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Sammanfattning 

Vår sammanfattade bedömning är att barn- och utbildningsnämnden delvis arbetar 
ändamålsenligt för att systematiskt och kontinuerligt följa upp förskoleverksamheten, 
analysera resultaten samt planera och utveckla utbildningen. 

Vi bedömer det som positivt att nämnden följer kompetensförsörjningen inom förskolan och att 
det sker ett aktivt arbete för att öka andelen förskollärare. Vi ser också att det sker insatser 
vad gäller att utveckla kompetensen inom förskolan, bland annat med hjälp av tydligare 
funktioner på respektive förskola och gemensamma utvecklingsresurser. Det finns förskolor 
med ett välutvecklat kvalitetsarbete och goda förutsättningar för att bedriva pedagogisk 
utveckling. Vi ser dock att skillnaderna mellan förskolorna är betydande vad avser andelen 
förskollärare. Dessa skillnader blir också tydliga i ljuset av att förskolor med högst 
socioekonomiska behov har lägst andel förskollärare. Vi har inte tagit del av underlag som 
visar att nämnden följer dessa skillnader eller arbetar för att åtgärda dem. Våra bedömningar 
och rekommendationer i sin helt kan läsas i kapitel 3. I tabellen nedan framgår våra 
bedömningar på revisionsfrågorna.  

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi barn- och utbildningsnämnden att: 

 Säkerställa att nämnden tar del av enskilda förskolors utvecklingsbehov till grund för 
framtida prioriteringar, också utifrån socioekonomiska behov.  

 Tillse att arbetet gällande kompetensförsörjning involverar samtliga förskolor i 
kommunen och att samtliga förskolor ges möjligheten att ta del av en ökad förskollärar- 
och personaltäthet. 

 Utvärdera och säkerställa att skollagens 2 kap. 10 § följs och att rektorer får möjlighet 
att besluta om sin enhets inre organisation.  

 Skapa en tydligare struktur för kvalitetsarbetet från huvudmannanivå till enhetsnivå, 
där det finns en samstämmighet mellan mål och utvecklingsområden.  

 Utvärdera och säkerställa att likvärdighet också skapas för de barn som tillhör 
kommunal pedagogisk omsorg.  

 

Helt uppfyllt  

Delvis uppfyllt  

Ej uppfyllt  
 

Revisionsfråga Bedömning 

Finns det rutiner för hur kvalitetsarbetet ska bedrivas på 
nämndsnivå och för hur enheternas kvalitetsarbete ska tas 
tillvara?  

 

Finns dokumentation för förskola som är tillräcklig för att ligga till 
grund för analys och beslut på nämndsnivå om prioriteringar av 
utvecklingsinsatser? 

 

Sker ett aktivt arbete avseende kompetensförsörjning för 
förskolan? 
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Sker ett aktivt arbete avseende att skapa likvärdighet mellan 
förskolorna? Till exempel vad avser personaltäthet, personalens 
kompetens och förskolornas kvalitetsarbete.    
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

I samband med att den nya skollagen antogs 2010 blev rektor en reglerad befattning med 
lednings- och samordningsansvar. Förskola blev även en egen skolform och detta har 
inneburit högre krav på pedagogisk styrning och utveckling av förskoleverksamheten. 
Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole- och 
skolenhetens systematiskt och kontinuerligt ska följa upp verksamheten, analysera resultaten 
i förhållande till de nationella målen och utifrån det planera och utveckla utbildningen. 
Kvalitetsarbetets syfte är att det ska leda till måluppfyllelse i förhållande till de mål, krav och 
riktlinjer som formulerats i författningar som styr förskolans verksamhet. Sammantaget har 
detta medfört att förskolans pedagogiska uppdrag med fokus på lärande har förstärkts där 
förskolan utgör ett viktigt första steg i utbildningssystemet. 

Kommunrevisionen i Osby har utifrån ovan och i samband med bedömning av risk- och 
väsentlighetsanalys bedömt att kvalitet i förskolan är ett område som ska vara föremål för 
granskning. 

1.2. Syfte och revisionsfrågor  

Syftet är att granska om barn- och utbildningsnämnden arbetar ändamålsenligt för att 
systematiskt och kontinuerligt följa upp förskoleverksamheten, analysera resultaten samt 
planera och utveckla utbildningen. I granskningen besvaras följande revisionsfrågor: 

 Finns det rutiner för hur kvalitetsarbetet ska bedrivas på nämndsnivå och för hur 
enheternas kvalitetsarbete ska tas tillvara?  

 Finns dokumentation för förskola som är tillräcklig för att ligga till grund för analys och 

beslut på nämndsnivå om prioriteringar av utvecklingsinsatser? 

 Sker ett aktivt arbete avseende kompetensförsörjning för förskolan? 

 Sker ett aktivt arbete avseende att skapa likvärdighet mellan förskolorna? Till exempel 
vad avser personaltäthet, personalens kompetens och förskolornas kvalitetsarbete.    

1.3. Genomförande  

Granskningen grundas på dokumentstudier och intervjuer med verksamhetsledningen inom 
barn- och utbildningsförvaltningen, samt med utvalda rektorer. Urvalet av rektorer har skett i 
samråd med förvaltningen och utgått från att få representation geografiskt och storleksmässigt 
vad avser förskolorna.  

Granskningen är genomförd september - december 2021 och omfattar de kommunala 
förskolorna.   

1.4. Revisionskriterier 

 
1.4.1. Skollagen (2010:800)  

Skollagen reglerar i fjärde kapitlet 2–6 §§ hur det systematiska kvalitetsarbetet ska bedrivas. 
Här anges bland annat att: 
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 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och 
kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. 

 Sådan planering, uppföljning och utveckling av utbildningen ska genomföras även på 
förskolenivå 

 Kvalitetsarbetet på enhetsnivå ska genomföras under medverkan av förskollärare och 
övriga personal. Barn i förskolan och deras vårdnadshavare ska ges möjligheten att 
delta i arbetet. Förskolechefen ansvarar för att kvalitetsarbete vid enheten genomförs 
enligt ovanstående riktlinjer.   

 Det systematiska kvalitetsarbetet ska dokumenteras.   

Vad avser enheternas försättningar och resurser anges i skollagens 2 kap. 10 §:  

Rektorn beslutar om sin enhets inre organisation och ansvarar för att fördela resurser inom 
enheten efter barnens och elevernas olika förutsättningar och behov.  

 

1.4.2. Skolverkets allmänna råd med kommentarer: Systematiskt kvalitetsarbete – för 
skolväsendet (2012) 

Skolverket har 2012 utgivit allmänna råd med kommentarer om det systematiska 
kvalitetsarbetet för skolväsendet. Allmänna råd är rekommendationer till hur skolor och 
förskolor ska tillämpa förordningar och föreskrifter. Råden ska följas om verksamheten inte 
handlar på ett annat sätt som gör att kraven i bestämmelserna uppfylls.  
 

1.4.3. Kommunallagen (2017:725)   

Nämnderna ska enligt 6 kap 6 § inom sitt ansvarsområde se till att verksamheten bedrivs i 
enlighet med kommunfullmäktiges mål och riktlinjer, samt i enlighet med lagar och författningar 
som gäller för verksamheten. Nämnderna ska se till att den interna kontrollen är tillräcklig och 
att verksamheten bedrivs på ett tillfredställande sätt.  

Enligt 6 kap 3 § beslutar nämnderna i frågor som rör förvaltningen och i frågor som de enligt 
lag eller annan författning ska ha hand om. Nämnderna beslutar också i frågor som fullmäktige 
har delegerat till dem.  
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2. Iakttagelser 

2.1. Organisation och kompetensförsörjning 

2.1.1. Organisation och ekonomi 

I Osby kommun finns åtta kommunala förskolor fördelat på fyra orter. Därtill finns fyra 
kommunala dagbarnvårdare i Lönsboda. De kommunala förskolorna är fördelade på fem 
rektorer med ansvar för en till två förskolor. På förskolorna arbetar två yrkeskategorier, 
förskollärare och barnskötare. Förskolorna leds av en områdeschef.  

Inom förvaltningen finns en central barn- och elevstödsenhet (CBE), vilken är en övergripande 
enhet som arbetar med alla barns rätt till utbildning. I CBE finns professionerna 
specialpedagog och logoped som arbetar mot förskolan.  

I nämndens delårsrapport för 2021 prognosticeras ett positivt resultat för förskolan om ca 3,1 
mnkr. Detta uppges bero bland annat på riktade statsbidrag.  

2.1.2. Kompetensförsörjning för förskolan som helhet  

Av förvaltningens kvalitetsrapport för 2021 framgår att Osby kommun har färre förskollärare 
än rikssnittet. I samband med detta framgår att kompetensutveckling och 
kompetensförsörjning är prioriterade områden på central nivå. Den tillhörande målsättningen 
som framgår i kvalitetsrapporten är att kommunen ska ligga över rikssnittet i andel förskollärare 
av personalstyrkan. I delårsrapporten för 2021 återfinns nämndsmålet vi ska ge alla det stöd 
de behöver för att kunna utvecklas och utmanas efter sina förutsättningar. Inom nämndsmålet 
finns indikatorn att 50 procent av befintlig personalstruktur i förskolan är legitimerade 
förskollärare. Utfallet på 39 procent innebär att målet inte är uppnått i delårsrapporten.      

I tabell nedan framgår en positiv trend avseende förskollärartäthet. I 2021 års kvalitetsrapport 
redogörs en förskollärartäthet om 12,5 barn per förskollärare i kommunen, vilket är ett 
närmande av förskollärartätheten i riket på 11,8 barn per förskollärare för år 2020. I 
kvalitetsrapporten redogörs även en genomsnittlig personaltäthet om 5,2 barn per personal. 
Enligt intervju är kommunens riktmärke sex barn per personal.  
 
Tabell 1. Personal- och förskolärartäthet i Osbys förskolor.   

År  Förskollärartäthet Personaltäthet 

2019 15,9  
2020 12,9  
2021 12,5 5,2 

Källa: Skolverket och barn- och utbildningsförvaltningens kvalitetsrapport 2021.  

Enligt uppgift har förvaltningen ambitionen att rekrytera fler förskollärare samt erbjuda 
befintliga barnskötare möjligheten att utbilda sig till förskollärare. Vi har tagit del av 
förvaltningens redogörelse av detta arbete. Där framgår att Osby endast rekryterar 
förskollärare på tillsvidareanställning och att barnskötare erbjuds fortbildning till förskollärare. 
I villkoren för barnskötare som studerar till förskollärare i Osby framgår att de ska vara 
tillsvidareanställda och yngre än 55 år. Därtill erbjuds studieledighet på 20 procent med 
bibehållen lön. Enligt aktuell uppgift läser tre barnskötare i kommunens anställning till 
förskollärare. Under intervju beskrivs det som utmanande att kombinera studier och en fortsatt 
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anställning. Vidare noteras att den upplevda utmaningen sannolikt gör att förhållandevis få tar 
del av erbjudandet att utbilda sig till förskollärare.  

Utöver fler förskollärare framkommer även från intervjuer med rektorer generellt en önskan om 
bättre tillgång till specialpedagoger i förskolorna. Eftersom personalbudgeten sätts centralt kan 
rektorer inte på eget initiativ justera personalsammansättningen och anställa fler 
specialpedagoger, även om utrymme finns i förskolans egen budget.  

Enligt uppgift från barn- och utbildningsförvaltningen sker ett flertal moment för att utveckla 
kompetensen i kommunens förskolor. I kompetensplan för förskolorna i Osby kommun 2021 – 
2022 framgår att det pågår utbildningar i teckenkommunikation för pedagoger under 
nuvarande läsår. Därtill får samtliga pedagoger utbildning i digitala resurser av CBE 
kontinuerligt. Rektorer deltar i bokcirkeln Mångfaldens förskola och deltar på en digital 
fortbildningsdag.    

2.1.3. Personaltäthet och kompetens förskolorna emellan  

Av intervju framgår att det finns nämndsbeslut kring att kommunens förskolor ska ha i 
genomsnitt 18 barn per avdelning och tre personal, det vill säga ett riktmärke om sex barn per 
personal. Det innebär att rektorer inte själva får utöka bemanningen eller skapa avdelningar 
med färre barn. Vi har efterfrågat men inte mottagit detta nämdsbeslut. Enligt uppgift är 
ambitionen är att kommunens förskolor ska ha ett likvärdigt personalantal.  

I Osby kommun finns en påtaglig variation i personalkompetens mellan förskolorna. Enligt 
uppgift från intervju finns en förskola med för tillfället två förskollärare och 14 barnskötare (i 
förvaltningens statistik nedan är antalet förskollärare högre). Parallellt återfinns ett flertal 
förskolor med betydlig högre förskolärartäthet, varav en förskola har cirka 20 förskollärare och 
sex barnskötare i sin personalstyrka. I tabell nedan framgår antalet förskollärare per förskola.  

Tabell 2: Antal barnplatser per förskola (kommunal regi) och antal förskollärare samt 
procentuella andelen förskollärare per antal platser.  

Förskola Antal platser Antal förskollärare Andel i % 

Skogsgården 144 20 14 % 
Klockarskogsgården 72 41 5,6 % 
Äventyrsgården 20 3 15 %  
Gamleby 36 3 8,3 % 
Hasselgården 72 4 5,6 % 
Toftagården 20 3 15 % 
Trulsagården 72 6 8,3 % 
Rönnegården 180 19 10,6 % 

Källa: Barn- och utbildningsförvaltningen i Osby 

Inom kommunen finns därtill fyra kommunala dagbarnvårdare, som bedriver pedagogisk 
omsorg med 5-7 barn var. De bedriver verksamheten i sina egna hem och har en gemensam 
lokal till sitt förfogande. Förskolans läroplan fungerar i denna verksamhet mer som en 
vägledning och inte som ett styrande dokument. Två av dagbarnvårdarna är barnskötare och 
två saknar pedagogisk utbildning. Enligt intervju upplevs skillnaden som stor gällande vad 

 
1 Dock uppges i intervju att det endast finns två förskollärare, vilket ändrar andelen till 2,6 procent 
förskollärare.  
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barnen i den kommunala pedagogiska omsorgen får för utvecklingsmöjligheter jämfört med 
vad barnen på förskolorna får.2 

Ytterligare en aspekt av intresse är förskolornas behov av kompetens i form av personal- och 
förskollärartäthet och hur detta varierar mellan förskolorna. I diagrammet nedan framgår 
variationen i förskolärartäthet och personaltäthet tillsammans med ett socioekonomiskt index 
för samtliga förskolor i kommunen. Indexet är framtaget av SCB och är ett verktyg för att kunna 
fördela resurser utifrån barns socioekonomiska bakgrund, vilket är en del av arbetet för en 
likvärdig förskola.3  Varje punkt i diagrammet representerar en förskola. Av diagrammet kan 
det utläsas en stor spridning kring förskollärartäthet i förhållande till förskolornas 
socioekonomiska index.  

 
Källa: Förvaltningens underlag, baserad på information från SCB. 

 
2 I förskola och fritidshem bedrivs undervisning och utbildning. Enligt skollagen ingår inte pedagogisk 
omsorg i det svenska skolväsendet, utan är ett alternativ till utbildning i förskola eller fritidshem. 

3 Y-axeln visar hur personaltätheten ser ut på förskolorna. X-axeln visar förskolornas socioekonomiska 
indexvärde. Ett högt indexvärde innebär en socioekonomiskt starkare bakgrund. Det framgår ej vad 
indexet är baserat på, men utifrån Skolverkets beräkningsgrunder ingår bland annat föräldrarnas 
utbildningsnivå och andelen nyligen invandrade.  
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Källa: Förvaltningens underlag, baserat på information från SCB. 
 
I ovan diagram syns en svag tendens där förskolor med lägre socioekonomiskt värde (det vill 
säga mindre gynnsamma förutsättningar) har färre förskollärare per barn samtidigt som 
personaltätheten överlag är jämnt fördelad.  

Enligt uppgift är ovanstående kalkyler beställda från SCB under 2021 men har ännu ej 
diskuterats eller använts i något sammanhang.  

I intervju framstår möjligheten att rekrytera som avgörande beträffande kompetensförsörjning. 
Samtliga förskolor utgår från samma kommunövergripande mål att öka personalkompetensen 
och intervjuade är medvetna om målsättningen. Samtidigt är skillnaderna mellan förskolorna 
påtaglig. En förklaring till variationen som framkommer under intervju är att kompetens lockar 
kompetens. Enligt given förklaring har en förskola men hög förskolärartäthet lättare att 
rekrytera fler förskollärare än en förskola där förskolärartätheten är låg. Det framgår också ett 
sammanhang mellan förskolornas socioekonomiska behov och bristen på förskollärare.  

2.1.4. Barngruppernas storlek  

Vi har tagit del av barn- och utbildningsförvaltningens sammanställning av placering i förskola. 
Där framgår ett genomsnitt om 14,6 barn per barngrupp för kommunala förskolor 2021. Därtill 
har vi har tagit del av protokoll från 2018 där beslut om att öka barnantalet till 18 barn per 
avdelning framgår. Denna uppgift har även lyfts under intervju. I delårsrapporten för 2021 
framgår samtidigt att förvaltningen får statsbidrag genom Skolverket för små barngrupper. 
Vidare framgår att i syfte att ge kommunen goda förutsättningar att söka ett högt bidrag arbetar 
förskolorna aktivt för att hålla nere barngruppernas storlek.   
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Enligt offentlig statistik återfinns en positiv trend där barngrupperna i kommuns förskolor i 
kommunal regi har blivit mindre. Se tabell nedan. För år 2020 omfattar barngrupperna i Osby 
11,9 barn jämfört med 15,3 i riket.  

Tabell 3. Antal barn per barngrupp, kommunal regi. 

År Barn per barngrupp 

2017 16,2 

2018 16,9 

2019 15,4 

2020 11,9 

2021 14,6 

Källa: Kolada.  

I underlag vi har tagit del av återfinns ej uppföljning avseende barngruppers storlek. Vi har 
dock tagit del av barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts sammanträdesprotokoll från 
2021-06-01 där uppföljning av gruppstorlek och sammansättning, köläget och 
placeringsstatistik i förskolan avhandlades. Av protokoll framgår att nämndens arbetsutskott 
godkänner förslaget att följande information ska redovisas av enheterna för nämnden:  

 Antalet inskrivna och placerade barn per förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem 
 Barngruppens storlek 
 Köläget inom förskola och pedagogisk omsorg  
 Vistelsetiden på förskolor  
 Antal folkbokförda och placerade barn på förskolor och pedagogisk omsorg per 

åldersgrupp  

När uppföljning ska ske anges i dokumentet ”Systematiskt kvalitetshjul med ärenden till barn- 
och utbildningsnämnden 2022”.  

2.2. Systematiskt kvalitetsarbete 

2.2.1. Struktur och mål på huvudmannanivå   

Barn- och utbildningsnämnden har en nämndsplan för 2021, där förskolan också ingår. Ett 
antal nämndsmål finns framtagna, vilka tillsammans med de indikatorer som avser förskolan 
visas i nedanstående tabell.  

Nämndsmål  Indikatorer  

Vi ska erbjuda utbildning och mötesplatser som 
leder till en ökad medvetenhet om livsstilens 
betydelse för hälsan, miljö och samhället.  

 Förskolans förmåga att planera och 
erbjuda lärande om miljö, hälsa och 
samhälle. 

Vi ska ge alla det stöd de behöver för att kunna 
utvecklas och utmanas efter sina förutsättningar 

 Verksamheterna ska erbjuda varierat 
innehåll och arbetsformer för att stödja 
barnens förmåga till lärande. 



 
 
 

11 

 Andelen legitimerade förskollärare av 
befintlig personalstruktur i förskola.  

Vi ska skapa ökad tillgänglighet och delaktighet 
genom att erbjuda ökad kunskap, 
kommunikation och skapande.  

 Undervisningens förmåga att stödja och 
utveckla barnens lärandeprocess utifrån 
barnets förutsättningar och behov.  

 Likvärdighet och samverkan mellan 
skolformer och inom enheter som 
förutsättning för barn progression för 
utveckling.  

Indikatorerna följs främst upp utifrån resultat på enkät till vårdnadshavare. Faktiskt utfall och 
analys saknas i delårsrapport för 2021.  

I nämndsplanen anges också fyra prioriterade områden för förskolan, vilka är följande:  

 Utvecklingsorganisationer 
 Kollegialt lärande 
 Tillgänglig lärmiljö 
 Barnkonventionen  

Dessa utvecklas inte ytterligare i nämndsplanen. De återfinns däremot i förvaltningens 
kvalitetsrapport för förskolorna 2021. Kvalitetsrapporten är uppdelad i avsnitt utifrån resultat, 
analys och slutsats, framgångsfaktorer samt utveckling framåt utifrån de fyra prioriterade 
områdena. I intervju anges att utvecklingsområdena anses höra ihop med nämndsmålen. 

Rapporten är skriven i löptext utifrån årets verksamhet. Det framgår ett antal utpekade 
aktiviteter, bland annat under tillgänglig lärmiljö att ”alla rektorer ska implementera begreppen 
pedagogisk och social tillgänglighet”. Det finns dock inte under något av utvecklingsområdena 
specifikt vilka nyckeltal eller moment som följs upp, vilket gör att det inte går att följa 
aktiviteterna. Det går inte heller att utläsa på vilka grunder aktiviteterna utformats.     

Enkätundersökningar med vårdnadshavare framhävs som en central del av uppföljningen. 
Enkäterna skickas till vårdnadshavare en gång per år. Enligt förvaltningsledningen är 
enkäterna viktiga för hur mål och arbetsplan utformas. Från sammanställningen av föregående 
fokusmöte och utifrån nämndens delårsrapport för 2021 framgår att fler vårdnadshavare än 
tidigare har svarat ”vet inte” än tidigare. Detta beskrivs som en utmaning och att det behöver 
fokuseras på tydligare kommunikation med vårdnadshavare. Enkätresultaten följs inte upp i 
förvaltningens kvalitetsrapport.  

Förvaltningen har enligt uppgift utvecklat och skapat en struktur för det systematiska 
kvalitetsarbetet under några års tid. I den nuvarande strukturen utgår kvalitetsarbetet från ett 
framtaget årshjul, där det framgår när olika moment ska genomföras. Moment som anges är 
bland annat när barnenkäter genomförs, när förskolorna tar fram sina arbetsplaner och när så 
kallat fokusmöte sker för förskolan. Vid fokusmötet träffas samtliga skolformer och nämnd för 
en gemensam presentation av kvalitetsarbetet. Det senaste fokusmötet hölls i september 
2021. Enligt uppgift kommer mötena från år 2022 att hålla minst två gånger per år. Utöver det 
kommer presidiet att närvara vid något chefsmöte med samtliga verksamhetsgrenar inom 
BUN:s verksamhetsområde. 

Vi har tagit del av underlag för det senaste fokusmötet. I underlaget finns ej redovisning som 
berör enskilda förskolor, utan innehåller en samlad bild av verksamhetens arbete utifrån de 
prioriterade områdena och nämndsmålen. I intervju framgår dock att helhetsbilden kan missa 
förskolornas varierande framsteg och utmaningar. Därtill förmedlas att den samlade 
måluppfyllelsen inte skildrar förskolornas olika förutsättningar.  
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I intervju framgår att förskolan fram tills nu endast fått en kortare stund för gemensam 
redovisning under mötet, då samtliga skolformer varit representerade, vilket lett till att det från 
och med 2022 ska hållas ett eget fokusmöte för förskola och nämnd. Förskolorna har inga 
kontaktpolitiker och enligt uppgift har det skett flera försök från förskolornas håll att bjuda in 
politiken, men där de inte fått respons.  

I intervju framgår att förskolerektorerna träffas varje vecka, och då även diskuterar det 
gemensamma kvalitetsarbetet. Varannan vecka deltar förskolans områdeschef.  

2.2.2. Struktur på enhetsnivå 

Varje förskoleenhet ska ha en arbetsplan för arbetet under året och lämnar in en 
kvalitetsrapport till förvaltningen årligen. Under intervju beskrivs att en kvalitetsutvecklare tar 
fram förskolans arbetsplan. Utifrån en gemensam mall deltar varje avdelning för att utforma de 
mål förskolan arbetar mot under året, enligt uppgift från en förskola. I samma förskola framgår 
att förskollärarna har reflektionstid två timmar i veckan beträffande kvalitetsarbetet.  

Av flertalet Intervjuade framgår att det är utmanande att väva ihop mål från skollagen, 
läroplanen, nämnden och identifierade utvecklingsområden, för att sedan applicera dem på 
tjänstemannanivå genom arbetsplanerna. Denna uppfattning framgår också i förskolornas 
kvalitetsrapporter, där bland annat följande kan utläsas i en rapport: Svårt att se helheten och 
jobba målmedvetet är en analys som återfinns i flera avdelningars systematiska 
kvalitetsarbeten, kopplat till att det är många mål som ska hållas levande, ge resultat och 
analyseras. 

Utvärdering av arbetet utifrån arbetsplanerna sker genom de kvalitetsrapporter förskolorna 
sammanställer. De kvalitetsrapporter vi har tagit del av från förskolorna följer en liknande 
struktur som arbetsplanerna. Rapporterna innehåller årets utvecklingsområden, barn- och 
utbildningsnämndens mål samt efterföljande avsnitt med mål utifrån förskolans läroplan. Även 
om upplägget är liknande mellan förskolornas kvalitetsrapporter skiljer sig struktur och innehåll 
till viss del. Antalet årliga utvecklingsområden varierar mellan rapporterna vi har tagit del av 
och presentationen av nämndens mål ges olika mycket utrymme och saknas delvis i en 
rapport. Rapporterna är skrivna i löptext och det finns inte uppföljning av enkäter eller andra 
mätpunkter.  

Barnens delaktighet framhävs under intervjuer som en central del av förskolans 
kvalitetsarbete. Under intervju med förvaltningsledningen framgår att samtliga femåringar 
intervjuas av pedagoger tillsammans med rektor, vilket kallas för ”barnenkäter” i årshjulet för 
kvalitetsarbetet. Ytterligare ett tillvägagångsätt är att involvera barnen i kvalitetsarbetet som 
förskolereportrar. Enligt inkommen rutin sker processen i flera steg. Inledningsvis kan barnen 
med kamera i små grupper ta sig runt i skolmiljön. Därefter kan barnen agera reportrar och 
intervjua varandra. Det avslutande steget är en utställning där personal och barnens familjer 
kan delta.  

2.2.3. Utvecklingsorganisation 

I intervjuer och mottaget underlag framhävs att förskolan gemensamt arbetar för att utveckla 
en så kallad utvecklingsorganisation för kvalitetsarbetet. Ett av målen är att alla förskolor ska 
ha arbetslagsledare. I kvalitetsrapport för 2021 framgår att endast två av förskolorna i 
dagsläget har arbetslagsledare, och att övriga förskolor arbetar för att utveckla 
arbetslagsledare. På mindre enheter har det varit svårt att organisera för arbetslagsledare.  
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Förskolan har två så kallade SKUA-utvecklare gemensamt. SKUA står för språk- och 
kunskapsutvecklande arbetssätt. SKUA-utvecklarna är utbildade förskollärare som också 
genomgått utbildning kring SKUA. Enligt uppgift är deras uppdrag att bidra till den pedagogiska 
utvecklingen i förskolorna, bland annat kring tillgänglig lärmiljö. Deras tid fördelas mellan 
samtliga förskolor. SKUA-utvecklarna är också förste förskollärare, vilket det finns en 
uppdragsbeskrivning framtagen för.  

I intervjuer framkommer att en av de största förskolenheterna, också med högst andel 
förskollärare, kunnat utveckla en modell med ansvar tilldelade kring kvalitetsarbetet. Förskolan 
har en så kallad modell för delat ledarskap, med två arbetslagsledare och två 
kvalitetsutvecklare. Dessa är förskollärare med nedsatt arbetstid för att kunna utföra sina 
uppdrag. Det uppges att denna modell varit en framgångsfaktor för förskolan, som har kunnat 
utveckla deras pedagogiska arbete och kvalitetsarbetet.  

På en annan medelstor enhet uppges att denna möjlighet inte finns, och att rektorn kämpar för 
att få ihop bemanningen med förskollärarna.  
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3. Bedömningar och rekommendationer 

Vår sammanfattade bedömning är att barn- och utbildningsnämnden delvis arbetar 
ändamålsenligt för att systematiskt och kontinuerligt följa upp förskoleverksamheten, 
analysera resultaten samt planera och utveckla utbildningen. 

Vi bedömer det som positivt att nämnden följer kompetensförsörjningen inom förskolan och att 
det sker ett aktivt arbete för att öka andelen förskollärare, vilket bidrar till en övergripande 
positiv utveckling. Vi ser också att det sker insatser vad gäller att utveckla kompetensen inom 
förskolan, bland annat med hjälp av tydligare funktioner på respektive förskola och 
gemensamma utvecklingsresurser. Det finns förskolor med ett välutvecklat kvalitetsarbete och 
goda förutsättningar för att bedriva pedagogisk utveckling.  

Vi ser dock att skillnaderna mellan förskolorna är betydande vad avser andelen förskollärare. 
Dessa skillnader blir också tydliga i ljuset av att förskolor med högst socioekonomiska behov 
har lägst andel förskollärare. Vi har inte tagit del av underlag som visar att nämnden följer 
dessa skillnader eller arbetar för att åtgärda dem. Snarare framkommer en bild av att nämnden 
tagit del av förskolan som helhet och inte heller besökt de olika förskolorna. Tillsammans med 
satta riktlinjer kring antalet barn per enhet och antalet personal samt att förskolorna inte får lov 
att rekrytera egna specialpedagoger ger detta en bekymmersam bild av arbetet för att skapa 
likvärdighet inom förskolan.  

3.1. Svar på revisionsfrågor 

Finns det rutiner för hur kvalitetsarbetet ska bedrivas på nämndsnivå och för hur enheternas 
kvalitetsarbete ska tas tillvara? 

Delvis. Det finns ett nämnds- och förvaltningsövergripande kvalitetsarbete, men vi bedömer 
att strukturen för hur detta hänger ihop med förskolornas kvalitetsarbete är oklar. Det saknas 
också tydliga nyckeltal för uppföljning och analys av de insatser som skett. Både fokusmöten 
och förvaltningens kvalitetsrapport förmedlas en samlad bild av förskolornas kvalitet, vilket 
försvårar möjligheten att prioritera utvecklingsinsatser. I tillägg varierar de enskilda 
förskolornas kvalitetsrapporter i kvalitet och omfattning. Vi bedömer att det är en brist att 
nämnden inte tar del av förskolornas varierande förutsättningar och utvecklingsbehov. Den 
positiva utvecklingen gällande antalet förskollärare och barngruppernas storlek för kommunen 
i stort riskerar att överskugga en bristande likvärdighet mellan förskolorna när nämnden tar del 
av ett samlat resultat.     

Finns dokumentation för förskola som är tillräcklig för att ligga till grund för analys och beslut 
på nämndsnivå om prioriteringar av utvecklingsinsatser? 

Nej. Vi bedömer att den nuvarande dokumentationen inte är tillräcklig eftersom den inte i 
tillräckligt stor utsträckning visar på de enskilda förskolornas utvecklingsbehov. Därtill hänvisar 
vi till skollagen 2 kap. 10 § avseende att rektor ansvarar för att fördela resurser inom sin 
organisation. Vi menar att det inte är i enlighet med skollagen att inte tillåta rektor att fördela 
medel inom sin tilldelade budgetram på att till exempel öka personaltätheten. En förskollärare 
kräver högre ekonomiska medel än en barnskötare, vilket innebär att förskolor som har 
svårigheter att rekrytera förskollärare riskerar att stå med medel som de inte kan använda, om 
dessa medel inte kan användas för att istället tillfälligt utöka personaltätheten. Vi hänvisar 
likaså till samma paragraf vad gäller möjligheten för rektorer att själva eller i samarbete med 
andra förskolor anställa specialpedagoger. Då förskolan prognosticerar ett överskott för 2021 
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ser vi det som en brist att nämnden inte har utvärderat detta och hur medlen kan disponeras, 
utifrån socioekonomiska faktorer och de övriga behov som finns.  

Sker ett aktivt arbete avseende kompetensförsörjning för förskolan? 

Ja. På en kommunövergripande nivå sker ett aktivt arbete och enligt våra iakttagelser ökar 
andelen förskollärare i kommunen. Vi ser dock en risk i att förvaltningens arbete med 
kompetensförsörjning inte beaktar förskolornas olika förutsättningar i tillräckligt stor 
utsträckning. Här krävs särskilda insatser och stöd för att attrahera förskollärare också till de 
enheter som har utmaningar med att rekrytera.  

Sker ett aktivt arbete avseende att skapa likvärdighet mellan förskolorna? Till exempel vad 
avser personaltäthet, personalens kompetens och förskolornas kvalitetsarbete.    

Nej. Vi bedömer att det saknas ett tydligt arbete för att skapa likvärdighet mellan förskolorna. 
Vi hänvisar till ovanstående resonemang. I tillägg noterar vi att det finns fyra kommunala 
dagbarnvårdare, där vi bedömer det som oklart om dessa barn ges motsvarande 
förutsättningar till utveckling som övriga barn inom den kommunala pedagogiska 
verksamheten. Vi menar att det är av vikt att säkerställa att den samlade kommunala 
organisationen kring såväl pedagogisk omsorg som förskola skapar likvärdighet avseende 
kvalitet och personalens kompetens.    

3.2. Rekommendationer 

Vi rekommenderar barn- och utbildningsnämnden att: 

 Säkerställa att nämnden tar del av enskilda förskolors utvecklingsbehov till grund för 
framtida prioriteringar, också utifrån socioekonomiska behov.  

 Tillse att arbetet gällande kompetensförsörjning involverar samtliga förskolor i 
kommunen och att samtliga förskolor ges möjligheten att ta del av en ökad förskollärar- 
och personaltäthet. 

 Utvärdera och säkerställa att skollagens 2 kap. 10 § följs och att rektorer får möjlighet 
att besluta om sin enhets inre organisation.  

 Skapa en tydligare struktur för kvalitetsarbetet från huvudmannanivå till enhetsnivå, 
där det finns en samstämmighet mellan mål och utvecklingsområden.  

 Utvärdera och säkerställa att likvärdighet också skapas för de barn som tillhör 
kommunal pedagogisk omsorg.  

 

 

 

Osby den 14 december 2021 

 
Sara Shamekhi Tyko Ager   
EY  EY   
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Källförteckning 

 
 
Intervjuade funktioner: 

 Förvaltningschef, Barn och Utbildning  
 Områdeschef förskola 
 Rektorer för tre förskoleområden  
 Barn- och utbildningsnämndens presidium 

 

Medverkat vid intervjuerna: 

 Stephan Hellqvist, förtroendevald revisor 

 
Dokument: 
 

 Delårsrapport 2021 Barn- och utbildningsnämnden 
 Fokusmöte 
 Arbetsplan för Rönnegårdens förskola 2021  
 Verksamhetsplan för Hasselgårdens förskola 
 Sammanställning av antal barn 
 Årshjul  
 Verksamhetsplan förskolan  
 Personaltäthet  
 Nämndsplan 2021 
 Kvalitetsrapporter 2021 för Skogsgårdens förskola 
 Kvalitetsrapport för Klockarskogsgårdens förskola 2021 
 Kvalitetsrapport 2021 
 Kvalitetsrapport för Gamlegårdens förskola  
 Årsplan Skogsgårdens förskola 2021 
 Kompetensutveckling barnskötare 
 Kompetensplan 2021 
 Enkäter i förskolan 
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts sammanträdesprotokoll 2021-06-01 
 Barn- och skolnämndens sammanträdesprotokoll 2018-05-22 
 Antal förskollärare 
 Placering förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem oktober 2021  
 Systematiskt kvalitetshjul med ärenden till barn- och utbildningsnämnden 2022 

 
 
 
 











































 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Datum 

2021-12-15  

Sida 
1(2) 

Samhällsbyggnad    
Tomislav Kljucevic    
0479528395    
tomislav.kljucevic@osby.se    

 

Besöksadress Västra Storgatan 35 

Postadress /Eget_Förvaltning/  

283 80 Osby 

Telefon 0479-52 80 00 vx 

E-post kommun@osby.se 
Hemsida www.osby.se 

Organisationsnr 212000-0902 

Bankgiro 281-6809 

 

 

Medborgarförslag - Belysning i parken Ollonskogen i Lönsboda 

Dnr SBN/2021:159 331   

Samhällsbyggnads förslag till Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott  

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår samhällsbyggnadsnämnden att anta 

tjänsteskrivelsen som sitt yttrande till förslagsställaren och därmed anse förslaget som 

besvarat. 

Barnkonsekvensanalys 

Ej aktuellt. 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslag inkommen 2021-04-06, föreslår Camilla Svensson att Ollonskogen i 

Lönsboda ska kompletteras med mer belysning. 

Osby kommun instämmer i att mer belysning behövs i Ollonskogen. Då det inte finns 

resurser och förutsättningar för genomförande av alla projekt görs ständigt prioriteringar. 

Projektet läggs med i planeringen och förväntas genomföras inom en femårsperiod. Under 

våren 2022 kommer en inventering av hela gatubelysningsnätet i Osby kommun att 

genomföras. Brister fastställs, prioriteras och projekten redovisas i en detaljerad 

femårsplan. 

Finansiering 

Ej aktuellt. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse ” Medborgarförslag – Belysning i parken Ollonskogen i Lönsboda”, inkommen 

den 6 april 2021, från Camilla Svensson. 

 

 

 

 

 

 

Jan Lindeberg Tomislav Kljucevic  

Mark och Exploateringschef  Trafik- och gatuingenjör  

http://www.osby.se/


  Sida 
2(2) 

 

 

 

Beslutet skickas till  

Samhällsbyggnad 

 





















 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Datum 

2021-11-09  

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 
E-post kommun@osby.se 

Hemsida www.osby.se 
Organisationsnr 212000-0902 

Bankgiro 281-6809 

 

Återrapportering medborgarförslag perioden 2021-01-01 – 2021-
06-30 
Dnr KS/2021:354 000   

 

Kommunstyrelseförvaltningen förslag till Kommunstyrelsens arbetsutskott  

Förslag till kommunstyrelsen 
Förslag till kommunfullmäktige 

- Redovisning av besvarade/obesvarade medborgarförslag, godkänns 

Barnkonsekvensanalys  
Ärendet berör inte barn.  

Sammanfattning av ärendet  
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning samt Osby kommuns reglemente för 
kommunstyrelsen och nämnderna ska redovisning av och information om  

besvarade/obesvarade medborgarförslag ske två (2) gånger per år till kommunfullmäktige. 
Medborgarförslagen redovisas i föreliggande förteckning.  

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse" Återrapportering besvarade/obesvarade medborgarförslag 2021 ", 
daterad den 9 november 2021, från kommunsekreterare Robin Skoglund och tf. kanslichef 
Gunnar Elvingsson  

Skrivelse "Redovisning av besvarade/obesvarade medborgarförslag, november", daterad 
den 9 november 2021 från kommunsekreterare Robin Skoglund. 

 

 

 

  

Beslutet skickas till  

Kommunsekreterare, Robin Skoglund 

 

Gunnar Elvingsson  Robin Skoglund  
Tf. Kanslichef  Kommunsekreterare  

http://www.osby.se/


Obesvarade 
medborgarförslag 
2021-11-09 
Dnr: KS/2021:354  

 

Medborgarförslag Förslagsställare Inkommen  Kommentar  
Stäng gamla marklundavägen 
(Dnr: KS/2020:85) 

Torbjörn Bengtsson 2020-02-24 Remitterad till 
samhällsbyggnadsnämnden 
för utredning, KF 2020-03-
30, § 35 

Under beredning. 
Samhällsbyggnadsnämnden 
behandlar ärendet vid 
sammanträdet den 22 
februari 2022. 

Röjning av klintens utsiktsplats 
(Dnr: KS/2020:42) 

Tommy Jönsson 2020-01-23 Överlämnad till 
samhällsbyggnadsnämnden 
för utredning och beslut, KF 
2020-02-24, § 12 

Under beredning. 
Samhällsbyggnadsnämnden 
behandlar ärendet vid 
sammanträdet den 22 
februari 2022. 

Belysning i parken Ollonskogen i 
Lönsboda (Dnr: KS/2021:105) 

Camilla Svensson 2021-04-06 Remitterad till SBN, svar till 
KF 27 september 2021, KF 
2021-05-03, § 46. 

Under beredning. 
Samhällsbyggnadsnämnden 
behandlar ärendet vid 
sammanträdet den 22 
februari 2022. 

Hundrastgård i Killeberg (Dnr: 
KS/2021:91) 

Maj-Lis Bruse 2021-03-24 Överlämnad till SBN, KF 
2021-05-03, § 47. 

Under beredning. 
Samhällsbyggnadsnämnden 
behandlar ärendet vid 
sammanträdet den 22 
februari 2022. 

Hundrastgård i Lönsboda (Dnr: 
KS/2021:161) 

Frida Clemen och 
Pernilla Olofsson 

2021-05-10 Överlämnad till SBN, KF 
2021-06-14, § 62. 

Samhällsbyggnadsnämnden 
beslutade 2021-05-19, § 58 
att bifalla 
medborgarförslaget. 
 



Fler ramper i skateparken (Dnr: 
KS/2021:178)  

Zeke Karlsson 2021-05-19 Överlämnad till SBN, KF 
2021-06-14, § 63. 

Samhällsbyggnadsnämnden 
beslutade 2021-12-15, § 
143 att bifalla 
medborgarförslaget. 

Cykelväg östra Killeberg (Dnr: 
KS/2021:167) 

Ingrid Slätt 2021-05-12 Överlämnad till SBN, KF 
2021-06-14, § 64. 

Samhällsbyggnadsnämnden 
beslutade 2021-09-22 § 
101 att anse förslaget som 
besvarat.  

Hundrastgård i Visseltofta (Dnr: 
KS/2021:254) 

Kjell Nilsson 2021-07-12 Överlämnad till SBN, KF 
2021-09-27, § 93 

Samhällsbyggnadsnämnden 
beslutade 2021-12-15, § 
142 att anse 
medborgförslaget som 
besvarat. 

Bevara skogen och 
rekreationsområdet på 
fastigheterna Hasslaröd 2:120, 
Osby 3:31 och Osby 3:32 (Dnr: 
KS/2021:212) 

Malena Gillberg 2021-06-09 Överlämnad till SBN, KF 
2021-09-27, § 94 

Samhällsbyggnadsnämnden 
beslutade 2021-12-15, § 
141 att avslå 
medborgarförslaget. 

Installera laddstolpar i Lönsboda 
(Dnr: KS/2021:281) 

Glenn Nilsson 2021-09-02 Överlämnad till SBN, KF 
2021-09-27, § 95 

Samhällsbyggnadsnämnden 
beslutade 2021-12-15, § 
139 att anse 
medborgarförslaget som 
besvarat.  
 

Ändra avgift för vattenräkning 
(Dnr: KS/2021:288) 

Marianne Jönsson 
och Erik Jönsson 

2021-09-08 Överlämnad till SBN, KF 
2021-09-27, § 96 

Samhällsbyggnadsnämnden 
beslutade 2021-12-15, § 
138 att bifalla 
medborgarförslaget. 

Komplettering med fler 
gatlampor (Dnr: KS/2021:324) 

Stellan Otterdahl 2021-10-11 Överlämnad till SBN, KF 
2021-10-25, § 112 

Samhällsbyggnadsnämnden 
beslutade 2021-11-17, § 
133 att anse 
medborgarförslaget som 
besvarat. 



Anlägg trottoar samt belysning 
från korsningen Norra 
Infartsgatan – Skolgatan till 
Ljungvägens korsning 
(Dnr:KS/2021:304) 

Göran Dahlqvist 2021-09-22 Överlämnad till SBN, KF 
2021-09-27, § 113 

Samhällsbyggnadsnämnden 
beslutade 2021-12-15, § 
140 att bifalla 
medborgarförslaget.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Besvarade 
medborgarförslag 
2021-11-09 
Dnr: KS/2021:354 

 

Medborgarförslag Förslagsställare Inkommen  Kommentar 
Stänga korsningen mellan Södra 
Gränsgatan och Tranebodavägen 
samt leda om trafiken (Dnr: 
KS/2020:293) 

Erling Henriksson 2020-06-25 Besvarad SBN 2021-04-14, 
§ 30 

Vattenskydd för enskilda brunnar 
(Dnr: KS/2020:376) 

Margaret Engdahl 2020-10-01 Besvarad KF 2021- 06-14, § 
65 

Hämtning av nyckel vid hyrd lokal 
i Lönsboda (Dnr: KS/2020:81) 

Sven Henriksson 2020-02-20 Besvarad BUN 2021-02-23, 
§ 17 

Hundrastgård i 
Hasslarödsområdet (Dnr: 
KS/2021:36) 

Sara Borg 2021-01-19 Besvarad SBN 2021-05-19, 
§ 56 

Förse alla plankor på Näset-leden 
vid Osbysjön med nät 
(Dnr:KS/2020:453) 

Karl-Gösta Ekespong 2020-12-17 Besvarad SBN 2021-05-19, 
§ 57  

Bygga grillplatser på klinten (Dnr: 
2020:446) 

Inger Svensson 2020-12-10 Besvarad SBN 2021-05-19, 
§ 58 

Gångbana till busshållplats 
Marklunda – Karl Johans väg 
(Dnr: KS/2020:274) 

Sissela Hansen 2020-06-09 Besvarat SBN 2021-05-19, § 
52 

Busshållplats vid korsningen 
mellan väg 15 och 2128 Västra 
Svenstorp (Dnr:KS/2020:343) 

Katarina Sjölander 2020-09-04 Besvarat SBN 2021-05-19, § 
52 

 













Handlingsprogram Räddningstjänsten 
- Osby kommun 2022-2025 
 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen 
beslutar att: 

 Kommunstyrelsen godkänner handlingsprogrammet för 
Räddningstjänsten i Osby kommun 

 

Sammanfattning 

Handlingsprogrammet ska beskriva de risker som kan leda till 
räddningsinsatser, detta framgår av 3 kap. 3 och 8 §§ Lag om 
skydd mot olyckor (LSO). Exempel på sådana risker är bland annat 
brand, trafikolycka, utsläpp av farligt ämne, drunkning och 
översvämning. Riskerna i kommunen har identifierats och 
analyserats i en geografisk riskanalys och den sammantagna 
riskbilden har sedan använts som grund för hur man prioriterar och 
sätter upp mål, planerar den förebyggande verksamheten samt 
bedömer vilken räddningstjänstförmåga som krävs för att genomföra 
räddningsinsatser. Ambitionen är att handlingsprogrammet ska vara 
lättillgängligt för både medarbetare såväl som medborgare. 
Handlingsprogrammet är upprättat enligt föreskriven struktur och 
innehåll i ”Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps 
föreskrifter och allmänna råd om innehåll och struktur i kommunens 
handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst 
(MSBFS 2021:1)”.  

Den största skillnaden i förhållande till tidigare handlingsprogram är 
att nu ligger fokus mer på Räddningstjänstens hantering av Skydd 
mot olyckor, inte som tidigare övriga kommuners verksamheter.  
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Beskrivning av ärendet 

Räddningstjänsterna i Sverige styrs i huvudsak av LSO. Detta 
handlingsprogram reglerar kommunens åtaganden och mål för 
Räddningstjänstens verksamhet. Handlingsprogrammet utgör 
förebyggande verksamhet och räddningstjänst. 
Handlingsprogrammet ska antas av Kommunstyrelsen. ”Lagen syftar 
till att i hela landet bereda människors liv och hälsa samt egendom 
och miljö med hänsyn till de lokala förhållandena utifrån ett 
tillfredställande och likvärdigt skydd mot olyckor”  

 
Organisation 
Detta handlingsprogram planeras antas av Kommunstyrelsen i Osby 
kommun den x/x 2021. Räddningstjänsten är en del av 
kommunstyrelseförvaltningen där kommunens ansvar gällande LSO 
hanteras. Räddningstjänsten i Osby har ett samverkansavtal med 
räddningstjänsten i Hässleholm kommun. Det kommer skrivas två 
separata handlingsprogram enligt LSO, ett i respektive kommun. 
Samverkan sker inom leding, förebyggande, administration samt 
delar av den operativa verksamheten.  
 
Verksamhet 
Det totala antalet räddningsuppdrag som räddningstjänsten larmas 
ut till ökar och samma trend ses i många av Sveriges kommuner. Inte 
minst har de senaste årens torra somrar ökat andelen larm till 
bränder i skog och mark.  

Ekonomi 
Strävar efter budget i balans.  
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Handlingsprogrammets innehåll 

Verksamhetens omfattning/uppdrag 
Skyddet inom kommunen för de risker som orsakar flest olyckor 
bedöms i stort sett uppfylla målet om ett tillfredsställande skydd. 
Kommunen har en något högre förekomst av brand i byggnad än i 
övriga Skåne och riket i stort. Det är framför allt inom brand i bostad 
och brand i industri som förekomsten varit högre. Trenden är dock 
nedåtgående och under de senaste fem åren har Osby mer legat i 
samma nivå som övriga landet. Varför det har varit en nedåtgående 
trend har inte identifierats, men det är såklart en positiv utveckling. 
En möjlig förklaring till att brand i bostad ligger högre än snittet kan 
vara att det finns en högre andel äldre i kommunen än i jämförelse 
med Sverige i stort. Äldre har oftare en minskad förmåga att 
genomföra en egen släckinsats. De som omkommer eller skadas 
svårt i bostadsbränder är de som själva inte kan sätta sig i säkerhet 
vid en brand. Det högre snittet innebär att fokus i både det operativa 
och förebyggande arbetet i kommunen under de närmsta åren bör 
läggas inom detta område. De senaste tio åren har det i Osby 
inträffat fler trafikolyckor per 1000 invånare än i övriga Skåne och i 
övriga landet. Positivt nog har dock antalet trafikolyckor minskat 
under de senaste åren och kommunen har idag ungefär lika många 
händelser per 1000 invånare som övriga Skåne och landet i stort. 
Antalet bränder i skog och mark är också högre i Osby per 1000 
invånare än i övriga Skåne och Sverige. Osby kommun består till 84 
% av skogsmark vilket är högre än både Sverige i stort (ca 70 %) och 
övriga Skåne (ca 35 %). Statistiken visar på att det finns en ökande 
trend, vilket ses både nationellt och lokalt vad det gäller antalet 
händelser. Klimatrelaterade olyckor förväntas också öka i framtiden 
och ett varmare klimat skulle innebära att risken för större och 
svårare skogsbränder ökar. Detta innebär sammantaget att Osby 
kommun bör verka för en god beredskap för att hantera bränder i 
skog och mark. 
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Myndighetsutövning 
I enlighet med LSO 

Uppföljning och utvärdering 
Enligt verksamhetsplan. 

Ekonomi 
Strävar efter budget i balans.  

Giltighet och uppsägning 
2022-2025 Där efter utarbetas och antas ett nytt handlingsprogram.  
 
 
Facklig samverkan 

Ärendet har behandlats på lokal nivå och skickats ut till samtliga 
fackförbund.  

Bilagor 

Handlingsprogram enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor För 
perioden 2022–2025



  

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

 

Handlingsprogram enligt lagen om 
skydd mot olyckor  
För perioden 2022-2025 
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1 Inledning 

Räddningstjänsterna i Sverige styrs av lag (2003:778) om skydd mot 

olyckor (LSO).  Detta handlingsprogram reglerar kommunens 

åtaganden och mål för Räddningstjänstens verksamhet. 

Handlingsprogrammet utgör förebyggande verksamhet och 

räddningstjänst. Handlingsprogrammet ska antas av Kommunstyrelsen.  

”Lagen syftar till att i hela landet bereda människors liv och hälsa samt 

egendom och miljö med hänsyn till de lokala förhållandena utifrån ett 

tillfredställande och likvärdigt skydd mot olyckor” 

Handlingsprogrammet ska beskriva de risker som kan leda till 

räddningsinsatser, detta framgår av 3 kap. 3 och 8 §§ LSO. Exempel på 

sådana risker är bland annat brand, trafikolycka, utsläpp av farligt ämne, 

drunkning och översvämning. Riskerna i kommunen har identifierats och 

analyserats i en geografisk riskanalys och den sammantagna riskbilden har 

sedan använts som grund för hur man prioriterar och sätter upp mål, planerar 

den förebyggande verksamheten samt bedömer vilken 

räddningstjänstförmåga som krävs för att genomföra räddningsinsatser 

Ambitionen är att handlingsprogrammet ska vara lättillgängligt för både 

medarbetare såväl som medborgare 

Handlingsprogrammet är upprättat enligt föreskriven struktur och innehåll i 

”Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och allmänna 

råd om innehåll och struktur i kommunens handlingsprogram för 

förebyggande verksamhet och räddningstjänst (MSBFS 2021:1)”. 
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2 Beskrivning av kommunen 

Befolkning, demografi och geografi 

Osby kommun är en kommun i norra Skåne som angränsar till såväl 

Älmhult- och Markaryds kommun i Småland som till Olofströms kommun i 

Blekinge och Hässleholm-, Östra Göinge- samt Kristianstads kommun i 

Skåne. Kommunen sträcker sig över en yta på 576 km2 landareal samt 24 

km2 vatten.  

 
Figur 2.1. Osby kommun  

Invånarantalet var år 2020 totalt 13 198 personer, varav en femtedel är 

bosatta utanför tätort och resterande är fördelade på kommunens tre tätorter 

enligt följande: 

Osby 7766 invånare  

Lönsboda 1943 invånare  

Killeberg 624 invånare  

 

Osbys kommun har en något äldre befolkning än Riket i stort, se figur 2.2. 

 

Figur 2.2. Diagrammet visar åldersfördelningen i Osby kommun jämfört med Sverige. 
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SCB har i sin regionala befolkningsframskrivning 2020–2030 (SCB, 2020a) 

gjort en bedömning gällande hur befolkningsutvecklingen i olika kommuner 

kommer att se ut fram till 2030. Det finns stora skillnader i 

befolkningsutveckling i Sveriges kommuner vilket dels beror på vilken 

åldersstruktur som finns i kommunen idag, dels på in- och utflyttningen till 

kommunen. Osby kommun klassas enligt SCB som en pendlingskommun 

nära mindre tätort och den genomsnittliga befolkningsökningen för denna 

typ av kommun förväntas vara 1,6 % under perioden 2019–2030. I Osby 

kommun förväntas folkmängden minska med 300 personer under samma 

period, vilket motsvarar en procentuell minskning med cirka 2,7 %. 

 

Kommunen har en negativ nettoinpendling, vilket innebär att fler personer 

pendlar från än till kommunen. Totalt pendlade cirka 4370 personer till och 

från kommunen under 2019 Av dessa pendlade cirka 34 % in till kommunen 

och resterande 66 % ut ur kommunen. Mellan 2010–2019 har både in- och 

utpendlingen i kommunen ökat. 

 

Det finns planer i kommunen på att bygga ett nytt industriområde längs med 

Södra stambanan. Det planeras även en ny brandstation i den nordöstliga 

delen utav staden. Placeringen är vald dels till följd av att det exploateras 

mycket norrut, dels att de östliga delarna av staden är mer olycksdrabbade. 
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3 Styrning av skydd mot olyckor 

Detta handlingsprogram är antaget av kommunfullmäktige i Osby 2021. 

Kommunens ansvar gällande LSO hanteras av räddningstjänsten som är en 

del av kommunledningsförvaltningen. 

 

Räddningstjänsten i Osby har ett samverkansavtal med Räddningstjänsten i 

Hässleholms kommun. I samverkansavtalet ingår verksamhetsledning och 

styrning av räddningstjänsten 

genom gemensam 

räddningschef samt 

verksamhets- och 

enhetschefer. Cheferna är 

anställda av Hässleholms 

kommun men tjänstgör även i 

Osby via separat delegation 

från Osbys kommun. Det 

upprättas två 

handlingsprogram enligt LSO, 

ett för respektive kommun.  
Figur 3.1. Åskådliggörande av placering av 

förebyggande och operativ verksamhet i 

räddningsnämnden. 
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4 Risker 

4.1 Övergripande 

En samlad bild över riskerna i ett område är komplex och dynamisk. Det går 

inte att förutsäga vad som kommer att hända och när, men utifrån statistik 

och objektsinformation kan räddningstjänsten ges en grundförutsättning som 

förberedelse för troliga olycksscenarier. 

  

Risker som kan föranleda räddningsinsats har inventerats och analyserats i 

en geografisk riskanalys.  Riskanalysen beskriver Osbys kommuns riskbild 

både på ett övergripande och på ett mer djupgående plan, exempelvis 

innehåller analysen både detaljerad insatsstatistik, kvalitativa beskrivningar 

av sällanhändelser, demografiska data, befolkningsdata, geografiska data 

samt kvalitativa resonemang om framtida risker. Analysen innehåller också 

en övergripande beskrivning av kommunens sårbarheter, som finns närmare 

beskrivna i Osby kommuns risk- och sårbarhetsanalys. 

 

Inom det geografiska området finns skog, jordbruksmark, tre tätorter, ett 

antal publika anläggningar och industriområden med industrier och 

industrihotell av varierande storlek. Risker vid räddningsinsatser i 

industrilokaler är framför allt kopplade till att lokalerna oftast är väldigt 

komplexa, höga eller uppförda som stora brandceller, men också att de ofta 

hanterar farliga ämnen samt att de har en hög brandbelastning.  

 

Genom kommunen löper ett antal större vägar: riksväg 19/23, riksväg 15, 

länsväg 121 och länsväg 119. Delar av dessa vägar utgör även 

rekommenderade vägar för transporter av farligt gods. Genom Osby går även 

två järnvägsspår: Södra stambanan som passerar genom kommunen och 

genom Osby tätort samt industrijärnvägen Olofström-Älmhult som passerar 

genom Lönsboda. Se figur 4.1. Södra stambanan löper mellan Malmö och 

Stockholm och är ett av Sveriges viktigaste järnvägsstråk. På Södra 

stambanan trafikeras både persontåg och godståg, medan industrijärnvägen 

mellan Olofström och Älmhult endast trafikeras av godståg. Trafikverket 

planerar dock att bygga en ny järnvägsbana mellan Olofström och Blekinge 

kustbana, Sydostlänken, vilket skulle kunna möjliggöra både person- och 

godstrafik på hela den befintliga sträckan. Det förväntas en årlig tillväxt av 

persontrafik och godstrafik på både väg och järnväg inom kommunen. 
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Figur 4.1. Järnvägsförbindelser, Södra stambanan och industrijärnvägen Älmhult - 

Olofström. 

Osby kommun består till största del av skogsmark (ca 84 %) och under de 

senaste åren har det varit flertalet mark- och skogsbränder i kommunen, 

vilka förväntas öka i både antal och omfattning i framtiden. Även andra 

väderrelaterade olyckor förväntas få större betydelse för räddningstjänstens 

planering inför insatser och antalet olyckor förväntas öka, mycket beroende 

på klimatförändringar. Effektiv hantering av väderrelaterade situationer 

kräver samverkan mellan flera organisationer och tydliga handlingsplaner för 

hur förberedelserna inför händelsen ska hanteras. Målet är att skydda 

samhällsviktig verksamhet och fokusera på livräddande åtgärder i första 

hand. 

 

I Osby kommun finns det två vattensystem: Helge å- och Skräbeåsystemet. 

Helgeåsystemet är Skånes största vattensystem och inom kommunens 

område av systemet finns det tre större sjöar, Osbysjön, Örsjön och 

Skeingesjön. Inom Skärbeåsystemet finns det två större sjöar där delar av 

dem ligger i Osby kommun, Immeln och Farlången. Skeingesjön är även ett 

av länsstyrelsen utsett Natura 2000-område. Kommunala insjöbadplatser 

finns i Osbysjön, Hjärtasjön och Vesljungasjön. I kommunen finns även ett 

antal vattenskyddsområden som är viktiga för vattenförsörjningen i 

kommunen. Ett utsläpp av drivmedel eller kemikalier i dessa områden kan 

orsaka skador på kommunens dricksvatten.  
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Osby kommun har en något högre andel äldre än riket i genomsnitt. Prognos 

från SCB visar dessutom att den äldre befolkningen kommer öka framöver. 

Vi vet att äldre är överrepresenterade i bränder med dödlig utgång, varför det 

är viktigt att ta detta i beaktande vid planering av förebyggande och 

insatsförberedande åtgärder för räddningstjänsten. 

 

Idag är det mer sannolikt att vårt land drabbas av terrorbrott än av krig. Detta 

innebär att räddningstjänsten behöver förbereda sig på t.ex. skottskador och 

sprängskador med ett stort antal skadade och döda vid samma tillfälle. Osby 

kommun har ett antal objekt där det vid ett eventuellt attentat kan föreligga 

risk för stor påverkan. Även skolattentat eller händelser med pågående 

dödligt våld (PDV) är händelser som inte bedöms osannolika, men tämligen 

omöjliga att förutspå. 

 

Det totala antalet räddningsuppdrag som räddningstjänsten larmas ut till är 

något högre per 1000 invånare i jämförelse med övriga kommuner i landet. 

Trenden över antalet uppdrag i Osby mellan åren 2011-2020 är varken 

uppåt- eller nedåtgående. Under de senaste tio åren har det inträffat mellan 

150 och 220 olyckor årligen som föranlett räddningsinsatser (LSO-

händelser) i Osbys kommun. Den vanligast förekommande olyckstypen är 

trafikolycka, där räddningstjänsten årligen larmas till mellan 30-60 uppdrag. 

Brand i byggnad har legat mellan 9-26 händelser per år och brand utomhus 

mellan 7-16 händelser per år.  

 

Om man tittar tillbaka på statistiken under en 10-årsperiod kan man utläsa att 

Osby kommun har haft fler trafikolyckor per 1000 invånare jämfört med 

Skåne och Sverige som helhet. Fram till och med år 2017 ökade antalet 

trafikolyckor i kommunen, därefter vände trenden och antalet trafikolyckor 

minskade. Vid djupare granskning visar statistiken att det framför allt är 

kollisioner med djur och mellan personbilar som har minskat.  En anledning 

till detta kan vara att det har byggts vajerräcke på riksväg 23 samt att riksväg 

15 har breddats. Geografiskt har majoriteten av trafikolyckorna inträffat i 

tätorterna Osby, Lönsboda samt på riksväg 15, riksväg 23 samt länsväg 121. 

 

I Osby kommun har brand i byggnad främst skett mellan klockan 12 och 19 

de senaste tre åren. Händelserna är relativt jämnt fördelat över året med 

något lägre antal under juli och augusti. Antalet brand i byggnad är mer 

vanligt förekommande under veckodagarna i jämförelse mot helgen. Med 

tanke på det fåtal händelser det rör sig om är det dock svårt att dra någon 

slutsats kring detta. När det gäller brand- och brandtillbud i relation till 

befolkningsökningen går det att se en nedåtgående trend för såväl Osbys 

kommun som Skåne och Sverige i stort. Vidare är det generellt en högre 

förekomst av brand i byggnad i Osby kommun jämfört med både övriga 

Skåne och Sverige. Majoriteten av uppdragen inom kategorin brand i 

byggnad är brand i bostad (53 %). Om en jämförelse av brand i bostad per 

1000 invånare i Osby kommun görs mot övriga Skåne och Sverige visar det 

att Osby ligger något högre. Det går att utläsa en nedåtgående trend för Osby 

kommun vad det gäller brand- och brandtillbud i bostäder, samtidigt som 

övriga Sverige och Skåne har en något mer konstant nivå över tid. 
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De senaste tio åren har Osby kommun haft en högre förekomst av bränder i 

skog och mark per 1000 invånare i jämförelse med Skåne och övriga 

Sverige. Osby kommun består av cirka 84 % skogsmark vilket är ovanligt 

mycket för att vara en skånsk kommun då Skåne har totalt cirka 35 % 

skogsmark. Sverige i stort har cirka 70 % skogsmark. Statistiken visar på att 

det finns en ökande trend, vilket ses både nationellt och lokalt vad det gäller 

antalet händelser. 

 
Tabell 4.1. Sammanställning av trender och jämförelse av antalet händelser per 1000 

invånare med övriga landet och Skåne för respektive olyckstyp  

Olyckstyp Trend Jämförelse med Sverige/Skåne 
per 1000 invånare 

Brand i byggnad Minskande för alla Högre 

Brand i bostad Minskande för kommunen, Sverige 
och Skåne mer konstant 

Högre vissa år, på liknande nivå 
senaste fem åren 

Brand i industri Minskande trend för Sverige och 
Skåne 

Högre 

Brand i vårdmiljö Minskande i kommunen, ökande i 
Sverige och Skåne 

Max 3 händelser per år, svårt att 
dra slutsatser kring resultatet 

Brand i skola  Svårt att dra en slutsats av fem 
händelser senaste tio åren. 

- 

Brand i allmänna 
verksamheter 

Ett fåtal händelser gör att det är svårt 
att dra slutsatser om trenden. 

- 

Brand i skog och 
mark 

Ökande trend för alla Högre än Skåne samt rikssnittet 

Brand i fordon Ökande trend för kommunen, 
Sverige och Skåne konstant. 

I nivå med Skåne och Sverige 

Trafikolycka Sverige och Skåne har haft en relativt 
konstant nivå under den senaste 10-
årsperioden. Kommunen har under 
samma period haft en uppåtgående 
trend men under de senaste fyra åren 
har antalet trafikolyckor minskat.  

Högre än Skåne och Sverige. 

Trafikolycka 
personbil 

Konstant för alla Något högre 

Trafikolycka lastbil 
och buss 

Ökande trend i kommunen, svagt 
ökande i Sverige och Skåne 

Högre 

Spårtrafikolycka Sällanhändelse – svårt att dra några 
slutsatser 

- 

Olycka med farliga 
ämnen 

Endast tre år analyserade, svårt att 
dra slutsats kring trender 

Högre nivå än Skåne och Sverige 
vid olyckor med begränsat 
läckage 

Naturolycka Minskande trend i kommunen och 
Skåne, något mer konstant i Sverige 

I linje med Sverige och Skåne 

Storm Något ökande men svårt att dra 
någon slutsats på grund av ett fåtal 
händelser. 

I linje med Sverige och Skåne 
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Olyckstyp Trend Jämförelse med Sverige/Skåne 
per 1000 invånare 

Översvämning av 
vattendrag 

Minskande trend nationellt men 
svårt att dra någon slutsats i 
kommunen till följd av ett fåtal 
händelser. 

Under de senaste 10 åren har två 
händelser inträffat vilket gör det 
svårt att dra slutsatser kring 
resultatet. 

Översvämning av 
dagvatten- eller 
avloppssystem 

Endast tre år analyserade, svårt att 
dra slutsats kring trender 

- 

Ras, skred och 
slamström 

Ökande trend i Sverige, en händelse 
har inträffat i kommunen under de 
senaste 10 åren.  

Svårt att dra någon slutsats på 
grund av begränsat antal 
händelser. Skåne har dock 
generellt sätt färre antal händelser 
per 1000 invånare.  

Drunkning Svårt att dra en slutsats lokalt, men 
nationellt är trenden ökande. 

Under de senaste 10 åren har tre 
händelser inträffat vilket gör det 
svårt att dra slutsatser kring 
resultatet. 

 

Riskbilden inom kommunens geografiska område för höjd beredskap utgår 

från länsstyrelsens beskrivning av aktuell hotbild. Inom kommunens 

geografiska område finns det flera samhällsviktiga verksamheter, som vid ett 

bortfall, kan påverka befolkningens överlevnad men som också på sikt kan 

påverka landets försvarsförmåga. De samhällsviktiga verksamheter som 

identifierats som prioriterade bedöms också kunna vara sannolika mål vid ett 

väpnat angrepp. De verksamheter som identifierats på lokal nivå tillhör de 

samhällssektorer som ryms inom MSBs identifiering av samhällsviktig 

verksamhet (Vägledning för identifiering av samhällsviktig verksamhet, 

MSB, 2019 (s. 8)). 

 

Riskerna för extraordinära händelser har beskrivits i en risk- och 

sårbarhetsanalys. Denna bör utgöra underlag för räddningstjänstens 

planering inför krishändelser, både ur ett förebyggande och operativt 

perspektiv.    

 

Länsstyrelsen ska sammanställa en regional risk- och sårbarhetsanalys och 

dessutom stödja aktörer i länet i deras RSA-arbete. Länsstyrelsen ska mot 

bakgrund av det geografiska områdesansvaret vara sammanhållande mellan 

lokala aktörer som kommuner, region och näringsliv och den nationella 

nivån. Risk- och sårbarhetsanalysen ska redovisas vartannat år. Den 

beskriver en gemensam bild för vilka allvarliga hot och sårbarheter som 

finns i Skåne, vad som är samhällsviktig verksamhet och vilken förmåga 

som finns i länet för att förebygga och hantera olika samhällsstörningar. Den 

länsövergripande risk- och sårbarhetsanalysen bör också utgöra underlag för 

räddningstjänstens planering inför extraordinära händelser. 
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4.2 Brand i byggnad 

Brand i byggnad kan delas in i flera olika kategorier där variationen av 

konsekvensen av en olycka varierar stort. Årligen inträffar det mellan 9 och 

26 bränder i byggnader i Osby kommun. Vid en jämförelse med Skåne och 

riket per tusen invånare är detta något högre under tidsperioden. 

 
Figur 4.2. Brand i byggnad per 1000 invånare, jämförelse mot Sverige och Skåne 2011–

2020. Källa: Statistikdatabasen IDA, MSB. 

Brand i byggnad inträffar framför allt mellan kl. 12 och 19 i Osby kommun. 

Händelserna är relativt jämnt fördelat över året med något lägre antal under 

juli och augusti. Antalet brand i byggnad är mer vanligt förekommande 

under veckodagarna i jämförelse mot helgen. 

 

 
Figur 4.3. Brand i byggnad per byggnadstyp, Osby kommun 2018–2020.  

Källa: Statistikdatabasen IDA, MSB 

De flesta bränder inträffar i bostäder. Även i denna kategori konstateras att 

det inträffar något fler bostadsbränder per tusen invånare i Osby kommun än 

Skåne och riket i stort.  
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Figur 4.4. Brand i bostad per 1000 invånare, jämförelse mot Sverige och Skåne 2011–2020. 

Källa: Statistikdatabasen IDA, MSB 

Av de bränder som uppstod i bostäder under perioden 2018–2020 var 48 % i 

villor, 41 % i flerbostadshus, 7 % i parhus, radhus samt kedjehus och 

slutligen 4 % i fritidshus.  

 

I Osby kommun har det under de senaste tio åren inträffat en högre andel av 

brand i industri per 1000 invånare i jämförelse med övriga Skåne och 

Sverige. Under samma period har det varit en avtagande trend med avseende 

på brand- och brandtillbud i industri, såväl lokalt som regionalt och 

nationellt.  

 

Vad gäller bränder i de övriga verksamhetskategorierna (skolor/förskolor, 

vårdmiljöer, allmänna verksamheter) är det för Osby kommun för få 

händelser för att se någon avvikande trend gentemot Skåne eller i övriga 

landet. 
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4.3 Brand utomhus 

Med brand utomhus avses främst bränder i skog och mark samt bränder i 

fordon. 

Under våren, särskilt om det är en torr och kall vår, är gräsbränder vanliga. 

Det är det torra fjolårsgräset som brinner, orsaken är ofta en eldning av 

trädgårdsavfall som sprider sig. Konsekvensen av bränderna är oftast små, 

men i samband med kraftig- och ogynnsam vindriktning kan branden sprida 

sig till byggnader eller skog.  

 

Torra somrar innebär att faran för skogsbrand är stor. Skogsbränder innebär 

ofta ett resurskrävande och långvarigt släckningsarbete. Större och mer 

omfattande skogsbränder har de senaste åren drabbat hela Sverige. Större 

skogsbränder blir ofta väldigt resurskrävande, både vad det gäller utrustning 

och personal. Vid dessa insatser behövs ofta även både regionala- och 

nationella resurser. Orsakerna till skogsbränder kan vara oförsiktighet med 

eld, blixtnedslag, nedfallna kraftledningar, gnistor från tåg etc. Flera bränder 

orsakas även till följd av oförsiktiga grillningar. 

 

 
Figur 4.5. Brand i skog och mark per 1000 invånare, Osby kommun 2011–2020. Källa: 

Statistikdatabasen IDA, MSB 

De senaste tio åren har Osby kommun haft en högre förekomst av bränder i 

skog och mark per 1000 invånare i jämförelse med Skåne och övriga 

Sverige. Osby kommun består av cirka 84 % skogsmark vilket är ovanligt 

mycket för att vara en skånsk kommun då Skåne har totalt cirka 35 % 

skogsmark. Sverige i stort har cirka 70 % skogsmark. Statistiken visar på att 

det finns en ökande trend, vilket ses både nationellt och lokalt vad det gäller 

antalet händelser. 

 

Bränder i fordon är en vanlig olycka som dock sällan ger personskador utan 

endast egendom- och miljöskador. Konsekvensen av en brand i ett fordon är 

ofta en totalskada då släckningen av branden intar en defensiv hållning för 

att minimera skador i miljön. Osby kommun avviker inte nämnvärt från vare 

sig Skåne eller Sverige avseende brand i fordon. Precis som i resten av 

Sverige finns en ökande förekomst av brand i fordon de senaste tio åren. 
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4.4 Trafikolycka 

En stor del av insatserna inom kommunen är trafikolyckor. Under den 

senaste 5-årsperioden har räddningstjänsten i Osby kommun larmats till 30-

60 trafikolyckor per år. Trafikolyckor är därmed den vanligaste 

händelsetypen som räddningstjänsten larmas ut till. 

 

Om man tittar tillbaka på statistiken för trafikolyckor under en 10-årsperiod 

kan man se att Osby kommun larmas på något fler trafikolyckor per 1000 

invånare än Skåne och i övriga landet. Enligt MSBs fördjupningsrapport har 

det nationellt sett skett en 27 % ökning av trafikolyckor under de senaste 10 

åren. Ökningen kan främst förklaras av ändrade larmrutiner och inte av att 

det sker så många fler trafikolyckor. Fram till och med år 2017 ökade också 

antalet trafikolyckor i kommunen, därefter vände trenden och antalet 

trafikolyckor minskade. Vid djupare granskning visar statistiken att det 

framför allt är kollisioner med djur och mellan personbilar som har minskat.  

En anledning till detta kan vara att det har byggts vajerräcke på riksväg 23 

samt att riksväg 15 har breddats. Geografiskt har majoriteten av 

trafikolyckorna inträffat i tätorterna Osby, Lönsboda samt på riksväg 15, 

riksväg 23 samt länsväg 121. 

 

 
Figur 4.6. Antalet trafikolyckor per 1000 invånare, 2011–2020. Källa: Statistikdatabasen 

IDA, MSB 

Trafikolyckorna har under 2018–2020 framför allt inträffat i tätorterna Osby 

och Lönsboda samt på riksväg 15, riksväg 23 samt länsväg 121. Den 

vanligaste olyckstypen är singelolycka med bil eller buss (56 %) följd av 

olycka med två motorfordon (16 %) och därefter ”viltolycka med ett 

motorfordon” (11 %).  
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Under de senaste tre åren skett 133 trafikolyckor och i samband med dessa 

har: 

• 2 personer omkommit på skadeplats 

• 38 personer avtransporterats till vårdenhet 

• 33 personer enbart blivit omhändertagna på skadeplats 

I 85 % av alla trafikolyckor med räddningsinsats har en eller flera 

personbilar varit inblandade och trenden har varit ökande under en lång tid. 

Under 2020 minskade antalet trafikolyckor med personbilar nationellt vilket 

tros vara en effekt av att många arbetade hemifrån under COVID-19-

pandemin och därmed inte pendlade till arbetet lika frekvent. Om man ser till 

antalet trafikolyckor med minst en personbil inblandad så har Hässleholms 

kommun fler olyckor per 1000 invånare än Skåne och riket i stort. Under 

perioden 2010 – 2020 har det nationellt skett en ökning med ca 14 %. 

 

 
Figur 4.7. Osby kommun har ett större antal trafikolyckor med personbil per 1000 invånare än Skåne 

och landet i stort. Källa: Statistikdatabasen IDA, MSB 

Det är i trafikolyckorna med personbil/-ar inblandade som flest personer 

skadas och omkommer. 1–3 personer dör varje år och mellan 35–55 har 

avtransporterats till vårdenhet varje år. Egendomsskador i samband med 

trafikolyckor med personbilar kan utrycka sig i form av allt från mindre 

plåtskador, till lite mer omfattande skador på väganläggningen. Oftast 

handlar skador på väganläggningen om skador på vajerräcke, sidoräcke eller 

skador på utrustning i omedelbar närhet till väganläggningen.  

 

När det gäller olyckor med lastbilar och bussar har Osby kommun något fler 

olyckor som involverar lastbilar eller bussar per 1000 invånare än Skåne och 

riket i stort. I en mindre studie av dödsolyckor med tung lastbil inblandad 

under år 2018 konstaterades att olyckorna främst har hänt på mindre, smala 

landsvägar, utom tättbebyggt område, där hastighetsgränsen är 70–80 km/h.  

Konsekvenserna i samband med en trafikolycka med lastbil eller buss är 

oftast egendomsskador på väganläggning. Det finns också risk för 

miljöskador vid trafikolyckor med tunga fordon, framförallt vid 
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trafikolyckor med lastbilar som transporterar farligt gods. Ett utsläpp av ett 

farligt ämne i vätskeform vid ett vattenskyddsområde kan orsaka stora 

skador på kommunens dricksvatten.  

 

Vid en granskning av samtliga larm som skett till järnväg/spår i Hässleholm 

har det kunnat fastställas att det har skett två konstaterade kollisionsolyckor 

med spårfordon under perioden 2017 – 2020. Båda olyckorna har bedömts 

vara suicid och har skett mellan tåg och person. Motsvarande statistik har 

inte återfunnits för Skåne eller Sverige. 

  

Konsekvenserna vid en spårtrafikolycka med många passagerare kan bli 

väldigt omfattande med många omkomna och svårt skadade samt att stora 

krav ställs på psykiskt och socialt omhändertagande. Vid skador på 

järnvägsanläggningen kan det leda till omfattande trafikstörningar, då 

långvariga avstängningar behöver göras under räddnings- och 

bärgningsarbetet samt för att återställa anläggningen. Ganska snabbt leder en 

avstängning till stora konsekvenser i tågtrafiken som påverkar stora delar i 

det regionala- och nationella järnvägsnätet. 

4.5 Olycka med farliga ämnen 

Under de senaste tre åren har det inträffat 4-7 händelser/år med begränsat 

läckage av drivmedel eller olja samt 1 händelse/år inom kategorin annat 

utsläpp eller fara för utsläpp av farligt ämne inom kommunen. Osby 

kommun har något fler händelser per 1000 invånare än Skåne och resten av 

landet gällande ”begränsat utsläpp av drivmedel eller olja”. Vad gäller 

”annat utsläpp eller fara för utsläpp av farligt ämne” har Osby ungefär 

samma frekvens per 1000 invånare som Skåne och Sverige.  

Vid begränsat utsläpp av olja eller drivmedel är konsekvenserna av 

händelsen begränsad. De flesta utsläppen åtgärdas med enkla metoder t.ex. 

uppsamling och sorption.  

 

Utsläpp i samband med farligt-godstransporter är mycket ovanligt. 

Detsamma gäller personskador i samband med utsläpp av farligt ämne. Inom 

kommunen transporteras dock en hel del farligt gods genom flera tätorter 

vilket innebär en förhöjd risk för personskador i bebyggelsen som är 

placerad i anslutning till dessa transportsträckor.  

 

Olyckor med farliga ämnen kan innebära långdragna komplicerade insatser 

med avspärrningar som sträcker sig hundratals meter från olycksplatsen. 

Detta kan innebära samhällsstörningar i form av påverkad infrastruktur som 

medför stora kostnader för samhället.  

 

En olycka med farligt gods kan medföra förorening av marken, vattendrag 

och andra känsliga naturmiljöer. Olyckan kan leda både till akuta och mer 

långvariga skador. Särskilt stora miljöskador kan uppstå om olyckan inträffar 

i ett vattenskyddsområde eller i anslutning till sjöar eller vattendrag. Olyckor 

med farliga ämnen som sker i närheten av vattentäkter kan komma att 

påverka dricksvattenförsörjningen under en lång tid framöver.  
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4.6 Naturolycka 

Naturolyckor innefattar i den här rapporten stormskada, översvämning av 

vattendrag eller av dagvatten- eller avloppssystem, samt ras eller skred. 

Stormskador har varit mest frekvent av naturolyckorna och har oftast orsakat 

högst skadekostnader. Därefter kommer vattenskador. Naturolyckornas 

konsekvenser har varierat mycket över åren och enstaka händelser kan ha 

orsakat mycket stora skadekostnader.  

 

Sett till antalet naturolyckor per 1000 invånare har Osby kommun under de 

senaste fem åren legat på en högre nivå än hur det ser ut i resten av Sverige 

och Skåne. Trenden under de senaste tio åren är svagt uppåtgående, men det 

är svårt att dra några egentliga slutsatser lokalt då det rör sig om få antal 

händelser. Framtidsutsikter och ett förändrat klimat pekar dock mot att denna 

typ av olyckor kommer öka i framtiden. 

Under de tio senaste åren har Osby kommun haft mellan noll till två 

räddningsinsatser per år till följd av stormskador, vilket innebär att antalet 

händelser per 1000 invånare varierat i samma storleksordning som Skåne 

och övriga landet. Stormar som föranleder räddningsinsats inträffar relativt 

sällan och har de senaste tio åren haft en uppåtgående trend, men då det är 

oförutsägbart med förekomst av stormar är det svårt att dra någon slutsats 

kring det. Framför allt kan stormar få mycket allvarliga ekonomiska 

konsekvenser. 

 

Inom Osby kommun har det under de senaste tio åren förekommit två 

räddningsinsatser till följd av översvämning av vattendrag. Avseende 

översvämning av dagvatten- eller avloppssystem har räddningstjänsten blivit 

larmade till totalt fem händelser. Fyra av dessa händelser inträffade år 2019 

och en år 2020. Ingen förklaring till varför antalet översvämningar ökade år 

2019 har återfunnits. 

  

Under de senaste tio åren har det endast förekommit en räddningsinsats till 

följd av ras, skred eller slamström i Osby kommun, vilket skedde år 2017. 

Detta är mycket ovanliga händelser sett till både lokalt, regionalt och 

nationellt perspektiv.  Då ras, skred och slamström är beroende av lokala 

förhållanden som inte råder i Osby kommun tros detta inte öka, även om det 

inte helt kan uteslutas. 

4.7 Drunkning 

I Osby kommun har räddningstjänsten de senaste tio åren blivit larmade till 

totalt tre händelser till följd av drunkning. Det är en något lägre förekomst av 

räddningsinsatser till följd av drunkning i Osby kommun än i Skåne och 

nationellt. Den låga förekomsten av drunkning ter sig tämligen naturlig till 

följd av att Osby är en inlandskommun. 

 

Trenden nationellt är ökande, men tros vara till följd av förändrade 

rapporteringsrutiner. Lokalt ses en svagt uppåtgående trend, men med tanke 

på att olyckorna är så få är det svårt att dra någon slutsats kring detta. 
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5 Värdering 

Skyddet inom kommunen för de risker som orsakar flest olyckor bedöms i 

stort sett uppfylla målet om ett tillfredsställande skydd. 

 

Kommunen har en något högre förekomst av brand i byggnad än i övriga 

Skåne och riket i stort. Det är framför allt inom brand i bostad och brand i 

industri som förekomsten varit högre. Trenden är dock nedåtgående och 

under de senaste fem åren har Osby mer legat i samma nivå som övriga 

landet. Varför det har varit en nedåtgående trend har inte identifierats, men 

det är såklart en positiv utveckling. En möjlig förklaring till att brand i 

bostad ligger högre än snittet kan vara att det finns en högre andel äldre i 

kommunen än i jämförelse med Sverige i stort. Äldre har oftare en minskad 

förmåga att genomföra en egen släckinsats. De som omkommer eller skadas 

svårt i bostadsbränder är de som själva inte kan sätta sig i säkerhet vid en 

brand. Det högre snittet innebär att fokus i både det operativa och 

förebyggande arbetet i kommunen under de närmsta åren bör läggas inom 

detta område.  

 

De senaste tio åren har det i Osby inträffat fler trafikolyckor per 1000 

invånare än i övriga Skåne och i övriga landet. Positivt nog har dock antalet 

trafikolyckor minskat under de senaste åren och kommunen har idag ungefär 

lika många händelser per 1000 invånare som övriga Skåne och landet i stort. 

Det är framför allt olyckor med personbilar som minskat men Osby ligger 

fortfarande på en förhöjd nivå när det gäller trafikolyckor som involverar 

lastbilar/bussar. Antalet trafikolyckor med lastbil/buss har under de senaste 

fem åren varit mellan sju och elva händelser per år. Räddningstjänsten bör 

därför verka för att minska antalet trafikolyckor och konsekvenserna av dem. 

Detta skulle kunna göras genom utökad samverkan med Trafikverket och 

övriga delar inom kommunen. Förekomsten av trafikolyckor pekar också 

mot att det bör finnas en god beredskap för att hantera trafikolyckor i 

kommunen. Ytterligare en aspekt som räddningstjänsten behöver beakta i 

framtiden är den trafikökning som väntas ske med mer persontrafik och fler 

godstransporter, vilket innebär att risken för fler olyckstillfällen ökar. Nya 

fordon, gas, elbilar etc. innebär sannolikt mer komplicerade insatser och det 

ställer krav på ny teknik, metod och kompetens hos räddningstjänsten. 

 

Antalet bränder i skog och mark är också högre i Osby per 1000 invånare än 

i övriga Skåne och Sverige. Osby kommun består till 84 % av skogsmark 

vilket är högre än både Sverige i stort (ca 70 %) och övriga Skåne (ca 35 %).  

Statistiken visar på att det finns en ökande trend, vilket ses både nationellt 

och lokalt vad det gäller antalet händelser. Klimatrelaterade olyckor 

förväntas också öka i framtiden och ett varmare klimat skulle innebära att 

risken för större och svårare skogsbränder ökar.  Detta innebär sammantaget 

att Osby kommun bör verka för en god beredskap för att hantera bränder i 

skog och mark. Förmåga att snabbt kunna etablera en storskalig och effektiv 

ledning, både på skadeplats och i ledningscentral, är av central betydelse för 

möjligheterna att kunna stoppa eller mildra olycksförloppet och 

konsekvenserna. 
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PDV är en risk som ökar i samhället och som behöver beaktas i större 

utsträckning framöver. Samarbete med polisen samt ambulans kring sådana 

händelser är av stor betydelse för resultatet. Det är fördelaktigt om alla 

inblandade aktörer har tränats för att genomföra sina uppgifter i nära 

samarbete, trots svåra yttre omständigheter. Hotbilden mot personalen vid 

dessa händelser i kombination med samverkansbehovet med polis och 

ambulans ställer höga krav på en effektiv och tydlig ledning av sådana 

insatser. 
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6 Mål 

De nationella målen utgör grunden för svensk räddningstjänst. Dessa 

formuleras i lag, föreskrift och riktlinjer. De politiska målen utgår från 

nämnders och förvaltningars omvärldsanalyser. I Osby finns 

kommunövergripande målområden som är beslutade av kommunfullmäktige. 

Slutligen fastställer räddningstjänsten årligen en aktivitetsplan med de 

aktiviteter som ska genomföras under året för att uppnå både nationella och 

politiska mål.  

 

 

6.1 Nationella mål 

De nationella målen för räddningstjänst regleras i lag om skydd mot olyckor. 

LSO bygger på målstyrning där de nationella målen i korthet innebär att 

säkerheten ska öka, färre skador och olyckor ska inträffa, konsekvenserna av 

dessa ska minska och skyddet ska öka. Utifrån dessa övergripande nationella 

mål ska alla kommuner och räddningstjänster på lokal nivå ta fram 

handlingsprogram, målbeskrivningar och aktiviteter. 

 

Utdrag ur LSO 

1 kap. 1§ Bestämmelserna i denna lag syftar till att i hela landet bereda 

människors liv och hälsa samt egendom och miljö ett med hänsyn till de 

lokala förhållandena tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor. 

 

1 kap. 3 § Räddningstjänsten skall planeras och organiseras så att 

räddningsinsatserna kan påbörjas inom godtagbar tid och genomföras på ett 

effektivt sätt. 

 

1 kap. 3a § Förebyggande verksamhet som staten och kommunerna ansvarar 

för enligt denna lag ska planeras och organiseras så att den effektivt bidrar 

till att förebygga bränder och andra olyckor samt förhindra eller begränsa 

skador till följd av bränder och andra olyckor. Särskild vikt ska läggas vid att 

förhindra människors död och andra allvarliga skador. 

 

3 kap. 1 § För att skydda människors liv och hälsa samt egendom och miljön 

skall kommunen se till att åtgärder vidtas för att förebygga bränder och 

skador till följd av bränder samt, utan att andras ansvar inskränks, verka för 

att åstadkomma skydd mot andra olyckor än bränder. 

 

3 kap 2 § En kommun skall genom rådgivning, information och på annat sätt 

underlätta för den enskilde att fullgöra sina skyldigheter enligt denna lag. 
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6.2 Politiska mål 

Kommunfullmäktige i Osby kommun antog följande målområden 2019 

• Attraktiv och hållbar boendekommun 

• Utveckling och tillväxt 

• Trygghet hela livet 

Avseende “trygghet hela livet” vill Osby kommun att förutsättningar och 

möjligheter skapas för människor i alla åldrar att forma ett tryggt liv. 

6.3 Verksamhetsmål 

Utifrån de nationella målen i LSO, den nationella strategin för stärkt 

brandskydd, den riskbild med tillhörande värdering som presenterats i 

tidigare kapitel samt den politiska viljan som uttryckts i 

kommunövergripande målområden, har fem målområden formulerats för 

räddningstjänstens verksamhet från år 2022. Målområdena är övergripande 

men bryts ner i årliga delmål som presenteras i aktivitetsplanen. 

 

1. Bostadsbränder  

Andelen bostadsbränder är högre inom Osby kommun jämfört med 

Skåne och riksgenomsnittet. Bostaden är den dominerande platsen där 

människor dör i bränder. Att minska andelen bostadsbränder generellt 

och bränder med svåra konsekvenser som död eller allvarliga skador är 

prioriterat. Räddningstjänsten kommer att prioritera förebyggande 

åtgärder för bostadsbränder genom tillsyn, kontinuerlig kommunikation i 

våra sociala medier, utbildnings- och rådgivningsinsatser (både 

allmänna och riktade) och samverkan med sotningstjänsten, kommunen, 

fastighetsägare m.fl. De prioriterade åtgärderna ska föregås av en 

djupare analys av bostadsbränderna inom kommunen i syfte att hitta de 

mest lämpliga och effektiva förebyggande åtgärderna. Räddningstjänsten 

ska även prioritera att öka befintlig förmåga att genomföra 

räddningsinsatser inom området brand i byggnad. Detta med hänsyn till 

att andelen brand i bostad och brand i industri är högre än snittet i 

Skåne och i övriga landet. 

 

2. Skyddet mot olyckor för riskgrupper  

Personer i riskgrupper har större risk att skadas allvarligt eller omkomma 

i bränder. För att stärka dessa gruppers brandskydd behöver de 

förebyggande åtgärderna vara anpassade till riskgrupperna. 

Räddningstjänsten ska prioritera samarbete med andra förvaltningar 

och organisationer inom kommunen i syfte att stärka skyddet mot brand i 

bostad för de mest riskutsatta. 
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3. Trafikolyckor 

Andelen trafikolyckor är högre inom Osby kommun jämfört med övriga 

Skåne och riksgenomsnittet. Räddningstjänsten bör därför verka för att 

minska antalet trafikolyckor samt mildra konsekvenserna av dem som 

inträffar. Räddningstjänsten ska prioritera att följa upp och utvärdera 

trafikolyckorna på ett djupare plan. Uppföljningen/utvärderingen ska 

användas i räddningstjänstens dialoger med övriga delar av kommunen 

och Trafikverket. Räddningstjänsten ska även prioritera att öka befintlig 

förmåga att genomföra räddningsinsatser inom området trafikolyckor. 

 
4. Brand i skog och mark 

Osby kommun har en betydligt högre förekomst av bränder i skog och 

mark i jämförelse med Skåne och i övriga landet. Andelens skogsmark i 

kommunen är också högre än snittet i landet. Räddningstjänsten ska 

därför prioritera att öka förmågan att genomföra räddningsinsatser 

inom området brand i skog och mark vad gäller såväl egna resurser och 

i samverkan med andra aktörer. 

 

5. Ledning av räddningsinsatser 

I framtiden är det troligt att det oftare inträffar större och komplexa 

olyckor, som en följd av klimatförändringar, en orolig omvärld och ett 

sårbart samhälle. Erfarenheter från de senaste årens större olyckor i 

landet, exempelvis de stora skogsbränderna år 2018, är att sådana 

olyckor ställer höga krav på räddningstjänstens förmåga att leda och 

samverka. Både på nationell, regional och lokal nivå pågår därför arbete 

med att utveckla räddningstjänstens förmåga inom både övergripande 

ledning och skadeplatsnära ledning av räddningsinsatser. 

Räddningstjänsten ska därför prioritera att utveckla sin förmåga att leda 

vid räddningsinsatser. 
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7 Förebyggande – förmåga och verksamhet 

Räddningstjänsten har ansvaret för förebyggande verksamhet enligt lag 

(2003:778) om skydd mot olyckor. I Osby kommun är räddningstjänsten 

underställd kommunstyrelseförvaltningen. För den förebyggande 

verksamheten finns personella resurser i form av brandingenjörer & 

brandinspektör. Verksamheten leds av verksamhetschef med 

brandingenjörskompetens och är underställd räddningschefen. 

Verksamhetens materiella resurser utgörs främst av tillgång till IT-system 

med både stationär och mobil funktion. Räddningstjänstens personalresurser 

för förebyggande verksamhet redovisas i tabell 7.1. Resurserna är 

gemensamma för Hässleholm, Osby och Perstorp. 

Tabell 7.1. Räddningstjänstens personalresurser för förebyggande verksamhet i Hässleholm, 

Osby och Perstorp 

Befattningshavare  Antal  Kompetens/utbildning  Hel eller del av tjänst  

Verksamhetschef  1  Brandingenjör  Del av tjänst, utgör även stf. 
Räddningschef i tre 
kommuner.   

Brandingenjör  3  Brandingenjör  Del av tjänst (ca 60 
%), samtliga 
kommer utgöra inre eller 
yttre befäl framöver.  

Brandinspektör  3  Brandman/Styrkeledare 
med minst tillsyn A-
utbildning  

En hel tjänst. En del av 
tjänst, utgör även inre 
befäl. En del av tjänst, ca 20 
% förebyggande.  

Operativ personal  3  Brandman/styrkeledare 
med tillsyn A-utbildning  

Ca 5 - 
10 % förebyggande vardera.   

7.1 Tillsyn 

Räddningstjänsten ansvarar för kommunens tillsyn av den enskildes 

skyldigheter i lag (2003:778) om skydd mot olyckor. Behörig att utföra 

tillsyn är räddningschef eller dennes delegerade utsedda medarbetare. 

Myndighetsbeslut vid tillsyn får fattas av samma handläggare som genomför 

tillsynen. Beslut kopplade till vite måste dock fattas av kommunstyrelsen. 

Utförlig beskrivning av hur beslutsfattandet sker återfinns i 

kommunstyrelsens delegationsordning. 

De som genomför tillsyn har samtliga genomgått minst Tillsyn A eller 

motsvarande äldre utbildning. Tillsyn i verksamheter och på anläggningar 

som är av mer komplex karaktär, eller som är en farlig verksamhet enligt 2 

kap. 4 § LSO, genomförs av brandingenjör eller av verksamhetschefen för 

den förebyggande verksamheten. 

 

Den enskilde har alltid ett ansvar att hålla ett skäligt brandskydd inom sin 

verksamhet. Tillsynen är ett viktigt verktyg för att åstadkomma ett skäligt 

brandskydd och för att säkerställa att de verksamheter som klassas som farlig 

verksamhet har en tillräcklig förmåga att göra effektiva inledande åtgärder 

när det inträffar en olycka eller ett tillbud vid anläggningen. 
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Tillsynen av den enskildes brandskydd syftar till att kontrollera att 

byggnader och anläggningar lever upp till kraven i regelverken, både 

avseende byggnadstekniskt brandskydd och organisatoriskt brandskydd. 

Verktyget tillsyn ska framförallt användas för att säkerställa brandskyddet på 

sådana byggnader och anläggningar där en eventuell brand kan få stora 

konsekvenser avseende människors liv, hälsa, egendom och miljö. I den 

årliga tillsynsplanen, som är kommunens detaljerade plan för tillsyn, 

beskrivs vilka verksamheter och anläggningar som är prioriterade för tillsyn 

enligt MSBs föreskrifter. Behovet av tillsyn i dessa 

verksamheter/anläggningar bedöms utifrån tidigare erfarenheter och 

kunskaper som inhämtats vid tidigare tillsyn, vid eventuella 

räddningsinsatser och i samband med byggärenden. Således kan tidsfristen 

variera för olika objekt inom samma verksamhetsklass och fristen kan också 

justeras efter varje genomförd tillsyn på det specifika objektet.  

  

Utöver de byggnader och anläggningar som återfinns i MSB:s föreskrifter 

ska tillsyn göras där stora risker föreligger, exempelvis vid flerbostadshus 

där det bedöms finnas behov av att stärka brandskyddet. Räddningstjänsten 

Hässleholm har en särskild planering för genomförande av tillsyner i 

flerbostadshus.   
 

Tillsyn av anläggningar som beslutats omfattas av skyldigheterna i LSO 2 

kap. 4 § ska genomföras minst vart annat år.   
 

Erfarenheter från räddningsinsatser är ett av de viktigaste urvalskriterium för 

tillsyn och det ska läggas ett särskilt fokus på erfarenhetsåterföring mellan 

den operativa verksamheten och den förebyggande för att öka skyddet i 

kommunen. 

   

Tillsyn efter påtalat behov av annan myndighet, av allmänheten eller av egen 

personal ska prioriteras.   
 

Tillsynerna ska så långt möjligt samordnas och det ska strävas efter att denna 

ska ske i samverkan med andra berörda myndigheter. Varje tillsyn ska 

dokumenteras och i de fall det finns brister som innebär att brandskyddet inte 

anses vara skäligt, ska ägaren eller nyttjanderättshavaren föreläggas om 

rättelse.  

7.2 Stöd till enskilda 

Lagstiftningens intentioner är att den enskilde själv utifrån sina 

förutsättningar ska hantera sina risker. Kommunens skyldighet är att stödja 

och underlätta för den enskilde att själv hantera sina risker. Detta görs 

genom att informera och utbilda i såväl förebyggande som skadeavhjälpande 

brandskydd. 

Information och utbildning om brandskydd och HLR är en viktig och stor del 

av det förebyggande arbetet. All kommunal personal erbjuds utbildning i 

allmän brandkunskap, hjärt- och lungräddning och systematiskt 

brandskyddsarbete. Räddningstjänsten genomför även riktad information och 

utbildning av samtliga elever i årskurs 2, 5 och 8 läsårsvis. 
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Räddningstjänsten ger råd och information både internt inom kommunen och 

externt till företag, föreningar och enskilda i frågor gällande skydd mot 

olyckor, säkerhet och trygghet. 

 

Räddningstjänsten erbjuder även studiebesök till exempelvis förskolor, 

föreningar och andra i syfte att öka allmänhetens kunskap om 

räddningstjänstens arbete och arbetet med skydd mot olyckor. 

7.3 Rengöring och brandskyddskontroll 

Kommunen ansvarar för rengöring (sotning) av fasta 

förbränningsanordningar och att dessa kontrolleras ur brandskyddssynpunkt 

(brandskyddskontroll). Ansvarig nämnd är Kommunstyrelsen.   

 

På uppdrag av Osby kommun utförs rengöring och brandskyddskontroll av 

en privat entreprenör, Osby Sotaren AB. Uppdraget är reglerat i ett löpande 

avtal som upphör att gälla i och med utgången av det kvartal 

skorstensfejarmästaren uppnår 65 års ålder.  

 

Totaltomfattas Osby kommun av cirka 5500 objekt med 

förbränningsanordningar (år 2020). För att utföra brandskyddskontrollerna i 

kommunen har Osby Sotaren AB ett resursbehov av 2 årsarbetskrafter. 

  

Frister för brandskyddskontroll och vilken utbildning som krävs för att ha 

behörighet att utföra dessa har beslutats och meddelats genom MSBFS 

2014:6. Kommunstyrelsen har beslutat om frister för rengöring med stöd av 

MSBFS 2014:6 samt fastställt taxa för rengöring och brandskyddskontroll, 

vilka ska räknas upp årligen enligt sotningsindex. 

 

Om det kan medges ur brandskyddssynpunkt kan en enskild ansöka om att 

utföra rengöring på den egna fastigheten (s.k. ”egensotning”) eller i vissa fall 

låta annan än den upphandlade entreprenören utföra rengöringen. 

Tjänstemän på räddningstjänsten hanterar ansökningar om 

egensotning/annan utförare, enligt delegationsordning. 

Skorstensfejarmästarna utgör remissinstans i egensotningsärenden både vad 

gäller anläggningens status och den sökandes kompetens. Medgivande om 

egensotning ska gälla tills vidare om inget annat beslutas. 

 

Räddningstjänstens mål under 2022-2025 är att starta upp ett sotningsprojekt 

likt det projekt som nyligen startats upp i Hässleholms kommun. Syftet är 

med projektet är att hjälpa allmänheteten att förebygga brand genom 

information och rådgivning samt kontrollera förekomst av brandvarnare och 

sätta upp där det saknas. 
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7.4 Övriga förebyggande åtgärder 

7.4.1 Remiss- och yttrandehantering 

Inom kommunen hanterar miljö- & byggförvaltningen ärenden enligt Plan- 

och bygglagen (2010:900). Räddningstjänsten har möjlighet att stödja miljö- 

& byggförvaltningen, vara sakkunnig i brandfrågor i stora delar av 

byggprocessen och vara remissinstans i frågorna.  
 

Kommunens planprocesser hanteras av samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Räddningstjänsten har möjlighet att stödja förvaltningen genom att till 

exempel beakta och bedöma risker som översvämning, avstånd till olika 

former av riskfylld verksamhet samt beakta sådant som kan ha betydelse för 

kommunens förmåga att genomföra insatser. Det kan gälla behov och 

möjlighet till utrymning med hjälp av räddningstjänsten, brandposter, 

brandvattenförsörjning och behov av framkomlighet för 

räddningstjänstfordon.  

 

I frågor om serveringstillstånd enligt alkohollagen (2010:1622) är miljö- & 

byggförvaltningen den förvaltning som hanterar ansökningarna. 

Räddningstjänsten har möjlighet att bistå och yttra sig på remisser från 

miljö- & byggförvaltingen i frågor om lokalerna är anpassade för det 

personantal samt verksamhet som anges i ansökan.  

 

Räddningstjänsten är även remissinstans till Polismyndigheten i frågor kring 

säkerhet vid allmän sammankomst, offentlig tillställning, användande av 

offentlig plats, idrottsevenemang eller fyrverkeri, scenfyrverkeri eller annan 

pyroteknik enligt ordningslagen (1993:1617) samt tillstånd till hotell- och 

pensionatverksamhet enligt lag (1966:742) om hotell- och pensionatsrörelse. 

I görligaste mån använder räddningstjänsten gemensamma standardsvar 

utarbetade gemensamt av Skånes räddningstjänster vid remisshanteringen. 

Inför yttrande enligt alkohol- respektive ordningslagen bedöms behov av 

tillsyn och i förekommande fall genomförs tillsyn enligt LSO som en del av 

yttrandeprocessen. 

 

Räddningstjänsten bistår och yttrar sig också till: 

• Trafikverket i trafikplanering vid ny- eller ombyggnation av vägar, 

järnvägar.  

• Kommunen och Länsstyrelsen i miljöärenden.  

 

7.4.2 Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE) 

Inom ramen för kommunens ansvar enligt lagen (2010:1011) om 

brandfarliga och explosiva varor, ska räddningstjänsten pröva frågor om 

tillstånd att hantera brandfarliga och explosiva varor. För explosiva varor 

gäller även att pröva frågor om överföring samt av godkännande av 

föreståndare och deltagare i den explosiva verksamheten. Tillsyn enligt lag 

om brandfarliga och explosiva varor genomförs regelbundet.  
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7.4.3 Eldningsförbud 

Osby kommun har meddelat föreskrift om eldningsförbud med stöd av 

förordningen om skydd mot olyckor och gäller när de har kungjorts eller vid 

den senare tidpunkt som anges i beslutet. Det finns i två nivåer i kommunens 

föreskriftsmallar, en lägre och en högre. De nordostliga kommunerna i Skåne 

gör, genom inre befäl, en samlad bedömning vilken ligger till grund för val 

av nivå. Normalt brukar brandrisk stegra i nivå över tid, vilket innebär att det 

är att föredra att välja den lägre nivån som första åtgärd. Beslut om 

eldningsförbud grundar sig på de uppgifter som hämtas från 

informationssystemet Brandrisk skog och mark samt allmän 

väderinformation om sol, vind, regn etc.  
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8 Räddningstjänst – förmåga och verksamhet 

Detta kapitel beskriver räddningstjänstens operativa verksamhet och 

förmåga.   

8.1 Övergripande 

Osby kommuns räddningstjänst består av brandstationerna Osby och 

Lönsboda samt räddningsvärnet i Hökön. På Osby brandstation finns ett yttre 

befäl med 90 sekunders anspänningstid och beredskap kvällar, nätter och 

helger samt en RIB-styrka på 1+5 med 5 min anspänningstid. På Lönsboda 

brandstation finns en RIB-styrka på 1+4 med 5 min anspänningstid. Både 

Osbys och Lönsbodas styrkeledare utgör även Första Insatsperson (FIP) och 

åker i eget fordon till skadeplats. Räddningsvärnet i Hökön har ingen 

beredskap utan personalen kallas in vid behov med tjänsteplikt enligt 6 kap. 

1 § lag om skydd mot olyckor. Uppgifter för räddningsvärnet är första 

skadebegränsande insats (FIP) vid brand i byggnad, brand utomhus, 

trafikolycka, utsläpp av farliga ämnen m.m. Även för att skapa uthållighet 

vid större insatser genom att kunna sköta vattenförsörjning, eftersläckning 

eller bevakning efter insatser. 

Figur 8.1 Brandstationernas placering och bemanning. Osby, Lönsboda och Hököns 

brandstationer ingår i Osby kommun. Övriga brandstationer tillhör andra kommuner men 

återges ändå för att redovisa placeringen och bemanning av brandstationer som syns på 

kartbilden. 
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Tabell 8.1. Bemanning, anspänningstid och urval av operativa resurser inom Osby kommun. 

Station Bemanning Anspänningstid Resurser 

Osby 1 yttre befäl  

 

1+5 

90 sek 

 

5 min 

Yttre befäl (ledningsresurs) 

Styrkeledare RIB/FIP-enhet 

Släck-/räddningsenhet 

Höjdenhet 

Tankenhet 

Terrängfordon 

Lönsboda 1+4 5 min Styrkeledare RIB/FIP-enhet 

Släck-/räddningsenhet 

Tankenhet 

ATV 

Djurlivräddningsenhet 

 

8.1.1 Tillgång till resurser i samarbete med andra kommuner 

Räddningstjänsten har samarbetsavtal med Hässleholm kommun gällande 

räddningschef, verksamhetsledning, samverkan kring räddningsresurser och 

förebyggandeverksamhet, m.m. Samarbetsavtalen innebär att 

räddningsresurserna kan nyttjas gemensamt mellan kommunerna.  

 

Inom räddningstjänsterna i nordöstra Skåne finns ett långtgående 

räddningstjänstsamarbete och räddningsresurserna ingår i en gemensam 

systemledning. Utöver det finns det inom Skåne en överenskommelse om att 

kunna larma räddningsresurser oavsett organisationstillhörighet och att vid 

behov bistå varandra vid insatser och för att upprätthålla beredskap 

(Överenskommelse om Räddsam Skåne, 2021-02-18). Det finns även 

gemensam stab- och ledningsfordon med tillhörande stabsfunktioner. 

 

8.1.2 Alarmering 

Räddningstjänstens resurser larmas ut av räddningscentralen i Kristianstad 

(RC Kristianstad) genom avtal med räddningstjänsten i Kristianstad. Via det 

statliga avtalet tar SOS Alarm AB hand om alla 112-samtal och intervjuar 

den hjälpsökande. Genom intervjun fastställs vad som har inträffat, var det 

har skett och i vilken omfattning olyckan innebär. Under intervjun har 

larmoperatör och inre befäl vid RC Kristianstad medlyssning och beslutar 
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om huruvida det ska inledas en kommunal räddningsinsats.  Vid behov av 

räddningsinsats larmas räddningstjänstens enheter ut via larmplaner som 

beslutats på delegation från räddningschefen. Larmplanerna är anpassade 

och dimensionerade efter det förväntade behovet på olyckan. Den 

övergripande ledningen kan dock anpassa resurserna som larmas utefter de 

aktuella förutsättningarna.  

 

RC Kristianstad arbetar i SOS Alarm AB:s Zenitsystem. För alarmering av 

räddningsenheterna har Osby kommun ett samarbete med Älmhults 

räddningstjänst, där Älmhult har utrustning för att motta larm från 

larmcentralen och därefter vidarebefordra den till brandstationerna i Osby 

kommun via IP och RAKEL. På varje brandstation sker sedan utalarmering 

av RIB-personal via personsökare. Vid störningar eller avbrott på RC 

Kristianstads verksamhet finns avtal med SOS Alarm AB om att de kan 

utgöra redundans genom att alarmeringen vid sådana tillfällen flyttas över till 

annan SOS central. 

Vid avbrott i teletrafiken som drabbar både fast och mobil telefoni hos flera 

teleoperatörer eller när det i andra fall inte går att ringa 112 ska det 

säkerställas att allmänheten kan få hjälp att alarmera samhällets 

räddningsresurser. Detta säkerställs genom att i det aktuella området 

bemanna upp brandstationen eller placera ut ett räddningsfordon på lämplig 

plats dit allmänheten kan bege sig för att larma. Vid sådana tillfällen 

informeras allmänheten via ”Viktigt meddelande till allmänheten”.  

8.1.3 Varning och information till allmänheten 

Vid allvarliga händelser och olyckor ska allmänheten kunna varnas och 

informeras. Vid omedelbar fara för skada på liv, hälsa, egendom och miljö 

kan räddningstjänsten använda sig av systemet ”Viktigt meddelande till 

allmänheten”. Systemet består av meddelande via radio och tv och kan, om 

räddningsledningen beslutar, föregås av signalen ”Viktigt meddelande”. 

Viktig meddelande-signalen sänds ut via tyfoner i flera tätorter och består av 

upprepande 7 sekunder långa ljudstötar med 14 sekunders paus mellan. 

Viktigt meddelande kan även sändas ut via SMS till de personer som 

befinner sig inom ett visst område.  

 

När Viktigt meddelande-signalen ges ska allmänheten bege sig inomhus, 

stänga fönster, dörrar och ventilation samt lyssna på riks- eller lokalradion 

för vidare information och instruktioner. 

 

För att varna och informera allmänheten vid händelser som inte akut hotar 

liv, hälsa, egendom och miljö kan räddningstjänsten använda sig av systemet 

”Myndighetsmeddelande”. Ett myndighetsmeddelande sänds endast lokalt i 

Sveriges Radio P4 och det föregås aldrig av signalen ”Viktigt meddelande”.  

Myndighetsmeddelandet kan även skickas ut som SMS till de telefoner som 

finns registrerade på en adress inom berört område.  

8.1.4 Brandvattenförsörjning 

För att vid insatser försörja räddningstjänsten med brandvatten finns 

brandposter anslutna till kommunens allmänna vattenledningsnät. 

Brandposternas antal och placering bestäms i samråd med räddningstjänsten 
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av det bolag som har ansvar för vattenförsörjningen i kommunen (Skåne 

Blekinge Vattentjänst AB, SVBT).  

 

I glesbefolkade områden på landsbygden sker brandvattenförsörjning med 

hjälp av räddningstjänstens tankbilar.  

8.1.5 Responstider 

Genom att analysera tidigare händelser går det att utläsa tid från att larm 

inkommer till 112 till dess att första räddningsresurs är framme på plats. Det 

skapar en bild över hur räddningstjänstens resurser är fördelade över 

kommunen och i förhållande till där olyckor inträffar. 

 

Mediantiden från att 112-samtalet inkommit till dess att första 

räddningsresurs blev larmad var 2,25 minuter under åren 2017-2020 enligt 

räddningstjänstens insatsstatistik. Den totala responstiden från att 112-

samtalet inkommit till dess att första räddningsresurs var framme på platsen 

var under samma tidsperiod 7,18 minuter (medianvärde). 

 

8.2 Per olyckstyp 

Detta avsnitt syftar till att beskriva räddningstjänstens samlade förmåga att 

genomföra räddningsinsatser vid de typ av händelser som identifierats under 

kapitel 4. För att skapa effektiva räddningsinsatser krävs att lämpliga 

räddningsresurser responderar vid en händelse. Räddningsresursernas 

förmåga att åstadkomma effekt bygger på vilken bemanning, utrustning och 

kompetens personalen har samt inom vilken tid resursen kan vara framme på 

plats vid olyckan. Vilken operativ förmåga Osbys räddningsstyrkor ska 

uppnå kommer att redovisas och beslutas i ett separat styrdokument inom 

räddningstjänsten (Operativ förmåga inom Osby kommun). 

Räddningsresursernas förmåga beskrivs där i fyra olika nivåer, där första 

nivån (nivå ett) innebär en resurs som ska kunna utföra initiala åtgärder mot 

den aktuella olyckstypen i syfte att begränsa eller fördröja skadeutvecklingen 

i väntan på förstärkning. Nivå två innebär en resurs som självständigt kan 

hantera mindre omfattande räddningsinsatser och vid större 

räddningsinsatser kan genomföra vissa typer av nyckeluppgifter som krävs 

för att åstadkomma effekt, utöver de första inledande åtgärderna. Nivå tre 

och fyra innebär ytterligare tillägg av särskilda nyckeluppgifter som kan 

krävas i vissa fall av händelser. Att en resurs innehar en högre nivå innebär 

även att resursen innehar underliggande förmågor. Redovisning av förmågor, 

effekter och uppgifter för olika nivåer redovisas i tabell 8.2. Osbys operativa 

förmåga redovisas i   
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tabell 8.3. 

 

Den interna övningsverksamheten är en förutsättning för att upprätthålla 

räddningstjänstens operativa förmåga. Ett av de heltidsanställda befälen 

ansvarar för planering och upplägg av övningarna. Förmågebeskrivningen 

kommer i framtiden utgöra grunden för planering av övningsverksamheten. 

och genomförandet av de olika övningarna. Ansvaret för genomförandet av 

övningar och utbildningar fördelas på övriga befäl i organisationen. 

Genomförda övningar registreras på individnivå för att kunna göra 

uppföljningar. Antalet övningstimmar varierar från år till år men ett riktvärde 

är att RiB-personalen övas cirka 50-60 timmar per år. 

 
Tabell 8.2. Visar effekter och uppgifter som räddningsresurser i de olika nivåerna ska klara 

av inom olika olyckstyper. 

 Effekter och uppgifter 

Brand i byggnad 

Effekter och uppgifter 

Brand i skog och mark 

Effekter och uppgifter 

Brand i fordon 

Nivå 1 Fördröja eller begränsa skador 

Spärra av 

Utvändig släckning och livräddning 

Förbereda för insats i väntan på 

förstärkning 

Utföra livräddning vid brand i 

fordon 

Nivå 2 Steglivräddning med bärbar stege 

upp till höjd av 11 meter 

Genomföra invändig livräddning 

och släckning via förstärkning av 

andra rökdykarresurser 

Hantera soteld 

Brandgasventilera med fläkt 

Släcka mindre brand i skog och 

mark (ca 100 m²) 

Påbörja släckning av bränder i skog 

och mark i ett större område 

Utföra vattentransport till 

slangsystem för skogsbrand med 

hjälp av tankbil eller motorspruta 

Släcka mindre brand i fordon 

(personbil, minibuss) med vatten 

eller annan släckutrustning 

Nivå 3 Invändig livräddning och släckning 

vid normal riskbild (rökdykning 

utan restriktioner) 

Genomföra släckning vid med 

tidskrävande och mer komplicerade 

bränder i skog och mark 

Släcka brand i större fordon 

(lastbil, buss) med vatten eller 

annan släckutrustning 

Nivå 4 Invändig livräddning och släckning 

i komplexa miljöer och/eller med 

hög riskbild (rökdykning med 

restriktioner) 

Utvändig livräddning med 

höjdfordon upp till höjd av 23 

meter 

Brandgasventilera genom 

håltagning i tak och väggar 

Specialutrustning och kompetens 

för att hantera större bränder i skog 

och mark.  

Släcka brand i tåg, större 

arbetsmaskiner med vatten eller 

annan släckutrustning 

Släcka brand i fordon med 

alternativa drivmedel 

 

  



Handlingsprogram enligt lagen om skydd mot 
olyckor 

      

      
      

       
 

34(40) 

 

 

 
 Effekter och uppgifter 

Trafikolycka 

Effekter och uppgifter 

Olyckor med farliga 

ämnen 

Effekter och uppgifter 

Drunkning 

Effekter och uppgifter 

Naturolyckor 

Nivå 1 Spärra av 

Säkra skadeplats 

Skapa tillträde 

Genomföra livräddande 

urtag (ej fastklämd) 

Ge sjukvård 

Genomföra livräddning, 

iförd branddräkt och 

andningsskydd, av enstaka 

personer (ej fastklämd) som 

befinner sig i farligt område 

med farliga ämnen. 

Bedöma initialt riskområde, 

initiera utrymning och 

spärra av riskområdet 

Samla upp mindre läckage 

Is- och vattenlivräddning 

från brygga, strandkant 

eller bärande is med hjälp 

av kastlina eller livboj 

Spärra av 

Förbereda insats i väntan 

på förstärkning 

Utföra räddningssågning 

Nivå 2 Enklare losstagning av 

personer med verktyg för att 

klippa, bända, trycka etc. 

Grundläggande akuta 

åtgärder för att förhindra 

eller begränsa spridning av 

farliga ämnen 

Genomföra insats i 

splashdräkt i okomplicerad 

riskmiljö (med kända 

kemiska ämnen) 

Indikering av risk för 

explosiv atmosfär 

Is- och vattenlivräddning 

med ytbärgardräkt och 

räddningsbräda upp till 300 

meter från land/säker plats 

Utföra mindre 

länspumpning 

Nivå 3 Komplicerad losstagning 

och kunna säkra, stabilisera 

samt utföra losstagning vid 

olyckor med tyngre fordon 

(lastbil, buss) 

Kemdykarinsats i 

kemdykardräkt i 

okomplicerad riskmiljö 

(med kända kemiska 

ämnen), inomhus såväl som 

utomhus, för att förhindra 

eller begränsa spridning av 

farliga ämnen 

Sanering av kontaminerade 

personer och utrustning 

Utföra indikering av vanliga 

gaser och radioaktiva ämnen 

Vattenlivräddning i 

ytbärgardräkt med båt 

Genomföra livräddning 

under ytan utifrån 

genomförd riskbedömning 

Kunna genomföra eftersök 

av försvunnen person i 

strandnära vatten. 

Genomföra invallning, 

större länspumpning, 

proppning, länsning.  

Nivå 4 Specialutrustning och 

kompetens att hantera tung 

räddning, exempelvis 

tyngre/högre lyft vid buss- 

eller lastbilsolycka 

Genomföra större 

räddningsinsatser vid mer 

komplexa och omfattande 

olyckor med farliga ämnen. 

Kunna bistå vid tätning och 

uppsamling av större 

läckage med hjälp av 

regional kemresurs. 

Kunna utföra 

vattenlivräddning under 

vattenytan genom dykning 

med luftflaskor.  

Kunna genomföra insats i 

större vattendrag, sjö eller 

hav med båt som innebär 

krav på nautisk kompetens 

eller samverkan med 

statliga 

sjöräddningsenheter. 

Undsätta personer i 

samband med storm, 

extrema snöoväder, 

översvämning, ras och 

skred m.m. 
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Tabell 8.3. Tabellen sammanställer Osby kommuns räddningstjänst operativa förmåga. 

Område Osby Lönsboda 

Brand i byggnad 3 3 

Brand i skog och mark 4 4 

Brand i fordon 4 4 

Trafikräddning 2 2 

Farliga ämnen 2 2 

Drunkning 3 3 

Naturolyckor 3 3 

Förklaring 
Förmåga nivå 1 
Förmåga nivå 2 (inkluderar förmåga nivå 1)  
Förmåga nivå 3 (inkluderar förmåga nivå 1-2)  
Förmåga nivå 4 (inkluderar förmåga nivå 1-3) 

 

8.3 Ledning i räddningstjänsten 

Osbys övergripande ledning av räddningstjänsten består av en lokal 

systemledning i räddningscentralen i Kristianstad (RC Kristianstad).  

Normalbemanningen i RC Kristianstad består av ett inre befäl med 90 

sekunders anspänningstid in till räddningscentralen samt tre larmoperatörer 

mellan kl. 07-23 och två larmoperatörer mellan kl. 23-07. 

Ledningsfunktionen inre befäl bemannas gemensamt av personal från 

räddningstjänsterna i nordöstra Skåne medan larmoperatörerna bemannas av 

Kristianstads räddningstjänst. 

 

Inre befäl och larmoperatörerna har medlyssning på alla inkommande 112-

ärenden där det kan bli föremål för kommunal räddningsinsats. 

Larmoperatörerna larmar ut räddningstjänstens styrkor enligt förutbestämda 

larmplaner (se även avsnitt 8.1.1) och inre befälet har mandat att anpassa vad 

som ska larmas utifrån den aktuella situationen. 

 

Inre befälets roll är utöver att värdera beslut om att inleda räddningsinsatser 

även att säkerställa att räddningstjänsten i de kommuner som ingår i 

systemledningen har en acceptabel beredskap utifrån aktuell riskbild. Inre 

befälet är även Inriktning och samordningskontakt (ISK) för 

räddningstjänsterna i Skåne Nordost (SKNO).  

 

Den övergripande ledningen består även av en regional systemledning i 

Skåne, där Skånes räddningstjänster har en gemensam ledningsfunktion i 

form av en Regional Räddningschef (RRC). Skånes regionala 

ledningssystem består av de tre räddningscentralerna i Skåne: RC 

Kristianstad, RC Syd (Malmö) och RC Bårslöv (Helsingborg). RRC har ett 

delegerat mandat från samtliga av Skånes räddningschefer kring 

beslutsbefogenheter inom systemledningen och utgör den högste ansvariga 
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för den operativa räddningstjänstverksamheten inom länet. RRC:s roll är 

även att skapa en gemensam inriktning och samordning mellan de lokala 

systemledningarna i Skåne samt tillgodose att samverkan sker vid behov 

med externa aktörer på regional och nationell nivå. 

 

Vid pågående räddningsinsatser leds räddningstjänstens arbete ute vid 

händelsen av en eller flera befäl inom räddningstjänsten. Beroende på 

komplexiteten och omfattningen av händelsen samt vilket ledningsbehov 

som finns kan en eller flera ledningsfunktioner tilldelas till händelsen. Vid 

alla händelser där kriterierna för kommunal räddningsinsats enligt LSO är 

uppfyllda ska en räddningsledare utses som leder insatsen. Räddningsledaren 

leder normalt insatsen ute på plats eller i direkt närhet (skadeområdesnära), 

men kan också befinna sig på annan plats i en räddningscentral eller 

liknande. 

 

Vid mindre omfattande händelser leds räddningstjänstens insats normalt av 

en styrkeledare. Styrkeledaren agerar då både i beslutsdomänen 

insatsledning och uppgiftsledning och är utsedd räddningsledare. I vissa fall 

kan arbetet på skadeplats ledas av en arbetsledare, vilken inte är behörig att 

vara räddningsledare. Vid sådana insatser utses en annan ledningsfunktion 

att vara räddningsledare på distans.  

Händelser där det finns ett större behov av ledning och samordning leds 

insatsen i stället av ett yttre befäl tillsammans med övriga befäl i ett 

ledningsteam. Finns behov kan ytterligare ledningsfunktioner tillföras från 

det lokala ledningssystemet (se tabell 8.4) eller från det regionala 

ledningssystemet i Skåne. Vid större eller komplexa händelser kan särskilda 

stabsresurser tillföras både i yttre och inre ledning. Det finns tillgång till 

Skånegemensamt ledningsfordon med utbildade stabschefer, 

stabsmedlemmar och stabsoperatörer som kallas in vid behov. I Skåne finns 

även utsedda Skånegemensamma Nivå 3-befäl med särskild kompetens och 

lämplighet att leda mycket stora eller komplexa händelser. Dessa personer 

har inte någon särskild beredskap utan kallas in vid behov.  

 

Inom Skåne finns en överenskommelse att den som är delegerad att vara 

räddningsledare i egen organisation är även delegerad att vara 

räddningsledare på insatser inom hela Skåne (Överenskommelse om 

Räddsam Skåne, 2021-02-18) 

  
Tabell 8.4. Särskilda ledningsfunktioner tillgängliga i det lokala ledningssystemet i Skåne 

nordost.  

Station Ledningsfunktion Anspänningstid och 

tjänstgöringsform 

Osby Yttre befäl 90 sek, beredskap kvällar, nätter och 

helger 

Kristianstad Inre befäl 

Yttre befäl 

90 sek, jour nattetid 

90 sek, jour nattetid 

Hässleholm Yttre befäl 90 sek, jour nattetid 

Bromölla Yttre befäl 90 sek, beredskap kvällar, nätter och 

helger 
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8.4 Samtidiga och omfattande räddningsinsatser 

Den lokala systemledningen vid RC Kristianstad har ett ansvar att säkerställa 

tillfredsställande beredskap för räddningsinsatser inom sitt geografiska 

område. Detta sker utifrån riktlinjer givna från räddningschef, både vad 

gäller grundberedskap och vid pågående räddningsinsatser. 

  

Vid nyinkomna räddningsärenden är grundprincipen att den i tid närmsta 

första och andra enhet larmas oavsett organisationstillhörighet. I Skåne finns 

också en överenskommelse om att respektive räddningscentral direkt kan 

larma första och andra räddningsenhet från angränsande ledningssystem. 

Behövs ytterligare räddningsenheter till händelsen väljs den mest lämpliga 

utifrån förmåga, angelägenhet och beredskapsläge.  

 

Vid många samtidiga händelser eller vid en långvarig resurskrävande 

räddningsinsats löses beredskap för nya händelser genom att kalla in extra 

personal eller genom att flytta redan bemannade enheter till mer strategiskt 

lämpliga platser. Vid hög belastning kan den berörda lokala systemledningen 

fördela uppgifter och uppdrag till de två övriga räddningscentralerna i Skåne. 

Även räddningsresurser från övriga områden kan begäras för att säkerställa 

beredskap i det drabbade området eller för att förstärka en redan pågående 

räddningsinsats.  

 

Den lokala systemledningen ansvarar även för samverkan och begäran av 

ytterligare resurser från externa aktörer. RRC:s ansvarar för att tillgodose 

samverkan med externa aktörer på regional och nationell nivå.  

8.5 Räddningstjänst under höjd beredskap 

Vid höjd beredskap har räddningstjänsten, utöver de uppgifter man har i 

fredstid, tillkommande uppgifter för att skydda och rädda befolkningen och 

civil egendom från verkningar av krig. Dessa uppgifter framgår av 8 kap. 2 § 

LSO. 

 

Den operativa verksamheten under höjd beredskap bygger på den 

grundorganisation som finns i fredstid och anpassas och dimensioneras efter 

den aktuella hotbilden. Under den anpassningsperiod som krävs ska 

utbildning, övning samt andra nödvändiga åtgärder genomföras. 
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9 Uppföljning, utvärdering och lärande 

De uppsatta målen för verksamheten i handlingsprogrammet följs upp 

fortlöpande och i samband med att målen följs upp skall detta generera i 

tydliga åtgärder, i form av aktiviteter, inom ramen för den årliga 

verksamhetsplaneringen. 

 

Resultatet av årlig verksamhet och måluppfyllelse följs upp i samband med 

räddningstjänstens verksamhetsavstämningar, delårsrapporter, 

årsredovisning/bokslut och i samband med den årliga internkontrollen.  

 

Verksamheten ska utvärderas under sista året av varje mandatperiod utifrån 

målen i handlingsprogrammen. Utvärderingen syftar till att dels kvantifiera 

effekterna av de egna verksamheterna, dels uppskatta hur utfallet har 

påverkats av samhällsutvecklingen i övrigt.  

 

En del av verksamhetsuppföljningen som är särskilt utpekad i LSO är 

olycksundersökningar. Syftet med kravet är att i skälig omfattning klarlägga 

orsakerna till olyckan, olycksförloppet och hur insatsen har genomförts. Här 

har räddningstjänsten ett särskilt styrdokument där kriterier, arbetsformer 

och processer för olycksundersökningar och lärande från olyckor beskrivs. 

Styrdokumentet innehåller bland annat: 

• beskrivning av hur kommunen organiserat arbetet med 

olycksundersökningar  

• kriterier för när ytterligare undersökning (utöver händelserapporten) 

ska genomföras  

• kompetens som krävs för att göra enkel och fördjupad undersökning 

• beskrivning av hur erfarenheter från egna undersökningsrapporter tas 

tillvara inom räddningstjänsten, kommunen och andra berörda 

aktörer. 
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Bilaga A: Dokumentförteckning 
 

Beteckning Beslutad 

Riskanalys Osby kommun 2021  

Samverkansavtal för räddningssamverkan mellan Hässleholms kommun 
och Osby kommun 

2021-03-18 

Avtal av utalarmering av Räddningsresurser 2021-03-12 

Styrdokument för ledning av räddningsinsats – Räddningstjänsterna 
Skåne nordost  

2018-03-06 

Arbetsinstruktion för skånegemensamma N3 befäl  2017-04-25 

Arbetsinstruktion RRC funktionen  2017-04-25 

Överenskommelse om Räddsam Skåne beslutad vid räddningschefsmöte  2021-02-18  

Operativ förmåga inom Osby kommun (under uppförande)  
 

Frister för rengöring (sotning) i Osby kommun 2015-01-01 

Sotningsavtal Osby 1990-06-19 
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Bilaga B: Beskrivning av samråd 

Innan ett handlingsprogram antas, eller om kommunen beslutar om 

betydande ändringar i ett befintligt handlingsprogram, ska kommunen 

samråda med de myndigheter som särskilt berörs.  

 

Handlingsprogrammet har varit på remiss till samverkande myndigheter och 

organisationer perioden 2021-11-22 till 2022-12-08. Samrådet var skriftligt. 

En övergripande sammanställning av remissrundan redovisas nedan liksom 

de synpunkter av särskild vikt som har framförts. En fullständig 

sammanställning av synpunkter, med vidtagna åtgärder, har redovisats för 

kommunstyrelsen innan beslut. 
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Bestämmelser för tillstånds- och tillsynstaxa enligt (LSO) lag om 
skydd mot olyckor och (LBE) lag om brandfarliga och explosiva 
varor 
Dnr KS/2022:13 003   

 

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till 
kommunstyrelsen/kommunfullmäktige  

Kommunfullmäktige antar förslaget till Taxabestämmelser för tillsyns- och tillståndstaxa enligt 
LSO och LBE att gälla från och med den 1 mars 2022.  
 

Barnkonsekvensanalys 

Ärendet berör inte barn eftersom det handlar om taxor inom räddningstjänstens 
verksamhet. 
 

Sammanfattning av ärendet 

Osby kommun beslutade 2016-06-13 (KS/2016:307) om nya taxor för tillsyn enligt LSO 
och LBE samt för tillståndsprövning enligt LBE. Under de senaste fem åren har det skett 
flera förändringar inom räddningstjänstens område, däribland lagförändringar, nytt 
samarbetsavtal mellan räddningstjänsten Osby och Hässleholm och förändrad 
handläggningsprocess för tillsyn, vilka samtliga bidrar till att konstruktion av ny taxa är 
befogad.  
 
Räddningstjänsten har därför tagit fram ett nytt taxeförslag. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse kommunstyrelseförvaltningen 2022-01-04 
 Taxabestämmelser för tillsyns- och tillståndstaxor enligt LSO och LBE 2022-01-

04 
 Taxa för tillsynsbesök tillståndsprövning samt godkännande av föreståndare och 

deltagare för explosiv vara 2022-01-04 
 Jämförelse räddningstjänsttaxa 2021-2022 

http://www.osby.se/
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Ärende 

Osby kommun beslutade 2016-06-13 (KS/2016:307) om nya taxor för tillsyn enligt LSO 
och LBE samt för tillståndsprövning enligt LBE. Under de senaste fem åren har det skett 
flera förändringar inom räddningstjänstens område, däribland lagförändringar, nytt 
samarbetsavtal mellan räddningstjänsten Osby och Hässleholm och förändrad 
handläggningsprocess för tillsyn, vilka samtliga bidrar till att konstruktion av ny taxa är 
befogad.  
 
Enligt LSO (lag om skydd mot olyckor) och LBE (lag om brandfarliga och explosiva 
varor) 
får kommunen ta ut en avgift för tillsynsbesök (LSO och LBE), tillståndsprövning (LBE) 
samt godkännande av föreståndare och deltagare för explosiv vara. För kommunal 
handläggning gäller allmänt 
självkostnadsprincipen enligt 8 kap. 3 c § kommunallagen. Avgifterna svarar mot 
kostnaderna (timavgiften) för de tjänster som tillhandahålls. 
 
Riksdagens beslut om förändringar i lag och skydd mot olyckor (LSO) som trädde i kraft 
1 januari 2021 påverkar kommunens möjlighet att ta ut avgift för tillsynsförfarande. LBE-
lagstiftningen har också varit föremål för revidering och det finns nu förändringar i lag 
och förordning som trädde i kraft 1 augusti 2021. Lagförändringarna medför åtgärder för 
tillståndsmyndigheten (räddningstjänsten) som innebär ökad handläggningstid, vilket 
kommunen enligt reviderad lag har rätt att ta ut avgift för. 
 
Räddningstjänsten anser att det är angeläget att ta fram en modell för taxor och avgifter är 
generell så den håller flera år in i framtiden. Räddningstjänsten i Osby föreslår därför en 
avgiftsmodell enligt Taxabestämmelser för tillsyns- och tillståndstaxa enligt LSO och 
LBE. Precis som tidigare taxa bygger modellen på nedlagd handläggningstid i respektive 
ärende. Modellen har en rörlig del och en fast del i tillsynsärenden, medan 
tillståndsärenden har en fast avgift som är varierande beroende på 
typverksamhet/typärende.  
 
Genom att anta förslaget på taxabestämmelser kommer avgifterna svara mot kostnaderna 
för tjänsterna och på så sätt kommer tillsynshanteringen gentemot enskilda objekt inte att 
finansieras av skattemedel. Förslaget innebär också en tydlighet avseende ungefärlig 
kostnad för ett tillstånd enligt LBE för den sökande.  

 
Det nya förslaget på taxabestämmelser följer Statens kommuner och regioners (SKR) 
rekommendationer i sin helhet.  
 
Förslag på förändringar  
Förslag på Taxabestämmelser för tillsyns- och tillståndstaxa enligt LSO och LBE innebär 
följande förändringar gentemot nuvarande taxa, beslutad 2016. 



  Sida 
3(5) 

 Grundavgifter vid tillsyn för normalt för- och efterarbete ändras till 3 timmar för tillsyn 
enligt LSO eller LBE samt ändras till 3,5 timmar för tillsyn enligt LSO och LBE. 

 Ändring av index vid justering av taxa från AKI till PKV. 
 Tydliggörande avseende att beslut om justerad taxa årligen görs av Kommunstyrelsen 

enligt aktuellt index. 
 Timtaxa för tillståndsärenden brandfarlig vara enligt LBE ersätts med fast avgift för 

verksamhetstyp/ärendetyp. 
 Införande av taxa avseende godkännande av deltagare för explosiv vara. 

 
Förändringarnas innebörd 
Grundavgifter vid tillsyn för normalt för- och efterarbete ändras till 3 timmar för tillsyn 
enligt LSO eller LBE samt ändras till 3,5 timmar för tillsyn enligt LSO och LBE. 
Hanteringen av tillsynsärenden enligt LSO och/eller LBE har genom åren 
förändrats för att uppfylla rättssäkerheten för de tillsynade vid myndighetsutövning. 
Genom detta har dokumentationsskyldigheterna ökat, vilket i sig har gjort att den 
nedlagda tider vid för- och efterarbetet har ökat. Räddningstjänstens debitering av 
grundavgifter för tillsyner har inte förändrats i takt med den ökade tiden som krävs vid 
för- och efterarbetet kopplat till en tillsyn. En höjning av grundavgifterna för tillsyn görs 
därmed i syfte att grundavgiften ska motsvara faktiskt nedlagd tid för för- och efterarbete i 
tillsynsärenden.  
 
Ändring av index vid justering av taxa från AKI till PKV. 
Timavgiften har sedan tidigare år baserats på Skåne-Blekinge brandbefälsförenings 
timpris 
och ska enligt beslut taget i Kommunfullmäktige 2016 årligen justeras utifrån 
arbetskostnadsindex (AKI). 
Arbetskostnadsindex (rad P-S) var tidigare rekommenderat av Sveriges kommuner och 
landsting (SKL). Sedan några år tillbaka är rekommendationen från SKR att istället 
använda prisindex för kommunal verksamhet (PKV).  
 
Tydliggörande avseende att beslut om justerad taxa årligen görs av Kommunstyrelsen 
enligt aktuellt index. 
I tidigare taxa från 2016 finns ingen skrivelse om att Kommunstyrelsen årligen ska 
besluta om justerad taxa, dvs. uppräkning enligt index, vilket tydliggörs i ny 
taxabestämmelse.  
 
Timtaxa för tillståndsärenden enligt LBE ersätts med fast avgift för 
verksamhetstyp/ärendetyp. 
Förslaget innebär att tillstånd för brandfarlig vara (enligt LBE) debiteras enligt de 
typverksamheter/typhantering som följer i Taxabestämmelser för tillsyns- och 
tillståndstaxa enligt LSO och LBE.  I de fall handläggningstid för ärendet understiger eller 
överstiger den förväntade handläggningstiden för typverksamheten/typhanteringen tas 
avgift ut för nedlagd handläggningstid. Avgift tas ut per påbörjad halvtimme. Avgifterna i 
tabell 1 i Taxabestämmelser för tillsyns- och tillståndstaxa enligt LSO och LBE bygger 
alltså på en förväntad handläggningstid som är beroende av typ av verksamhet samt 
hanteringens omfattning. Kostnaden för tillstånd till hantering av brandfarlig vara 
förtydligas genom detta. Den sökande ges möjlighet att få insyn om den förväntade 
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kostnaden för deras sökta tillstånd. Tidigare år har avgift tagits ut enligt nedlagd tid vilket 
har gjort att kostnaderna för tillståndet inte varit tydliga för de sökande. Ändringen 
innebär inga ökade kostnader för den sökande.  
 
Införande av taxa avseende godkännande av deltagare för explosiv vara. 
Enligt tidigare taxa har kommunen inte möjlighet att ta ut avgift för godkännande av 
deltagare för explosiv vara.  En deltagare är en person som fysiskt befattar sig med 
de explosiva varorna i en tillståndspliktig verksamhet. Revideringen av LBE innebär att 
kommunen ska pröva och godkänna även deltagare som en del av den skärpta kontrollen 
över hantering av explosiva varor. Detta är ytterligare en administrativ arbetsuppgift som 
tar tid och åläggs kommunerna. Det medges i den reviderade lagen att kommunen har 
möjlighet att ta ut avgift för prövningen och godkännandet.  
 
Taxor i nordöstra Skåne  
Utifrån samarbetena mellan räddningstjänsterna i nordöstra Skåne är det lämpligt att 
taxorna är konstruerade på liknande sätt, på så sätt blir avgiften för tillsyn och 
tillståndsgivning densamma i kommunerna. I Kristianstad, Hässleholm, Hörby och Höör 
baseras grundavgiften vid tillsyn enligt LSO och LBE på tre timmars handläggningstid. I 
Östra Göinge kommer taxa med grundavgift baserad på tre timmars handläggningstid att 
tas fram under 2022.  
 
Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare i praktiken 
Förslaget kommer innebära en ökad kostnad för verksamhetens brukare enligt följande: 
 
Höjd timavgift (handläggningskostnad): 25 kr. 
 
Höjd grundavgift tillsyn enligt LSO alt. LBE (3 h): 25 kr per faktor och antalet 
faktorer i grundavgiften ökas från två (2) till tre (3) stycken. Detta innebär i praktiken en 
höjning av avgiften för en ”normal” tillsyn med 1049 kr och motsvarar nedlagd tid i 
ärendet.  
 
Höjd grundavgift vid samordnad tillsyn enligt LSO och LBE (3,5 h): 25 kr per faktor 
och antalet faktorer i grundavgiften ökas från tre (3) till tre och en halv 
(3,5) stycken. Detta innebär i praktiken en höjning av avgiften för en ”normal” tillsyn med 
600 kr och motsvarar nedlagd tid i ärendet.  
 
Förändringar gällande debitering av tillstånd enligt LBE bedöms ej medföra 
konsekvenser utan en mer tydlighet i debiteringen. 
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Beslutet skickas till  

Räddningstjänsten 

 

 

Petra Gummeson  /Johan Wendt/   
Kommundirektör  /Räddningschef/  



2002-01-04 
Taxabestämmelser för tillsyns- och tillståndstaxor enligt LSO och 
LBE  
 

Nedan angivna bestämmelser ingår tillsammans med beräkning av taxor i kommunernas 
beslut att anta taxan enligt LSO och LBE avseende tillsyns- och tillståndsverksamheten i 
Osby kommun. 

 
Inledande bestämmelser  
1 §  
Enligt denna taxa utgår avgift för  
 
Lag (2003:778) om skydd mot olyckor, LSO  
1. Tillsynsärende 
 
Lag (2010:1011) om brandfarliga eller explosiva varor, LBE  
 
1. Tillsynsärende  
2. Tillståndsprövning  
3. Godkännande av föreståndare  
4. Godkännande av deltagare 
 
LSO och LBE (samtidig tillsyn)  
1. Tillsynsärende (LSO)  
2. Tillsynsärende (LBE) 

 
Allmänna bestämmelser  
2 §  
Beräkning av avgift  
Avgift enligt tabell  
Avgiften för en viss åtgärd enligt LBE framgår av tabell i Bilaga 1. Beloppen i tabellen har 
beräknats genom att en framräknad handläggningskostnad per timme för verksamheten har 
multiplicerats med en genomsnittlig tidsåtgång för den typ av ärende som åtgärden avser. 

Gällande taxa  
Avgiften beräknas efter den taxa som gäller när ärendet inkommer eller när tillsynen 
genomförts. 

Handläggningskostnaden  
Handläggningskostnaden per timme är 1 049 kronor för LSO och för LBE.  
 
Grundavgift vid tillsyn enligt LSO eller LBE motsvarar 3 timmars handläggningskostnad, totalt 
3146 kr. Samordnad tillsyn enligt LSO och LBE debiteras som ett ärende med en grundavgift 
som motsvarar 3,5 timmars handläggningstid, totalt 3672 kr.  
 
Grundavgiften omfattar normalt för- och efterarbete samt körtid. Tid för beredning och beslut 
i ärendet debiteras enligt timtaxa.  
 
Varje påbörjad halvtimme debiteras med full timkostnad. 



 
Tidsersättning  
I de fall handläggningstid för ärendet överstiger eller på annat sätt skiljer mot den förväntade 
handläggningstiden för typverksamheten/typhanteringen kan debitering ske enligt nedlagd tid 
á 1049 kronor per timme. 
 
Enklare tillsyner i samband med t.ex. serveringstillstånd debiteras enligt timtaxa.  
 
Uppföljande platsbesök i tillsynsärenden debiteras enligt timtaxa.  
 
Mindre administrativa åtgärder debiteras med tidsfaktor 1. 
 
3 §  
Ändring av taxan  
Avgiftsbeloppen i denna taxa är bestämda med utgångspunkt från kostnadsläge och 
prisindex för kommunal verksamhet (PKV) oktober månad året före det år taxan börjar gälla. 
Kommunstyrelsen får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att justera avgiftsbeloppen 
(fasta avgifter och timavgifter) med den procentsats för PKV som är publicerad på SKR:s 
webbplats för oktober månad året före avgiftsåret. 
 
Övriga ändringar i taxan beslutas av kommunfullmäktige.  
 
4 §  
Betalning av avgift  
Avgift enligt denna taxa betalas av sökanden/beställaren av tillstånd eller hos den där 
tillsynen genomförts mot faktura när denne tillställts räddningstjänstens beslut eller efter 
genomförd tillsyn.  
 
Betalas inte avgift vid i fakturan angiven förfallodag utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen 
(1975:635) från förfallodagen tills betalning sker.  
 
Avgift för avslagsbeslut återbetalas om beslutet upphävs inom ett år. Avräkning ska ske mot 
eventuell avgift som ska utgå för den aktuella åtgärden. 
 
Denna taxa träder i kraft den 1 mars 2022. 

  



Bilaga 1, Avgift för tillstånd samt godkännande av föreståndare och deltagare 
enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor inom Osby 
kommun 2022 

Tillstånd enligt LBE debiteras enligt de typverksamheter/typhantering som följer i 
Tabell 1. 
I de fall handläggningstid för ärendet överstiger eller på annat sätt skiljer mot den 
förväntade 
handläggningstiden för typverksamheten/typhanteringen kan debitering ske 
enligt nedlagd tid á 
1049 kronor per timme. Debitering sker per påbörjad halvtimme. 
 
Tabell 1 

Ärendetyp tillstånd Avgift 

Allmänt 

1 Mindre förändring av befintligt tillstånd 3 146 kr 

2 Övertagande/ägarbyte 2 097 kr 

3 Avslag av tillståndsansökan, avvisat alternativt avskrivet 
ärende 

1049 kr/h 

Tillstånd brandfarlig vara 

4 Anmälan av föreståndare brandfarlig vara 1 049 kr 

 
5 

Tillfällig hantering av brandfarlig vara (ex. enstaka 
evenemang, byggarbetsplatser) 

 
4 193 kr 

 
6 

Återkommande tillfällig hantering av brandfarlig vara (ex. 
återkommande evenemang, festivaler) 

 
5 242 kr 

 
7 

Anläggning med enkel hantering av brandfarlig vara (ex. 
restauranger, skolor) 

 
6 290 kr 

 
 
8 

Anläggning med mindre hantering av brandfarlig vara (ex. 
obemannade bensinstationer, mindre försäljningsställen, 
små industrier med fåtal produkter) 

 
 
8 912 kr 

 
9 

Anläggning med måttlig hantering av brandfarlig vara (ex. 
bemannade bensinstationer, verkstäder, försäljningsställen) 

 
11 009 kr 



 
1
0 

Anläggning med omfattande hantering av brandfarlig vara 
(ex. industrier med öppen hantering, större 
försäljningsställen) 

 
16 775 kr 

Tillstånd explosiv vara 

1
2 

Fyrverkeriförsäljning 6 816 kr 

 
1
3 

Hantering av explosiv vara mindre omfattning <60 kg (ex. 
krut för egentillverkning av ammunition, stenspräckare) 

 
6 816 kr 

 
1
4 

Hantering av explosiv vara större omfattning ≥60 kg (ex. 
lager av sprängämne, större lager av fyrverkeriartiklar) 

 
7 863 kr 

1
5 

Större hantering (ex. sprängämnesförråd) 10 485 kr 

1
6 

Godkännande av föreståndare för explosiva varor 1 573 kr 

1
7 

Godkännande av deltagare för explosiva varor 1049 kr/h 

1
8 

Tillstånd gällande överföring av explosiv vara inom Sverige 3 146 kr 
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Inledning  
Enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) och lagen (2010:1011) om 
brandfarliga och explosiva varor (LBE) får kommunen ta ut en avgift för tillsyn 
enligt LSO och LBE, tillståndsbeslut enligt LBE samt för godkännande av 
föreståndare och deltagare vid hantering, överföring, import och export av 
explosiv vara. För kommunal handläggning gäller allmänt självkostnadsprincipen 
enligt 8 kap. 3 § kommunallagen. Avgifterna svarar mot kostnaderna 
(timavgiften) för de tjänster som tillhandahålls.  

Kommunstyrelsen ska årligen indexuppräkna avgiften för tillsyn, tillståndsbeslut 
och godkännande av föreståndare och deltagare för explosiv vara enligt 
prisindex för kommunal verksamhet (PVK).  

Under 2022 kommer följande avgifter att användas av Räddningstjänsten vid 
tillsyn enligt LSO och/eller LBE, vid tillståndsprövningen enligt LBE samt vid 
godkännande av föreståndare och deltagare.  

Avgifter för tillsyn enligt LSO och/eller LBE  
Tillsyner enligt LSO och/eller LBE debiteras enligt följande: 
 
Timavgift 1049 kr 
Grundavgift vid tillsyn enligt LSO alt. LBE 3146 kr 
Grundavgift vid samordnad tillsyn enligt LSO 
och LBE 

3672 kr 

 

Avgift för tillståndsbeslut enligt LBE samt godkännande av fö-
reståndare och deltagare för explosiv vara enligt LBE  
Tillstånd enligt LBE debiteras enligt de typverksamheter/typhantering som följer 
i Tabell 1.  

I de fall handläggningstid för ärendet skiljer mot den förväntade 
handläggningstiden för typverksamheten/typhanteringen kan debitering ske 
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enligt nedlagd tid á 1049 kronor per timme. Debitering sker per påbörjad 
halvtimme.  

Tabell 1. Debitering av LBE-tillstånd 
Ärendetyp tillstånd Avgift 

Allmänt 

1 Mindre förändring av befintligt tillstånd 3 146 kr 

2 Övertagande/ägarbyte 2 097 kr 

3 Avslag av tillståndsansökan, avvisat alternativt avskrivet 
ärende 

1049 
kr/h 

Tillstånd brandfarlig 
vara 

4 Anmälan av föreståndare brandfarlig vara 1 049 kr 

 
5 

Tillfällig hantering av brandfarlig vara (ex. enstaka 
evenemang, byggarbetsplatser) 

 
4 193 kr 

 
6 

Återkommande tillfällig hantering av brandfarlig vara (ex. 
återkommande evenemang, festivaler) 

 
5 242 kr 

 
7 

Anläggning med enkel hantering av brandfarlig vara (ex. 
restauranger, skolor) 

 
6 290 kr 

 
 
8 

Anläggning med mindre hantering av brandfarlig vara (ex. 
obemannade bensinstationer, mindre försäljningsställen, små 
industrier med fåtal produkter) 

 
 

8 912 kr 
 
9 

Anläggning med måttlig hantering av brandfarlig vara (ex. 
bemannade bensinstationer, verkstäder, 
försäljningsställen) 

 
11 009 kr 

 
10 

Anläggning med omfattande hantering av brandfarlig vara 
(ex. industrier med öppen hantering, större 
försäljningsställen) 

 
16 775 kr 

Tillstånd explosiv vara 

12 Fyrverkeriförsäljning 6 816 kr 
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13 

Hantering av explosiv vara mindre omfattning <60 kg 
(ex. krut för egentillverkning av ammunition, 
stenspräckare) 

 
6 816 kr 

 
14 

Hantering av explosiv vara större omfattning ≥60 kg 
(ex. lager av sprängämne, större lager av 
fyrverkeriartiklar) 

 
7 863 kr 

15 Större hantering (ex. sprängämnesförråd) 10 485 kr 
16 Godkännande av föreståndare för explosiva varor 1 573 kr 
17 Godkännande av deltagare för explosiva varor 1049 kr/h 
18 Tillstånd gällande överföring av explosiv vara inom Sverige 3 146 kr 

Tillsyn enligt LSO och/eller LBE  
Vid tillsyn debiteras en grundavgift som omfattar normalt för- och efterarbete 
samt körtid till objektet. Grundavgiften vid tillsyn enligt LSO respektive LBE är 3 
timmar och vid samordnad tillsyn är grundavgiften 3,5 timmar (då objektet 
omfattas av båda lagstiftningarna LSO och LBE och då genomgång av båda 
lagstiftningarna görs vid samma tillfälle). Platsbesöket debiteras per påbörjad 
halvtimme.  

Efter varje tillsyn görs en uppföljning i form av inskickade handlingar, 
telefonsamtal etc. I de fall uppföljningsbesök görs på plats debiteras den 
faktiska tiden. I de fall där grundarbetet avviker från normalt arbete kommer 
individuell tidsberäkning tillämpas. Detta gäller särskilt vid beredning och beslut 
i komplexa ärenden. I tidsberäkningen ska den faktiska tiden för nedlagd 
arbetstid tillämpas.  

Tillståndsbeslut enligt LBE samt godkännande av förestån-
dare och deltagare för explosiv vara enligt LBE  
Avgift vid tillståndsbeslut enligt LBE samt godkännande av föreståndare och 
deltagare för explosiv vara baseras på normal handläggningstid för det aktuella 
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ärendet som är beroende av verksamheten samt omfattning av hanteringen 
enligt LBE.  

Med normal handläggning menas diarieföring, inläsning i ärendet, kontroll av 
tekniska villkor, kvalitetsgranskning av tekniska villkor, ev. underhandskontakt, 
platsbesök, beslut, avsyning, av-syningsprotokoll, kvalitetsgranskning av 
avsyningsprotokoll och arkivering.  

I ärende där nedlagd handläggningstid skiljer mot den förväntade 
handläggningstiden kan den sökande debiteras enligt nedlagd handläggningstid 
för det aktuella ärendet per påbörjad halvtimme.  

Revidering av uppgifter om föreståndare för brandfarlig och explosiv vara (för 
gällande tillstånd) samt vid godkännande av föreståndare och deltagare för 
explosiv vara tas avgift ut motsvarande normal hand-läggningstid. 

 



 
Osby kommun • Kommunhuset • 283 80 Osby • vx 0479-52 80 00 • kommun@osby.se 



Taxa myndighetsutövning 2021 Förslag 2022

Grundavgift tillsyn LSO/LBE 2 048 kr 3 147 kr

Timavgift 1 024 kr 1 049 kr

Grundavgift samtidig tillsyn LSO och LBE 3 072 kr 3 672 kr

Timavgift 1 024 kr 1 049 kr

Tillstånd brandfarlig och explosiv vara

Tillstånd brandfarlig vara Timavgift Tabell 1

Tillstånd explosiv vara mindre omfattning 7 168 kr 6 816 kr

Tillstånd explosiv vara större omfattning 8 192 kr 7 863 kr

Handel explosiv vara (fyrverkerier) 6 144 kr 6 816 kr

Större hanetring (sprängämnesförråd) Fanns ej i gammal taxa 10 485 kr

Godkännande av föreståndare 1 536 kr 1 573 kr

Godkännande av deltagare Fanns ej i gammal taxa Timavgift

Överföringstillstånd 1 536 kr 3 146 kr

Ändring av befintligt tillstånd 1 024 kr 3 146 kr

Ägarbyte Fanns ej i gammal taxa 2 097 kr

Avslag då handläggning påbörjats 1 536 kr Timavgift
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Ansvarig utgivare för kommunfullmäktiges webbsändningar 
Dnr KS/2021:361 000   

 

Kommunstyrelseförvaltningen förslag till Kommunstyrelsen  

1. Kommunfullmäktiges ordförande Dag Ivarsson utses till ansvarig utgivare för 
sändningar av kommunfullmäktiges sammanträden på www.youtube.se.  

Barnkonsekvensanalys 

Ärendet berör inte barn.  
 
Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktiges sammanträden direktsänds på Osby kommuns kanal på 
www.youtube.se. Direktsändningar över internet omfattas av den så kallade 
webbsändningsregeln i 1 kap. 3 § 2 st. YGL. Regeln omfattar sändningar av program som 
riktar sig till allmänheten där starttidpunkten och innehållet inte kan påverkas av 
mottagaren, det vill säga direktsändningar och tablåsändningar (förinspelade 
”livesändningar”). Enligt 2 kap. 2 § radio- och TV-lag (2010:696) ska den som bedriver 
sändningsverksamhet som det inte kräver tillstånd enligt den lagen anmäla sändningen 
hos MPRT.  

Av 4 kap. 1 § YGL följer att ansvarig utgivare ska utses. Enligt 3 kap. 13 § i lag 
(1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens 
områden ska den som utser en ansvarig utgivare i andra trådsändningar än de som avses i 
12 § samma lag anmäla vem som utsetts till MPRT. Direktsändningar av 
kommunfullmäktiges sammanträden är sådana sändningar som omfattas av ovanstående 
bestämmelser. Det är därför nödvändigt att anmäla dessa till MPRT.  

Ansvarig utgivare är enligt 6 kap. 1 § YGL ansvarig för yttrandefrihetsbrott som begås i 
sändningen. Det följer dock av sakens natur att en ansvarig utgivare inte på förhand kan 
kontrollera vad en ledamot kommer att yttra i talarstolen. Här finns dock ett betydelsefullt 
undantag 1 kap. 16 § YGL. Undantaget innebär framförallt att i direktsändningar från så 
kallade dagshändelser är ansvarig utgivares ansvar begränsat, det är istället är den som 
yttrar något som själv bär risken för att straffas för det. Sändningar från 

http://www.osby.se/
http://www.youtube.se/
http://www.youtube.se/
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kommunfullmäktige har i flera beslut från Justitiekanslern (JK) ansetts vara 
dagshändelser. 

I frågan om vem som ska vara ansvarig utgivare så måste det vara någon som har den 
befogenhet som krävs enligt 4 kap. 3 § YGL. Det ter sig naturligt att det är 
kommunfullmäktiges ordförande som är närmast den rollen, på grund av dennes ställning 
bör alltså ordföranden bli utsedd till ansvarig utgivare. Enligt 4 kap. 3 § YGL ska den 
ansvariga utgivaren ha möjlighet att bestämma över sändningens innehåll så att ingenting 
förs in mot hans eller hennes vilja. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Beslutet skickas till  

Christian Sonesson, kommunjurist 

 

Johanna Lindhe  Christian Sonesson  
Administrativ chef  Kommunjurist  
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Avveckling av Osby Nova AB 
Dnr KS/2021:269 000   

 

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till 
kommunstyrelsen/kommunfullmäktige 

 Osby kommun beslutar att avveckla det kommunala bolaget Osby Nova AB. 

 Bolagets tillgångar ska överlåtas till kommunen. 

 Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att, genomföra avvecklingen. 

Barnkonsekvensanalys 

Ärendet berör inte barn då det handlar om kommunens organisering av sina kommunala 
bolag.  
 

Sammanfattning av ärendet 

Osby kommun har ett helägt kommunalt bolag, Osby Nova AB, som enligt 
bolagsordningen har som föremål att bedriva näringslivsutveckling i Osby-regionen samt 
utbildning och studieverksamhet av fortbildningskaraktär till gagn för näringslivet.  

Bolaget har varit vilande i ett antal år och diskussion har därför förts om att avveckla 
bolaget. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 25 augusti 2021 att ge 
kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att beslutsunderlag och tidplan för avveckling av 
bolaget. 

Finansiering 

Kostnaden för avveckling av bolaget föreslås finansieras via likvida medel som finns i 
Osby Nova AB 

 

http://www.osby.se/
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Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse, kommunstyrelseförvaltningen 2022-01-04 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 95/2021. 
 Kommunfullmäktiges beslut om vilande bolag, 2013-12-16, § 176.  
 Bolagsordning Osby Nova AB  
 Osby Nova AB, årsredovisning 2020 

 
Ärende 

Bakgrund 

Osby kommun har ett helägt kommunalt bolag, Osby Nova AB, som enligt 
bolagsordningen har som föremål att bedriva näringslivsutveckling i Osby-regionen samt 
utbildning och studieverksamhet av fortbildningskaraktär till gagn för näringslivet i Osby-
regionen samt i samband härmed uppdragsutbildning för företag och organisationer samt 
annan härmed sammanhängande verksamhet.  

I november 2013 beslutade kommunfullmäktige att Osby Nova skulle övergå till att vara 
ett vilande bolag. Orsaken var att bolaget hade en svag ekonomi och att bolagets 
verksamhet fortsättningsvis kunde bedrivas inom kommunens näringslivsverksamhet. 
Syftet med beslutet var även att minimera bolagets kostnader men att ha kvar bolaget för 
eventuellt annat syfte i framtiden.  

Det har nu gått ett antal år sedan beslutet om att låta bolaget vara vilande. Förvaltningens 
uppfattning är att det inte är aktuellt att åter göra bolaget aktivt och starta upp 
verksamheten på nytt. Något behov av att omvandla bolaget för annat syfte föreligger inte 
heller i dagsläget. En viss administration finns att hantera i bolaget varje år. I bolaget 
finns inga andra tillgångar än likvida medel på ca 400 tkr. 

Om behov senare skulle uppkomma av att bilda ett nytt kommunalt bolag för något 
ändamål är det numera en relativt enkel process. Att köpa ett lagerbolag med ett 
aktiebolagsnr kostar ca 10-15 tkr. Om alla formella beslut är tagna i kommunen om en 
bolagsbildning så tar processen att bilda bolaget därefter ca 2 veckor. 

Avvecklingsalternativ 

På uppdrag av kommunstyrelsens arbetsutskotts uppdrag har 
kommunstyrelseförvaltningen tittat vidare på hur en avveckling kan ske. 

Det snabbaste alternativet för avveckling är att sälja bolaget till en leverantör som har 
bolagstjänst med snabbavveckling. Kommunen frånträder från bolaget och köparen 
ansvarar för att avregistrera bolaget för f-skatt, moms och arbetsgivare mm. En 
prisindikation för detta alternativ är ca 20-30 tkr. 

Det andra alternativet är att begära bolaget i frivillig likvidation hos Bolagsverket. Först 
behöver bolaget tömmas på större delen av tillgångarna. Därefter behöver bolaget hålla en 
extra bolagsstämma, där beslut om likvidation fattas. Därefter behöver anmälan skickas in 
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till Bolagsverket. Kostnaden för registrering hos Bolagsverket är 1000 kr. Detta alternativ 
kan dock vara en tidsödande process och relativt kostsamt att hantera kostnad för 
likvidator. 

Revisionsföretaget EY förordar alternativet med s k snabbavveckling. 

Underskottsavdrag 

I Osby Nova finns sedan tidigare år ackumulerade skattemässiga underskott på över 1 
mnkr som skulle kunna utnyttjas av ex. ett annat kommunalt bolag. 
Kommunstyrelseförvaltningen har undersökt möjligheten till detta tillsammans med EY 
men kommit fram till att det skulle kräva ett antal transaktioner inom kommunkoncernen 
samt en utdragen tidsfaktor. Detta står då inte i proportion till det belopp som skulle 
kunna frigöras. (Underskott 1 102 tkr ggr bolagsskatt 22% = 242 tkr.) 

Sammanfattning och rekommendation 

Rekommendationen kvarstår att avveckla Osby Nova AB och göra detta genom att sälja 
bolaget till en leverantör som har bolagstjänst med snabbavveckling. 

Avvecklingen kan ske relativt snabbt efter beslut i kommunfullmäktige och därefter 
genomförd bolagsstämma i Osby Nova AB. 

Detta bör kunna ske under det första tertialet 2022. 

De tillgångar som finns kvar i bolaget, likvida medel, överförs till ägaren kommunen. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Beslutet skickas till  

Ekonomienheten 

 

Petra Gummeson  Gunnar Elvingsson  
Kommundirektör  Ekonomichef 
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Reglemente för Osby kommuns nämnder för mandatperioden 
2019-2022, för perioden 2021-2022 
Dnr KS/2021:57 003   

 

Kommunstyrelseförvaltningen förslag till 
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige  

Förslag till reglemente för Osby kommuns nämnder för mandatperioden 2021-2022 antas.  

Barnkonsekvensanalys 

Ej aktuellt. 
 

Sammanfattning av ärendet 

Samhällsbyggnadsnämnden ska vara kommunal väghållningsmyndighet. Förtroendevalda 
ska kunna utses till firmatecknare för nämnden. Föreslagna ändringar är i övrigt 
markerade med gul överstrykning.  

Beslutsunderlag 

Förslag på reglemente daterad 2022-01-21. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Johanna Lindhe  Christian Sonesson  
Administrativ chef  Kommunjurist  

http://www.osby.se/
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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,  

✓ behandla personuppgifter som sker i dess verksamhet då nämnden är 

personuppgiftsansvarig enligt GDPR, se nedan under rubriken ”Behandling av 

personuppgifter”  

✓ det finns informationssystem som stödjer nämndens verksamhet och 

informationsförsörjning,  

✓ 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. 

 
1 Med nämnd avses även kommunstyrelsen.  
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Firmateckning 

Samtliga nämnder, med undantag för krisledningsnämnden samt valnämnden, ska bland 

förtroendevalda och respektive nämnds förvaltnings tjänstepersoner utse ett antal 

firmatecknare som, två (2) i förening, tecknar nämndens firma. 

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 avseende analog information och förbundsstyrelsen för Kommunalförbundet 

Sydarkivera är arkivmyndighet avseende digital information.  

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 reglementet, 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. 

Kommunstyrelsen har, utifrån förslag från kommundirektören, rätt att godkänna övergripande 

organisationsförändringar inom samtliga förvaltningar, samt inrättande och avvecklande av 

förvaltningschefstjänster, förvaltningar och verksamhetsområden i samråd med berörd nämnd. 

Personalansvar 

Respektive nämnd, med undantag för krisledningsnämnden 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. 

Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker 

i kommunfullmäktige samt hos eventuella fullmäktigeberedningar. Respektive nämnd ska 

utse dataskyddsombud. 
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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 också behandlar 

ärendet.  

Motioner och medborgarförslag redovisas enligt de reglerna 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. 

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 
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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. 

Närvaro- och yttranderätt 

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. 

Kommundirektören har närvaro- och yttranderätt i kommunens övriga nämnder. Denna rätt 

utnyttjas efter samråd med kommunstyrelsens presidium. Berörd nämndordförande och 

förvaltningschef ska informeras i förväg.  

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 

informationen under ett sammanträde), det vill säga digitalt och främst via e-post, om inte 

ordföranden i varje enskilt fall beslutar annat. Detta gäller samtliga nämnder utan hänsyn till 

vilket sammanträdesprogram som används.  
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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. 

Det åligger samtliga ledamöter och ersättare att regelbundet uppdatera 

sammanträdespunkterna fram till sammanträdet då kompletteringar och nya handlingar finns 

tillgängliga digitalt. Ingen information om eventuella uppdateringar skickas löpande via e-

post eller annat sätt, om inte ordförande vid undantagsfall beslutar annat.  

Om ledamöter och ersättare saknar handlingar eller inte ser handlingar via 

sammanträdesplattformen, samt saknar möjligheten att läsa kallelsen på hemsidan, ska den 

berörda ledamoten/ersättaren informera nämndens sekreterare eller kanslienheten om detta 

senast tre (3) dagar innan sammanträdet för att hinna få material i god tid. 

http://www.osby.se/


Sida 10 av 33 
 

 

Sammanträdesplaner för hela året skickas ut och beslutas i nämnderna/kommunfullmäktige, 

vilket underlättar för politiken att se när sammanträdena är. Om detta inte sker före 

sammanträdet är det den enskilde ledamotens och ersättarens ansvar att avgöra om de 

tjänstgör på sammanträdet. 

Deltagande i sammanträde på distans 

Ledamöter får delta i nämndens sammanträden på distans enligt de förutsättningar som anges 

i 5 kap. 16 § kommunallagen (2017:725). 

Kommunstyrelsen, hälsa- och omsorgsnämnden, barn- och utbildningsnämnden, 

samhällsbyggnadsnämnden, miljö- och byggnämnden samt krisledningsnämnden får, om 

särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant 

sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant 

sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. 

Ledamot som önskar delta på distans ska i förväg anmäla detta till 

kommunstyrelseförvaltningens kanslienhet, senast sju (7) dagar före sammanträdet. 

Ordföranden för respektive nämnd avgör om närvaro får ske på distans.  

Kommunstyrelsen, hälsa- och omsorgsnämnden, barn- och utbildningsnämnden, 

samhällsbyggnadsnämnden, miljö- och byggnämnden samt krisledningsnämnden får 

bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i respektive nämnds 

sammanträden. 

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 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 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. 
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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, 

✓ 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. 
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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. 

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 

När nämnden 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 nämnden enhälligt beslutar att medge det.  

En ledamot som har framställt ett yrkande ska, om ordföranden anser att det behövs, avfatta 

yrkandet skriftligt. 

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. Justering kan ske digitalt om 

möjlighet till detta finns i de system som används.  

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. 
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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 sammanträden är inte offentliga.  

Kommunstyrelsens utskott och delegationer 

Kommunstyrelsen ska ha ett (1) arbetsutskott, ett (1) individutskott och en personaldelegation. 

Arbetsutskottet ska ha fem (5) ledamöter och fem (5) ersättare, individutskottet ska ha fyra (4) 
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ledamöter och fyra (4) ersättare och personaldelegationen ska ha tre (3) ledamöter och tre (3) 

ersättare. 

Inom såväl ett utskott, 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 personaldelegationen begär det. 

Ett utskott, 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 individutskott 

För behandling av individärenden ska kommunstyrelsen ha ett individutskott som dock inte 

ska likställas till ett arbetsutskott. 
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För individutskottets ansvarsområde se mer under rubrik ”Kommunstyrelsens uppgifter inom 

socialtjänst, arbetsmarknad och utbildning” då individutskottet via förvaltningen för Arbete 

och välfärd ansvarar för dessa uppgifter. 

Vid sammanträde med individutskottet ska protokoll föras. 

 

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.  

Kommundirektören ska bistå kommunstyrelsen i den uppsikt över nämndernas verksamhet 

som styrelsen har enligt kommunallagen (2017:725).  

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 räddningstjänstorganisation, 

✓ kommunens informations- och kommunikationsverksamheten,  

✓ kommunövergripande utvecklingsfrågor, 

✓ näringslivsfrågor 

✓ kommunens digitala utveckling, 

✓ kommunens personalpolitik,  

✓ 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,  
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✓ utvecklingen av brukarinflytande,  

Kommunstyrelsen ansvarar för och fullgör kommunens uppgifter avseende administration och 

samordning av det lokala brottsförebyggande rådet. För det lokala brottsförebyggande rådet 

finns, av kommunfullmäktige den 27 september 2021, § 86 antaget reglemente. 

Kommunstyrelsen ansvarar för och fullgör kommunens uppgifter avseende administration och 

samordning av näringslivsrådet. För näringslivsrådet finns av kommunfullmäktige den 15 

februari 2021 § 7, antaget reglemente. 

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, kommunikationssystem, skaderapporteringssystem och 

förtroendemannaregister. 

✓ Anställa kommundirektör och besluta om instruktion för denne. 
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✓ 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. 

✓ 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 socialtjänst, arbetsmarknad och utbildning 

Kommunstyrelsen ansvarar för och fullgör kommunens uppgifter via individutskottet enligt  

✓ Skollagen (2010:800) och annan lag eller författning inom vuxenutbildningen (Komvux) 

på grundläggande nivå, gymnasial nivå och som svenska för invandrare (SFI) samt särskild 

utbildning för vuxna (särvux) på grundläggande och gymnasial nivå. 

✓ Lag (2009:128) om yrkeshögskolan och annan lag eller författning inom området för 

Yrkeshögskola 

✓ Skollagen (2010:800) och annan lag eller författning avseende kommunens 

aktivitetsansvar.  

✓ Socialtjänstlagen (2001:453) och annan lag eller författning inom Individ och 

familjeomsorgen för vuxna, barn och unga samt deras familjer (missbruk och beroende, 

våld i nära relationer, ekonomiskt bistånd, barn och unga samt öppenvård inom nämnda 

områden) 

✓ 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. 

✓ 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 

✓ kommunens verksamhet inom det familjerättsliga området 

✓ lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall som annan lag eller författning inom 

området. 

✓ 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. 

✓ Ekonomiskt bistånd enligt lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. 

✓ inflyttnings-, integrations- och flyktingmottagningsfrågor och de uppgifter som kan 

aktualiseras med anledning härav, 
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✓ 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, 

✓ ansvara för namnsättning av egna verksamhetslokaler.  

 

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. 
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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, 

✓ 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 för namnsättning av egna verksamhetslokaler. 

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. 
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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. 

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 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. 
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För krisledningsnämndens eventuella utlämnande av information, gäller den sekretess som 

skulle ha gällt i den ordinarie nämndorganisationen. 

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. 

Utskott 

Barn- och utbildningsnämnden ska ha ett arbetsutskott. Arbetsutskottet ska ha fyra (4) 

ledamöter och fyra (4) ersättare. 

Arbetsutskottet bereder och/eller beslutar i ärenden inom barn- och utbildningsnämndens 

nedan angivna ansvarsområden. I beredningen av ärenden ska även beräknad kostnad 

och/eller övriga ekonomiska konsekvenser av förslaget till beslut framgå. 

Inom arbetsutskottet väljer barn- och utbildningsnämnden för den tid nämnden beslutar bland 

utskottets ledamöter en ordförande och en vice ordförande.  

Om ordföranden i ett utskott 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 utskotts sammanträden endast om ledamot är förhindrad att 

tjänstgöra. Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av barn- och utbildningsnämnden vid 

valet 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 utskott, som inte utsetts vid proportionellt val, ska 

fyllnadsval snarast förrättas. 

Ett utskott 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 utskotts 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 utskott får handlägga ärenden bara när mer än hälften av deras ledamöter är närvarande. 

Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.  

Vid sammanträde med ett utskott ska protokoll föras i de delar där utskottet inte enbart 

bereder ett ärende inför beslut i barn- och utbildningsnämnden. 
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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, samt 

fritidshem och pedagogisk omsorg, 

✓ ansvara för namnsättning av egna verksamhetslokaler.  

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 (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).  

 

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. 
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2.5 Samhällsbyggnadsnämnden 

Sammansättning 

Samhällsbyggnadsnämnden består av sju (7) ledamöter och sju (7) ersättare. 

Nämnden ska ha ett utskott men ingen (ärende)beredning inför utskottet och nämnden, 

utskottet kommer istället att vara det beredande organet, se punkten utskott nedan. 

Utskott 

Samhällsbyggnadsnämnden ska ha ett arbetsutskott. Arbetsutskottet ska ha tre (3) ledamöter 

och tre (3) ersättare.  

Arbetsutskottet bereder och/eller beslutar i ärenden inom nämndens nedan angivna 

ansvarsområden. I beredningen av ärenden ska även beräknad kostnad och/eller övriga 

ekonomiska konsekvenser av förslaget till beslut framgå.  

Inom arbetsutskottet väljer nämnden för den tid nämnden beslutar bland utskottets ledamöter 

en ordförande och en vice ordförande.  

Om ordföranden i ett utskott 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 ett utskotts 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. 

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 i ordning som 

kommunfullmäktige har bestämt.  

Avgår en ledamot eller en ersättare i ett utskott, som inte utsetts vid proportionellt val, ska 

fyllnadsval snarast förrättas.  

Ett utskott 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 utskotts sammanträde. Kallelse 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 utskott får handlägga ärenden bara när mer än hälften av deras ledamöter är närvarande. 

Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. 

Vid sammanträde med ett utskott ska protokoll föras i de delar där utskottet inte enbart 

bereder ett ärende inför beslut i samhällsbyggnadsnämnden. 
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Samtliga ärenden som anmälts inför ett nämndssammanträde, och som har godkänts av 

ordförande, ska beredas av utskottet. 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. 

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 ska vara kommunal väghållningsmyndighet. 

 

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 omsorgsnämnden. 

✓ Lokalvård 

✓ Passersystem 

✓ Fordonsansvar för kommunens fordon med undantag för räddningstjänstens 

✓ Telekommunikation, fiber och bredband 
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Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för och fullgör, i förekommande fall, kommunens 

uppgifter avseende, 

✓ mark- och exploateringsfrågor och de uppgifter som kan aktualiseras i anledning härav, 

✓ tillväxtfrågor och företagslotsning 

✓ 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. 

✓ Namnsättning av egna verksamhetslokaler. 

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,  

✓ 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. 

✓ Namnsättning av egna verksamhetslokaler. 
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2.6 Hälsa- och omsorgsnämnden 

Sammansättning 

Hälsa- och omsorgsnämnden består av nio (9) ledamöter och nio (9) ersättare. 

(Ärende)beredning och individutskott 

Hälsa- och omsorgsnämnden 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. 

 

Följande deltagare ska vara med på beredningarna: 

✓ Nämndens presidium, det vill säga nämndens ordförande och vice ordförande, 

✓ En av nämnden vald representant från Sverigedemokraterna, 

✓ Verksamhetsansvarig, 

✓ 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. 

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. 
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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. 

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 omsorgsnämndens verksamhet 

Hälsa- och omsorgsnämnden ansvarar för och fullgör kommunens uppgifter  

✓ enligt såväl socialtjänstlagen (2001:453) och annan lag eller författning inom området 

äldreomsorg och socialpsykiatri för vuxna över 18 år2.  

✓ enligt såväl hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) som annan lag eller författning inom 

området i kommunens särskilda boenden, personer med funktionsvariationer 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 lagen (2017:372) om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården. 

Hälsa- och omsorgsnämnden ansvarar för och fullgör, i förekommande fall, kommunens 

uppgifter avseende 

✓ POSOM 

✓ Namnsättning av egna verksamhetslokaler. 

Hälsa- och omsorgsnämnden ansvarar för och fullgör kommunens uppgifter avseende 

administration och samordning av det kommunala pensionärsrådets och rådet för personer 

med funktionsvariationer sammanträden. För båda dessa råd finns av kommunfullmäktige, 

den 11 mars 2019, § 16 respektive den 11 februari 2019, § 17, 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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