamheterna aktivt deltar i behovsanalys, kravställning och 
avtalsuppföljning. 

Kommunens inköp och upphandlingar sker rättssäkert och affärsmässigt utifrån ett 
hållbarhetsperspektiv. Inköp och upphandlingar följer gällande lagstiftning, politiska 
styrdokument, delegationsordning, samt kommunens regler för inköp och upphandling. 
Kommunens inköp görs till rätt totalkostnad utifrån kommunens samlade behov av varor, 
tjänster och byggentreprenader. Kommunens inköp bidrar till en hållbar samhällsutveckling 
och en god livsmiljö för medborgarna, vilket innebär att relevanta krav på miljömässig, social 
och ekonomisk hållbarhet ställs i upphandlingar. 

Kommunens upphandlingar attraherar många företag att vilja bidra till att utveckla den 
kommunala verksamheten genom sina leveranser. Dialog med leverantörer sker före, under 
och efter varje upphandling. Mindre företags och idebuma organisationers möjlighet att lämna 
anbud beaktas. Upphandlingar utformas i separata delar, t.ex. produktgrupper eller 
motsvarande, när det är lämpligt. Kommunen är en professionell avtalspartner och beställare, 
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som upprätthåller en god relation med leverantörer och som säkerställer att leverantörerna 
uppfyller sina åtaganden enligt avtal och skyldigheter när det gäller lagar, skatter och avgifter. 

Ansvar 
Kommunfullmäktige fastställer och reviderar inköpspolicyn. 

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för ledning, planering, samordning och 
uppföljning av inköpsverksamheten så att denna bedrivs korrekt och effektivt. 

Kommundirektören har det dagliga ansvaret för ledning, planering, samordning och 
uppföljning av inköpsverksamheten. Kommundirektören beslutar om regler för inköp och 
upphandling. 

Uppföljning 
Inköpspolicyn följs upp i samband med årsbokslut. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-02-26 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

§ 26 

Taxa för kopiering och utskrifter Osby kommun 

KS/2019:268 203 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 
Förslag till kommunstyrelsen 
Förslag till kommunfullmäktige 

Skrivelse "Taxa för kopiering och utskrifter Osby kommun", daterad 
2020-01-16, antas. 

- Taxan ersätter och upphäver den av kommunfullmäktige antagna 
taxa 2006-09-11, § 63. 

Sammanfattning av ärendet 
En ny taxa för tjänster gällande kopiering och utskrifter har tagits fram då 
den senast antagna taxan antogs av kommunfullmäktige 2006-09-11, § 63. 
Den nya taxan föreslås därför att gälla istället för den gamla taxan. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse "Taxa för kopiering och utskrifter", daterad 2020-01-16, från 
kommunsekreterare Robin Skoglund och kanslichef Amra Eljami. 

Skrivelse "Taxa för utskrifter och kopiering Osby kommun", från kommun
sekreterare Robin Skoglund. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

Sida 

17(22) 

Expedierat Utdragsbestyrkande 
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2020-01-16 

Sida
1(2)

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

Taxa för kopiering och utskrifter Osby kommun
Dnr KS/2019:268 203  

Kommunstyrelseförvaltningen förslag till Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Förslag till Kommunstyrelsen
Förslag till Kommunfullmäktige

- Skrivelse ”Taxa för kopiering och utskrifter”, från kanslienheten, antas.

- Taxan ersätter den av kommunfullmäktige antagna taxa 2006-09-11, § 63.

Sammanfattning av ärendet
En ny taxa för tjänster gällande kopiering och utskrifter har tagits fram då den senast 
antagna taxan antogs av kommunfullmäktige 2006-09-11, § 63. Den nya taxan föreslås 
därför att gälla istället för den gamla taxan.

Beslutsunderlag
Skrivelse ”Taxa för kopiering och utskrifter”, från kanslienheten.

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelseförvaltningen
Hälsa- och välfärdsförvaltningen
Barn- och utbildningsförvaltningen
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Amra Eljami Robin Skoglund 
Kanslichef Kommunsekreterare 
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Ett utskrivet exemplar är alltid en kopia, giltigt original finns på kommunens intranät.

Taxa för utskrifter och kopiering Osby kommun 
Policy

Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2019-xx-xx
Framtagen av: Robin Skoglund, 

Kommunsekreterare
Dokumentansvarig: <Titel>

Uppdaterad: Diarienummer: KS/2019:268
Giltighetstid Tills vidare
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Taxa för utskrifter och kopiering Osby kommun
Datum
2019-xx-xx

     
KS/2019:268 

Sida
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Innehåll
1 § Allmänt .............................................................................3
2 § Tillämpningsanvisningar ................................................3
3 § Avgift för papperskopior av allmänna handlingar .......3
4 § Datorutskrifter .................................................................3
5 § Utskrift i färg ....................................................................4
6 § Utskrift i annat format än A4 ..........................................4
7 § Avgift övriga format, elektroniska/digitala medier.......4
8 § När avgift inte ska tas ut.................................................4
9 § Betalning ..........................................................................5
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Datum
2019-xx-xx

     
KS/2019:268 

Sida
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1 § Allmänt
Allmänheten har rätt att få ta del av allmän handling av kommunen utan 
avgift. Vid utlämnande av kopior och avskrifter av allmän handling kan 
kommunen enligt 2 kap. 13 § tryckfrihetsförordningen ta ut en avgift. 
Kommunfullmäktige måste besluta om taxa för ändamålet innan avgift kan 
tas ut. 
Den som begär ut handlingar meddelas snarast möjligt om avgiften för deras 
ärende.

2 § Tillämpningsanvisningar
Allmänheten har om så önskar rätt att få ta del av allmänna handlingar i 
myndighetens lokaler utan avgift. Vid delgivning av allmän handling i 
kommunens lokaler har vidare rätt att skriva av handlingen utan avgift. 
Avgift tas ut först när någon vill ha en kopia av handlingen. 

Handlingar som finns lagrade elektroniskt och som inte tar mer än sjättedels 
arbetstimme att utföra skickas via e-post är kostnadsfria annars ska avgift tas 
ut enligt § 7. Det finns ingen skyldighet att föra över pappershandlingar till 
elektronisk form för elektroniskt utlämnande. Om handlingar förs över från 
pappersform till elektronisk form ska en avgift tas ut likt för 
pappershandlingar enligt § 3.

3 § Avgift för papperskopior av allmänna handlingar
Avgift för kopior av allmänna handlingar tas ut enligt följande:

Antal sidor (A4) Avgift

Sida 1–9* Ingen avgift

Sida 10 50 kronor

Över 10 sidor 2 kronor per sida

*Regeln om avgiftsfrihet för beställning upp till 9 sidor ska frångås om en 
person vid upprepade tillfällen återkommer med begäran om mindre än tio 
sidor från samma handling eller flera personer på ett systematiskt sätt 
beställer nio sidor var åt gången för att undgå avgiften. I fall enligt ovan ska 
samtliga uttag likställas som en och samma begäran.

4 § Datorutskrifter
För utskrifter i pappersform från Osby kommuns hemsida samt kommunens 
tillgängliga databaser ska avgift tas ut i enlighet med § 2.
Vid utskrift från annan plats än de ovan angivna ska en avgift tas ut på 2 
kronor per sida från och med första sidan.  



Taxa för utskrifter och kopiering Osby kommun
Datum
2019-xx-xx

     
KS/2019:268 

Sida
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5 § Utskrift i färg
Kommunen ska om annat än särskilda behov föreligger endast tillhandahålla 
svartvita utskrifter och kopior. 
Om allmänna handlingar, till del eller i sin helhet, inte kan utläsas i svartvitt 
format ska avgift tas ut enligt § 2. Bedömning får göras från fall till fall. 
Vid annat fall än ovan nämnda ska en avgift tas ut på 4 kronor per sida från 
och med första sidan.    

6 § Utskrift i annat format än A4
Huvudinriktningen är att Osby kommun ska tillhandahålla kopior och 
utskrifter i formatet A4. Önskas ett annat format ska en avgift tas ut enligt 
följande:  

Format Avgift

A3 4 kr per sida

A2 50 kronor per sida

A1 80 kronor per sida

A0 120 kronor per sida

7 § Avgift övriga format, elektroniska/digitala medier

Vid begäran att material lagras eller lämnas ut digitalt ska avgift tas ut enligt 
följande:
Digitala handlingar via e-post

Kopia Avgift

Digitala handlingar,> 1/6 
arbetstimme

80 kr/påbörjad sjättedels 
arbetstimme

 
Ljud och video

Kopia Avgift

CD-ROM 50 kronor

DVD 100 kronor

USB-minne 150 kronor (inklusive USB-minnet)
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Datum
2019-xx-xx

     
KS/2019:268 

Sida
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8 § När avgift inte ska tas ut
Avgift ska inte tas ut för kopior och utskrifter av allmänna handlingar när 
andra kommuner, landsting, statliga myndigheter, representanter för 
radio/tv/press, lokala fackföreningar i kommunen, kommunala bolag, 
nämnder, förvaltningar och förtroendevalda inom kommunen begär ut dem.

Avgift ska inte tas ut när initiativet till utlämnande kommer från kommunen.
Avsteg från taxan får göras om det finns särskilda skäl.

9 § Betalning
Avgift som understiger 50 kronor ska betalas via Swish. Avgift överstigande 
50 kronor betalas via Swish eller mot faktura. All betalning sker således 
kontantfritt. 
Osby kommun tar, när avgift erlägges, samtidigt ut ersättning för 
portokostnad om försändelsen väger mer än 20 gram samt eventuell annan 
särskild kostnad för att med post, bud eller liknande förmedling sända den 
begärda handlingen eller kopian till mottagaren.
Avgiften ska tillfalla kommunstyrelseförvaltningen, kansliet.





VjOSBY 6 KOMMUN 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2020-02-26 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

§ 27 

Revidering av reglemente för Osby kommuns nämnder 
för mandatperioden 2019-2022, från och med den 31 
mars 2020 

KS/2018:489 003 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Förslag till kommunstyrelsen 
Förslag till kommunfullmäktige 

Ärendet hänskjuts till kommunstyrelsen för behandling. 

Barnkonsekvensanalys 

Ärendet berör inte barn. Beslut som fattas i nämnderna med hjälp av regle
mentet kan på ett eller annat sätt beröra barn. 

Sammanfattning av ärendet 

Revidering av reglemente för Osby kommuns nämnder för mandatperioden 
2019-2022 sker på grund av mindre redaktionella ändringar och ändring av 
ansvarig nämnd/verksamhet. Ändringarna omfattar miljö- och byggnämn
den, samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsens ledningsfunktion. 
De delar som föreslås att tas bort är överstrukna och markerade med gult 
och de delar som ska skrivas om eller läggas till i dokumentet är markerade 
med gult. 

Besluts underlag 

Tjänsteskrivelse "Revidering av reglemente för Osby kommuns nämnder för 
mandatperioden 2019-2022, från och med den 31 mars 2020", daterad den 
12 februari 2020, från kanslichef Amra Eljami och administrativ chef Jo
hanna Lindhe. 

Skrivelse "Reglemente för Osby kommuns nämnder för mandatperioden 
2019-2022 (Utkast 2020-02-12)". 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

Sida 
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2020-02-19 

Sida
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Kommunstyrelseförvaltningen 
Amra Eljami 
0479528391 
amra.eljami@osby.se 

Besöksadress Västra Storgatan 35
Postadress 
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- Reglemente för Osby kommuns nämnder för mandatperioden 2019-2022 revideras 
enligt skrivelse ”Reglemente för Osby kommuns nämnder för mandatperioden 
2019-2022 (Utkast 2020-02-12)”, antas gälla från och med den 31 mars 2020.

Barnkonsekvensanalys

Ärendet berör inte barn. Beslut som fattas i nämnderna med hjälp av reglementet kan på 
ett eller annat sätt beröra barn.

Sammanfattning av ärendet

Revidering av reglemente för Osby kommuns nämnder för mandatperioden 2019-2022 
sker på grund av mindre redaktionella ändringar och ändring av ansvarig 
nämnd/verksamhet. Ändringarna omfattar samtliga nämnder. De delar som föreslås att tas 
bort är överstrukna och markerade med gult och de delar som ska skrivas om eller läggas 
till i dokumentet är markerade med gult. 

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse ”Revidering av reglemente för Osby kommuns nämnder för 
mandatperioden 2019-2022, från och med den 31 mars 2020”, daterad den 12 februari 
2020, från kanslichef Amra Eljami och administrativ chef Johanna Lindhe.

Skrivelse ”Reglemente för Osby kommuns nämnder för mandatperioden 2019-2022 
(Utkast 2020-02-12)”.
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1. Gemensamma regler och riktlinjer
Bestämmelserna i underrubrikerna ”1.1 Nämndernas uppdrag” och ”1.2 Nämndernas 
arbetsformer och övriga gemensamma bestämmelser” i detta reglemente gäller alla 
nämnder1 i Osby Kommun, om inte annat anges i det nämndspecifika reglementet.  

1.1 Nämndernas uppdrag och behörighet
Samtliga nämnder ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer 
som kommunfullmäktige bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning samt 
bestämmelserna i detta reglemente. Respektive nämnd ansvarar inom denna ram för 
upprättande av verksamhetsplan och budget.

Respektive nämnd ska regelmässigt rapportera till kommunfullmäktige hur verksamheten 
utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret.

Respektive nämnd svarar inom sitt område för att

 informera om verksamheten och nämndens arbete såväl internt som till allmänheten, 
 en kontinuerlig uppföljning och utvärdering av det egna verksamhetsområdet görs, 
 upprätta förslag till budget för det egna verksamhetsområdet, 
 verka för att samråd sker med brukare av nämndens tjänster, 
 fortlöpande reformera det kommunala regelbeståndet inom verksamheten, 
 de personuppgifter som nämnden behandlar, nämnden är personuppgiftsansvarig enligt 

GDPR, se nedan under rubriken ”Behandling av personuppgifter” 
 de informationssystem som stödjer nämndens verksamhet, 
 verksamheten bedrivs inom av kommunfullmäktige beslutad budgetram,
 vid negativ budgetavvikelse till kommunstyrelsen presentera åtgärder och tidplan för 

dessa åtgärder för att nå den av kommunfullmäktige beslutade budgetramen,
 i övrigt fullgöra de uppgifter som kommunfullmäktige överlämnar till nämnden.

Processbehörighet/Talerätt
Nämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden, 
undantaget personalärenden, inom sitt verksamhetsområde om inte någon annan ska göra det 
på grund av lag eller annan författning eller beslut av kommunfullmäktige och därvid träffa 
överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta annat avtal.

I mål där någon har begärt laglighetsprövning enligt KL av kommunfullmäktiges beslut får 
kommunstyrelsen själv eller genom ombud föra kommunens talan, om inte 
kommunfullmäktige beslutar att själv föra talan i målet.

Firmateckning
Samtliga nämnder, med undantag för krisledningsnämnden, miljö- och byggnadsnämnden 
samt valnämnden, ska bland respektive nämnds förvaltnings tjänstepersoner utse ett antal 
firmatecknare som, två (2) i förening, tecknar nämndens firma.

1 Med nämnd avses även kommunstyrelsen. 
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Undertecknande av handlingar
Avtal, fullmakter, kontrakt, köpehandlingar, skrivelser och liknande handlingar som beslutas 
av nämnden ska i första hand undertecknas av ordföranden. Vid förfall för ordföranden ska 
vice ordföranden eller kommundirektören för kommunstyrelsen, förvaltningschef för annan 
nämnd, eller annan anställd, som nämnden bestämmer underteckna handlingar. Nämnden kan 
i enskilda ärenden/vid enskilda tillfällen bestämma att annan ledamot eller anställd ska 
underteckna avtal, andra handlingar och skrivelser.

Med stöd av delegation från nämnden får delegat på nämndens vägnar underteckna handlingar 
som upprättats med anledning av dennes delegationsbeslut. Från förvaltning utgående 
skrivelser ska undertecknas på sätt som förvaltningschef bestämmer.

Samverkan med andra nämnder
För fullgörande av sina arbetsuppgifter får nämnden från kommunens övriga styrelser, 
nämnder, förvaltningar och tjänstepersoner inhämta de upplysningar som nämnden behöver 
för sin verksamhet.

Nämnderna ska därutöver verka för en samverkan nämnderna emellan för att gemensamt nå 
kommunens övergripande mål.

Medborgar-/Brukardialog
Nämnden ska i sitt arbete verka för att uppnå en dialog med medborgare och brukare.

Arkiv
Nämnden ansvarar för att nämndens arkiv vårdas och förtecknas i enlighet med arkivlagen 
(1990:782). För kommunen finns ett särskilt upprättat arkivreglemente, kommunstyrelsen är 
arkivmyndighet.

Taxefrågor och liknande
Nämnden ska upprätta förslag till taxor och avgifter inom nämndens område för eventuellt 
beslut om antagande i kommunfullmäktige samt besluta i ärenden gällande tillämpningen av 
antagna taxor och avgifter. 

Nämnden får själv besluta om antagande av taxor och avgifter som inte är av principiell 
beskaffenhet, dvs. inte är av någon större kommunalekonomisk omfattning.

Risk och sårbarhetsanalyser
Nämnden ska utarbeta och anta risk- och sårbarhetsanalyser för sitt/sina verksamhetsområde(-
n).
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1.2 Nämndernas arbetsformer och andra gemensamma bestämmelser
I tillämpliga delar gäller dessa bestämmelser även i ett utskotts/en delegations arbete, om 
respektive nämnd inte beslutar annat.

Uppdrag och verksamhet
Samtliga nämnder ska inom sina respektive verksamhetsområden följa vad som anges i lag 
eller annan författning. De ska följa det kommunfullmäktige i reglemente, i samband med 
budget eller i annat särskilt beslut har bestämt att nämnden ska fullgöra, samt verka för att 
fastställda mål uppnås och i övrigt följa givna uppdrag och angivna riktlinjer.

Organisation inom verksamhetsområdet
Samtliga nämnder ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med hänsyn 
till av kommunfullmäktige fastställda mål och riktlinjer samt lagar och andra författningar för 
verksamheten.

Samtliga nämnder, med undantag för krisledningsnämnden, miljö- och byggnämnden samt 
valnämnden, beslutar, med hänsyn till de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige 
fastställt, om organisering och utformning av respektive förvaltnings organisation under 
nämnden, inom ramen för befintlig budget.

Kommundirektören har, efter samråd med kommunstyrelsens presidium, delegation att fatta 
beslut om inrättande, indragning, ändring av tjänster och förändring av 
kommunstyrelseförvaltningens ledningsorganisation, inom ramen för befintlig budget. 
Respektive förvaltningschef har, efter samråd med kommundirektören och respektive nämnds 
presidium, delegation att fatta beslut om inrättande, indragning, ändring av tjänster och 
förändring av respektive förvaltnings ledningsorganisation, inom ramen för befintlig budget.

Personalansvar
Respektive nämnd, med undantag för krisledningsnämnden, miljö- och byggnämnden samt 
valnämnden, är anställningsmyndighet för personal vid sin förvaltning. För de undantagna 
nämnderna är kommunstyrelsen anställningsmyndighet. 

Förvaltningschef anställs av kommundirektören i samråd med aktuell nämnds presidium.

Nämnderna har i övrigt hand om personal- och arbetsmiljöfrågor inom sitt respektive 
verksamhetsområde med undantag av de frågor som anges nedan i det nämndspecifika 
reglementet för kommunstyrelsen, under rubrikerna ”Kommunstyrelsens 
personaldelegation” och ”Personalpolitiken” i detta reglemente.

Behandling av personuppgifter
Respektive nämnd är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker 
i dess verksamhet. Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för de behandlingar som är 
gemensamma för hela kommunen, i enlighet med vad som angetts i nämndens 
registerförteckning, enligt artikel 30 i dataskyddsförordningen.
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Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker 
i kommunfullmäktige samt hos eventuella fullmäktigeberedningar. Respektive nämnd ska 
utse dataskyddsombud.

Uppföljning, återredovisning (återrapportering) 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. 
Redovisningen lämnas till kommunstyrelsen som samordnar de olika nämndernas 
redovisningar till kommunfullmäktige.

För samtliga nämnder, med undantag för kommunstyrelsen, gäller att de vid ovan angivna 
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. Redovisningen lämnas till kommunstyrelsen som samordnar de olika 
nämndernas redovisningar till kommunfullmäktige. 

Motioner och medborgarförslag redovisas enligt de regler angivna i detta reglemente samt i 
kommunfullmäktiges arbetsordning.

Nämnderna ska härutöver fullgöra rapporteringsskyldighet enligt speciallagstiftning.

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. 
Kommunstyrelsen/nämnden beslutar om formerna för samrådet.

Självförvaltningsorgan
Respektive nämnd får uppdra åt ett självförvaltningsorgan att helt eller delvis sköta driften av 
en viss anläggning eller en viss institution. 

Nämnden får uppdra åt självförvaltningsorganet att besluta på nämndens vägnar i ett visst 
ärende eller en viss grupp av ärenden.
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Nämnden ska i en arbetsordning fastställa självförvaltningsorganets uppgifter, 
sammansättning, arbetsformer och mandattid.

Medborgarförslag
Medborgarförslag, där kommunfullmäktige överlåtit till en nämnd att fatta beslut, ska om 
möjligt beredas så att nämnden kan fatta beslut inom sex (6) månader från det att förslaget 
väcktes i kommunfullmäktige. Nämnden ska fortlöpande informera kommunfullmäktige om 
de beslut som fattats i anledning av ett medborgarförslag.

Nämnden ska en (1) gång per år redovisa de medborgarförslag som inte beretts färdigt för 
beslut i kommunfullmäktige inom ett (1) år från det att förslagen väcktes i 
kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige ska informeras om anledningen till att ärendena 
inte avgjorts och när beslut kan förväntas fattas. Redovisningen ska göras på 
kommunfullmäktiges ordinarie sammanträde i oktober månad.

När ett medborgarförslag beretts färdigt och beslut ska fattas, ska förslagsställaren 
underrättas.

Nämnden får besluta att den eller de som har väckt ett ärende genom medborgarförslag får 
närvara när nämnden behandlar ärendet, delta i överläggningarna och närvara när beslut 
fattas.

Närvarorätt
Kommunal- och oppositionsråd samt kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande har 
rätt att närvara vid övriga nämnders sammanträden och delta i överläggningarna. Nämnd får 
därutöver, om särskilda skäl föreligger, medge ledamot i kommunstyrelsen denna rätt. Den 
förtroendevalde har i den utsträckning nämnden beslutar rätt att få sin mening antecknad i 
protokollet.

Nämnd får ge annan förtroendevald, som inte är ledamot i nämnden, rätt att närvara vid 
nämndens sammanträden för att lämna upplysningar. Även anställd i kommunen och särskilt 
sakkunnig kan medges denna rätt.

Närvarorätten enligt första och andra stycket ovan gäller inte i ärenden som rör 
myndighetsutövning mot enskild.

Nämnd får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid nämndens sammanträden. 
Om nämnden beslutar det, får den som medgetts rätt att närvara vid ett sammanträde delta i 
överläggningarna. 

Digital nämndadministration och information till förtroendevalda
Alla handlingar rörande nämnden hanteras digitalt och distribueras endast digitalt till 
ledamöter och ersättare i nämnderna. I undantagsfall, efter beslut av ordföranden i varje 
särskilt fall, får handlingar distribueras på annat sätt. Detta innebär även att övrig information 
till ledamöter och ersättare distribueras på samma sätt (om de förtroendevalda inte hinner få 
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informationen under ett sammanträde), det vill säga digitalt och främst via e-post, om inte 
ordföranden i varje enskilt fall beslutar annat.

Tidpunkt för sammanträden
Respektive nämnd sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. Respektive 
nämnds ordförande, i samråd med vice ordförande, bestämmer dag och tid för beredning.

Sammanträde ska hållas också om minst en tredjedel (1/3) av nämndens ledamöter begär det 
eller om ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra sammanträde ska göras 
skriftligen hos ordföranden och innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas 
behandlas på det extra sammanträdet.

Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordföranden om tiden för extra sammanträde.

Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller ändra dagen 
eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice ordföranden.

Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för ett 
sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och ersättare snarast, i 
första hand med digitala hjälpmedel så som e-post, underrättas om beslutet.

Kallelse
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. När varken ordföranden 
eller vice ordföranden kan kalla till sammanträde ska den som varit ledamot i nämnden längst 
tid göra detta. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid ska den till åldern äldste 
ledamoten kalla till sammanträde.

Kallelsen, som ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet, bör 
även innehålla en sammanställning av de ärenden som ska behandlas. Ordföranden 
bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende ska bifogas kallelsen. 

Kallelsen och övriga handlingar distribueras till varje ledamot och ersättare samt annan 
förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast fyra (4) arbetsdagar före 
sammanträdesdagen endast på sätt som anges ovan under rubriken ”Digital 
nämndadministration”.

I undantagsfall, efter beslut av ordföranden i varje särskilt fall, får kallelse och övriga 
handlingar ske inom annan tid och/eller distribueras på annat sätt.
Kallelsen och övriga handlingar bör i möjligaste mån publiceras på kommunens hemsida, 
www.osby.se senast fyra (4) dagar före sammanträdesdagen.

Gruppledare
Varje i en nämnd representerat politiskt parti ska utse och till kommunstyrelseförvaltningens 
kanslienhet rapportera in en (1) ledamot som gruppledare, och en (1) ledamot som ersättare 
för gruppledaren, för partiet i respektive nämnd.

Förhinder
En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde ska 
snarast anmäla detta till gruppledaren för det politiska parti vederbörande representerar. 
Gruppledaren och/eller ersättaren för gruppledaren ansvarar för att kalla in den/de ersättare 

http://www.osby.se/
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som står i tur att tjänstgöra. Före det att respektive sammanträde tar sin början ska 
gruppledaren och/eller ersättaren för gruppledaren informera nämndens sekreterare om vilka 
som kallats in att tjänstgöra och för vem/vilka vederbörande ska tjänstgöra. 

Nämndens sekreterare kan, vid behov, biträda gruppledarna i att kalla in den/de ersättare som 
står i tur att tjänstgöra.

Ersättares tjänstgöring
Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett 
sammanträde eller i en del av ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. 
Den ersättare ska kallas in som står i tur att tjänstgöra enligt av kommunfullmäktige 
fastställda regler.

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

Om inte ersättarna väljs proportionellt ska ersättarna tjänstgöra enligt den av 
kommunfullmäktige mellan dem bestämda ordningen. Om ingen ordning är bestämd, kallas 
ersättare i den ordning de tagits upp i kommunfullmäktiges protokoll från valet.

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

Avvikande mening
Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna och få sin muntliga avvikande 
mening antecknad till protokollet.

Jäv, avbruten tjänstgöring
En ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får 
tjänstgöra igen när ärendet handlagts. 

Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på grund av annat hinder 
än jäv, får åter tjänstgöra endast om ersättarens inträde har påverkat det etablerade 
majoritetsförhållandet mellan partierna.

Ordföranden
Nämndens ordförande ska 
 leda nämndens arbete och sammanträden, 
 kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente, 
 kalla ersättare, 
 inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i nämnden vid behov är 

beredda, 
 inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i nämnden som inte har ett 

arbetsutskott, där individutskott inte räknas som ett arbetsutskott, är beredda, 
 se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i nämnden, 
 bevaka att nämndens beslut verkställs,
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 med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för nämndens verksamhet, effektiviteten i 
densamma samt ta initiativ i dessa frågor, 

 främja samverkan mellan nämnden och kommunens övriga nämnder, 
 representera vid uppvaktningar, konferenser och sammanträden om inte nämnden bestämt 

annat i ett särskilt fall,

Härutöver ska kommunstyrelsens ordförande 
 ha uppsikt över kommunens hela nämndförvaltning, 
 med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och ekonomiska 

intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa frågor, 
 främja samverkan mellan kommunstyrelsen, kommunens övriga nämnder och 

kommunfullmäktige.

Ordföranden får fatta beslut, på nämndens vägnar, i ärenden som är så brådskande att ärendets 
avgörande inte kan vänta till dess nämnden kan sammankallas. Dessa beslut ska anmälas vid 
nämndens nästkommande sammanträde.

Presidium
Nämndernas presidium, med undantag för barn- och utbildningsnämnden, ska bestå av 
ordföranden och vice ordföranden. Barn- och utbildningsnämndens presidium ska bestå av 
ordföranden och förste respektive andre vice ordföranden. Vice ordföranden(-a) ska biträda 
ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet i den mån ordföranden anser att 
det behövs. 

Ersättare för ordföranden och vice ordföranden
Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett helt sammanträde eller en del av 
ett sammanträde, får nämnden utse en annan ledamot som ersättare för dessa. Tills valet 
förrättats, fullgörs ordförandens uppgifter av den som varit ledamot i nämnden längst tid. Om 
flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den äldste av 
dem. Motsvarande gäller om ordföranden eller vice ordföranden inte kan fullgöra sitt uppdrag 
under en längre tid. Ersättaren ska fullgöra samtliga ordförandens/vice ordförandens 
uppgifter.

Närvaro vid beredningar
På grund av den ändrade politiska organisationen för nämnderna som gäller från den 1 januari 
2020 till och med den 31 december 2020 skall följande deltagare vara med på beredningar 
gällande de nämnder som inte har ett arbetsutskott (där individutskott inte räknas som ett 
arbetsutskott):
 Nämndens presidium, det vill säga nämndens ordförande och vice ordförande, med 

undantag från barn- och utbildningsnämndens presidium som består av ordförande och 
förste respektive andre vice ordförande,

 En av respektive nämnd vald representant vid beredningar från Sverigedemokraterna,
 Verksamhetsansvarig för respektive nämnd (vid frånvaro utses en ersättare),
 Nämndens sekreterare eller annan sekreterare från kanslienheten,

Den eller de tjänsteman (tjänstemän) som ordförande, i mån av tid i samråd med vice 
ordförande, finner lämplig för att diskutera de frågor som kommer upp på beredningen.
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Kommunal- och oppositionsråd
Efter det att val av kommunstyrelse/nämnd skett utser kommunfullmäktige ett (1) kommunal- 
och ett (1) oppositionsråd. Kommunfullmäktige beslutar om kommunal- och 
oppositionsrådens uppgifter, ansvarsområden och tjänstgöringsgrad. 

Yrkanden
Efter det att val av kommunstyrelse/nämnd skett utser kommunfullmäktige ett (1) kommunal- 
och ett (1) oppositionsråd. Kommunfullmäktige beslutar om kommunal- och 
oppositionsrådens uppgifter, ansvarsområden och tjänstgöringsgrad.

Deltagande i beslut
En ledamot som, där detta är möjligt, avser att avstå från att delta i ett beslut, ska anmäla detta 
till ordföranden innan beslut fattas. En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha 
deltagit i beslutet, om nämnden fattar beslutet med acklamation.

Justering av protokoll
Protokollet justeras av ordföranden och en (1) ledamot. 

Nämnden kan, i undantagsfall, besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. 
Den aktuella paragrafen ska, för att det inte ska föreligga några oklarheter om innehållet i 
beslutet, redovisas skriftligt vid sammanträdet och justeras av ordföranden och en (1) 
ledamot.

Reservation
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen ska 
ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren före den tidpunkt som 
har fastställts för justering av protokollet. Motsvarande gäller vid omedelbar justering.
Med en skriftlig reservation jämställs en reservation som undertecknats och därefter skickats 
per e-post till kommun@osby.se.

Delgivning
En nämnd delges genom ordföranden, kommundirektören för kommunstyrelsen, 
förvaltningschefen för annan nämnd, eller annan anställd i enlighet med vad nämnden 
bestämmer.

mailto:kommun@osby.se
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2. Nämndspecifika reglementen 

2.1 Kommunstyrelsen
Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen (2017:725) gäller bestämmelserna i 
detta reglemente. Kommunstyrelsen ansvarar för i detta reglemente angivna uppgifter samt sådana 
uppgifter som inte lagts på annan nämnd. Härutöver ansvarar kommunstyrelsen för de uppgifter som 
framgår av kommunallagen (2017:725) och annan lagstiftning.

Sammansättning
Kommunstyrelsen består av tretton (13) ledamöter och tretton (13) ersättare.

Insynsplats
Det/De politiska partier som är representerade i kommunfullmäktige men inte i kommun-
styrelsen har möjlighet att utse en namngiven förtroendevald, med namngiven personlig 
ersättare, som endast har närvarorätt när den ordinarie inte har möjlighet att närvara, till en 
s.k. insynsplats i kommunstyrelsen. Det politiska partiet som medges möjlighet till s.k. 
insynsplats i kommunstyrelsen ska meddela val av förtroendevald och dess personliga 
ersättare till kommunstyrelseförvaltningens kanslienhet.

Närvarorätten för en förtroendevald som utsetts till en s.k. insynsplats i kommunstyrelsen 
gäller inte i ärenden avseende myndighetsutövning mot enskild. 

Förtroendevald som utsetts till en s.k. insynsplats i kommunstyrelsen får delta i 
överläggningarna men inte i besluten.

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

Förtroendevald som utsetts till en s.k. insynsplats i kommunstyrelsen har inte rätt till arvode.
Offentliga sammanträden
Kommunstyrelsen får besluta att hela eller delar av kommunstyrelsens sammanträden ska vara 
offentliga.

Kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande, kommundirektören samt 
kommunstyrelsens sekreterare samråder vid beredningen inför respektive sammanträde om 
upplägget av sammanträdet, vilka ärenden som ska vara offentliga, när dessa ärenden ska 
behandlas m.m.

Det ska informeras på kommunens hemsida om möjligheten att närvara på kommunstyrelsens 
sammanträde. Detta sker främst genom informationen på kallelsens framsida. 

Övriga nämnders beredningar behandlas under rubriken ”Närvaro vid beredningar” i detta 
reglemente. Även under dessa beredningar sker samråd inför respektive nämndsammanträde, 
upplägget, när ärenden ska behandlas på sammanträdet med mera. Övriga nämnders 
sammanträden är inte offentliga. 
Kommunstyrelsens utskott och delegationer
Kommunstyrelsen ska ha ett (1) arbetsutskott, en (1) näringslivs- och tillväxtdelegation samt 
(1) en personaldelegation. Arbetsutskottet ska ha fem (5) ledamöter och fem (5) ersättare och 
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näringslivs- och tillväxt- respektive personaldelegationen ska ha vardera tre (3) ledamöter och 
tre (3) ersättare.

Inom såväl ett utskott, näringslivs- och tillväxtdelegationen som personaldelegationen väljer 
kommunstyrelsen för den tid kommunstyrelsen beslutar bland utskottets/delegationens 
ledamöter en ordförande och en vice ordförande.

Om ordföranden i ett utskott/en delegation på grund av sjukdom eller av annat skäl är 
förhindrad att fullgöra sitt uppdrag för längre tid får kommunstyrelsen utse en annan ledamot i 
utskottet/delegationen att som ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter.

Ersättare ska närvara vid ett utskotts/en delegations sammanträden endast om ledamot är 
förhindrad att tjänstgöra. Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av kommunstyrelsen vid 
valet bestämda ordningen. Om ingen ordning är bestämd, kallas ersättare i den ordning de 
tagits upp i kommunstyrelsens protokoll från valet.

En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, 
ska snarast underrätta den personliga ersättaren alternativt annan ersättare som står i tur om att 
denne ska tjänstgöra för ledamoten. Ersättare ska tjänstgöra enligt den ordning som 
kommunfullmäktige har bestämt.

Avgår en ledamot eller en ersättare i ett utskott/en delegation, som inte utsetts vid 
proportionellt val, ska fyllnadsval snarast förrättas.

Ett utskott/en delegation sammanträder på dag och tid som varje utskott bestämmer. 
Sammanträden ska också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst två (2) 
ledamöter i ett utskott respektive en (1) ledamot i näringslivs- eller personaldelegationen 
begär det.

Ett utskott, näringslivs- och tillväxtdelegationen respektive personaldelegationen får 
handlägga ärenden bara när mer än hälften av deras respektive ledamöter är närvarande. Vid 
lika röstetal har ordföranden utslagsröst. 

Vid sammanträde med ett utskott/en delegation ska protokoll föras i de delar där utskottet inte 
enbart bereder ett ärende inför beslut i kommunstyrelsen.

De ärenden som ska avgöras av kommunstyrelsen i dess helhet bör beredas av ett utskott/en 
delegation om beredning behövs. Ordföranden eller kommundirektören överlämnar sådana 
ärenden till utskottet/delegationen. När ärendet beretts ska utskottet/delegationen lägga fram 
förslag till beslut. I beredningen av ärenden ska även beräknad kostnad och/eller övriga 
ekonomiska konsekvenser av förslaget till beslut framgå.
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsens arbetsutskott bereder och/eller beslutar i ärenden inom samtliga de av 
kommunstyrelsens ansvarsområden som framgår av detta reglemente, med undantag för vad 
som nedan anges om kommunstyrelsens tillväxtdelegation.
Kommunstyrelsens näringslivs- och tillväxtdelegation
I näringslivs- och tillväxtdelegationens ansvarsområde ingår 
 befolkningsutveckling,
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 bostadsförsörjning,
 destinationsutveckling och destinationsmarknadsföring,
 handelsutveckling,
 kompetensförsörjning,
 landsbygdsutveckling,
 näringslivsfrågor samt åtgärder för att främja nyföretagande och utveckling av näringslivet 

i kommunen,
 turism verksamhet.

Näringslivs- och tillväxtdelegationen ska till kommunstyrelsen bereda förslag till beslut i 
kommunstyrelsen, och i förekommande fall kommunfullmäktige, avseende bland annat 
följande dokument.
 Näringslivsstrategi.
 Årlig verksamhets- och handlingsplan för kommunens näringsliv.
 Tillväxtstrategi.

Kommunstyrelsens personaldelegation
Personaldelegationens ansvarsområde är att fullgöra kommunens uppgifter som arbetsgivare 
och fatta beslut i följande ärendegrupper.
 Styrning av kommunens personalpolitik, 
 Tolkning av arvodesregler för förtroendevalda.
 Förhandlingar.
 Fastställa ramar vid årlig löneöversyn.
 Uppföljning av personalekonomisk redovisning.
 Övriga personalfrågor.
 Andra grupper av ärenden där kommunstyrelsen delegerat sin beslutanderätt
Kommunstyrelsens styrfunktion
Kommunstyrelsen ska leda kommunens verksamhet genom att utöva en samordnad styrning 
och leda arbetet med att ta fram styrdokument för kommunen.

Kommunstyrelsens ledningsfunktion
Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan och har ett 
helhetsansvar för kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning. 

Kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och 
ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet. 
Kommunstyrelsen ska också ha uppsikt över verksamhet som bedrivs i kommunala företag, 
stiftelser och kommunalförbund.

I kommunstyrelsens ledningsfunktion ingår att leda och samordna bland annat:
 utvecklingen av den kommunala demokratin, 
 kommunens ekonomi-, upphandlings-, HR- och kansliorganisation,
 kommunens miljö- och byggorganisation,
 kommunens räddningstjänstorganisation,
 kommunens informations- och kommunikationsverksamheten, 
 näringslivs-, tillväxt- och utvecklingsfrågor,
 kommunens digitala utveckling,
 kommunens personalpolitik, 
 drift, samordning och utveckling av kommunens IT- och telefonisystem,
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 ansvara för genomförandet av markpolitiken 
 ansvara för att kommunen har en tillfredsställande markberedskap, 
 ansvara för mark- och bostadspolitiken,
 ansvara för att bostadsförsörjningen och samhällsbyggandet främjas, 
 arbetet med att reformera det kommunala regelbeståndet, 
 den kommunala verksamhetens kvalitet och produktivitet, 
 utvecklingen av brukarinflytande, 
administration och verksamhet för rådet för trygghet och hälsa, enligt riktlinjer, antagna av 
kommunstyrelsen den 17 maj 2017, § 98.

Kommunstyrelsens uppföljningsfunktion
Kommunstyrelsen ska följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och 
ekonomiska ställning och fortlöpande i samråd med övriga nämnder följa upp de fastställda 
målen och återrapportera till kommunfullmäktige. För att fullgöra denna uppföljningsfunktion 
ska kommunstyrelsen:
 övervaka att av kommunfullmäktige fastställda kvalitetskrav, mål, riktlinjer, program och 

ekonomi för verksamheten följs upp i nämnderna,
 övervaka att kommunens löpande förvaltning i övrigt sköts lagligt och ekonomiskt,
 följa hur den interna kontrollen sköts i nämnderna,
 två (2) gånger per år rapportera till kommunfullmäktige hur samtliga kommunens 

verksamheter utvecklas mot bakgrund av fastlagda mål och hur den ekonomiska 
ställningen är under budgetåret,

 en (1) gång per år rapportera till kommunfullmäktige om kommunens avtalssamverkan 
enligt 9 kap. 37 § KL eller annan lag eller författning,

 inom ramen för sin uppsiktsplikt övervaka att verksamheter som bedrivs av privata utförare 
kontrolleras och följs upp i enlighet med lag, avtal och av kommunfullmäktige fastställda 
program och direktiv,

 senast den 1 april årligen lämna kommunfullmäktige en redovisning över beredningen av 
motioner som väckts i kommunfullmäktige och som inte slutligt handlagts av 
kommunfullmäktige, 

 följa upp att nämnderna driver sina verksamheter inom av beslutad budgetram, och vid 
avvikelse kräva in åtgärdsplan för att nå beslutad budgetram.

Kommunstyrelsens övergripande uppgifter
Kommunstyrelsen ska: 
 Leda arbetet med och samordna utformningen av övergripande och strategiska mål, 

riktlinjer och ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten samt göra 
framställningar i målfrågor som inte är förbehållen annan nämnd.

 Utöva uppsikt över övriga nämnders beslut.
 Ha uppsikt över sådan avtalssamverkan som sker enligt 9 kap. 37 § KL.
 Ha ett övergripande ansvar för interna säkerhetsfrågor i kommunen.
 Ha hand om kommunens personaladministrativa system. ekonomisystem, dokument- och 

ärendehanteringssystem, e-postsystem, IT-system, kommunikationssystem, ska-
derapporteringssystem, passersystem och förtroendemannaregister.

 Anställa kommundirektör och besluta om instruktion för denne.
 Hos kommunfullmäktige, övriga nämnder och andra myndigheter göra de framställningar 

som behövs.
 Kontinuerligt följa verksamheten i övriga nämnder.
 Ansvara för utformning och utveckling av kommunens system för intern kontroll i enlighet 

med vad kommunfullmäktige särskilt beslutar.
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 Ansvara för samordningsträffar med nämndpresidierna och förvaltningscheferna.
 Upprätta förslag till program med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter 

som utförs av privata utförare.
 Bereda eller yttra sig i ärenden som handläggas av kommunfullmäktige i enlighet med 6 

kap. 13 § KL.
 Verkställa kommunfullmäktiges beslut, om kommunfullmäktige inte beslutat annat.

Om kommunfullmäktige inte har beslutat något annat, avgör kommunstyrelsen hur de ärenden 
som kommunfullmäktige ska handlägga ska beredas. Kommunstyrelsen får uppdra åt en 
förtroendevald eller en anställd att besluta om remiss av sådana ärenden.

Kommunstyrelsens uppgifter inom området skydd mot olyckor
Kommunstyrelsen ska fullgöra kommunens uppgifter enligt lagen (2003:778) om skydd mot 
olyckor och förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor och därmed ansvara för frågor i 
kommunen beträffande åtgärder för att förebygga/ begränsa omfattningen av brand och andra 
olyckor, utan att räddningschefens ansvar enligt 3 kap. 16 § lagen (2003:778) om skydd mot 
olyckor inskränks.

Kommunstyrelsen ska, om inte denna uppgift lagts på annan nämnd, ansvara för och fullgöra 
kommunens uppgifter avseende prövning och tillsyn enligt 
 lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor,
 förordningen (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor,
 lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga 

kemikalieolyckor,
 förordningen (2015:236) om åtgärder att förebygga och begränsa följderna av allvarliga 

kemikalieolyckor,
 förordningen (2016:986) om avgifter för tillsyn av åtgärder för att förebygga och begränsa 

följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

Kommunstyrelsens övriga uppgifter
Företag och stiftelser
Kommunstyrelsen ska:
 Ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag och stiftelser som kommunen helt 

eller delvis äger eller annars har intresse i, främst avseende ändamål, ekonomi och 
efterlevnad av uppställda direktiv samt övriga förhållanden av betydelse för kommunen.

 Ansvara för att beslut om ägardirektiv till företagen fattas och kontinuerligt hålls 
uppdaterade.

 Ansvara för regelbundna möten mellan kommunstyrelsen och företags-
/stiftelseledningarna.

 Löpande vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som anges i 10 kap 2–6 
§§ KL är uppfyllda avseende de företag och stiftelser kommunen äger eller har intresse i.

 Årligen, senast den 30 april, i beslut pröva om den verksamhet som bedrivits i de 
aktiebolag som kommunen helt eller delvis äger under föregående kalenderår har varit 
förenlig med det fastställda ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna. Beslutet ska snarast därefter anmälas till kommunfullmäktige. Anser 
kommunstyrelsen att brister förelegat ska kommunstyrelsen samtidigt med att beslutet 
anmäls till kommunfullmäktige lämna förslag till kommunfullmäktige om nödvändiga 
åtgärder.
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 Utse ombud till och lämna uppdrag till ombudet samt i övrigt tillvarata kommunens 
intressen vid bolags-/föreningsstämmor och andra likartade sammanträden i de företag där 
kommunen är hel- eller delägare.

 I den mån kommunens inflytande möjliggör det även samordna verksamheterna i företag 
där kommunen är delägare men inte utövar bestämmande inflytande, med övriga 
kommunala verksamheter

Kommunfullmäktige ska dock alltid besluta i ärenden avseende.
 KL 3 kap 16 - 19 §§.
 Mål och riktlinjer för verksamheten.
 Kapitaltillskott.
 Grunderna för ekonomiska förmåner till styrelseledamöter, revisorer och ersättare.
 Ansvarsfrihet om revisor inte tillstyrkt sådan.
 Förvärv eller bildande av dotterföretag eller annat företagsengagemang.
 Frivillig likvidation.
 Fusion och fission av företag.
 Försäljning av företag, eller del av företag, eller sådant företags rörelse.

Kommunalförbund
Kommunstyrelsen ska ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i sådana 
kommunalförbund som kommunen är medlem i.

Kommunstyrelsens ekonomi- och medelsförvaltning
Kommunstyrelsen ska fullgöra följande uppgifter avseende ekonomi- och medelförvaltning.
 Ansvara för kommunens medelsförvaltning och följa av kommunfullmäktige fastställda 

riktlinjer för denna. Medelsförvaltningen omfattar placering och upplåning av medel. I 
uppgiften ingår även att bevaka att kommunens intäkter kommer in, att betalningar görs i 
tid samt vidta de åtgärder som behövs för indrivning av förfallna fordringar.

 Ansvara för kommunens övriga ekonomiska förvaltning. Denna förvaltning omfattar 
underhåll och förvaltning kommunens fasta och lösa egendom, se till att kommunens 
försäkringsbehov är tillgodosett samt kommunens egen donationsförvaltning och, efter 
samtycke från annan nämnd, placera sådana medel som ingår i donation som förvaltas av 
den nämnden.

 Upprätta förslag till budget i enlighet med KL.
 Se till att bokföring och redovisning sker i enlighet med lagen (1997:614) om kommunal 

redovisning.
 Upprätta årsredovisning och delårsrapport i enlighet med lagen (1997:614) om kommunal 

redovisning.
 I enlighet med av kommunfullmäktige fastställda särskilda riktlinjer förvalta medel som 

avsatts till pensionsförpliktelser.
 Överenskommelsen om fortsatt finansiering av överlåtna uppgifter enligt lag (1997:736) 

om färdtjänst och lag (1997:735) om riksfärdtjänst.

Delegering från kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen är kommunal tillstånds- och registreringsmyndighet enligt spellagen 
(2018:1138) och har rätt att besluta om avgifter/taxa i ärenden om licens, tillstånd, 
registrering och tillsyn enligt denna lag.

Kommunstyrelsen beslutar i följande grupper av ärenden,
 ta upp lån inom de beloppsramar och riktlinjer som kommunfullmäktige fastställer,
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 lämna borgen inom de beloppsramar och riktlinjer som kommunfullmäktige fastställer,
 på begäran av annan nämnd omfördela medel som anslagits till nämnden inom den 

budgeterade verksamhetsvolymen och av kommunfullmäktige fastställd beloppsram och 
andra riktlinjer,

 ansvara för och fullgöra kommunens uppgifter enligt lagen (1997:736) om färdtjänst och 
lagen (1997:735) om riksfärdtjänst,

 ansvara för och fullgöra kommunens uppgifter enligt lagen (2003:778) om skydd mot 
olyckor och förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor,

 tillstånd att använda kommunens vapen,
 avge yttrande och besluta i ärende som inte är av principiell betydelse för den kommunala 

självstyrelsen om angivet slutdatum för yttrande/beslut inte medger att ärendet behandlas 
på sammanträde med kommunfullmäktige,

 anta prislista för räddningstjänstens externa tjänster, såsom insatser av personal, tjänster, 
transporter, tillstånd, uthyrning av materiel m.m. 

 ansvara vid behov för namnsättning av egna verksamhetslokaler som inte omfattas av 
samhällsbyggnadsnämndens ansvar.

Personalpolitiken
Kommunstyrelsen ska ha hand om sådana frågor som rör förhållandet mellan kommunen som 
arbetsgivare och dess arbetstagare och ska bland annat.
 Med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal reglera förhållandet mellan 

kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare.
 Förhandla på kommunens vägnar enligt lagstiftning om förhandlingsrätt utom vad avser 11 

- 14 och 38 §§ lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet inom andra nämnders 
verksamhetsområden.

 Avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra bestämmelser avseende 
förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare.

 Besluta om stridsåtgärd.
 Lämna uppdrag enligt 6 kap. 3 § lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter.

Krig, krigsfara, krisledning och höjd beredskap
Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens uppgifter enligt lagen (2006:544) om kommuners 
och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap 
samt lagen (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap.

Krisledningsnämndens verksamhet regleras i detta reglemente under punkten 2.2 
Krisledningsnämnden och nämnden har enligt detta reglemente rätt att överta beslutanderätt 
från kommunens övriga nämnder i den utsträckning som nämnden anser det nödvändigt i den 
uppkomna krisen.

Kommunstyrelsen har, enligt 11 § hemvärnsförordningen (1997:146), rätt att utse minst en (1) 
ledamot i ett hemvärnsråd som organiseras inom kommunen.

Föreskrifter om den kommunala organisationen under krig och krigsfara finns i lagen 
(1988:97) om förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna 
under krig eller krigsfara m.m.

Arbetslöshetsnämnd
Kommunstyrelsen är arbetslöshetsnämnd enligt lagen (1944:475) om arbetslöshetsnämnd.
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Arkivmyndighet
Kommunstyrelsen är arkivmyndighet. Närmare föreskrifter om arkivvården finns i av 
kommunfullmäktige antaget arkivreglemente.
Webbaserad anslagstavla och webbplats
Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens webbaserade anslagstavla.

Kommunstyrelsen samordnar innehållet i och ansvarar för kommunens externa och interna 
webbplats.

Författningssamling
Kommunstyrelsen ansvarar för att uppdatera den kommunala författningssamlingen såväl 
avseende föreskrifter enligt 8 kap. 13 § KL som andra typer av dokument och ser till att denna 
hålls tillgänglig i lagstadgad form. Enligt 41 § i detta reglemente ansvarar nämnderna dels för 
att beslut och föreskrifter inom det egna ansvarsområdet kungörs enligt gällande 
bestämmelser, dels för att kommunstyrelsen underrättas om ändringen och dess innehåll så 
snart en uppdatering av den kommunala författningssamlingen bedöms nödvändig.

Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter m.m.
Kommunstyrelsen och nämnderna ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna 
ansvarsområdet kungörs enligt gällande bestämmelser.

Nämnderna ska underrätta kommunstyrelsen om ändringen och dess innehåll så snart en 
uppdatering av den kommunala författningssamlingen bedöms nödvändig.
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2.2 Krisledningsnämnden
Utöver vad som föreskrivs om krisledningsnämnd i lagen (2006:544) om kommuners och 
landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid gäller bestämmelserna i 
KL och detta reglemente.
Sammansättning
Krisledningsnämnden består av fem (5) ledamöter och fem (5) ersättare. Ledamöter 
respektive ersättare är samma personer som är ledamöter respektive ersättare i 
kommunstyrelsens arbetsutskott.

Krisledningsnämndens administration hanteras av kommunstyrelseförvaltningen.

Krisledningsnämndens uppgifter
Krisledningsnämnden är kommunens ledningsfunktion under extraordinära händelser i 
fredstid. Med en extraordinär händelse avses en händelse som avviker från det normala, 
innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga 
samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av en kommun.

Krisledningsnämnden ska se till att kommunens verksamhet/-er bedrivs i enlighet med de 
ramar och det styrdokument som kommunfullmäktige har antagit för kommunens arbete med 
krisberedskap, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning samt bestämmelser i detta 
reglemente.

Vid en extraordinär händelse har krisledningsnämnden rätt att ta i anspråk de 
förvaltningsresurser som den begär. Dock ska nämnden se till att samhällsviktig verksamhet 
bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige beslutat, de föreskrifter 
som kan finnas i lag eller annan författning samt bestämmelser i detta reglemente.

Krisledningsnämnden ska tillse att kommunen under en extraordinär händelse ska kunna stå 
värd för en inriktnings- och samordningsfunktion (ISF), kunna ta fram en samlad lägesbild 
och verka för att information till allmänheten samordnas.
Inkallande av krisledningsnämnden
Ordförande eller, om ordföranden har förhinder, vice ordföranden ska bedöma/besluta om när 
en extraordinär händelse föreligger och då kalla in nämnden.

Om så behövs, innan krisledningsnämnden har samlats, får ordförande eller, om ordföranden 
har förhinder, vice ordföranden, fatta nödvändiga beslut som därefter snarast ska anmälas till 
nämnden.

Övertagande av övriga nämnders verksamhet
När krisledningsnämnden är i funktion får den besluta att överta en annan nämnds 
verksamheter och därmed fatta beslut i den utsträckning det är nödvändigt med hänsyn till den 
extraordinära händelsens omfattning. Beslutet ska anmälas till närmast följande 
kommunfullmäktigesammanträde. 

De händelser som kan hanteras inom ordinarie organisation/verksamhet ska hanteras i denna 
och därmed inte övertas.

För krisledningsnämndens eventuella utlämnande av information, gäller den sekretess som 
skulle ha gällt i den ordinarie nämndorganisationen.
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Den som deltar eller har deltagit i en kommuns verksamhet med beredskap för eller åtgärder 
under extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap har tystnadsplikt enligt 7 kap 1 § 
lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära 
händelser i fredstid och höjd beredskap samt, i förekommande fall, enligt 15 kap. 2 § eller 18 
kap. 13 § i Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
Bistånd mellan kommuner och mellan kommuner och landsting
Kommunen får på begäran lämna hjälp till andra kommuner och landsting som drabbats av en 
extraordinär händelse i fredstid samt bistå annan kommun eller annat landsting med hälso- 
och sjukvårdsresurser vid extraordinär händelse i omfattning enligt hälso- och sjukvårdslagen 
(1982:736). Om bistånd har lämnats har kommunen rätt till skälig ersättning av den andra 
kommunen eller landstinget.

När en enskild persons vistelse i en kommun är föranledd av en extraordinär händelse, har 
vistelsekommunen rätt till ersättning från den kommun som drabbats av den extraordinära 
händelsen.

Krisledningsnämnden får fatta beslut, enligt 4 kap 3 § lagen (2006:544) om kommuners och 
landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, om att 
lämna begränsat ekonomiskt stöd till enskild.

Avveckling/upphörande av verksamhet
Kommunstyrelsen får, när krisledningsnämndens verksamhet som är föranledd av den 
extraordinära händelsen inte längre behövs, besluta att verksamheten skall upphöra. Om 
kommunstyrelsen fattar ett sådant beslut återgår de verksamhetsområden som 
krisledningsnämnden har övertagit till ordinarie nämnd. 

Ett beslut om att krisledningsnämndens verksamhet skall upphöra kan även fattas av 
kommunfullmäktige.

Efter det att krisledningsnämnden varit inkallad ska en skriftlig redovisning av 
händelseförlopp, kostnader samt utvärdering lämnas till kommunfullmäktige så snart som 
möjligt.

Kommunfullmäktige beslutar om en nämnd, genom krisledningsnämndens övertagande av 
nämndens beslutanderätt, ska kompenseras för oförutsedda kostnader vilka uppstått genom 
beslut av krisledningsnämnden.
Rapportering och uppföljning
Krisledningsnämndens beslut skall anmälas vid närmast följande 
kommunfullmäktigesammanträde.

Krisledningsnämnden ska vid en extraordinär händelse ge länsstyrelsen, eller annan 
myndighet som regeringen bestämmer, lägesrapporter och information om händelseut-
vecklingen, tillståndet och den förväntade utvecklingen samt om vidtagna och planerade 
åtgärder.
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2.3 Barn- och utbildningsnämnden
Sammansättning
Barn- och utbildningsnämnden består av nio (9) ledamöter och (9) ersättare.

(Ärende)beredning och individutskott
Barn- och utbildningsnämnden ska endast ha (ärende)beredning inför nämndens 
sammanträden. För behandling av individärenden ska nämnden ha ett individutskott som dock 
inte ska likställas till ett arbetsutskott.
Individutskottet ska ha fyra (4) ledamöter och fyra (4) ersättare.

I beredningen av ärenden ska även beräknad kostnad och/eller övriga ekonomiska 
konsekvenser av förslaget till beslut framgå.

Om ordföranden i ett individutskott på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att 
fullgöra sitt uppdrag för längre tid får barn- och utbildningsnämnden utse en annan ledamot i 
utskottet att som ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter.

Ersättare ska närvara vid ett individutskotts sammanträden endast om ledamot är förhindrad 
att tjänstgöra. Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av barn- och utbildningsnämnden 
vid valet av individutskottsförtroendevalda bestämda ordningen. Om ingen ordning är 
bestämd, kallas ersättare i den ordning de tagits upp i barn- och utbildningsnämndens 
protokoll från valet.

En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, 
ska snarast underrätta den personliga ersättaren alternativt annan ersättare som står i tur om att 
denne ska tjänstgöra för ledamoten. Ersättare ska tjänstgöra enligt den ordning som kommun-
fullmäktige har bestämt.

Avgår en ledamot eller en ersättare i ett individutskott, som inte utsetts vid proportionellt val, 
ska fyllnadsval snarast förrättas.

Ett individutskott sammanträder på dag och tid som varje utskott bestämmer. Sammanträden 
ska också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst två (2) ledamöter i ett 
utskott begär det.

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till ett individutskotts sammanträde. Kallelsen 
ska innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet samt uppgift om de ärenden som ska 
behandlas. Alla handlingar avseende ett utskott hanteras digitalt och distribueras endast 
digitalt till ledamöter och ersättare i utskottet.

I undantagsfall, efter beslut av ordföranden i varje särskilt fall, får handlingar distribueras på 
annat sätt.

Ett individutskott får handlägga ärenden bara när mer än hälften av deras ledamöter är 
närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. 

Vid sammanträde med ett individutskott ska protokoll föras. 
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Samtliga ärenden som anmälts inför ett nämndssammanträde, och som har godkänts av 
ordförande, ska beredas. Nämnden kan dock i vissa fall godkänna att ärenden tas upp på 
dagordningen utan att det har beretts om ärendet är av brådskande karaktär, men inte så 
brådskande att ordföranden behöver ta det på delegation. 

I beredningen av ärenden ska även beräknad kostnad och/eller övriga ekonomiska 
konsekvenser av förslaget till beslut framgå.

Barn- och utbildningsnämndens verksamhet
Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för och fullgör kommunens uppgifter enligt 
 skollagen (2010:800) och annan lag eller författning inom området för skolformerna 

förskola, grundskola, grundsärskola, specialskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, 
kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna, svenskundervisning för 
invandrare samt fritidshem och pedagogisk omsorg,

 socialtjänstlagen (2001:453) och annan lag eller författning inom området för barn och 
ungdomar som ännu inte fyllt arton (18) år,

 lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, som ännu inte fyllt tjugotvå 
(22) år, och annan lag eller författning inom området, och

 den s.k. familjerättslagstiftningen.
 Namnsättning av egna verksamhetslokaler som inte omfattas av 

samhällsbyggnadsnämndens ansvar.

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för och fullgör kommunens uppgifter avseende 
ensamkommande barn enligt såväl lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. 
som annan lag eller författning inom området, med undantag för följande ärenden.
 Ärenden om ekonomiskt bistånd, enligt socialtjänstlagen (2001:453), för ensamkommande 

barn, som bor i stödboende.
 Ärenden om utslussning och/eller stöd efter avslutad placering för ensamkommande barn 

som fyllt arton (18) år.

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för och fullgör, i förekommande fall, kommunens 
uppgifter avseende 
 den kommunala musikskolan. 
 bidrag och stöd till föreningslivet, i enlighet med de riktlinjer kommunfullmäktige 

fastställt.
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2.4 Miljö- och byggnämnden
Sammansättning
Miljö- och byggnämnden består av fem (5) ledamöter och fem (5) ersättare.

Miljö- och byggnämndens verksamhet
Miljö- och byggnämnden ansvarar för och fullgör kommunens uppgifter enligt såväl plan- och 
bygglagen (2010:900), med undantag för planläggning av mark och vatten, miljöbalken 
(1998:808), som annan lag eller författning inom plan- och byggområdet och/eller miljö- och 
hälsoskyddsområdet.

Miljö- och byggnämnden ska, om inte denna uppgift lagts på annan nämnd, ansvara för och 
fullgöra kommunens uppgifter avseende prövning och tillsyn enligt följande lagstiftning
 lagen (2006:1570) om skydd mot internationella hot mot människors hälsa,
 lagen (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning,
 smittskyddslagen (2004:168),
 strålskyddslagen (2018:396),
 livsmedelslagen (2006:804),
 alkohollagen (2010:1622),
 lag om tobak och liknande produkter (2018:2088), 
 lagen (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare,
 lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel,
 livsmedelslagen (2006:804),
 lagen (2014:799) om sprängämnesprekursorer.
samt övriga till respektive område hörande författningar och förordningar.

Miljö- och byggnämnden ska ansvara för och fullgöra kommunens uppgifter enligt lagen 
(2018:222) om bostadsanpassningsbidrag.

Miljö- och byggnämnden ska ansvara för och fullgöra kommunens myndighetsansvar i 
renhållningsfrågor enligt 15 kap miljöbalken (1998:808). avseende kommunens egna 
fastigheter.

Miljö- och byggnämnden ska i övrigt ansvara för och fullgöra kommunens uppgifter avseende 
prövning av ansökningar om tillåtelse, tillstånd, dispens och/eller undantag från av kommun-
fullmäktige antagen och vid varje tidpunkt gällande renhållningsordning.

Miljö- och byggnämnden ska för de ärenden som nämnden ansvarar för även besluta om:
 Namnsättning av egna verksamhetslokaler som inte omfattas av 

samhällsbyggnadsnämndens ansvar.

Miljö- och byggnämnden omfattas inte av den ändrade politiska organisationen från den 1 
januari 2020 till och med 31 december 2020. Därför förblir nämndens politiska organisation 
oförändrad.  
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2.5 Samhällsbyggnadsnämnden
Sammansättning
Samhällsbyggnadsnämnden består av sju (7) ledamöter och sju (7) ersättare.
I beredningen av ärenden ska även beräknad kostnad och/eller övriga ekonomiska 
konsekvenser av förslaget till beslut framgå.

Samhällsbyggnadsnämnden ska ha (ärende)beredning och inget arbetsutskott. 

Samtliga ärenden som anmälts inför ett nämndssammanträde, och som har godkänts av 
ordförande, ska beredas. Nämnden kan dock i vissa fall godkänna att ärenden tas upp på 
dagordningen utan att det har beretts om ärendet är av brådskande karaktär, men inte så 
brådskande att ordföranden behöver ta det på delegation. 

Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet
Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för och fullgör kommunens uppgifter enligt 
 lagen (1978:234) om nämnder för vissa trafikfrågor,
 kamerabevakningslagen (2018:1200), 
 lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall,
 lagen (2006:378) om lägenhetsregister.

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för och fullgör, i förekommande fall, kommunens 
uppgifter avseende,
 fastighets- och lokalförvaltning,
 lokalförsörjning, 
 utarrendera, hyra ut eller på annat sätt upplåta kommunen tillhörig fast egendom,
 köp, försäljning och byte av fast egendom samt avtal om fastighetsreglering, allt inom av 

kommunfullmäktige fastställd kostnadsram och andra riktlinjer beträffande belopp och 
villkor i övrigt,

 extern förhyrning av lokaler/fastigheter för kommunens behov,
 driften av kommunens anläggningar, lokaler, gator, vägar, parker och allmänna platser,
 den interna kost- och lokalvårdfunktionen i den omfattning som efterfrågas internt av 

kommunens verksamheter,
 ärenden enligt plan- och bygglagen (2010:900) avseende den kommunala planläggningen 

av hur mark och vatten ska användas och markens lämplighet för bebyggelse och 
bebyggelsens utformning, samt översikts- och detaljplanefrågor och de uppgifter som kan 
aktualiseras i anledning härav,

 ärenden om gatukostnad enligt 6 kap 24 och 25 §§ plan- och bygglagen (2010:900),
 lokaler och anläggningar inom kultur- och fritidsområdet som bibliotek, simhall, ishall och 

fritidsgård,
 mätnings-, kart- och GIS-verksamhet.
 Kost till barn och ungdomar i förskola, grundskola och gymnasium.
 Kost till äldre på särskilda boende och i ordinärt boende. Avgift tas ut för kost till äldre 

enligt taxa som beslutats av kommunfullmäktige efter förslag från 
Samhällsbyggnadsnämnden. Innan större taxehöjningar görs bör samråd ske med Hälsa 
och välfärdsnämnden.

 Lokalvård
 Fordonsansvar för kommunens fordon med undantag för räddningstjänstens
 Telekommunikation, fiber och bredband
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Samhällsbyggnadsnämnden verksamhet forts.
Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för och fullgör, i förekommande fall, kommunens 
uppgifter avseende,
 mark- och exploateringsfrågor och de uppgifter som kan aktualiseras i anledning härav,
 miljöstrategiska och ekologiska frågor och de uppgifter som kan aktualiseras i anledning 

härav,
 energi- och klimatfrågor,
 energirådgivning,
 upplåtelse av allmän plats,
 allmänna lokala ordningsföreskrifter,
 lokala föreskrifter för gaturenhållning och skyltning,
 lokala och regionala kommunikationer och trafikförsörjning,
 handläggning och beredning av renhållnings- och avfallstaxa inför kommunfullmäktiges 

beslut.
 Adressättning av gator, vägar, torg, parker, kvarter och motsvarande samt kommunens 

institutioner och anläggningar, enligt 10-11 §§ lagen (2006:378) om lägenhetsregister.
 Namnsättning av gator, vägar, torg, parker, kvarter och motsvarande.

Samhällsbyggnadsnämnden ska vara kommunens beställarfunktion/kontakt gentemot de 
delägda aktiebolagen Skåne Blekinge Vattentjänst AB och Östra Göinge Renhållnings AB.

Delegering från kommunfullmäktige
Samhällsbyggnadsnämnden fullgör kommunens uppgifter som huvudman enligt lagen 
(1998:814) om gaturenhållning och skyltning.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar i följande grupper av ärenden
 antagande av planer enligt plan- och bygglagen (2010:900) som utarbetats enligt 

standardförfarande och inte är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt,
 ansökan om förrättning för exploateringssamverkan, 
 ansökan om förrättning enligt fastighetsbildningslagen (1970:988) eller anläggningslagen 

(1973:1149) som behövs för att mark och vatten ska kunna användas för bebyggelse på ett 
ändamålsenligt sätt, 

 namn- och adressättning av gator, vägar, torg, parker, kvarter och motsvarande samt 
kommunens institutioner och anläggningar, enligt 10-11 §§ lagen (2006:378) om 
lägenhetsregister.
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2.6 Hälsa- och välfärdsnämnden
Sammansättning
Hälsa- och välfärdsnämnden består av nio (9) ledamöter och nio (9) ersättare.

(Ärende)beredning och individutskott
Hälsa- och välfärdsnämnden ska endast ha (ärende)beredning inför nämndens sammanträden. 
För behandling av individärenden ska nämnden ha ett individutskott som dock inte ska 
likställas till ett arbetsutskott.
Individutskottet ska ha fyra (4) ledamöter och fyra (4) ersättare.

I beredningen av ärenden ska även beräknad kostnad och/eller övriga ekonomiska 
konsekvenser av förslaget till beslut framgå.
Inom individutskottet väljer nämnden för den tid nämnden beslutar bland utskottets ledamöter 
en ordförande och en vice ordförande.

Om ordföranden i individutskott på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att 
fullgöra sitt uppdrag för längre tid får nämnden utse en annan ledamot i utskottet att som 
ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter.

Ersättare ska närvara vid individutskottets sammanträden endast om ledamot är förhindrad att 
tjänstgöra. Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av nämnden vid valet bestämda 
ordningen. Om ingen ordning är bestämd, kallas ersättare i den ordning de tagits upp i 
nämndens protokoll från valet av individutskottsförtroendevalda.

En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, 
ska snarast underrätta den personliga ersättaren alternativt annan ersättare som står i tur om att 
denne ska tjänstgöra för ledamoten. Ersättare ska tjänstgöra enligt den ordning som 
kommunfullmäktige har bestämt.

Avgår en ledamot eller en ersättare i arbetsutskottet, som inte utsetts vid proportionellt val, 
ska fyllnadsval snarast förrättas.

Individutskottet sammanträder på dag och tid som utskottet bestämmer. Sammanträden ska 
också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst två (2) ledamöter i utskottet 
begär det.

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till individutskottets sammanträde. Kallelsen 
ska innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet samt uppgift om de ärenden som ska 
behandlas. Alla handlingar avseende utskottet hanteras digitalt och distribueras endast digitalt 
till ledamöter och ersättare i utskottet.

I undantagsfall, efter beslut av ordföranden i varje särskilt fall, får handlingar distribueras på 
annat sätt.

Individutskottet får handlägga ärenden bara när mer än hälften av deras ledamöter är 
närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. 

Vid sammanträde med individutskottet ska protokoll föras.
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Samtliga ärenden som anmälts inför ett nämndssammanträde, och som har godkänts av 
ordförande, ska beredas. Nämnden kan dock i vissa fall godkänna att ärenden tas upp på 
dagordningen utan att det har beretts om ärendet är av brådskande karaktär, men inte så 
brådskande att ordföranden behöver ta det på delegation. 

I beredningen av ärenden ska även beräknad kostnad och/eller övriga ekonomiska 
konsekvenser av förslaget till beslut framgå.
Hälsa- och välfärdsnämndens verksamhet
Hälsa- och välfärdsnämnden ansvarar för och fullgör kommunens uppgifter 
 enligt såväl socialtjänstlagen (2001:453), som annan lag eller författning inom området för 

människor som fyllt arton (18) år2. 
 enligt såväl hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) som annan lag eller författning inom 

området i kommunens särskilda boenden, personer med funktionshinder samt för personer 
som bor i ordinärt boende, s.k. hemsjukvård. 

 enligt såväl lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade som annan 
lag eller författning inom området.

 enligt såväl lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall som annan lag eller 
författning inom området.

 enligt lagen (2017:372) om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården.

Hälsa- och välfärdsnämnden ansvarar för och fullgör, i förekommande fall, kommunens 
uppgifter avseende
 inflyttnings-, integrations- och flyktingmottagningsfrågor och de uppgifter som kan 

aktualiseras i anledning härav,
 sysselsättningsbefrämjande åtgärder och de uppgifter som kan aktualiseras i anledning 

härav,
 budget- och skuldrådgivning,
 dödsboanmälan enligt ärvdabalken (1958:637) och annan lag eller författning inom 

området,
 ärenden om ekonomiskt bistånd, enligt socialtjänstlagen (2001:453), för ensamkommande 

barn, som bor i stödboende,
 ärenden om utslussning och/eller stöd efter avslutad placering för ensamkommande barn 

som fyllt arton (18) år.
 Namnsättning av egna verksamhetslokaler som inte omfattas av 

samhällsbyggnadsnämndens ansvar.

Hälsa- och välfärdsnämnden ansvarar för och fullgör kommunens uppgifter avseende 
administration och samordning av det kommunala pensionärsrådets och rådet för 
funktionshindrades sammanträden. För båda dessa råd finns av kommunfullmäktige, den 16 
mars 2015, §§ 24 och 25, antagna reglementen.

2 Med undantag för lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, som ännu inte fyllt tjugotvå 
(22) år, och annan lag eller författning inom området.
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2.7 Valnämnden
Utöver vad som föreskrivs i KL och vallagen (2005:837) gäller bestämmelserna i detta 
reglemente.

Sammansättning
Valnämnden består av sju (7) ledamöter och sju (7) ersättare. 

Valnämndens verksamhet
Valnämnden ska fullgöra de uppgifter som ankommer på en valnämnd samt ansvara för 
genomförande av val eller folkomröstning enligt vallagen (2005:837), folkomröstningslagen 
(1979:369) samt lagen (1994:692) om kommunala folkomröstningar.

Valnämnden ansvarar för översyn av kommunens indelning i valdistrikt och ska fortlöpande 
följa upp och föreslå eventuella förändringar i kommunens indelning i valdistrikt.

Valnämnden ansvarar för att det finns lämpliga vallokaler. 

Valnämnden svarar för information om sin verksamhet.

Valnämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden inom 
sitt verksamhetsområde.
Delegering från kommunfullmäktige
Valnämnden beslutar i följande grupper av ärenden.
 förhyrning av vallokaler, 
 rekrytering av och ersättning till röstmottagare till såväl förtidsröstning som valdag eller 

motsvarande,
 upphandling av de varor och/eller tjänster som kan behövas för fullgörande av nämndens 

skyldigheter i samband med allmänna val och folkomröstningar inom kommunen.
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Arbetsordning för kommunfullmäktige för mandatperioden 
2019-2022 
Dokumenttyp 
Arbetsordning 
Dokumentansvarig 
Kanslienheten 

Beslutsdatum 
2019-12-09, § 151 

Beslutad av 
Kommunfullmäktige 

Dnr 
KS/2018:794 

Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller 
bestämmelserna i denna arbetsordning. I detta dokument förkortas kommunallagen (2017:725) 
fortsättningsvis KL. 

Antalet ledamöter 
1§ 

Kommunfullmäktige består av det antal ledamöter som fullmäktige beslutat. För 
mandatperioden 2019–2022 innebär detta fyrtioen (41) ledamöter. Antalet ersättare framgå av 
vallagen (2005:837). 

Presidium 
2 § 

De år då val av kommunfullmäktige har ägt rum i hela landet, väljer kommunfullmäktige 
bland ledamöterna en ordförande samt en förste och en andre vice ordförande som 
tillsammans utgör kommunfullmäktiges presidium. Val av presidium ska förrättas på ett 
sammanträde som hålls före december månads utgång. Vid valet bestämmer 
kommunfullmäktige tiden för uppdragen. 

Vice ordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet i 
den mån ordföranden anser att det behövs. 

Interimsordförande/Ålderspresident 
3 § 

Till dess att val av presidiet har förrättats, tjänstgör som ordförande den som har varit ledamot 
i kommunfullmäktige längst tid (ålderspresidenten). 

Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid som ledamot, ska den äldste av dem vara 
ålderspresident. 

Utkast 2020-01-31

f\?l OSBY 'Ö KOMMUN 
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Fyllnadsval till presidiet m.m. 
4 § 

Om ordföranden eller någon av vice ordförandena avgår som ledamot eller från sin 
presidiepost, bör kommunfullmäktige så snart det kan ske välja en annan ledamot för 
återstoden av tjänstgöringstiden för den som har avgått. Om samtliga i presidiet är hindrade 
att fullgöra uppdraget, fullgör ålderspresidenten ordförandens uppgifter. 

Upphörande av uppdrag 
5 § 

Om en förtroendevald som valts av kommunfullmäktige upphör att vara valbart upphör 
uppdraget vid nästa kommunfullmäktigesammanträde om inte kommunfullmäktige, efter 
ansökan, beslutar att den förtroendevalde får ha kvar sitt uppdrag under återstoden av 
mandattiden. En sådan ansökan ska vara skriftlig och innehålla skälen för att uppdra-get ska 
bestå. Ansökan ska göras i så god tid att den hinner behandlas av kommunfullmäktige innan 
uppdraget upphör. Ansökan ges in till kommunstyrelseförvaltningens kanslienhet. 

Tid för sammanträden 
6 § 

Kommunfullmäktige håller ordinarie sammanträde på dag och tid som kommunfullmäktige 
för varje år bestämmer. 

De år då val av kommunfullmäktige har ägt rum i hela landet, sammanträder det nyvalda 
kommunfullmäktige första gången i oktober. 

Ålderspresidenten bestämmer dagen och tiden för det första sammanträdet efter samråd med 
kommunstyrelsens presidium. 

Extra sammanträde 
7 § 

Ett extra sammanträde hålls på den tid som ordföranden bestämmer efter samråd med vice 
ordförandena. 

En begäran om ett extra sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och ska innehålla 
uppgift om det eller de ärenden som önskas bli behandlade på det extra sammanträdet. 

Ändringar i sammanträdesordningen 
8 § 

Om det föreligger särskilda skäl, får ordföranden efter samråd med vice ordförandena ställa in 
ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för sammanträdet. 

Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för ett 
sammanträde ska ändras, låter ordföranden snarast underrätta varje ledamot och ersättare om 
beslutet. Uppgift om beslutet ska snarast tillkännages på kommunens anslagstavla. 

Utkast 2020-01-31
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Plats för sammanträde 
9 § 

Kommunfullmäktige sammanträder på plats som ordföranden, efter samråd med vice 
ordförandena, bestämmer. 

Placeringsordning 
10 § 

Ordföranden bestämmer, i samråd med vice ordförandena, den placeringsordning som ska 
gälla under mandatperioden för kommunfullmäktiges ledamöter. 

Tillkännagivande av sammanträde 
11 § 

Ordföranden ska tillkännage tid och plats för varje sammanträde med kommunfullmäktige 
och uppgifter om de ärenden som ska behandlas. 

Kommunfullmäktiges sammanträden ska tillkännages på kommunens anslagstavla minst en 
vecka före sammanträdesdagen. Varje ledamot och ersättare ska kallas till sammanträde minst 
en vecka före sammanträdesdagen. Kallelsen ska innehålla uppgift om tid och plats för 
sammanträdet och om de ärenden som ska behandlas. Kallelsen skickas via e-post, om inte 
skäl talar däremot. 

Kommunfullmäktiges sammanträde ska, med angivande av tid och plats för aktuellt 
sammanträde, annonseras i tidning på orten en vecka före respektive sammanträdesdag. 

I 5 kap. 14 och 15 §§ KL finns undantagsbestämmelser för brådskande ärenden. 

Förlängning av sammanträde och fortsatt sammanträde 
12 § 

Om kommunfullmäktige inte hinner slutföra ett sammanträde på den utsatta 
sammanträdesdagen, kan kommunfullmäktige besluta att förlänga tiden för sammanträdet. 

Kommunfullmäktige kan också besluta att avbryta sammanträdet och att hålla fortsatt 
sammanträde en senare dag för att behandla de ärenden som återstår. I ett sådant fall 
beslutar kommunfullmäktige genast när och var sammanträdet ska fortsätta. 

Om kommunfullmäktige beslutar att hålla fortsatt sammanträde, utfärdar ordföranden ett 
tillkännagivande om det fortsatta sammanträdet på vanligt sätt. 

Om sammanträdet ska fortsätta inom en vecka, behöver något tillkännagivande inte utfärdas. I 
ett sådant fall låter ordföranden dock underrätta de ledamöter och ersättare som inte är 
närvarande när sammanträdet avbryts om tiden och platsen för det fortsatta sammanträdet. 

Utkast 2020-01-31
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Gruppledare 
13 § 

Varje i kommunfullmäktige representerat politiskt parti ska utse och till 
kommunstyrelseförvaltningens kanslienhet rapportera in en (1) ledamot som gruppledare, och 
en (1) ledamot som ersättare för gruppledaren, för partiet i kommunfullmäktige. 

Ärenden och handlingar till sammanträden 
14 § 

Ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordförandena när kommunfullmäktige ska 
behandla ett ärende, om inte annat följer av lag. 

15 § 
Kommunstyrelsens, övriga nämnders och beredningars förslag till beslut eller yttranden i de 
ärenden som tagits in i tillkännagivandet bör tillställas varje ledamot och ersättare före 
sammanträdet. Ordföranden bestämmer i vilken omfattning övriga handlingar ska tillställas 
ledamöter och ersättare före sammanträdet. 

Kallelse och övriga handlingar skickas elektroniskt. 

Handlingarna i varje ärende bör finnas tillgängliga för allmänheten i sammanträdeslokalen 
under sammanträdet. 

Interpellationer och frågor bör tillställas samtliga ledamöter och ersättare före det 
sammanträde vid vilket de avses bli ställda. 

Anmälan av hinder för tjänstgöring och inkallande av ersättare 
§ 16 

En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde ska 
snarast anmäla detta till gruppledaren för det politiska partiet vederbörande representerar. 
Gruppledaren och/eller ersättaren för gruppledaren ansvarar för att kalla in den/de ersättare 
som står i tur att tjänstgöra. Före det att respektive sammanträde tar sin början ska 
gruppledaren och/eller ersättaren för gruppledaren informera kommunfullmäktiges 
sekreterare om vilka som kallats in att tjänstgöra och för vem/vilka vederbörande ska 
tjänstgöra. 

Kommunfullmäktiges sekreterare kan, vid behov, biträda gruppledarna i att kalla in den/de 
ersättare som står i tur att tjänstgöra. 

17 § 
Om en ledamot utan föregående anmälan uteblir från ett sammanträde eller hinder 
uppkommer för en ledamot att vidare delta i ett pågående sammanträde, kallar ordföranden 
in den ersättare som är tillgänglig och står i tur att tjänstgöra. 

Ledamot som avbryter sin tjänstgöring under ett pågående sammanträde ska anmäla detta till 
kommunfullmäktiges sekreterare. 

Utkast 2020-01-31
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18 § 
Det som sagts om ledamot i 16 och 17 §§ gäller också för ersättare, som kallats till 
tjänstgöring. 

19 § 
Ordföranden bestämmer när en ledamot eller en ersättare ska träda in och tjänstgöra under ett 
pågående sammanträde. Endast om det föreligger särskilda skäl för det bör inträde ske under 
pågående handläggning av ett ärende. 

Upprop 
20 § 

En uppropslista som visar de ledamöter och ersättare som tjänstgör ska finnas tillgänglig 
under hela sammanträdet. 

I början av varje sammanträde ska upprop ske enligt uppropslistan. Upprop ska också ske i 
början av varje ny sammanträdesdag, vid fortsatt sammanträde och när ordföranden anser att 
det behövs. 

Närvarande ersättare som inte tjänstgör ska antecknas vid uppropet. Ersättare som inställer sig 
efter uppropet ska anmäla sin ankomst till kommunfullmäktiges sekreterare. 

Ledamot som inställer sig efter det att uppropet avslutats ska anmäla sin ankomst till 
ordföranden som meddelar att ledamoten är närvarande och låter vederbörande påbörja sin 
tjänstgöring vid lämpligt tillfälle i enlighet med vad som anges i 19 §. 

Protokollsjusterare 
21 § 

Ordföranden bestämmer tiden och platsen för justeringen av protokollet från sammanträdet. 

Efter det att upprop har skett enligt 18 § väljer kommunfullmäktige två (2) ledamöter att 
tillsammans med ordföranden justera protokollet från sammanträdet och att i förekommande 
fall biträda ordföranden vid röstsammanräkningar. 

Turordning för handläggning av ärenden 
22 § 

Kommunfullmäktige behandlar ärendena i den turordning som de har tagits upp i 
tillkännagivandet. Kommunfullmäktige kan dock besluta om ändrad turordning för ett eller 
flera ärenden. 

Ordföranden bestämmer när under ett sammanträde ett ärende ska behandlas som inte finns 
med i tillkännagivandet. 

Kommunfullmäktige får besluta att avbryta handläggningen av ett ärende under ett 
sammanträde för att återuppta det senare under sammanträdet. 
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Yttranderätt vid sammanträden 
23 § 

Rätt att delta i överläggningen har 
 kommunalråd//oppositionsråd
 ordföranden och vice ordförandena i en nämnd eller en gemensam nämnd vid behandling

av ett ärende där nämndens verksamhetsområde berörs,
 ordföranden och vice ordförandena i en fullmäktigeberedning, när fullmäktige behandlar

ett ärende som beredningen har handlagt,
 ordföranden i en nämnd eller i en fullmäktigeberedning eller någon annan som besvarar en

interpellation eller en fråga när överläggning hålls med anledning av svaret,
 styrelsens ordförande i ett sådant företag som avses i 10 kap. 2-6 §§ KL, när

kommunfullmäktige behandlar ett ärende som berör förhållandena i företaget.

24 § 
De förtroendevalda revisorerna ska ges tillfälle att delta i överläggningen när 
kommunfullmäktige behandlar revisionsberättelsen och årsredovisningen samt 
delårsbokslutet. 

De förtroendevalda revisorerna får också delta i överläggningen, när kommunfullmäktige 
behandlar ett ärende som berör revisorernas granskning eller revisorernas egen förvaltning. 

Sakkunnigt biträde ska ges tillfälle att yttra sig vid kommunfullmäktiges behandling av 
revisionsberättelsen. 

25 §
Ordföranden låter efter samråd med vice ordförandena, i den utsträckning som behövs, kalla
ordförandena och vice ordförandena i nämnderna och fullmäktigeberedningarna, revisorerna 
samt anställda hos kommunen för att lämna upplysningar vid sammanträdena. Detsamma 
gäller utomstående sakkunniga. 

Ingår kommunen i en gemensam nämnd får ordföranden, efter samråd med vice ordförandena, 
i den utsträckning som det behövs kalla ordföranden och vice ordförandena i en gemensam 
nämnd och anställda i de samverkande kommunerna för att lämna upplysningar vid 
sammanträdena. 

Om kommunfullmäktige inte beslutar något annat, bestämmer ordföranden efter samråd med 
vice ordförandena i vilken utsträckning de som har kallats för att lämna upplysningar på ett 
sammanträde får yttra sig under överläggningarna. 

26 § 
Kommundirektören får delta i överläggningen i alla ärenden. Kommunfullmäktiges 
sekreterare får yttra sig om lagligheten av det som förekommer vid sammanträdena. 
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Talarordning och ordning vid sammanträden 
27 § 

Den som har rätt att delta i kommunfullmäktiges överläggningar får ordet i den ordning 
han/hon har anmält sig och har blivit uppropad. 

Den som har rätt att delta i kommunfullmäktiges överläggningar har också rätt till ett kort 
inlägg på högst två (2) minuter för en replik med anledning av vad en talare anfört. Inlägget 
görs omedelbart efter den talare som har ordet då begäran om att få göra inlägget framställs. 
Den talare som har föranlett repliken har därefter rätt att under högst två (2) minuter avge 
genmäle. Denna rätt till replik respektive genmäle är för envar, i ett ärende, begränsad till två 
(2) repliker och två (2) genmälen.

Om någon i sitt yttrande skulle avlägsna sig från ämnet och inte rättar sig efter tillsägelse av 
ordföranden får ordföranden ta ordet från talaren. I övrigt får ingen avbryta en talare under 
hans/hennes anförande. 

Ordföranden kan utvisa den som uppträder störande och som inte rättar sig efter tillsägelse. 
Uppstår oordning som ordföranden inte kan avstyra, får ordföranden ajournera eller upplösa 
sammanträdet. 

Yrkanden 
28 § 

När kommunfullmäktige har förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går ordföranden 
igenom de yrkanden som har framställts under överläggningen och kontrollerar att de har 
uppfattats korrekt. 

Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte något yrkande ändras 
eller läggas till, om inte kommunfullmäktige beslutar medge det enhälligt. 

Om ordföranden anser att det behövs ska den ledamot som har framställt ett yrkande avfatta 
det skriftligt. 

Deltagande i beslut 
29 § 

En ledamot som avser att avstå från att delta i ett beslut, ska anmäla detta till ordföranden, 
innan beslutet fattas. En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i 
beslutet, om fullmäktige fattar det med acklamation. 

Jäv 
30 § 

Ledamot och tjänstgörande ersättare ska antingen i förväg, till ordföranden eller någon av vice 
ordförandena, eller omedelbart när ärendet behandling påbörjas anmäla om vederbörande är 
jävig i ärendet. 

Ledamot som känner till en jävssituation bör påtala detta för ordföranden. 
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Omröstningar 
31 § 

När omröstningar genomförs, biträds ordföranden av de två (2) ledamöter som har utsetts att 
justera protokollet. 

Omröstningarna genomförs genom att ledamöterna avger sina röster efter upprop, enligt 
uppropslistan. Ordföranden avger alltid sin röst sist. 

När omröstningen har avslutats, befäster ordföranden detta med ett klubbslag. Därefter får 
inte någon ledamot avge sin röst. Inte heller får någon ledamot ändra eller återta en avgiven 
röst efter klubbslaget. 

Om oenighet uppstår om resultatet av en öppen omröstning, ska en ny omröstning genomföras 
omedelbart. 

32 § 
En valsedel som avlämnas vid en sluten omröstning ska uppta så många namn som valet avser 
samt vara omärkt, enkel och sluten. 
En valsedel är ogiltig om den 
 upptar namnet på någon som inte är valbar,
 upptar flera eller färre namn än det antal personer som ska väljas,
 upptar ett namn som inte klart utvisar vem som avses.

Det som sagts nu gäller inte vid val som sker med tillämpning av proportionellt valsätt. För 
sådana val finns särskilda föreskrifter i lagen (1992:339) om proportionellt valsätt. 

Motioner 
33 § 

En motion 
 ska vara skriftlig och undertecknad av en eller flera ledamöter,
 får inte ta upp ämnen av olika slag,
 väcks genom att den ges in till kommunstyrelseförvaltningens kanslienhet, eller vid ett

sammanträde med kommunfullmäktige.

Med en skriftlig och undertecknad motion jämställs en motion som undertecknats och därefter 
skickats per e-post till kommun@osby.se och/eller e-post försedd med e-signatur. 

En ersättare får väcka en motion bara när ersättaren tjänstgör som ledamot vid ett 
sammanträde. Vad som anges ovan om möjligheten att ge in en motion via fax och/eller e-
post kan således inte tillämpas av en ersättare. 

Kommunstyrelsen ska en (1) gång varje år redovisa de motioner som inte har beretts färdigt. 
Redovisningen ska göras på kommunfullmäktiges ordinarie sammanträde i oktober månad. 
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Medborgarförslag 
34 § 

Den som är folkbokförd i kommunen eller i en kommun inom landstinget får väcka ärende i 
kommunfullmäktige genom s.k. medborgarförslag. 

Ett medborgarförslag 
 ska vara skriftligt och undertecknat av en eller flera personer,
 ska innehålla namnförtydligande, adress och telefonnummer,
 får inte ta upp ämnen av olika slag,
 väcks genom att det lämnas in till kommunstyrelseförvaltningens kanslienhet, eller vid ett

sammanträde med kommunfullmäktige.

Med ett skriftligt och egenhändigt undertecknat medborgarförslag jämställs ett 
medborgarförslag som undertecknats och därefter skickats per e-post till kommun@osby.se 
och/eller till denna e-post försedd med e-signatur. 

Ett medborgarförslag kan bara behandlas i sak i kommunfullmäktige om det ligger inom 
kommunfullmäktiges befogenhetsområde. 

Kommunfullmäktige kan i vissa fall överlåta till kommunstyrelsen eller annan nämnd att 
besluta i ärendet. Förslagsställaren ska i så fall underrättas om vilken nämnd som i 
fortsättningen kommer att handlägga ärendet. Om kommunfullmäktige har överlåtit ärendet 
till en nämnd gäller inte följande bestämmelser som avser handläggningen i 
kommunfullmäktige utan i stället vad som anges om medborgarförslag i ”Reglemente för 
Osby kommuns nämnder för mandatperioden 2019 – 2022”. 

Medborgarförslag ska beredas så att kommunfullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det 
förslaget väcktes. 

När ett medborgarförslag beretts färdigt och beslut ska fattas, ska förslagsställaren 
underrättas. 

Kommunstyrelsen och övriga nämnder ska en (1) gång per år redovisa de medborgarförslag 
som inte har beretts färdigt. Redovisningen, som ska omfatta såväl anledningen till att 
medborgarförslaget inte besvarats som när det bedöms kunna besvaras, ska göras på 
kommunfullmäktiges ordinarie sammanträde oktober månad. 

Företagens initiativrätt 
35 § 

Styrelsen i ett sådant företag som avses i 10 kap. 2–6 §§ KL får väcka ärenden i 
kommunfullmäktige i sådana ärenden som företaget är skyldigt att se till att 
kommunfullmäktige får ta ställning till. 
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Interpellationer 
36 § 

En interpellation ska vara skriftlig och undertecknad av en ledamot. Den ska lämnas in till 
kommunstyrelsens kansli senast klockan 12.00, fjorton (14) vardagar före det sammanträde 
vid vilket ledamoten avser att ställa den. En ersättare får lämna in en interpellation under 
ett sammanträde, om ersättaren tjänstgör som ledamot vid sammanträdet. 

En interpellation bör besvaras senast under det sammanträde som följer efter det då 
interpellationen avses att ställas. 

Ett svar på en interpellation ska vara skriftligt. Uppgift om att interpellationssvar kommer att 
lämnas vid visst sammanträde bör tas in i tillkännagivandet om sammanträdet. 

Den ledamot som har ställt interpellationen bör få del av svaret senast vardagen närmast före 
den sammanträdesdag då svaret ska lämnas. 

Om en interpellation avser förhållandena i ett sådant företag som avses i 10 kap. 2-6 §§ KL, 
får den ordförande till vilken interpellationen har ställts överlämna till en av 
kommunfullmäktige utsedd ledamot i företagets styrelse att besvara interpellationen. 

Ordföranden i en nämnd till vilken en interpellation ställts får överlåta besvarandet av 
interpellationen till ordföranden i förbundsstyrelsen eller till ordföranden i annan nämnd i ett 
kommunalförbund där kommunen är medlem, om denne på grund av sitt uppdrag har 
särskilda förutsättningar att besvara interpellationen. 

En ersättare som har ställt en interpellation får delta i överläggningen när svaret på 
interpellationen behandlas oberoende av om ersättaren tjänstgör vid sammanträdet eller inte. 

En fråga ska 

Frågor 
37 § 

 vara skriftlig och undertecknad av en ledamot,
 ges in till kommunstyrelseförvaltningens kanslienhet senast tre (3) vardagar före det

sammanträde vid vilket ledamoten avser att ställa den.

Vad som sägs i 36 § om interpellationer gäller i tillämpliga delar också fråga. Svar på frågan 
behöver dock inte vara skriftligt. 

En fråga bör besvaras under det sammanträde vid vilket den har ställts. 
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Frågestund 
38 § 

Varje sammanträde med kommunfullmäktige inleds med punkten ”Frågestund” och anges särskilt på 
kallelsen. Fråga får ställas av ledamot och/eller ersättare genom att den skriftligen ges in till 
kommunstyrelseförvaltningens kanslienhet senast klockan 8.00 på sammanträdesdagen för det sammanträde 
vid vilket ledamoten avser att ställa den. Frågestunden får högst pågå under trettio (30) minuter.  

Beredning av ärenden 
39 § 

Om kommunfullmäktige inte beslutar något annat, avgör kommunstyrelsen hur de ärenden 
som kommunfullmäktige ska behandla ska beredas. 

Kommunstyrelsen får uppdra åt en förtroendevald eller åt någon anställd att besluta om remiss 
av sådana ärenden. 

På varje ordinarie sammanträde med kommunfullmäktige ska redovisas de 
kommunfullmäktigeärenden som har kommit in efter det närmast föregående ordinarie 
sammanträdet samt de beslut som har fattats om beredning och remiss av sådana ärenden. 

Återredovisning från nämnderna 
40 § 

Kommunfullmäktige beslutar om omfattningen och formerna för nämndernas återredovisning 
av uppdrag som kommunfullmäktige lämnat. Närmare bestämmelser härom anges i 
”Reglemente för Osby kommuns nämnder för mandatperioden 2019 – 2022”. 

Prövning av ansvarsfrihet och anmärkning 
41 § 

Kommunfullmäktiges presidium bereder frågor och ärenden om ansvarsfrihet och 
anmärkning. 

Beredning av revisorernas budget 
42 § 

Kommunfullmäktiges presidium bereder revisorernas budget. 
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Valberedning 
43 § 

På det första sammanträdet med nyvalda kommunfullmäktige väljer kommunfullmäktige en 
valberedning för den löpande mandatperioden. Valberedningen består av nio (9) ledamöter 
och lika många ersättare. Valberedningen bestämmer själv sina arbetsformer. 

Bland ledamöterna väljer kommunfullmäktige vid samma tillfälle en ordförande och en vice 
ordförande för den tid som de har valts att vara ledamöter. 

Valberedningen ska lägga fram förslag i alla valärenden som kommunfullmäktige ska 
behandla med undantag av valen av kommunfullmäktiges presidium, valberedning eller 
fyllnadsval som inte är ordförandeval. 

Kommunfullmäktige kan dock besluta att förrätta även andra val utan föregående beredning. 

Justering av protokoll 
44 § 

Protokollet justeras av ordföranden och två (2) ledamöter. Om inget annat anges, utgörs dessa 
två ledamöter av kommunfullmäktiges 1: vice ordförande och 2: vice ordförande.   

Om två (2) eller flera ledamöter har fungerat som ordförande under ett sammanträde, justerar 
varje ordförande de paragrafer i protokollet som redovisar de delar av förhandlingarna som 
han/hon har lett. Kommunfullmäktige utser även en ny ledamot till justerare för 
paragrafen/paragraferna efter den ledamot som har fungerat som ordförande enligt första 
stycket. 

Kommunfullmäktige kan, i undantagsfall, besluta att en paragraf i protokollet ska justeras 
omedelbart. Den aktuella paragrafen ska, för att det inte ska föreligga några oklarheter om 
innehållet i beslutet, redovisas skriftligt innan kommunfullmäktige justerar den. 

Reservation 
45 § 

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen, 
ska ledamoten göra det skriftligt. Med en skriftlig reservation jämställs en reservation som 
undertecknats och därefter skickats per e-post till kommun@osby.se och/eller till denna e-post 
försedd med e-signatur. 

Motiveringen ska lämnas till sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för justeringen 
av protokollet. 

Om kommunfullmäktige beslutar att omedelbart justera den paragraf i protokollet som 
reservationen avser, ska motiveringen dock lämnas så snart det kan ske och senast under den 
sammanträdesdag beslutet fattades. 
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Expediering och publicering av beslut och protokoll 
46 § 

Utdrag ur protokollet ska i första hand digitalt och i andra hand i pappersform tillställas de 
nämnder, andra myndigheter/organ och personer som berörs av ett beslut i protokollet. 

 
Kommunstyrelsen och kommunens förtroendevalda revisorer ska digitalt tillställas hela 
protokollet. 

 
Ordföranden undertecknar och sekreteraren kontrasignerar kommunfullmäktiges skrivelser 
och övriga handlingar som upprättas i kommunfullmäktiges namn, om inte 
kommunfullmäktige beslutar annat. 

 
47 § 

Tillkännagivande av justering av kommunfullmäktiges protokoll ska göras i enlighet med vad 
som föreskrivs i 8 kap. 12 § KL. Härutöver ska hela protokollet publiceras på kommunens 
anslagstavla i den utsträckning hinder inte möter på grund av lag eller annan författning. 

 
Allmänhetens frågestund 

§ 48 
Allmänheten ska beredas tillfälle att ställa frågor vid följande sammanträden med 
kommunfullmäktige 

 
 när kommunfullmäktige behandlar årsredovisningen, 
 när kommunfullmäktige behandlar budgeten, 
 vid övriga sammanträden om ordföranden, efter samråd med vice ordförandena, beslutat 

det. 
 

I tillkännagivandet av dessa sammanträden ska det anges att allmänhetens frågestund ska 
förekomma. 

 
Allmänhetens frågestund hålls, innan kommunfullmäktige behandlar det ärende där frågor 
från allmänheten får förekomma. 

 
Under frågestunden får någon överläggning inte förekomma. 

 
Ordföranden bestämmer, efter samråd med vice ordförandena, hur frågestunden ska 
genomföras och låter kalla de förtroendevalda eller anställda hos kommunen som behövs 
för att lämna upplysningar under den. 
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De förtroendevalda revisorernas möjlighet att lämna information 
§ 49 

De förtroendevalda revisorerna har vid varje sammanträde med kommunfullmäktige 
möjlighet att lämna information om sin pågående verksamhet. Om denna möjlighet avses 
utnyttjas ska ordföranden för de förtroendevalda revisorerna meddela 
kommunfullmäktiges ordförande detta senast fjorton (14) dagar för aktuellt sammanträde. 

 
Kompletterande bestämmelser om fullmäktigeberedningar 

§ 50 
Förutom vad som anges i KL om fullmäktigeberedningar gäller följande. 

 
Kommunfullmäktige får tillsätta en eller flera särskilda fullmäktigeberedningar för beredning 
av ett visst ärende eller behandling av en viss fråga. 

 
Kommunfullmäktige bestämmer för varje tillfälle antalet ledamöter och ersättare i en 
fullmäktigeberedning samt mandattiden för denna. 

 
En fullmäktigeberedning bereder de ärenden som kommunfullmäktige beslutar att överlämna 
till beredningen. 

 
Kommunfullmäktige bestämmer antalet ledamöter och ersättare i beredningarna. Bland 
ledamöterna väljer kommunfullmäktige en ordförande och en vice ordförande. Till 
ordföranden ska i första hand någon ur kommunfullmäktiges presidium utses. 

 
En fullmäktigeberedning ska följa den verksamhet inom kommunen som hör till 
fullmäktigeberedningens uppgiftsområde och hos kommunfullmäktige göra de 
framställningar som fullmäktigeberedningen finner påkallade. 

 
En fullmäktigeberedning får från kommunens nämnder och anställda begära in de 
upplysningar och de yttranden som behövs för att fullmäktigeberedningen ska kunna 
fullgöra sin uppgift. 

 
Kommunfullmäktige medger att sammanträden med en fullmäktigeberedning helt eller delvis 
ska vara offentliga. Det är dock fullmäktigeberedningen själv som avgör vid vilka 
sammanträden allmänheten ska tillåtas närvara. 

 
För fullmäktigeberedningar ska i tillämpliga delar gälla vad som i kommunallagen är 
föreskrivet om nämnder i fråga om tidpunkt för sammanträden, beslutsförhet och 
protokoll. 
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Samordningsgrupp 
§ 51 

En samordningsgrupp, utan beslutanderätt, bestående av kommunfullmäktiges och 
kommunstyrelsens presidium samt kommundirektören ska inrättas. 

 
Kommunfullmäktiges ordförande är sammankallande i samordningsgruppen. 

 
Samordningsgruppens uppgift är, i syfte att stärka informationsflödet och transparensen i det 
demokratiska arbetet och den interna organisationen, att diskutera frågeställningar avseende 
ärendehandläggning och ärendeberedning mellan kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, 
övriga nämnder och förvaltningar. 

 
Vid samordningsgruppens möten förs minnesanteckningar av kommunsekreteraren. 

 
 
 

Denna arbetsordning fastställdes av kommunfullmäktige den 2019-12-09, § 151 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2020-02-26 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

§ 29 

Återrapportering av verkställighet av 
kommunstyrelsens beslut perioden 2019-07-01 - 2019-
12-31 

KS/2020:27 000 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Förslag till kommunstyrelsen 
Förslag till kommunfullmäktige 

- Aterrapportering av verkställigheten av kommunstyrelsens beslut pe-
rioden 2019-07-01 -2019-12-31, godkänns. 

Barn konsekvensanalys 

Ärendet berör inte barn. 

Sammanfattning av ärendet 

I enlighet med reglementet för Osby kommuns nämnder för mandatperioden 
2019 - 2022" ska samtliga nämnder förutom kommunstyrelsen under den 
senaste sexmånadersperioden redovisa beslut som de ännu inte verkställt, 
skälen till detta samt när beslutet kan förväntas verkställas. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse "Återrapportering av verkställighet av kommunstyrelsens 
beslut perioden 2019-07-01 - 2019-12-31", daterad 2020-01-21, från kom
munsekreterare Robin Skoglund och kanslichef Amra Eljami. 

Rapport "Återrapportering av verkställighet - Kommunstyrelsen", kvartal 2 
2019. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

Sida 
20(22) 

Expedierat Utdragsbestyrkande 
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Datum

2020-01-21 
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1(1)

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

Återrapportering av verkställighet av kommunstyrelsens beslut 
perioden 2019-07-01 - 2019-12-31
Dnr KS/2020:27 000  

Kommunstyrelseförvaltningen förslag till Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Förslag till Kommunstyrelsen
Förslag till Kommunfullmäktige

- Återrapportering av verkställigheten av kommunstyrelsens beslut perioden 2019-
07-01 – 2019-12-31, godkänns

Barnkonsekvensanalys

Ärendet berör inte barn.

Sammanfattning av ärendet

I enlighet med reglementet för Osby kommuns nämnder för mandatperioden 2019 – 
2022” ska samtliga nämnder förutom kommunstyrelsen under den senaste 
sexmånadersperioden redovisa beslut som de ännu inte verkställt, skälen till detta samt 
när beslutet kan förväntas verkställas.

Beslutsunderlag
Skrivelse ” Återrapportering kommunstyrelsens beslut perioden 2019-07-01 – 2019-12-
31” från kanslienheten.

 

Beslutet skickas till 

Kansliet

Amra Eljami Robin Skoglund 
Kanslichef Kommunsekreterare 

l~ IOSBY 
~KOMMUN 

http://www.osby.se/


Återrapportering av verkställighet – Kommunstyrelsen

Samhällsbyggnadsnämnden

Ärende När gavs uppdraget? När ska detta 
verkställas/beslutas?

Kommentarer: Verkställt/Ej verkställt

Lokal Visseltofta förskola, dnr 
KS/2019:303

KS 2019-10-30, § 169 Ej angivet. Samhällsbyggnadsnämnden ska 
kartlägga alternativa lokaler för 
Toftagårdens förskola.

Ärendet tas upp på 
samhällsbyggnadsnämnden 
den 25 mars 2020.

Rutiner för skyddade 
personuppgifter, dnr 
KS/2019:252

KS 2019-10-30, § 170 Ej angivet. Samtliga nämnder får i uppdrag 
att utföra riskanalyser av 
myndighetens behandlingar av 
skyddade personuppgifter samt 
upprätta rutiner för hantering 
av skyddade personuppgifter.

Arbetet pågår. Ärendet tas 
upp på 
samhällsbyggnadsnämnden 
den 25 mars 2020.

Osby kommuns politiska 
organisation från och med 
den 1 januari 2020, dnr 
KS/2019:255

KS 2019-10-30, § 171 Årsskiftet Samhällsbyggnadsnämnden ska 
utse en person från 
Sverigedemokraterna som 
tillsammans med ordförande 
och vice ordförande ingår i 
nämndens beredning.

Nämnderna ska se över sina 
reglementen, 
delegationsordningar, 
arbetsordningar och andra 
styrdokument som kan påverkas 
och anpassas till den nya 
organisationen. Dokumenten 
ska godkännas innan årsskiftet i 

Beslut om revidering av 
delegationsordningen tas 
på 
samhällsbyggnadsnämnden 
den 19 februari 2020.



respektive instans, nämnd eller 
KF, som dokumentet gäller för.

Budgetuppföljning 
september 2019, dnr 
KS/2019:2

KS 2019-10-30, § 179 Ej angivet Nämnder som visar underskott 
uppmanas fortsätta vidta 
åtgärder för att bedriva 
verksamheten inom budgetram.

KS fick information om detta 
2019-11-25, § 204. 

Ordförande 
återrapporterar på 
kommunstyrelsen den 5 
februari 2020.

Åtgärder enligt 
Arbetsmiljöverkets 
underrättelse gällande 
brandstationen i Osby – 
Räddningstjänstens lokaler i 
Osby, dnr KS/2019:294 och 
KS/2019:51

KS 2019-10-30, § 185 Resultat ska presenteras på 
KS sammanträde 2019-11-25

Samhällsbyggnadsnämnden får i 
uppdrag att utreda hur 
handlingsplanen utifrån 
Arbetsmiljöverkets 
underrättelse lämpligen kan 
förverkligas och meddela 
kommunstyrelsen om resultatet 
av utredningen senast vid 
kommunstyrelsens 
sammanträde 2019-11-25 för 
beslut och vidare 
kommunicering med 
arbetsmiljöverket.

Samhällsbyggnadsnämnden 
tog beslut i ärendet den 21 
november 2019, § 119.

Detta presenterades på KS 
2019-11-25, § 193.

Åtgärder enligt 
Arbetsmiljöverkets 
underrättelse gällande 
brandstationen i Osby – 
Räddningstjänstens lokaler i 
Osby, dnr KS/2019:294

KS 2019-11-25, § 193 Ej angivet. Framtida placering av ny 
brandstation utreds vidare av 
samhällsbyggnadsnämnden.

Ärendet tas upp på 
samhällsbyggnadsnämnden 
den 19 februari 2020.

Framtida arbetstagar- och 
arbetsgivarcenter, dnr 
KS/2019:319

KS 2019-11-25, § 203 Ej angivet. Samhällsbyggnadsnämnden får i 
uppdrag att:

- I samråd med 
verksamheten ta fram 

Kontraktsförslag på 
hyresavtal från Svenska 
Bostadsfonden kommer 
inom kort.



lämpliga lokaler till 
framtida arbetstagar- 
och arbetsgivarcenter.

- Teckna hyresavtal till 
framtida arbetstagar- 
och arbetsgivarcenter.

Uppdrag om 
kostnadsminskningar, dnr 
KS/2019:305

KS 2019-11-25, § 206 Perioden 2020-2022 Nämnden får i uppdrag att göra 
ytterligare översyn av sin 
organisation i samtliga led med 
syfte att minska kostnadsnivån.

Ordförande 
återrapporterar på 
kommunstyrelsen den 5 
februari 2020.

Medborgarförslag – Tydliga 
informationsskyltar

KS 2019-05-26, § 106 Från förra återrapporteringen 
då det angavs som ej verkställt.
Samhällsbyggnadsnämnden fick 
i uppdrag att tillsammans med 
kultur och fritid behandla 
ärendet.

Ärendet tas upp på 
samhällsbyggnadsnämnden 
den 19 februari 2020.

Hälsa- och välfärdsnämnden

Ärende När gavs uppdraget? När ska detta 
verkställas/beslutas?

Kommentarer: Verkställt/Ej verkställt

Rutiner för skyddade 
personuppgifter, dnr 
KS/2019:252

KS 2019-10-30, § 170 Ej angivet. Samtliga nämnder får i 
uppdrag att utföra riskanalyser 
av myndighetens behandlingar 
av skyddade personuppgifter 
samt upprätta rutiner för 
hantering av skyddade 
personuppgifter.

Verkställt och 
protokollfört.

Osby kommuns politiska 
organisation från och med den 

KS 2019-10-30, § 171 Årsskiftet Hälsa- och välfärdsnämnden 
ska utse en person från 

Verkställt, beslut 
fattades 2019-12-12.



1 januari 2020, dnr 
KS/2019:255

Sverigedemokraterna som 
tillsammans med ordförande 
och vice ordförande ingår i 
nämndens beredning.

Nämnderna ska se över sina 
reglementen, 
delegationsordningar, 
arbetsordningar och andra 
styrdokument som kan 
påverkas och anpassas till den 
nya organisationen. 
Dokumenten ska godkännas 
innan årsskiftet i respektive 
instans, nämnd eller KF, som 
dokumentet gäller för.

Budgetuppföljning september 
2019, dnr KS/2019:2

KS 2019-10-30, § 179 Ej angivet Nämnder som visar underskott 
uppmanas fortsätta vidta 
åtgärder för att bedriva 
verksamheten inom 
budgetram.

KS fick information om 
detta 2019-11-25, § 
204.

Uppdrag om 
kostnadsminskningar, dnr 
KS/2019:305

KS 2019-11-25, § 206 Perioden 2020-2022 Nämnden får i uppdrag att 
göra ytterligare översyn av sin 
organisation i samtliga led med 
syfte att minska 
kostnadsnivån.

Arbete pågår. Detta 
ska återrapporteras till 
KS 2020-02-05.



Barn- och utbildningsnämnden

Ärende När gavs uppdraget? När ska detta 
verkställas/beslutas?

Kommentarer: Verkställt/Ej 
verkställt

Skolutredning, dnr 
KS/2018:372

KS 2019-09-25, § 149 Yttrande ska behandlas på KS 
senast 2019-10-22.

Yttrande över SBN-s beslut 2019-
06-11, § 71.

Redovisas i 
kommunstyrelsen 
den 5 februari 2020

Rutiner för skyddade 
personuppgifter, dnr 
KS/2019:252

KS 2019-10-30, § 170 Ej angivet. Samtliga nämnder får i uppdrag 
att utföra riskanalyser av 
myndighetens behandlingar av 
skyddade personuppgifter samt 
upprätta rutiner för hantering av 
skyddade personuppgifter.

Reviderad rutin är 
upprättad och 
beslutas i 
ledningsgruppen den 
5 februari 2020.

Kontroller av rutinens 
genomförande 
kommer att göras 
under 2020. 
Redovisning till KS 
med medskick av 
rutinen vid 
redovisning av intern 
kontroll.

Osby kommuns politiska 
organisation från och med den 
1 januari 2020, dnr 
KS/2019:255

KS 2019-10-30, § 171 Årsskiftet Nämnderna ska se över sina 
reglementen, 
delegationsordningar, 
arbetsordningar och andra 
styrdokument som kan påverkas 
och anpassas till den nya 
organisationen. Dokumenten ska 
godkännas innan årsskiftet i 
respektive instans, nämnd eller 
KF, som dokumentet gäller för.

Verkställt
Kontinuerlig översyn 
av 
delegationsordningen 
sker.



Budgetuppföljning september 
2019, dnr KS/2019:2

KS 2019-10-30, § 179 Ej angivet Nämnder som visar underskott 
uppmanas fortsätta vidta 
åtgärder för att bedriva 
verksamheten inom budgetram.

KS fick information om detta 
2019-11-25, § 204.

Verkställt vid 
budgetuppföljningar 
och dialogmöte med 
KS.

Uppdrag om 
kostnadsminskningar, dnr 
KS/2019:305

KS 2019-11-25, § 206 Perioden 2020-2022 Nämnden får i uppdrag att 
redovisa åtgärder för att 
kostnadsnivån ska kunna komma i 
nivå med jämförbara kommuner 
inom följande 
verksamhetsområden:

- Fritidsverksamhet
- Gymnasieskola inklusive 

yrkesskola
- Kultur- och 

fritidsverksamhet (del 
som inte omfattas av 
fullmäktigeberedning)

BUN har arbetat fram 
handlingsplan med 
åtgärder. Redovisas 
till KS 2020-02-05.

Miljö- och byggnämnden

Ärende När gavs uppdraget? När ska detta 
verkställas/beslutas?

Kommentarer: Verkställt/Ej verkställt

Rutiner för skyddade 
personuppgifter, dnr 
KS/2019:252

KS 2019-10-30, § 170 Ej angivet. Samtliga nämnder får i 
uppdrag att utföra 
riskanalyser av myndighetens 
behandlingar av skyddade 
personuppgifter samt 
upprätta rutiner för 

Påbörjat, men ej 
verkställt.



hantering av skyddade 
personuppgifter.

Budgetuppföljning september 
2019, dnr KS/2019:2

KS 2019-10-30, § 179 Ej angivet Nämnder som visar 
underskott uppmanas 
fortsätta vidta åtgärder för 
att bedriva verksamheten 
inom budgetram.

KS fick information om detta 
2019-11-25, § 204.

Verkställt

Uppdrag om 
kostnadsminskningar, dnr 
KS/2019:305

KS 2019-11-25, § 206 Perioden 2020-2022 Nämnden får i uppdrag att 
göra ytterligare översyn av 
sin organisation i samtliga led 
med syfte att minska 
kostnadsnivån.

Beslutas i miljö- och 
byggnämnden den 30 
januari 2020.

Tjänstemän inom kommunstyrelseförvaltningen och förvaltningen

Ärende När gavs uppdraget? När ska detta 
verkställas/beslutas?

Kommentarer: Verkställt/Ej 
verkställt

Företagsmark som är byggklar, 
dnr KS/2019:191

KS 2019-08-28, § 134 Ej angivet i beslutet Kommundirektör får i uppdrag 
att ta fram underlag avseende 
möjligheten att sätta mål för 
mängden företagsmark som är 
byggklar i hela kommunen. 
Kommunstyrelsens näringslivs- 
och tillväxtdelegations definition 
på byggklar företagsmark är att 
det finns väg, vatten, avlopp och 
fiber.

Ej verkställt.

Begäran om åtgärder enligt 6 
kap § 6a Arbetsmiljölagen, 
Arbetsmiljöverket -

KS 2019-09-25, § 153 Ej angivet i beslutet HR-chefen får i uppdrag att sända 
handlingsplanen till 
Arbetsmiljöverket.

Verkställt, KSau-s 
beslut 2020-01-22, § 



Räddningstjänsten, dnr 
KS/2019:51

6. Anmäld till KS för 
kännedom.

Rutiner för skyddade 
personuppgifter, dnr 
KS/2019:252

KS 2019-10-30, § 170 Ej angivet. Samtliga nämnder får i uppdrag 
att utföra riskanalyser av 
myndighetens behandlingar av 
skyddade personuppgifter samt 
upprätta rutiner för hantering av 
skyddade personuppgifter.

Pågående, ej 
verkställt.

Uppdrag om 
kostnadsminskningar, dnr 
KS/2019:305

KS 2019-11-25, § 206 Februari 2020 Kommunstyrelseförvaltningen får 
i uppdrag att göra översyn av 
kommunens organisation med 
syfte att minska kostnadsnivån.

Återrapportering på 
KS 2020-02-05.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-02-26 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

§ 28 

Aterrapportering av verkställighet av 
kommunfullmäktigebeslut perioden 2019-07-01 - 2019-
12-31 

KS/2020:28 000 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Förslag till kommunstyrelsen 
Förslag till kommunfullmäktige 

- Återrapportering av kommunfullmäktiges beslut perioden 2019-07-
01 - 2019-12-31, godkänns 

Barn konsekvensanalys 
Ärendet berör inte barn. 

Sammanfattning av ärendet 
Två gånger per kalenderår, per den 30 juni respektive 31 december, skare
spektive nämnd redovisa de beslut av kommunfullmäktige under den sen
aste sexmånadersperioden som de ännu inte verkställt, skälen till detta samt 
när beslutet kan förväntas verkställas. 

Besluts underlag 

Tjänsteskrivelse "Återrapportering av verkställighet av kommunfullmäkti
gebeslut perioden 2019-07-01 - 2019-12-31", daterad 2020-01-21, från 
kommunsekreterare Robin Skoglund och kanslichef Amra Eljami. 

Rapport "Återrapportering av verkställighet - Kommunfullmäktige", kvartal 
2 2019. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

Sida 

19(22) 

Expedierat Utdragsbestyrkande 

I ELr. 202-0 - o~-ö(, 
I 



TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2020-01-21 

Sida
1(1)

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

Återrapportering av verkställighet av kommunfullmäktigebeslut 
perioden 2019-07-01 - 2019-12-31
Dnr KS/2020:28 000  

Kommunstyrelseförvaltningen förslag till Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Förslag till Kommunstyrelsen
Förslag till Kommunfullmäktige

- Återrapportering av kommunfullmäktiges beslut perioden 2019-07-01 – 2019-12-
31, godkänns

Barnkonsekvensanalys
Ärendet berör inte barn.

Sammanfattning av ärendet
Två 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. 

Beslutsunderlag
Skrivelse ”Återrapportering av verkställigheten för kommunfullmäktiges beslut perioden 
2019-07-01 – 2019-12-31”, från kanslienheten

Ärende
I enlighet med kommunfullmäktiges arbetsordning, § 40 och reglementet för Osby 
kommuns nämnder mandatperioden 2019–2022 ska nämnderna två (2) gånger per år 
redovisa de av kommunfullmäktige överlämnade beslut. Redovisningen sker 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.

Beslutet skickas till 

Kansliet

Amra Eljami Robin Skoglund 
Kanslichef Kommunsekreterare 

l~ IOSBY 
~KOMMUN 

http://www.osby.se/


Återrapportering av verkställighet – Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen

Ärende Beslut av kommunfullmäktige Verkställt/Ej verkställt Kommentar (Om ej verkställt ska 
det anges när beräknat 
verkställande ska ske)

Regler och villkor -Resebidrag för 
högskole-, universitets- och 
yrkeshögskolestuderande (DNR: 
KS/2019:214)

2019-09-09, § 82
2019-10-14, § 107

Verkställt Beslut togs på kommunfullmäktiges 
sammanträde den 14 oktober 2019.

Delårsbokslut per den 31 augusti 
(DNR: KS/2019:251)

2019-10-14, § 101 Verkställt Kommunfullmäktige uppmanar 
nämnder som visar underskott att 
fortsätta vidta åtgärder för att 
bedriva verksamheten inom ram.

Motion - Undersöka möjligheterna 
till byggnation av ett fängelse (DNR: 
KS/2019:267)

2019-10-14, § 98,
2019-12-09, § 146

Verkställt Efter kommunstyrelsens utredning 
beslutade kommunfullmäktige i 
ärendet 2019-12-09.

Motion – Uttalande om 
återvändande IS-terrorister åt 
nämnder och styrelser

2019-10-14, § 100 Verkställt Beslut togs på kommunfullmäktiges 
sammanträde den 14 oktober 2019

Barn- och utbildningsnämnden

Ärende Beslut av kommunfullmäktige Verkställt/Ej verkställt Kommentar (Om ej verkställt ska 
det anges när beräknat 
verkställande ska ske)

Motion – Landsbygdsstrategi (DNR: 
2019:219)

2019-09-09, § 80,
2019-11-11, § 124

Verkställt Beslutades på kommunfullmäktiges 
sammanträde den 11 november 
2019.

Delårsbokslut per den 31 augusti 
(DNR: KS/2019:251)

2019-10-14, § 101 Verkställt Kommunfullmäktige uppmanar 
nämnder som visar underskott att 



fortsätta vidta åtgärder för att 
bedriva verksamheten inom ram.

Skolutredning avseende förskola 
och grundskola i Osby tätort (DNR: 
KS/2018:372)

2019-12-09, § 120 Ej verkställt Beräknas att behandlas på 
kommunstyrelsens sammanträde 
den 5 februari 2020

Hälsa- och välfärdsnämnden

Ärende Beslut av kommunfullmäktige Verkställt/Ej verkställt Kommentar (Om ej verkställt ska 
det anges när beräknat 
verkställande ska ske)

Delårsbokslut per den 31 augusti 
(DNR: KS/2019:251)

2019-10-14, § 101 Verkställt Kommunfullmäktige uppmanar 
nämnder som visar underskott att 
fortsätta vidta åtgärder för att 
bedriva verksamheten inom ram.

Samhällsbyggnadsnämnden

Ärende Beslut av kommunfullmäktige Verkställt/Ej verkställt Kommentar (Om ej verkställt ska 
det anges när beräknat 
verkställande ska ske)

Medborgarförslag – Fler parkbänkar 
i ytterområdena i Osby (DNR: 
KS/2019:187)

2019-09-09, § 78 Ej verkställt Beslut tas i 
samhällsbyggnadsnämnden den 19 
februari 2020.

Medborgarförslag – Cykelväg mellan 
Visseltofta mot Kräbbleboda (DNR: 
KS/2019:190)

2019-09-09, § 79 Ej verkställt Beslut tas i 
samhällsbyggnadsnämnden den 25 
mars 2020.

Motion – Landsbygdsstrategi (DNR: 
2019:219)

2019-09-09, § 80,
2019-11-11, § 124

Verkställt Beslutades på kommunfullmäktiges 
sammanträde den 11 november 
2019.



Delårsbokslut per den 31 augusti 
(DNR: KS/2019:251)

2019-10-14, § 101 Verkställt Kommunfullmäktige uppmanar 
nämnder som visar underskott att 
fortsätta vidta åtgärder för att 
bedriva verksamheten inom ram.

Skolutredning avseende förskola 
och grundskola i Osby tätort (DNR: 
KS/2018:372)

2019-12-09, § 120 Ej verkställt Beräknas att behandlas på 
kommunstyrelsens sammanträde 
den 5 februari 2020

Medborgarförslag – Förbjud 
fyrverkeri och smällare vid 
högtidsfirande (DNR: 2019:274)

2019-11-11, § 122 Ej verkställt Beräknas att behandlas på 
kommunstyrelsens sammanträde 
den 5 februari 2020.

Medborgarförslag – Göra en GC-väg 
från Hjortronvägen till GC-vägen 
under Tvärleden

2019-11-11, § 123 Ej verkställt Beräknas att behandlas på 
kommunstyrelsens sammanträde 
den 5 februari 2020.

Uppdrag till kommundirektör

Ärende Beslut av kommunfullmäktige Verkställt/Ej verkställt Kommentar (Om ej verkställt ska 
det anges när beräknat 
verkställande ska ske)

Fastighetsförvärv, Korgmakaren 10 
(DNR: KS/2019:253)

2019-10-14, § 102 ? Kommundirektören fick i uppdrag 
att slutförhandla och underteckna 
köpehandlingarna.

Utredning om räddningstjänstens 
organisation och utveckling (DNR: 
KS/2019:45)

2019-11-11, § 119 ? Kommundirektören fick i uppdrag 
att undersöka intresset i 
Kristianstads och Östra Göinge 
kommun om att ingå i avtalsbunden 
organisatorisk samordning 
angående räddningstjänsten i Osby 
kommun





IVjOSBY 'Ö KOMMUN 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-02-24 

Kommunfullmäktige 

§15 

Motion - HBTQ-certifiering av kommunen i sin helhet -
Marie Winther (V) 

KS/2019:369 000 

Kommunfullmäktiges beslut 

- Motion "HBTQ-certifiering av kommunen i sin helhet", inkommen 
den 12 december 2019 från Marie Winther (V), remitteras till kom
munstyrelsen för utredning om motionen ska bifallas, avslås eller 
anses besvarad. 

Svar ska ha inkommit till kommunfullmäktiges sammanträde den 27 
april 2020. 

Sammanfattning av ärendet 
I motion "HBTQ-certifiering av kommunen i sin helhet", inkommen den 12 
december 2019, yrkar Marie Winther (V) att: 

- Osby kommuns samtliga förvaltningar HBTQ-certifieras. 
- Certifieringen utvärderas efter att den är genomförd. 

Besluts underlag 
Motion "HBTQ-certifiering av kommunen i sin helhet", inkommen den 12 
december 2019 från Marie Winther (V). 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
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Diarlenr. Ärendetyp 

Motion 

HBTQ-certifiering av kommunen i sin helhet 

Vänsterpartiet Osby G 

Vänsterpartiet i Osby menar att det är dags för en komplett HBTQ-certifiering av Osby Kommun. Vi tycker 
att det är mycket bra att Kultur och Fritid redan har denna certifiering, men anser att övriga delar av den 
kommunala verksamheten bör genomgå den utbildning som behövs för att hela kommunen ska få en HBTQ
certifiering. Vi vet att det finns många (särskilt på landsbygdsorter) som fortfarande lever under villkor som 
inte är förenliga med demokrati eller mänskliga rättigheter. Det finns, tyvärr, fortfarande en anda av tider då 
människor med en annan sexuell läggning än det sk "normala", dvs förhållande man -kvinna, anses ha en 
sjukdom och att det är något man väljer själv. 

Att behandla alla lika kan i praktiken innebära ett stort osynliggörande av alla som exempelvis inte är 
heterosexuella, medelålders, med full funktionsförmåga, födda i Sverige och passar in i den traditionella 
kvinno-/mansrollen. Istället är målet för utbildningen att bemöta alla utifrån var och ens förutsättningar. 

RFSL - Riksförbundet för sexuellt likaberättigande - erbjuder utbildning och hbtq-certifiering med syftet att 
skapa en god arbetsmiljö och goda kunskaper att bemöta människor på ett respektfullt sätt utifrån ett hbtq
perspektiv. Certifieringen leds av en utbildare från RFSL, bedrivs utifrån normkritiska perspektiv och 
genomförs under fem till åtta månader. De anställda genomgår en utbildning och deltar i ett 
utvecklingsarbete som omfattar en verksamhetsanalys och utmynnar i en handlingsplan med konkreta mål 
och insatser för tre år framöver. 

Vänsterpartiet föreslår därför att: 

• Osby kommuns samtliga förvaltningar hbtq-certifieras 

• Certifieringen utvärderas efter att den är genomförd 

Osby 2019-11-04 

För Vänsterpartiet Osby 

Marie Winther.,. 
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Motion - Ringlinje runt Osby - Marie Winther (V) 

KS/2019:370 530 

Kommunfullmäktiges beslut 

- Motion" Ringlinje i Osby", inkommen den 12 december 2019, från 
Marie Winther (V), remitteras till kommunstyrelsen för utredning 
om motionen ska bifallas, avslås eller anses besvarad. 

Svar ska ha inkommit till kommunfullmäktiges sammanträde den 27 
april 2020. 

Sammanfattning av ärendet 
I motion " Ringlinje i Osby", inkommen den 12 december 2019, yrkar Ma
rie Winter (V) att: 

- Kommunen köper till en ringlinje runt Osby i enlighet med motion
ens intentioner. 

Besluts underlag 
Motion " Ringlinje i Osby", inkommen den 12 december 2019, från Marie 
Winther (V). 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
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Vänstereartiet Osby • 

Motion 

Ringlinje runt Osby 

För att Osby och Sverige ska klara klimatomställningen behöver vi både minska våra transporter och vår 
energiförbrukning, samt se till att den energi som används är förnybar. För att uppnå ett minskat bilkörande i 
kommunen behöver därför kollektivtrafiken utökas mer än vad Skånetrafiken är beredda att finansiera och 
detta går då enbart att realisera genom att kommunen köper till trafik. 

För Vänsterpartiet är målet en kollektivtrafik som är så pass väl utbyggd och billig att det alltid är enklare att 
åka kollektivt än att ta bilen. Kollektivtrafiken ska finnas tillgänglig för såväl vardaglig pendling som för 
resor med fritidsändamål. Det är en lång väg kvar för att nå dit, men med en offensiv kollektivtrafikpolitik 
kan mycket förändras. Trafikfrågor är centrala i planeringen av ett hållbart Osby. 

Ett första steg i detta arbete är att med inspiration från Älmhult tillskapa en ringlinje runt centralorten som 
möjliggör att fler kommuninvånare kan välja att åka kollektivt för att ta sig till jobb, skola eller besöket på 
vårdcentralen. Exakt sträckning och turtäthet bör utredas men rimliga punkter för upphämtning är förutom 
centrum även Marklunda, Gamleby, Skelngevägen och Hässleholmsvägen. 

Vänsterpartiet föreslår därför att: 

• Kommunen köper till en ringlinje runt Osby i enlighet med motionens intentioner. 

Osby 2019-11-04 

För Vänsterpartiet Osby 

Marie Winther 

//4 


	AK01 Leq och FNM grundförutsättningar
	AK02 Lmax grundförutsättningar
	Antalet ledamöter 1§
	Presidium 2 §
	Interimsordförande/Ålderspresident 3 §
	Fyllnadsval till presidiet m.m.
	Upphörande av uppdrag 5 §
	Tid för sammanträden 6 §
	Extra sammanträde 7 §
	Ändringar i sammanträdesordningen 8 §
	Plats för sammanträde 9 §
	Placeringsordning 10 §
	Tillkännagivande av sammanträde 11 §
	Förlängning av sammanträde och fortsatt sammanträde 12 §
	Gruppledare 13 §
	Ärenden och handlingar till sammanträden
	15 §
	Anmälan av hinder för tjänstgöring och inkallande av ersättare
	17 §
	18 §
	19 §
	Upprop 20 §
	Protokollsjusterare 21 §
	Turordning för handläggning av ärenden 22 §
	Yttranderätt vid sammanträden 23 §
	24 §
	25 §
	26 §
	Talarordning och ordning vid sammanträden 27 §
	Yrkanden 28 §
	Deltagande i beslut 29 §
	Jäv 30 §
	Omröstningar 31 §
	32 §
	Motioner 33 §
	Medborgarförslag 34 §
	Företagens initiativrätt 35 §
	Interpellationer 36 §
	Frågor 37 §
	Frågestund 38 §
	Beredning av ärenden 39 §
	Återredovisning från nämnderna 40 §
	Prövning av ansvarsfrihet och anmärkning 41 §
	Beredning av revisorernas budget 42 §
	Valberedning 43 §
	Justering av protokoll 44 §
	Reservation 45 §
	Expediering och publicering av beslut och protokoll 46 §
	47 §
	Allmänhetens frågestund
	De förtroendevalda revisorernas möjlighet att lämna information
	Kompletterande bestämmelser om fullmäktigeberedningar
	Samordningsgrupp
	Denna arbetsordning fastställdes av kommunfullmäktige den 2019-12-09, § 151



