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Datum 
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Besöksadress Västra Storgatan 35 
Postadress 
Kommunstyrelseförvaltningen 
283 80 Osby 

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

Hemsida www.osby.se 
Organisationsnr 212000-0902 

PlusGiro 11 16 61-5 
Bankgiro 281-6809 

 

Kommunstyrelsen  
Tid: onsdag 6 april 2022, klockan 08:30  

Plats: Sammanträdesrum Osby 

Sammanträdet äger rum fysiskt. Sammanträdet öppnar för allmänheten kl. 10.00. 

Ärende  

 
1 Upprop och protokollets justering, kl. 08.30 – 08.40 

2 Godkännande av dagordning, kl. 08.30 – 08.40 

3 Anmälningar, kl. 08.30 – 08.40 

4 Anmälningar av delegationsbeslut, kl. 08.30 – 08.40 

5 Information, kl. 08.40 – 09.40 

- Information från förvaltningschef Emma Frostensson 

- Information från kommundirektör Petra Gummesson 

Paus 9.40 – 10.00 

6 Information från näringsutvecklare Jimmy Ekborg, kl. 10.00 – 10.15  

7 Information om lönekartläggning Osby kommun, HR-chef Anna Olsson, kl. 10.15 – 
10.45 

8 Personalekonomisk redovisning 2021, HR-chef Anna Olsson, kl. 10.15 – 10.45 

9 Medborgarförslag - Höj friskvårdsbidraget, HR-chef Anna Olsson, kl. 10.15 – 10.45 

10 Förslag till politisk organisation mandatperioden 2023–2026, Administrativ chef 
Johanna Lindhe och kommundirektör Petra Gummesson, kl. 10.45 – 11.45 

11 Uppföljning kommunstyrelsens beslut perioden 2021-07-01 - 2021-12-31, kl. 11.45 – 
12.00 

12 Uppföljning kommunfullmäktiges beslut perioden 2021-07-01 - 2021-12-31, kl. 11.45 – 
12.00 

13 Återrapportering besvarade/ej besvarade motioner 2022, kl. 11.45 – 12.00 

http://www.osby.se/
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14 Återrapportering besvarade/ej besvarade medborgarförslag april 2022, kl. 11.45 – 12.00 

Lunch 12.00 – 13.00 

15 Ändring av bolagsordning för Kommunassurans Syd Försäkrings AB, ekonomichef 
Gunnar Elvingsson, kl. 13.00 – 14.00 

16 Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över de kommunala bolagen 2021, ekonomichef 
Gunnar Elvingsson, kl. 13.00 – 14.00 

17 Förnyelse av borgensåtagande för Medborgarhusförening Borgen, Osby, ekonomichef 
Gunnar Elvingsson, kl. 13.00 – 14.00 

18 Ansökan om amorteringsbefrielse - Lönsboda Folkets Hus och parkförening, 
ekonomichef Gunnar Elvingsson, kl. 13.00 – 14.00 

19 Årsredovisning stiftelser 2021, ekonomichef Gunnar Elvingsson, kl. 13.00 – 14.00 

20 Ansökan ur Annie Svenssons gåva, ekonomichef Gunnar Elvingsson, kl. 13.00 – 
14.00 

21 Val av ledamot i kommunstyrelsens individutskott och nominering till FUNKIS-rådet efter 
Ewa Bejvel (SD), kl. 14.00 – 14.15 

22 Val av ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott, nominering av ledamot i FUNKIS-
rådet och val av ledamot i kommunstyrelsens personaldelegation efter Carl Bejvel (SD), 
kl. 14.00 – 14.15 

23 Nominering av ledamot i Kommunala pensionärsrådet efter Kristof Pall (SD), kl. 14.00 – 
14.15 

 

  

 

 

Niklas Larsson  Amanda Svensson  

Ordförande Sekreterare 
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1 Inledning 

Familjecentralen är en samverkan mellan Region Skåne och Osby kommun. 
Samverkan är formaliserad genom ett gemensamt lokalt avtal för Familjecentralen i 
Osby. Familjecentralen erbjuder barnmorskemottagning, förebyggande 
barnhälsovård, öppen förskola och social rådgivning. 

1.1 Bakgrund 

Se verksamhetsbeskrivning. Bilaga 3. 

1.2 Målgrupp 

Familjecentralen vänder sig till alla barnfamiljer och blivande barnfamiljer, 
verksamheten är anpassad för barn 0-6 år, föräldrar och blivande föräldrar. 

1.3 Målsättning 

Arbetet på Familjecentralen i Osby utgår från FN:s barnkonvention som innehåller 
bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn.   
 
Genom samverkan och förebyggande arbete ska familjecentralen uppmärksamma, 
stödja och samordna insatser som gagnar den fysiska, psykiska och sociala 
hälsoutvecklingen hos målgruppen. 
 
Verksamhetens långsiktiga och övergripande mål är: 
 

• Främja barns goda anknytning till föräldrar. 
     

• Främja god hälsa hos målgruppen. 
 

• Vara en mötesplats för stöd och nätverksbyggande. 
 

• Utgöra ett informations- och kunskapscentrum i frågor som rör verksamhetens 
målgrupp. 

1.4 Personal 2021 

Barnhälsovård:  
distriktssköterska Eva Olsson   
distriktssköterska Annelie Frostensson 
Barnmorskemottagningen:  
barnmorska Jeanette Tillberg  
barnmorska Lena Söderlund  
undersköterska Emelie Andersson 
Öppna förskolan:  
förskollärare Kin Liljenberg till 21-02-26 
förskollärare Hanna Rantzer från 21-02-22 
Social rådgivning:  
familjebehandlare Eva Ågran,  
familjebehandlare Martina Cehlin   
familjebehandlare Jennie Sjögren Krznaric. 
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1.5 Styrgrupp 

Styrgruppen består av verksamhetschefer/enhetschefer inom respektive område 
samt samordnare. Styrgruppen har haft sex möten under året, varav två tillsammans 
med personalgruppen. Styrgruppens funktion är att diskutera och ta beslut kring det 
som berör all personal och alla verksamheter på Familjecentralen. 
Verksamhetscheferna har medverkat vid två möten tillsammans med 
personalgruppen. 
 
Under 2021 har styrgruppen bestått av: 
Christel Torstensson, områdeschef förskola 
Carina Alpar, enhetschef Barn-och familjeenheten. 
Mariana Möller, enhetschef Arbete och välfärd. 
Susanne Österberg, enhetschef BMM 
Kerstin Mauritzon, verksamhetschef på Vårdcentralen i Osby. 
Eva Ågran, samordnare Familjecentralen. 
 
Efter omorganisation 2021 i Osby kommun tillhör Familjecentralen Arbete och 
välfärd. 

2 Resultat 

Varje verksamhet har arbetat utifrån sina riktlinjer och basprogram.  

2.1 Öppettider 

Familjecentralen har under året haft samtidigt öppet under 10 timmar per vecka från 
den 6 april. Från 1 januari till den 5 april har Öppna förskolan varit stängd utifrån 
Osby kommuns restriktioner gällande covid-19. Personal har funnits tillgänglig på 
telefon under denna period. 
Region Skåne har beslutat att ställa in föräldragrupper på BVC och BMM samt att 
inga extra personer utöver besökaren fick följa med på besök. Dessa beslut har gällt 
under delar av 2021. 
 
Babycaféet har haft öppet för barn 0 - 1 år och deras föräldrar torsdagar klockan 10 - 
12. Under våren var det öppet 8 torsdagar och det var planerade teman 5 av 
gångerna. Under hösten har det varit öppet 17 torsdagar och det var planerade tema 
8 av gångerna. 
På tisdagar har det varit babysång klockan 13 - 15 riktat till barn 0 - 1 år och deras 
föräldrar. 
Öppen förskola har haft öppet för föräldrar och barn 0 - 6 år: måndagar klockan 10 -
12, onsdagar 13-15 samt fredagar 10-12. 
 
Verksamheten på öppen förskola har förlagts utomhus från den 6 april fram till den 16 
september då öppen förskola började öppna inomhus. Till en början var det öppet 
inne tisdagar och torsdagar och från den 15 oktober förlades all verksamhet 
inomhus. 
 
Besöksstatistik öppen förskola och babycafé. Se bilaga 1. 
 
Under sommaren har Familjecentralen haft en halvdag gemensamt öppet, på BVC, 
BMM, Öppen förskola samt social rådgivning, per vecka. 
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2.2 Antal inskrivna 

Barnhälsovården hade 682 barn mellan 0-6 år inskrivna vid årsskiftet 2021-2022. 
 
Barnmorskemottagningen har haft 106 gravida kvinnor inskrivna under 2021. 
 
Under 2021 har Familjecentralen bjudit in till 4 digitala föräldragrupper via Teams. 
Social rådgivning, öppen förskola och barnmorskorna och barnhälsovården deltar i 
föräldragruppen där de blivande förstagångsföräldrarna träffas. Vi bildar en panel där 
vi tar upp olika ämnen som rör den första tiden hemma med bebisen, både praktiska 
och känslomässiga händelser. Vi har utgått från önskemål som framkommit i enkäter 
som lämnats ut på BMM.  
 
Socialrådgivning står för samtalsstöd och erbjuder även föräldrautbildning 
Föräldrakraft som riktar sig till föräldrar med barn 3-12 år. 
Socialrådgivarna har tagit emot 29 ärenden från de andra verksamheterna som 
resulterat i 128 samtal samt genomfört en halv föräldrakurs i ”Föräldrakraft”.  

2.3 Marknadsföring 

Facebooksidan för öppna förskolan, Lilla liten, har under 2021 stängts ner. 
Familjecentralen finns på Osby kommuns hemsida med tider samt länkar till olika 
aktiviteter. 
Familjecentralen har haft en spalt i Allt om Osby/Espressomedia vid 6 olika tillfällen 
där hembesöken i Växa tryggt beskrivits. Därefter har Familjecentralen fortsatt med 
en spalt där vi en gång per månad skriver om ämnen som ofta tas upp i våra 
verksamheter. Totalt har vi medverkat i 9 nummer av tidningen som går ut till alla 
hushåll i Osby kommun. 
 
Familjecentralen i Osby har intervjuats och varit med i kommunförbundet Skånes 
nyhetsbrev rörande Våld i nära relationer i Familjecentralsarbetet. 
 
Familjecentralen hade åttaårsjubileum den 13 december, det blev inget öppet hus 
men väl ett gäng tomtar som kom från Gamlebygårdens förskola och lussade för 
besökarna på öppna förskolan utomhus.  

2.4 Gemensamma aktiviteter 

Personalgruppen har valt att fortsatt fokusera på Familjecentralens främsta mål som 
är att ”främja barns goda anknytning med föräldrar”. 

Personalgruppen har gemensamma husmöten en gång per vecka. Under delar av 
2021 har dessa genomförts digitalt. Det finns utrymme att diskutera, organisera, 
planera och utveckla arbetet samt att delge varandra kunskap om den egna 
verksamheten. 
 
Personalgruppen har vid tre tillfällen per termin 2021 haft 
handledning/metodutveckling med Ulla Carnehult Lindberg. Ulla är socionom och leg 
psykoterapeut med systemisk, familjeterapeutisk inriktning samt handledare och 
lärare i psykoterapi. Personalgruppen valde att även använda Ullas kunskaper 
gällande handledning i Växa tryggt-projektet. 
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2.5 Växa tryggt 

Familjecentralen Osby är med i projektet/modellen Växa tryggt och har från oktober 
2020 fram till och med oktober 2021 tagit in totalt 25 familjer.  

Förslag på fortsatt arbete enligt modellen ska lämnas till styrgruppen under januari 
2022. 

Växa tryggt riktar sig till förstföderskor i Osby kommun och innebär utökat 
hembesöksprogram. BVC-sköterskan är med på alla besöken, barnmorskan är med 
på det första, tandsköterskan är med på det fjärde och föräldrastödjare är med på de 
övriga besöken.  

Om ni vill läsa mer gå till Växa tryggt - Skånes Kommuner (xn--skneskommuner-qfb.se) 

 

2.6 Utbildningar/studiebesök 

Under maj månad 2021 har Martina, socialrådgivare och Annelie, distriktssköterska 
gått utbildning i Trygghetscirkeln och därefter, vid 8 tillfällen, på husmöten fört 
kunskapen vidare till resten av gruppen. De kommer att starta föräldrakurs 
Trygghetscirkeln i mars 2022. 
Familjecentralen fick 25000 kr från SKR även detta året och en del av pengarna 
användes till utbildning i Trygghetscirkeln för Hanna, förskollärare vilket innebär att 
det finns en utbildad i tre av fyra verksamheter på Familjecentralen. Planen är att 
även en barnmorska utbildas framöver.  
Resten av pengarna från SKR användes till en reflektionsdag för personalgruppen. Vi 
pratade om hur vi rustar oss framöver för att möta barn och familjer efter pandemin 
samt hur vi återskapar vår goda samverkan. Personalgruppen har arbetat hårt för att 
bibehålla samverkan men har liksom många andra Familjecentraler haft svårt att 
göra det fullt ut på grund av att vi periodvis inte träffats fysiskt. Under 
reflektionsdagen backade vi tillbaka till ”Varför Familjecentralen i Osby finns?” ”Vilka 
är våra styrkor?” ” Vad ska vi fortsätta med/ vilka utvecklingsområden ser vi?” Dagen 
var mycket uppskattad och behövlig. 

 
Personalgruppen var anmäld till den nationella familjecentralskonferensen i Malmö, 
konferensen blev framflyttad ytterligare ett år till 2022 på grund av Covid-19.  En 
minikonferens avhölls digitalt en halvdag den 11/5. 
 

2.7 Kvalitetsarbete 

Alla Familjecentraler i Skåne har fått en regional enkät, riktad till besökare på 
Familjecentralen, från SKL. Enkäten har besvarats en gång under våren och en gång 
under hösten. Enkäten är digital, finns på flera språk, scannas in och besvaras på 
besökarens mobil via en QR-kod.  

Resultat från enkäten våren 2021 och hösten 2021 bifogas som två Pdf-filer 
tillsammans med verksamhetsberättelsen. 

Familjecentraler i Skåne har ett gemensamt uppdrag att främja god hälsa och 
utjämna hälsoklyftor genom det förebyggande och hälsofrämjande arbetet. 
Förutsättningarna och kunskapen ser olika ut och för att få en överblick hur det ser ut 
på Familjecentralerna så har SKL tagit fram en kvalitetssäkring som vi deltagit i även 
i år. Utöver kvalitetssäkringen görs en spindelmätning som personalen fyller i. 

https://skåneskommuner.se/strategiska-omraden/halsa-social-valfard-och-omsorg/barn-och-unga/vaxa-tryggt/
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3 Mål och verksamhetsplan 

 

3.1 Målområde 1. Främja barns goda anknytning till föräldrar.  

 
Genomförda delmål: gemensam metodutveckling/handledning, utbildning CoS, 
genomgång CoS på husmöte, föräldrautbildningar, deltagande i varandras 
föräldragrupper, Familjecentralens deltagande i modellen Växa tryggt. 
Delvis genomförda delmål: 
Ej genomförda delmål: babymassage (utifrån restriktioner covid) 
 
Kommentarer: Förhoppning om att fortsätta med Växa tryggt i egen regi. 
 

3.2 Målområde 2. Främja god hälsa hos målgruppen. 

 

Genomförda delmål: erbjuda hälsosamma mellanmål, tillgång till ökad 
utomhusvistelse genom uteplats med lekmöjligheter, bibehållen god 
vaccinationstäckning, inkludera partnern i hälsosamtalen. 
Delvis genomförda delmål: temat betydelsen av kost och rörelse för barns 
utveckling.   
Ej genomförda delmål: 
 
Kommentar:  

3.3 Målområde 3. Vara en mötesplats för stöd och nätverksbyggande. 

Genomförda delmål: artiklar i Allt om Osby, Facebooksida Lilla Liten delvis 2021,  
Delvis genomförda delmål: Planerat information för SFI som dessvärre inte kunde 
genomföras på grund av Covid-19 
Ej genomförda delmål: Studiebesök från SFI.  
 
Kommentarer:  
Prata med SFI gällande olika regler i olika kommuner att det finns valbar kurs på SFI 
att gå föräldrautbildning. Boka studiebesök SFI. 

3.4 Målområde 4. Utgöra ett informations- och kunskapscentrum för frågor 
som rör verksamhetens målgrupp. 

Genomförda delmål: husmöte, metodutveckling/handledning, följa andra 
Familjecentralers verksamhet, gemensam läsning av artiklar, digitala föreläsningar 
samt film, studier Trygghetscirkeln hösten 2021, kunskapsutbyte inom gruppen. 
Delvis genomförda delmål: uppdatering via internet, Utvecklingscentrum Region 
Skåne förser oss med material. 
Ej genomförda delmål:  
 
Kommentarer: Beskriva Växa tryggt-modellen enligt programteori. 
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4 Sammanfattning 

Vi upplevde att året 2020 var en utmaning och vi har arbetat hårt, hittat nya vägar, 
lärt oss mycket och blivit utmanade på ett sätt som vi aldrig tidigare varit med om. Vi 
kunde nog inte föreställa oss att även 2021 skulle fortsätta utmana oss! 
 
Familjecentralens samtliga mål kvarstår och arbetet fortsätter med att uppnå 
delmålen. Under 2022 kommer Familjecentralen att fortsätta arbeta metodiskt med 
att främja god anknytning, fortsätta med det hälsofrämjande arbetet samt arbeta med 
marknadsföring av Familjecentralen. Vidare kommer vi att arbeta med utveckling av 
digitala mötesplatser och digitalt föräldrastöd.  
 
Personalgruppen uttrycker att det är utvecklande och roligt att arbeta tillsammans 
och kunskapen om varandras verksamheter ökar. Även formerna för samarbete och 
samverkan framskrider.  Verksamheterna drar nytta av varandra och samarbetar 
kring tidiga insatser i förebyggande syfte. Personalgruppen strävar efter att uppfylla 
de uppsatta målområdena för Familjecentralen. 
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Bilagor 

Bilaga 1 – Besöksstatistik Lilla liten 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 2 – Slussning mellan verksamheterna 

 

2021 BHV MHV ÖFS FH 

BHV slussat till    17 

MHV slussat till    10 

ÖFS slussat till    2 

FH slussat till     

 

 

2021 Antal dagar 
öppet 

Öppet 0–6 år 
Vuxna  

Barn  Babycafé  
Vuxna 
(torsdag fm.) 

Barn Babyöppet 
Vuxna  
(tisdag em.) 

Barn Totalt 
(vuxna + barn) 

Januari  STÄNGT        

Februari  STÄNGT        

Mars STÄNGT        

April 18 dagar 36 50 4 (4 tillfällen) 4 3 (3 tillfällen) 3 43+57= 100 

Maj  19 dagar 43 50 2 (3 tillfällen) 2 1 (3 tillfällen) 1 46+53= 99 

Juni  18 dagar 56 70 2 (2 tillfällen) 3 1 (3 tillfällen) 1 59+74=133 

Juli  10 dagar 24 33 0 (2 tillfällen) 0 2 (1 tillfälle) 2 26+33= 59 

Augusti  11 dagar 40 61 0 (2 tillfällen) 0 1 (2 tillfällen) 1 41+62= 103 

September 19 dagar 50 68 23 (4 tillf.) 23 9 (3 tillf.) 8 82+99= 181 

Oktober  17 dagar  40 57 20 (4 tillf.) 20 12 (3 tillf.) 11 72+88=160 

November  19 dagar  56 84 15 (3 tillf.) 15 7 (4 tillf.) 5 78+104=182 

December  12 dagar 
(räknat t.o.m. 
20/12) 

32 46 9 (3 tillf.)  9 1 (1 tillf.) 1 42+56= 98 
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Bilaga 3 – Verksamhetsbeskrivning. 

 

Historik 

Representanter för socialförvaltningen i Osby, förskoleverksamheten i Osby, 
primärvården i Osby, Hälsoringen, fastighetskontoret i Osby och Kvinnokliniken i 
Kristianstad bildade i april 2006 en arbetsgrupp med syftet att starta en 
Familjecentral i Osby. Gruppen arbetade med att hitta nya lokaler för verksamheten 
och för att beskriva Familjecentralens innehåll och mål. Arbetsgruppens beskrivning 
av Familjecentralen var ”en samordnad verksamhet där öppna förskolan är navet. 
Runt den kommer barnmorskemottagning, barnhälsovård och socialtjänstens 
öppenvård att finnas”. 
Flera förslag på lokaler för verksamheten har diskuterats och intresset för att starta 
en Familjecentral har varit starkt. Av olika anledningar har det dragit ut på tiden men 
under 2011 bildades en ny arbetsgrupp vars arbete lett fram till invigningen av Osbys 
Familjecentral 2013-12-13. 
 
Bakgrund 

I Osby kommun bor det många barnfamiljer och ett antal blivande föräldrar. Behoven 
på individuell nivå kan vara väldigt skiftande, men om barnfamiljer som grupp kan 
man sammanfattningsvis säga att det finns ett behov av stärkande och stödjande 
insatser för att främja fysisk hälsa, psykisk hälsa och välbefinnande. Inom både 
kommunens och Region Skånes uppdrag finns det åtaganden gällande stöd och 
service till familjerna. I kommunen handlar det om att man arbetar med råd och stöd, 
har uppsökande verksamhet och tillhandahåller service. Familjecentralen erbjuder 
social rådgivning till målgruppen. Kommunen genomför även utbildningsinsatser. 
Öppna förskolan är en mötesplats för barn 0-6 år och deras föräldrar. Här kan barnen 
leka och föräldrarna kan knyta varaktiga kontakter. Betydelsen av ett socialt nätverk 
ökar när man är småbarnsförälder. Inom hälso- och sjukvården är det långsiktiga 
hälsoutvecklingsarbetet av stor betydelse.  Primärvårdens barnhälsovård och 
barnmorskemottagning har en stor och viktig uppgift i det preventiva hälsoarbetet. 
Barnhälsovården erbjuder alla familjer med barn 0-6 år hälsoundersökningar och 
lättillgängligt stöd och råd genom mottagningsarbete men även riktat i form av 
föräldrautbildningar. Barnmorskemottagningen erbjuder mödrahälsovård, 
preventivmedelsrådgivning och gynekologisk cellprovtagning. 
 
Det finns en utmaning i att på ett enkelt sätt samordna insatserna inom hälsa, 
undervisning och socialt stöd. En utmaning som är viktig att anta då uppgiften att 
värna de minsta i samhället är en angelägen fråga. När barn inte får sina behov 
tillgodosedda är det ett misslyckande för samhället som ska vara det yttersta 
skyddet. 
 
Erfarenhet har visat att tidigt insatta stödåtgärder leder till bättre resultat för alla 
inblandade. Inom barnhälsovården (BHV), barnmorskemottagningen (BMM), 
socialförvaltning och förskola finns var för sig mycket kunskap som sammantaget 
skulle ge en tydligare bild av hur det förebyggande arbetet ska få genomslagskraft på 
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bästa sätt. På en familjecentral kan man se, stödja och samordna insatserna innan 
behoven blir akuta. 
 
Enligt gällande lag finns en skyldighet att samverka för att nå hälsomål för 
befolkningen. En familjecentral i Osby ska därför erbjuda förebyggande insatser som 
bygger på familjens behov och utförs genom samverkan mellan barnhälsovård, 
mödrahälsovård, öppen förskola och social rådgivning. 

 
Vad är en Familjecentral? 

Definitionen är hämtad från hemsidan Föreningen för Familjecentralers Främjande. 
(www.ffff.se) 

”En familjecentral bedriver en verksamhet som är hälsofrämjande, generell, tidigt 
förebyggande och stödjande samt riktar sig till föräldrar och barn. En familjecentral 
bör minst innehålla mödrahälsovård, barnhälsovård, öppen förskola och socialtjänst 
med inriktning mot förebyggande arbete.” 

Kännetecknande för verksamheten är att huvudmännen, till exempel kommun och 
landsting, samordnar sina resurser för att möjliggöra en tvärfacklig samverkan. 

Det finns många benämningar på det som FFFF valt att kalla familjecentral. Men 
oavsett om det heter familjecentral, familjecentrum, familjens hus eller något annat så 
är det ovan nämnda kriterier som avgör om verksamheten är en familjecentral. 

En familjecentral är en mötesplats för barnfamiljer i en kommun eller ett 
bostadsområde. Hur verksamheten ser ut beror till stor del på barnfamiljernas behov 
och önskemål. Basen är den allmänna mödra- och barnhälsovården i samverkan 
med öppna förskolan samt en förebyggande individ- och familjeomsorg (socialtjänst). 
Målet för verksamheten är att utifrån hela familjens livssituation främja en god hälsa 
hos barn och föräldrar genom att: 

• finnas tillgänglig som nära mötesplats  
• stärka det sociala nätverket runt barn och föräldrar  
• skapa arbetsformer där föräldrar och barn är delaktiga 
• erbjuda lättillgängligt stöd  
• vara ett kunskaps- och informationscentrum  
• utveckla god service 

Forskning visar att vänner och socialt nätverk är väsentligt för barns hälsa. Att barns 
hälsa hänger samman med hur familjen och då speciellt mamman mår vet man 
också. Genom familjecentralerna byggs en struktur för att stärka kända friskfaktorer 
för de yngre barnen. ” 
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Målgrupp 

Familjecentralen i Osby vänder sig till alla barnfamiljer och blivande barnfamiljer, 
verksamheten är anpassad för barn 0-6 år, föräldrar och blivande föräldrar. 
 
Mål 

Arbetet på Familjecentralen Osby ska utgå från FN:s barnkonvention som innehåller 
bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn.   
 
Genom samverkan och förebyggande arbete ska familjecentralen uppmärksamma, 
stödja och samordna insatser som gagnar den fysiska, psykiska och sociala 
hälsoutvecklingen hos målgruppen. 
Verksamhetens långsiktiga och övergripande mål är: 

• Främja barns goda anknytning till föräldrar. 
• Främja god hälsa hos målgruppen. 
• Vara en mötesplats för stöd och nätverksbyggande. 
• Utgöra ett informations- och kunskapscentrum i frågor som rör verksamhetens 

målgrupp. 
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2021 

FAMILJERÅDGIVNING I KOMMUNAL SAMVERKAN KRISTIANSTAD 

  

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER OM FAMILJERÅDGIVNING  

Familjerådgivningens uppdrag 

Sedan 1995 är Sveriges kommuner ålagda att ansvara för att familjerådgivning kan erbjudas dem 

som begär det. I kommunens ansvar ligger också att verksamheten skall vara av god kvalitet. 

Detta regleras i Socialtjänstlagen, 5 kap 3 §.  

Familjerådgivning är en självständig verksamhet utan myndighetsutövning. Det innebär att 

sekretess råder i förhållande till övriga verksamheter. (Prop. 1993/94:4 och JO-yttrande 

1999/2000, dnr 3500-1997, sid 272).  

Familjerådgivningens huvuduppgift är terapisamtal för att medverka till bearbetning av 

samlevnadsproblem och konflikter, främst i par- och familjerelationer. Arbete med parrelationen 

är huvudfokus och familjerådgivningens specialitet.   

Familjerådgivningen är ett folkhälsoarbete som bidrar till förbättrade parrelationer, tryggare 

uppväxtmiljö för barnen och förbättrad hälsa för individerna. Familjerådgivning är också en 

viktig förebyggande verksamhet och en resurs för att förhindra ohälsa. (Kärlek och hälsa, 

Lundblad, A-M, doktorsavhandling 2005).  

Familjerådgivningens arbete bygger på frivillighet och förtroende. En förutsättning för detta är 

den särskilt stränga sekretess som gäller för kommunal familjerådgivning. Sekretesskyddet 

innebär att det råder s k ”absolut sekretess” enligt Offentlighets- och sekretesslagen 26 kap 3 §.   

Anmälningsskyldigheten gäller enligt SoL 124 kap 1 § tredje stycket, dvs om familjerådgivaren 

i sin verksamhet får kännedom om att barn utnyttjas sexuellt eller utsätts för fysisk eller psykisk 

misshandel i hemmet. Socialstyrelsen har tydliggjort att barn som lever i en situation med våld 

och hot om våld utsätts för psykiskt våld.  
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Familjerådgivningens värdegrund  

Familjerådgivningens värdegrund bygger på värderingen att goda och trygga familjerelationer 

byggs bäst på principer om jämställdhet och demokratiska grundvärderingar. Samhället och 

familjerådgivaren har ett särskilt ansvar att motverka förtryck och värna om en svagare part, t ex 

barnen. FN:s barnkonvention och deklarationen om mänskliga rättigheter gäller i 

familjerådgivningens verksamhet. Familjerådgivningen värnar individens rätt att göra egna 

livsval enligt föreningen (CKFR) Sveriges kommunala familjerådgivares policydokument. 

Tillgänglighet  

Enligt Socialstyrelsen bör väntetiderna vara rimliga. Verksamheten måste anpassas så att 

väsentliga väntetider inte uppstår. Enligt KFR (Föreningen Sveriges kommunala 

familjerådgivare) bör väntetiderna inte överstiga två veckor. Verksamheten bör organisera 

filialmottagningar för att undvika långa reseavstånd för besökarna. Lokalerna bör vara 

avpassade för grupper med specifika behov, t ex olika funktionsvariationer. (KFR:s 

policydokument).  

 

FAMILJERÅDGIVNINGENS ORGANISATION  

Organisation  

Familjerådgivningen har under 2021 bedrivits i samverkan med kommunerna Bromölla, 

Kristianstad, Osby och Östra Göinge. Verksamhetens har bedrivits i familjerådgivningens 

lokaler på Lasarettsboulevard 4B i Kristianstad.   

En styrgrupp med representanter från medverkande kommunerna har insyn i verksamheten och 

påverkar utformningen. Styrgruppen träffas två gånger om året. Verksamhetsidén bygger på att 

alla kommuner, oavsett storlek, skall kunna erbjuda familjerådgivning av god kvalitét.  

Personal  

Verksamheten har under 2021 bedrivits med 3 familjerådgivartjänster och 0,5 enhetschef totalt 

bemannat av 5 personer. 
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VÅRT BEHANDLINGSARBETE UNDER 2021 

 

Behandlingssamtal 

Totalt erhöll 352 (386) ärenden samtalsstöd under år 2021, av dem var 163 (189) nya ärenden 

för året. Totalt bokades 1598 (1448) samtal in. Antalet genomförda samtal uppgick till 1386 

(1223). Antalet återbud/uteblivande på överenskomna tider uppgick till 212 (225). Andelen 

återbud 2021 uppgick till 13,3 % vilket är en lägre siffra jämfört med genomsnittet i landet som 

brukar ligga på minst 20 %. I jämförelse med 2020 har återbud/uteblivande minskat med 2,3 %.   

Statistiken visar att inflödet av nya ärende minskat något, vilket skulle kunna vara en effekt av 

Covid 19 pandemin. Trots detta har mängden samtal ökat. Det kan dels kan bero på en ökad 

komplexitet gällande problematiken hos de sökande och dels på att digitala samtal upplevts 

kräva något längre behandlingstid för att bygga allians.  

Medelväntetiden har under 2021 uppgått till 36 dagar vilket kan jämföras med 43,75 dagar 

föregående år och 52,5 dagar under 2019. Väntetiden under 2021 har drastisk gått ner men 

målsättning är att den ska ner ytterligare. Socialstyrelsen rekommenderar att väntetiden för att 

komma till ett första samtal inte bör överstiga två veckor. För såväl personal som klienter är det 

påfrestande när väntetiden överstiger två till tre veckor. Väntetiden påverkas såväl av hur 

komplexa och allvarliga bekymmer de sökande har, men även på hur många som söker hjälp och 

hur många familjerådgivare som finns att tillgå. Utifrån verksamhetens utformning ska tre 

heltidstjänster täcka ett upptagningsområde på 127 501 kommuninvånare (Statistiska 

centralbyrån, 2021-12-31). Det innebär 42 500 kommuninvånare per tjänst. Myndigheten för 

familjerätt och föräldrastöd redovisar i en uppgiftsinsamling kring familjerådgivningens 

organisation 2020 att medelvärdet för de 149 kommuner som deltog i undersökningen var 

31 204 kommuninvånare per heltidstjänst. Verksamhetens målsättning är att korta väntetiden, 

men det bör även ske övervägande om vad som är möjligt utifrån det antal 

familjerådgivartjänster som ska tillgodose behovet hos kommuninvånarna.   

I de nya ärenden som bokats in under året har sammanlagt 229 barn under 18 år varit berörda. 
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Tabell avseende nya ärenden, tolat ärenden, antal samtal samt väntetid kommunvis 

 

 

 Bromölla  Kristianstad  Osby   Östra Göinge 4 kommuner 

 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

Nya 29 22 21 144 127 96 26 20 18 29 15 14 228 184 150 

Alla 44 43 47 186 212 207 41 37 38 38 36 37 309 328 352 

Samtal 183 149 213 655 705 844 153 155 160 149 156 157 1140 1165 1386 

Väntetid 53 49 12 66 57 48 45 27 17 46 42 26 52,5 43,75 36 

 

 

 

Behandlingssamtalens innehåll 

De flesta som söker familjerådgivning önskar reparera sin relation 48 % (47,3 %, 2020). En 

mindre grupp vill separera 14,9 % (15,1 %). En annan stor grupp av par vill få hjälp att sortera 

och klargöra sin relation med varandra 30,4 % (30,8 %). I vissa fall arbetar vi med 

föräldrakonsultationer eller med problem i andra relationer än parrelationen (t ex en vuxen och 

dennes förälder) 6,7% (6,8 %). Vi har också dock sällan samtal med barn till de par som besöker 

oss. Detta sker efter samråd mellan familjerådgivaren och föräldrarna.  

Antal samtal har i genomsnitt uppgått till 7,4 per par att jämföra med genomsnittet 8,3 samtal 

2020. I 28,8 % av ärendena ligger antalet samtal mellan 2-4 (25 %). I 24,7 % av ärendena ligger 

samtalen på mellan 5 och 8 (27 %) samtal. De som endast kommer på ett samtal uppgår till 13,7 

% (14 %) och de som kommer fler än 8 samtal uppgår till 32,9 % (34 %).  Sammanfattningsvis 

har det inte skett några större förändringar i antalet samtal per ärende från föregående år.  

I de fall det förekommer speciella tyngre problem noterar vi det i statistikprogrammet. Härmed 

redovisas procentuell fördelning på gruppen nya ärenden.  

Under 2021 förekom tyngre problem i ca 27 % av de nya ärendena. Vi kan konstatera att de 

vanligast förekommande speciella problem vi stött på rör sig om psykisk ohälsa 47,6, otrohet 31 

% och utmattningsdepression 9,5 %. När det gäller missbruk eller våld hänvisar vi i första hand 
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till andra verksamheter som är specialiserade inom dessa områden i den kommun som ärendet 

tillhör.  

 

God kvalitét i familjerådgivningsarbetet 

I kommunens ansvar för familjerådgivningen ligger att verksamheten skall vara av god kvalitét. 

Familjerådgivning skall såsom annat arbete inom socialtjänsten bygga på en evidensbaserad 

praktik (EBP). Det innebär bland annat att personalen skall ha tillräcklig kompetens samt tid och 

resurser att hålla sig uppdaterade i aktuell forskning och lagstiftning inom området samt att 

utvärdering av arbetet skall ske. Den för tillfället bästa vetenskapliga kunskapen om insatsers 

effekt skall användas.  

Utbildningsmässigt har enhetschefen samt samtliga familjerådgivarna legitimation som 

psykoterapeuter.  

På familjerådgivningen används en evidensbaserad metod för parterapi som heter EFT, 

Emotionally Focused Therapy for couples (känslomässigt fokuserad parterapi). Denna modell är 

utarbetad och utvärderad i Kanada med mycket goda resultat för olika populationer. Av de par 

som genomgått behandling, 8-12 samtal, i många olika studier, visar det sig att mellan 70-73 % 

helt läker ut sina problem. Totalt mer än 90 % blir hjälpta. Alla familjerådgivare har 

grundutbildning i EFT, två har gått fördjupningsutbildning och en är certifierad EFT-terapeut.  

Verksamheten har under året kontinuerlig tillhandahållit extern handledning för 

familjerådgivarna utförd av legitimerad psykoterapeut med familjeterapi som inriktning samt 

psykoterapihandledare/utbildare, Björn Holmberg. 

Familjerådgivningen har under året gått en utbildning för att bli HBTQI certifierade, vilket i 

skrivande stund är klart.  

Familjerådgivningen har under året avstått från att medverka på KFR:s – Föreningen Sveriges 

kommunala familjerådgivares regionala och nationella konferenser med anledning av COVID-

19 pandemin. 
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Familjerådgivning för kommuninvånarna i Osby 

Vi erbjuder våra samverkanskommuner möjlighet till familjerådgivning i kommunen om 

lämplig lokal kan tillhandahållas. Osby kommun har lånat ut ett samtalsrum på Familjehuset i 

Osby. Vi har provat med att en familjerådgivare erbjudit samtal cirka en halv dag varannan 

vecka alternativt en dag i månaden. I samband med Covid-19 pandemin och de restriktioner som 

följt har det inte varit lämpligt att erbjuda samtal i Osby de tre första kvartalen av 2021. 

Familjerådgivning har i stället erbjudits digitalt via videosamtal eller telefonsamtal. När 

restriktionerna lättade under sista kvartalet kunde familjerådgivning åter erbjudas på plats i 

Osby vid ett tillfälle i oktober och ett i november.  

 

Covid-19 pandemin 

För att hindra smittspridningen har familjerådgivningsarbetet förutom förhöjda hygienrutiner 

och social distans på mottagningen också bedrivits digitalt genom videosamtal samt ibland 

telefonsamtal. Digitala samtal erbjöds i första hand från de tre första kvartalen till de sökande 

som önskade det. Kvalitativt och resultatmässigt har videosamtalen fungerat över förväntan för 

både klienter och terapeuter. Noteras bör att samtal över video kräver något mer tid för 

alliansskapande samt att det inte passar alla par eller frågeställningar som par kan komma med. 

Generellt sett är det en relativ stor skillnad, att något i den terapeutiska känslan går förlorad när 

det inte är möjligt att ses fysiskt. I vissa par är det inte att rekommendera att arbeta digitalt, 

exempelvis där det förekommer långdragna konflikter och språkliga begränsningar. Under sista 

kvartalet kunde samtal åter börja erbjudas på mottagningen utifrån de restriktioner som förelåg. 

 

FÖREBYGGANDE UTÅTRIKTAT ARBETE UNDER 2021  

Familjerådgivningen vinnlägger sig att vara representerad i olika nätverk och i synnerhet 

gällande våld i nära relationer. En familjerådgivare har varit representant i gruppen för Våld i 
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nära relationer i Kristianstad. Med anledning av COVID-19 pandemin har det utåtriktade arbetet 

fått bordläggas under 2021.  

 

Planering för 2022 

Familjerådgivarna hoppas på att återuppta en satsning på förebyggande relationsvård i form av 

Håll om Mig-grupper som bordlagts med anledning av covid-pandemin. Alla par boende i våra 

kommuner kommer att kunna anmäla sig till dessa grupper när grupp åter kan erbjudas.  

En workshop riktad till medverkande kommuners familjerätter om EFT-metoden planeras hållas 

den 28 mars 2022.  

Minska väntetiden gällande första samtal. 

Att arbeta förebyggande samt att nå ut till kommuner och allmänheten med information och 

föreläsningar om parrelationer.   

Enligt tidigare beslut i styrgruppen skall vi fortlöpande göra besök i våra kommuner för att 

informera om oss, skapa kontakter samt också få information om vad som är på gång i 

respektive kommun som berör oss. Detta arbete kommer att fortsätta under 2022 genom att olika 

familjerådgivare har extra ansvar för vissa kommuner som kontaktperson.  

Vi kommer att bjuda in till Öppet Hus. 

Fortsätta utveckla arbete med kontaktpersonskap med möjlighet att erbjuda familjerådgivning 

lokalt i kommunerna Bromölla, Osby och Östra Göinge. 

Att öka professionaliseringen av familjerådgivarna genom extern handledning, HBTQI certifiera 

verksamheten, vidareutbildning i metoderna EFT och mindfulness, samt systemteoretisk 

handledarutbildning.  

 

Kristianstad 2022-03-02  

Michael af Geijersstam Ottow 

Enhetschef  
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Familjerådgivningen i Kristianstad med samverkanskommuner  

 

 

Bilagor med statistisk fördjupning  

 

Befolkning 20211231 

 

      

Bromölla 12650      

Kristianstad 86641      

Osby 13269      

Östra Göinge 14941      

Totalt 127501      

       

       

       

       

     

 

    
 

Tot. antal ärenden 
2021 

 

      

Bromölla 47      

Kristianstad 207      

Osby 38      

Östra Göinge 37      

Totalt 329      

       

       

       

       

     

 

   
 

Antal nya ärenden 
2021 

 

      

Bromölla 21      

Kristianstad 96      

Osby 18      

Östra Göinge 14      

Totalt 149      

       

       

       

10%

68%

10% 12%

Andel befolkning % 

Bromölla Kristianstad Osby Östra Göinge

14%

63%

12%

11%

Antal ärenden i %

Bromölla Kristianstad Osby Östra Göinge

14%

65%

12%

9%

Antal nya ärenden i %

Bromölla Kristianstad Osby Östra Göinge
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Antal parsamtal 2020 

 

      

Bromölla 213      

Kristianstad 844      

Osby 160      

Östra Göinge 157      

Totalt 1374      

       

       

       

       

       
 

 

 

Antal barn i hushåll 

 

      

Bromölla 31      

Kristianstad 128      

Osby 28      

Östra Göinge 40      

Totalt 227      

       

       

       

       

       
 

 

16%

61%

12%

11%

Antal samtal % fördelning

Bromölla Kristianstad Osby Östra Göinge

31

128

28

40

Antal barn i ärenden som får 
stöd

Bromölla Kristianstad Osby Östra Göinge
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Michael af Geijersstam Ottow, Kriscentrum 

Verksamhetsrapport Kriscentrum 2021 

 

Kriscentrum i Kristianstad mot våld i nära relationer, är en öppen, kostnadsfri, frivillig och 

kommungemensam kommunal verksamhet mellan Bromölla, Osby, Östra- Göinge och 

Kristianstad. Kriscentrum startade 2007.   

Kriscentrum har som uppdrag att stötta både vuxna och barn, de som utövat och de som 

utsatts för våld i nära relation samt hedersrelaterat våld och/eller förtryck. Stödet till 

klienterna är både rådgivande och krisbearbetande.  

Kriscentrum har också som uppdrag att vara en konsultativ resurs för andra professionella 

som i sitt klientarbete kommer i kontakt med våld i nära relationer. 

Kriscentrum har även ett uppdrag att vara ett kompetenscentrum som kan handleda och 

utbilda andra professionella aktörer som har behov av mer kunskap gällande våld i nära 

relationer. 

 

Verksamheten 2021 

• Vi har under verksamhetsåret jobbat hårt för att ytterligare korta ner våra kötider till 

verksamheten. Prioriterade klienter har i regel sitt första samtal inom två till tre veckor. 

• Metoden att erbjuda ett första orienterande och stödbedömmande samtal för att underlätta 

prioritering har blivit en rutin tydligt har ökat kvalitén på prioritetsbedömningarna.  

• Som ett led i att kunna erbjuda alla våra stödsökande hjälp snabbare har samtliga i 

personalgruppen gått utbildning i Trappan vilket inneburit att bli flera kunnat erbjuda 

Trappan-samtal för barn.  

• Tre av medarbetarna har utbildats i Utväg Skaraborgs metod att hålla kvinnogrupp vilket har 

möjliggjort att verksamheten från och med oktober 2021 i samverkan med Bromölla kommun 

kunnat erbjuda grupp för våldsutsatta kvinnor. Kvinnogruppen startade med fyra kvinnor. 
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Michael af Geijersstam Ottow, Kriscentrum 

• Arbetet med att implementera Journal Digital som påbörjades under hösten 2020 har fortsatt. 

Syftet med Journal Digital är att tydliga processer och bättre struktur ska öka kvaliteten i 

klientarbetet. Med hjälp av Journal Digital finns även möjligheten att kunna effektutvärdera 

behandling och säkerställa att den hjälp vi ger gör skillnad för våra klienter. Även kösystemet 

kommer framöver att kunna digitaliseras med hjälp av journal digital. Parallellt har 

verksamheten även arbetat med att optimera metodiken gällande samtalsstödet för vuxna 

våldsutsatta med syfte att få ner mängden på antal stödsamtal per klient men med bibehållen 

eller högre kvalité på stödet. 

• Den utökad samverkan med Tyggårdsgruppen har möjliggjort att en handfull klienter som 

inte lever i våldet längre med samtycke kunnat hänvisats dit.  

• kriscentrum har under 2021 fortsatt översynen av verksamhetens rutiner samt även upprättat 

nya rutiner.  

• Med anledning av nya bestämmelser i socialtjänstlagen (2001:453) som började att gälla 

från och med den1 augusti 2021 om att socialnämnden ska verka för att den som utsätter eller 

har utsatt närstående för våld eller andra övergrepp ska ändra sitt beteende har Kriscentrum 

beviljats en utökning om en tjänst. Tjänsten finansieras av Kristianstads kommun som till stor 

del får riktade statliga medel för denna utökning. Rekryteringen påbörjades i slutet av 

december parallellt som en familjeterapeut lånades in från Prisma för att möjliggöra att 

snabbare kunna erbjuda personer som bär ansvar för våld en första samtalstid. 

Personal 2020 

• fyra familjeterapeuter 100 % 

• enhetschef 50 % 

• 1 familjeterapeut lånades in från Prisma december månad 

• En av medarbetarna har varit föräldraledig perioden augusti december och ersatts med 

en vikarie 

 

Covid-19  

 

För att begränsa spridningen av Covid-19 utfördes under verksamhetsåret anpassningar i 

verksamheten. De klienter vi hade möjlighet att träffa digitalt fick erbjudande om samtal via 

videolänk. Detsamma gällde för socialsekreterare, kuratorer, tolkar och andra vi samverkade 

med. För de klienter som av olika skäl inte hade möjlighet att ha samtal via videolänk erbjöds 
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fysiska besök. Vi använde då munskydd och höll ett avstånd om minst två meter i 

samtalsrummen samt utförde desinfektion av föremål och ytor så att överföring av smitta 

förhindrades.  

Covid-19 har sannolikt påverkat antal aktualiseringar från klienter samt skapat visst 

stödproduktionsbortfall då medarbetare inte kunnat arbeta vid egen covidsmitta, karantän eller 

vård av sjukt barn. 

 

 

 

Samtalsstöd 

Under 2021 var 212 klienter aktualiserade var av 126 erhöll stödsamtal  

I tabellen redovisas klienter kommunvis samt totalt antal barn, kvinnor och män som erhållit 

stöd under året. Under 2021 har 126 personer erhållit individuellt stöd av Kriscentrum vilket 

är 7 klienter färre än under 2020. 

 

Totalt utfördes under verksamhetsåret 1219 stödsamtal samt 6 gruppsessioner för våldsutsatta 

kvinnor. Genomsnittligt antal individuella stödsamtal per klient är 9,67 vilket ska jämföras 

med föregående års snitt om 12,7 stödsamtal per klient. 

 

Antal klienter som erhållit stöd 2021

Kvinnor Män barn Totalt

Bromölla 5 0 1 6

Kristianstad 81 10 11 102

Osby 1 2 0 3

Östra Göinge 9 0 3 12

Annan 3 0 0 3

Totalt 99 12 15 126

Antal klienter fördelade utsatta eller ansvariga för våld

Utsatta Upplevt Ansvariga för våld

Bromölla 5 1 0

Kristianstad 81 11 10

Osby 2 0 1

Östra Göinge 9 3 0

Annan 3 0 0

Totalt 100 15 11 126



4 

Michael af Geijersstam Ottow, Kriscentrum 

Av olika orsaker avstod 86 klienter från stöd. Orsakerna var bland annat att klienten själv inte 

var motiverad när någon annan remitterat denne, fått stöd på annan verksamhet, ångrat sig 

eller att kötiden varit för lång och motivationen för stöd då minskat. En del klienter från 

Kristianstads kommun som inte levde med pågående våld hänvisades till Tyggårdsgruppen. 

 

Antal berörda barn till vuxna som erhållit stödsamtal: 156 st 

 

Samverkan och utveckling 

Trots covid-19 har ändå följande gjorts under verksamhetsåret gällande samverkan och 

engagemang i olika nätverk: 

Medverkat i Kristianstad kommuns övergripande nätverk om VINR där andra myndigheter 

ingår samt ideella verksamheter. 

Kriscentrum har under 2021 fortsatt deltagit i en forskningsstudie tillsammans med 

Linnéuniversitet  med syfte att bla identifiera och analysera betydelse av stöd och 

behandlingssamtal för kvinnor som varit utsatta för våld i en nära relation. 

Kriscentrum har medverkat som stöd för våldsutövare gällande telefonlinjen ”Välj att sluta” 

genom att vara en av verksamheterna som ”Välj att sluta” kan hänvisa klienter till. 

Samverkat med Hälso- och sjukvården, Kvinnojouren, Brottsoffersamordnare-Polis, 

Barnahus, Brottsofferjouren m.fl. 

 

 

 

Antal aktualiserade klienter som avstått stöd 2021

Kvinnor Män barn Totalt

Bromölla 1 4 2 7

Kristianstad 32 17 10 59

Osby 4 3 2 9

Östra Göinge 6 3 1 10

Annan 1 0 0 1

Totalt 44 27 15 86
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Handledning och utbildning 

Handledning till medarbetarna har under verksamhetsåret erhållits genom handledare i 

psykosocialt arbete med inriktning våld i nära relation Mikael Persson. 

Två av medarbetarna har påbörjat en grundutbildning i psykoterapi med systemisk inriktning. 

Planering 2022 

Fortsätta utvecklingsarbetet dokumentation av stöd för målgruppen i Journal Digital för att 

öka rättssäkerheten samt för att få kontroll på klientflödet och behandlingarna. 

Påbörja en samverkan med andra verksamheter som kommer i kontakt med personer som bär 

ansvar för våld med syfte att möjliggöra ett motivationsarbete så att de vill ta emot 

våldspreventivt stöd. 

Förhoppningen är gruppbehandling för våldsutsatta ska kunna utökas med ytterligare en grupp 

samt att även kunna erbjuda vuxna som bär ansvar för våld att delta i våldspreventionsgrupp. 

Kriscentrum kommer att fortsätta fokusera mer på samverkan med uppdragskommuner samt 

de relevanta verksamheter som kommer i kontakt med samt även erbjuda möjlighet att 

diskutera ärenden. 

Kriscentrum kommer eventuellt att erbjuda Kriminalvården RVP-partnerkontakt samt att 

personer som avslutar RVP – Relationsvåldsprogrammet får erbjudande att fortsätta sitt arbete 

att förändra beteende mot våldsfrihet på Kriscentrum. 

Kriscentrum kommer att fortsätta och färdigställa utbildningen av vårdcentralerna Vilan och 

Vä gällande kunskap om VNR samt hur man ställer frågan om våld och motiverar till stöd. 

Kriscentrum kommer att fortsätta delta i Linnéuniversitetets studie om vad som ger effekt i 

stödsamtal. 

 

Kristianstad 2022-03-02  

Michael af Geijersstam Ottow 

Enhetschef 
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1 Inledning 

Våra medarbetare gör skillnad varje dag! Alla invånare i kommunen kommer 

på ett eller annat sätt i kontakt med våra medarbetare dagligen. Det kan till 

exempel vara i skolbänken, stöd och omvårdnad om man är äldre, genom att 

vistas i våra fina utemiljöer, på fritiden med kultur- och idrottsaktiviteter, när 

man ska bygga sitt drömhus eller när det är tufft i livet och man behöver stöd 

av olika slag. Hur vore livet för invånarna om inte medarbetarna i 

kommunen gjorde ett gott jobb? Med andra ord så är medarbetarna den 

viktigaste resursen vi har.  

För att följa upp hur vi strategiskt arbetar med att ta tillvara på denna 

personella kraft så tar vi årligen fram den personalekonomiska 

redovisningen. I redovisningen tar vi fram personella beräkningar som 

hjälper oss att vidare skapa ett hållbart arbetsliv. 

 Händelser under 2021 

Totalt antala tillsvidareanställda årsarbetare var under året 1011 vilket är en 

ökning med 36 årsarbetare sedan 2020. Antal anställda har ökat med 30 

personer, från 1069 till 1099. 

Sjukfrånvaron har minskat något sedan 2020. Dock en ökningg inom 

förvaltningen Hälsa och omsorg vilket kan förklaras av den pågående 

pandemin. 

Under 2021 har den totala mertiden ökat i förhållande till 2020, vilket är ett 

spår av pandemin. 

Kostnaden för resa med egen bil har minskat betydligt under året.  

 Händelser de närmaste åren 

Kompetensförsörjning är en utmaning framöver. Vi behöver arbeta aktivt 

med att attrahera, rekrytera och framförallt att behålla medarbetare.  

Vi ska fortsätta att arbeta proaktivt för att få friska medarbetare. Detta 

genom kompetensutveckling för chefer, ett nära samarbete med 

företagshälsovård och den enskilde individen samt genom en tydlig 

rehabiliteringsprocess. 

Genom ett nytt HR-system samt flertal andra system hoppas vi på att flertal 

processer ska digitaliseras och underlätta för verksamheterna. 

 Metod 

Statistiken till denna personalekonomiska redovisning är hämtad från 

personalsystemet HRM, Devis samt Actiway. Den statistik och de 

bearbetningar som redovisas vad gäller anställda i kommunen avser i 

samtliga fall det förhållande som gällde vid mättillfället den 31 december 

2021.  

Redovisningen har könsuppdelad statistik för att på detta sätt synliggöra 

eventuella skillnader mellan kvinnor och män bland annat när det gäller lön 

och sysselsättningsgrad.  

Materialet är, om inte annat anges, avgränsat till de anställda som är 

månadsavlönade, det vill säga de som arbetar både heltid och deltid med 

anställningsform tillsvidare samt för visstid. Med visstid innebär att en 

person är anställd på vikariat eller på allmän visstidsanställning, AVA, där 
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individen är månadsavlönad. Det sker oftast om den tidsbegränsade 

anställningen är tre månader eller längre. Observera att 

avrundningsprincipen används vid framräknade av procenttal samt vid till 

exempel årsarbetstid. Det medför att differensen inte alltid blir noll eller 100 

procent vid addering. En medarbetare kan ha flera anställningar. I dessa fall 

kommer antalet anställningar att räknas istället för personer. 

2 Personalstruktur 

Avsnittet redogör för antalet tillsvidareanställda samt tidsbegränsade 

anställningar under 2021. Då förvaltningsorganisationen ändrades den 1 april 

2021 blir jämförelsen på förvaltningsnivå mellan åren inte helt rättvis. 

 Tillsvidareanställda årsarbetare per förvaltning  

Den 31 december 2021 har Osby kommun 1011 tillsvidareanställda 

årsarbetare, en ökning med 36 årsarbetare. Antal tillsvidareanställda vid 

mättillfället var 1099 anställda exkl. deltidsbrandmän och brandvärnsmän. 

Det motsvarar en ökning med 30 personer jämfört med föregående år.  

 

 
Diagram 1. Årsarbetare fördelat/förvaltning 

 

Förvaltning 
Års-

arbetare 

Års-

arbetare 

% 

Års-

arbetare 

Års-

arbetare 

Års-

arbetare  
Antal personer  

 
  2021 2021 2020 2019 2018 2021 2020 2019 2018  

Arbete och välfärd 62 6%       64       
 

Barn och utbildning 446,5 44% 471,2 478,5   471 496 503    

Hälsa och omsorg 341,1 34% 352,4 363   390 408 423    

Samhällsbyggnad 109,5 11% 99,7 95,9   120 109 105    

Kommunstyrelse-

förvaltning 
52,4 5% 51,8 50,6   

54 56 52 
   

Summa 1011,5 100% 975,1 998 1043,3 1099 1069 1083 1142  

 Tabell 1. Årsarbetare/förvaltning 

Minskning av antal medarbetare har skett inom förvaltningarna Barn och 

utbildning och Hälsa och omsorg. Vilket kan förklaras av förändringen av 

förvaltningsorganisationen.  

62; 6%

446,5; 44%

52,4; 5%

341,1; 34%

109,5; 11%

ÅRSARBETARE/FÖRVALTNING

Arbete och välfärd

Barn och utbildning
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2.1.1 Fördelning kvinnor och män per förvaltning 

Förvaltning 
Totalt 

2021 
Kvinnor Män 

% 

kvinnor 

Totalt 

2020 
Kvinnor Män 

Totalt 

2019 
Kvinnor Män 

Arbete o Välfärd 64 54 10 84%             

Barn och 

utbildning 
471 367 104 78% 496 389 107 503 395 108 

Hälsa och 

omsorg 
390 357 33 92% 408 380 28 423 393 30 

Samhällsbyggnad 120 83 37 69% 109 78 31 105 84 21 

Kommunstyrelse-

förvaltning 
54 38 16 70% 56 35 21 52 29 23 

Summa 1099 899 200   1069 882 187 1083 901 182 

Tabell 2. Könsfördelning/förvaltning 

 
Diagram 2. Tillsvidareanställda fördelat på män och kvinnor 

Männens procentandel har sedan mätningarna började år 1998 varierat 

mellan 17% och 19 %. 

 

2.1.2 Genomsnittlig ålder kvinnor och män 

  2021 2020 2019 2018 2017 2016 

Genomsnittlig 

ålder för kvinnor 
46,1 47,8 47,3 47 46,4 46,6 

Genomsnittlig 

ålder för män 
44,8 46,5 46,4 46,5 45,7 45,6 

Genomsnittlig 

ålder för kvinnor 

och män 

45,9 47,6 47,1 47 46,3 46,3 

Tabell.3 Genomsnittlig ålder 

Utifrån tabellen kan vi utläsa att den genomsnittliga ålderna har blivit lägre 

jämfört med tidigare år då åldern har legat på ungefär det samma.  

82%

18%

FÖRDELNING KVINNA/MAN

Kvinna

Man



Osby kommun 
Datum 

2022-02-14 
Referens 

DNR: KS/2022:106  
Sida 

6(23) 

 

 

          
Diagram 3. Åldersfördelning i procent 

Utifrån diagrammet ovan kan vi utläsa att de åldersgrupper som har ökat 

något är åldersgrupperna från 19-39 år. Hälften av alla tillsvidareanställda 

har en ålder mellan 40-59 år.  

 Tidsbegränsade anställningar  

Utöver de tillsvidareanställda har kommunen timavlönad personal och 

tidsbegränsade anställningar med månadslön. Den kommunala verksamheten 

måste fungera även när ordinarie personal har semester, är sjuka eller 

föräldralediga. Timavlönad är den som är anställd kortare tid än tre månader 

eller arbetar mindre än 40%. 

Tim-

anställda 

Antal timmar Antal årsarbetare Kostnad Tkr exkl PO 

2021 2020 2019 2018 2021 2020 2019 2018 2021 2020 2019 2018 

Summa 222217 217248 208048 191740 130,7 127,8 122,4 112,8 32291 30726 28915 25358 

Tabell 4. Anställda med timlön 

Det har skett en ökning av antalet timavlönade under 2021 jämfört med 2020 

med 2,9 årsarbetare. Ökningen kan förklaras av pandemin vilken har medfört 

att verksamheterna har behövt anställa fler timanställda för att täcka behovet 

vid ordinarie personals frånvaro. Diagrammet nedan visar fördelning per 

förvaltning. En minskning av timavlönade har skett inom 

Samhällsbyggnadsförvaltningen medan en ökning har skett inom övriga 

förvaltningar. 

 

Diagram 4. Antal timmar per förvaltning 
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Diagram 5. Fördelning timavlönade/förvaltningen i % 

Hälsa och omsorg är den förvaltning som har flest timavlönade men det är 

också en förvaltning som är kräver bemanning dygnet runt.  

Anställningsform 

Antal 

timmar 

2021 

Årsarb 

2021 

Antal 

timmar 

2020 

Årsarb 

2020 

Antal 

timmar 

2019 

Årsarb 

2019 

Antal 

timmar 

2018 

Årsarb 

2018 

AVA 13516 7,9 9328 5,5 22396 10,7 24761 14,6 

Vikariat 170316 100,2 163825 96,4 131256 63 118366 69,6 

PAN 18595 10,9 18596 10,9 18778 11 18947 11,1 

Timlön övriga 19790 11,6 25499 15 35948 21,1 29667 17,5 

Tabell 5. Antal timmar och antal årsarbetare fördelat på anställningsform. 

Den största ökningen har skett inom anställningsformen timavlönad vikariat. 

Även timavlönad inom anställningsformen allmän visstidsanatällning har 

ökat. Förvaltning Hälsa och omsorg är den förvaltning som har flest 

anställda inom gruppen timavlönad vikariat, 87 årsarbetare (148 313tim). 

Inom anställningsformen timavlönad övriga är det Barn och 

utbildningsförvaltningen som har flest timanställda, 10 årsarbetare (17 123 

tim). 

2.2.1 Tidsbegränsat anställda med månadslön 

Tidsbegränsat anställda med månadslön är de som har en anställning som 

omfattar minst tre månader och en sysselsättningsgrad på minst 40%. 

Tidsbegränsade 

anställningar  

Antal årsarbetare Antal anställda 

 

2021 2020 2019 2018 2021 2020 2019 2018  

Summa  122 112 147 151 139 126 167 174  

Tabell 6. Tidsbegränsat månadsanställda 

Utifrån tabellen ovan kan vi utläsa att det har skett en ökning med 10 

årsarbetare av tidsbegränsade månadsanställda. 

Tabellen nedan visar vilken anställningsform de tidsbegränsade 

månadsanställda har. En ökning  har skett inom samtliga anställningsformer 

förutom inom anställningsformen ”Arbetstagare som har fyllt 67 år”.  

18%

76%

1%

5%

0,4%
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Anställningsform 
Årsarb 

2021 

Årsarb 

2020 

Årsarb 

2019 

Årsarb 

2018 

AVA 20,2 19,2 24,9 21 

Vikariat 18,9 17 32,5 43,7 

Tidsbegränsad anst enl skollag 44,2 38,6 46,7 31,4 

Arbetstagare som fyllt 67 år 3,4 3,5 3,9 1,2 

Viss bestämd arbetsuppgift 35,1 33,5 35,6 50,2 

Totalt 121,8 111,8 143,6 151 

Tabell 7. Tidsbegränsat månadsanställda/anställningsform 

Fördelning/Förvaltning 
Antal anst 

2021 

Antal anst 

2020 

Antal anst 

2019 

Barn och utbildning  81 75 93 

Kommunstyrelseförvaltning  7 4 9 

Samhällsbyggnad 11 12 13 

Hälsa och omsorg 34 35 53 

Arbete och välfärd  6     
Tabell 8. Antal tidsbegränsat månadsanställda/förvaltning 

Inom Samhällsbyggnad är det främst allmän visstidsanställning och 

anställningsformen viss bestämd arbetsuppgift som är de dominerande 

anställningarna. Inom Hälsa och omsorg består anställningarna till största 

delen av vikariat samt viss bestämd arbetsuppgift. Inom Barn och utbildning 

består de tidsbegränsade anställningarn av allmän visstidsanställning och 

tidbegränsad enligt skolagen. Anställningarna inom 

Kommunstyrelseförvalntingen består till största del av allmän 

visstidsanställning. Inom Arbete och välfärd består anställningarna av viss 

bestämd arbetsuppgift.  

2.2.2 Feriepraktik 

Kommunen ser det som värdefullt att årligen ge ungdomar en inblick i vad 

arbete inom de olika kommunala verksamheterna innebär. Det är också ett 

sätt att möta det framtida rekryteringsbehovet.  

Under 2021 anordnades feriepraktik för 86 ungdomar födda 2004, 2005. 

(2020:92, 2019:88, 2018:104, 2017:120, 2016:129, 2015:135, 2014:129, 

2013:90, 2012:94, 2011:120).  

Praktikperioden omfattade en period om 2 veckor och 8 timmar/dag 

alternativt 3 veckor och 5 timmar/dag. Fördelning av platserna skedde 

genom lottning. Till dessa sökte 177 ungdomar, 65 st ungdomar födda 2004,  

92 st ungdomar födda 2005 och 20 st ungdomar födda annat år. (2020:169, 

2019:179, 2018:164, 2017:160, 2016:170, 2015:173, 2014:186, 2013:174, 

2012:166, 2011:143). 

2.2.3 Anställning i arbetsmarknadsåtgärd 

  2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 

Lönebidrag 8 15 36 26 8 7 6 

Trygghetsanställning 15 8 2 3 19 14 15 

Nystartsjobb 35 18 18 4 4 5 3 

Utvecklingsanställning 4 4 - 0 10 11 3 

Biträdesersättning - - 2 3 5 7 6 

Särskilt förstärkt  

anställningsstöd/extra tjänster 

 

5 

 

15 

 

5 

 

32 

 

23 

 

4 

 

4 

Anordnadsbidrag/Introduktion 1 - 3  -  - 11 - 
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Totalt 68 60 66 65 51 67 55 

Tabell 9. Anställning i arbetsmarknadsåtgärd 

3 Personalomsättning 

 Antal tillsvidareanställda som slutat 

Orsak 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 

Pensionsavgång 20 29 18 25 24 29 27 28 

Egen 

uppsägning, 

dvs slutat anst. i 

kommunen 

60 56 82 122 105 98 59 39 

Arbetsbrist och 

annan orsak   
15 13 14 19 15 7 5 13 

Totalt 95 98 114 166 144 134 91 80 

Tabell 10. Antal tillsvidareanställda som slutat 

Den totala personalomsättningen under 2021 motsvarar 8,6 %, vilket är en 

minskning jämfört med 2020. (2020 -9,2%, 2019-10,5%, 2018-14,5%, 2017- 

12,8%, 2016-12,7% , 2015 - 9%, 2014 - 8,2 %. Annan orsak kan innebära 

uppsägning pga av arbetsbrist, överenskommelser, medarbetare har avlidit.  

Av de 8,6 % personalomsättning avser 5,6 % egen uppsägning. (2020-5,2%, 

2019-7,6%2018-10,7%, 2017-9,3%, 2016-9,3%, 2015 – 5,8%, 2014- 4 %, 

2013 - 3,2 %). 

Av de yrkesgrupper som slutat på egen begäran var den procentuellt högsta 

avgången bland undersköterskor, lärare och sjuksköterskor. 

Medelåldern på de som slutat på egen begäran var 43,1 år, (2020 – 42,6 år, 

2019 - 42,4 år). 

 Prognos – Pensionsavgångar  

 

Diagram 6. Pensionsavgångar 2022-2029 

Prognosen bygger på att pensionering sker vid 65-års ålder. De som arbetar 

kvar efter 65 år ingår i prognosen. 

Exempel på grupper som i prognosen 2022-2029 har stor procentuell andel 

av pensionsavgångarna och samtidigt utgörs av många individer i gruppen 

är: Undersköterskor, barnskötare, förskollärare, lärare och chefer. 

Under 2021 var pensionsavgången totalt 20 personer därav 3 personer - 63 

år, 6 personer - 64 år, 5 personer - 65 år, 3 person - 66 år, 2 personer - 67 år 

och 1 person – 68 år.  
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Snittålder vid pensionering blir då 64,95 år, vilket skiljer sig från 2020 då  

snittålder var 64,4 år (2019:64,9 år). 

 Pensionsförmån 80-90-100 

I Osby kommun finns möjlighet att från 63-års ålder ansöka om 

pensionsförmånen 80-90-100 vilket innebär att medarbetaren arbetar 80%, 

får lön för 90% och kompenseras till KPA med 100% av sin tidigare 

sysselsättningsgrad fram till den månad medarbetaren fyller 65 år.  

Totalt har 20 medarbetare nyttjat pensionsförmånen under 2021. En 

minskning med 1 person från 2020 (2020:21, 2019:12, 2018:13, 2017:7) 

Kostnaden uppkommer till 371 857 kr jämfört med 2020 då kostnaden 

uppkom till 417 837 kr (2019:251 619 kr). 

 Annonsering och rekrytering 

Totalt har kommunen under 2021 haft 235 annonser omfattande 273 

befattningar. Antal annonser tidigare år: (2020:206, 2019:178, 2018:188, 

2017:265, 2016: 264, 2015: 216, 2014:184, 2013:112. Annonsering har gällt 

både tillsvidareanställningar och vikariat.  

Förvaltning 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 

Total kostnad 

exkl. moms 

34,6 111,0 34,6 7,0 115,2 276,8 207,8 200,8 235,0 

Tabell 11. Vad kostar annonsering? Uppgifter har hämtats från ekonomisystemet. 

 

I redovisningen syns enbart annonskostnader via sociala medier, tidningar,  

rekryteringsverktyget Offentliga jobb och ev kostnad för rekryteringsföretag.  

Kostnader för rekryterings- och annonseringsverktyget Visma-Offentliga 

jobb uppgår under 2021 till 34 673 kr (2020:33 410 kt) 

De osynliga kostnaderna framgår inte på samma sätt utan där får beräkningar 

ske för den tid som åtgår för alla deltagande i processen. Det kan vara tid för 

förberedelser av intervju, urvalsprocessen, deltagande i intervju, 

referenstagning, MBL-förhandling och introduktion.  

Osby kommuns hemsida och marknadsföring via sociala medier är en viktig 

källa för att ge sökande en bra och aktuell information om olika 

intresseområden samt ge den sökande en positiv bild av kommunen som 

arbetsplats.  

4 Resursanvändning 

Under denna rubrik redovisas arbetstid, frånvaro och frisknärvaro. 

 Tillsvidareanställda per heltid/deltid 

Den genomsnittliga kontrakterade sysselsättningsgraden för samtliga 

tillsvidareanställningar är 92,5%, vilket innebär att sysselsättningsgraden har 

ökat år för år. (2020 – 91,5%, 2019 – 91,2%, 2018 – 91%, 2017 – 92%, 2016 

– 90,9%, 2015 – 90,1%, 2014 – 89,1%, 2013 - 88,2%).  

Den genomsnittliga sysselsättningsgraden för kvinnor är 92 % och för män 

95% (2020 – 90,3% för kvinnor och  95,3% för män, 2019 - 90,4% för 

kvinnor och 95,3% för män, 2018 – 90,2% för kvinnor och 94,5% för män, 
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2017 – 90,4 för kvinnor och 95,4 för män, 2016 – 89,8% för kvinnor och 

95,4% för män). 

Antal heltidsanställda motsvarar 67 % av samtliga tillsvidareanställda. (2020 

– 63,7%, 2019 – 62,9%, 2018 – 62,8%, 2017 – 64%, 2016 - 62%, 2015 – 

60%, 2014 – 57,2%, 2013 – 55,9 %). Av de som var anställda 31 december 

2021 hade 85 % tjänstgöringsgrad högre än 75 % (2020 – 79,4%, 2019 – 

82%, 2018 – 80,5%, 2017 – 86,7, 2016 – 79,3%). 

4.1.1 Antal tillsvidareanställda fördelat på tjänstgöringsgrad 

Totalt 2021 
2021 i 

% 
2020 

2020 i 

% 
2019 

2019 i 

% 
2018 

2018 i 

% 
2017 

2017 i 

% 

100% 736 67% 682 64% 681 63% 717 63% 721 64% 

76-99 % 195 18% 201 19% 207 19% 202 18% 192 17% 

51-75% 138 13% 155 15% 161 15% 187 16% 186 16% 

0-50 % 30 3% 31 3% 34 3% 36 3% 33 3% 

Summa 1099 100% 1069 100% 1083 100% 1142 100% 1132 100% 

Tabell.12 Antal anställda fördelat på tjänstgöringsgrad 

4.1.2 Antal tillsvidareanställda kvinnor/män fördelat på tjänstgöringsgrad 

Män 2021 
2021 i 

% 
2020 

2020 i 

% 
2019 

2019 i 

% 
2018 

2018 i 

% 
2017 

2017 i 

% 

100% 164 82% 153 82% 151 83% 163 81% 167 83% 

76-99 % 20 10% 15 8% 16 9% 21 10% 18 9% 

51-75% 11 6% 14 7% 8 4% 11 5% 12 6% 

0-50 % 5 3% 5 3% 7 4% 7 3% 5 2% 

Summa 200 101% 187 100% 182 100% 202 100% 202 100% 

Tabell 13. Antal män fördelat på tjänstgöringsgrad 

Kvinnor 2021 
2021 i 

% 
2020 

2020 i 

% 
2019 

2019 i 

% 
2018 

2018 i 

% 
2017 

2017 i 

% 

100% 574 64% 529 60% 530 59% 554 59% 554 60% 

76-99 % 175 19% 186 21% 191 21% 181 19% 174 18,50% 

51-75% 127 14% 141 16% 153 17% 176 19% 174 18,50% 

0-50 % 23 3% 26 3% 27 3% 29 3% 28 3% 

Summa 899 100% 882 100% 901 100% 940 100% 930 100% 

Tabell 14. Antal kvinnor fördelat på tjänstgöringsgrad 
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 Arbetad tid och frånvaro 

4.2.1 Frånvaro och arbetad tid i procent av överenskommen arbetstid 

Diagram 7. Fördelning av överenskommen arbetstid 

 

Orsak 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 

Semester/ferie/uppehåll 9 9,2 10 9,8 9,9 9,5 10 

Sjukdom 5,9 6,4 5 5,2 5,8 7,5 6 

Vård av sjukt barn 4,1 3,6 3,8 3,8 3,3 4 3,5 

Föräldraledighet och 

övrig ledighet * 
2,4 2,2 2,3 3,1 3,5 3,5 3,5 

Summa frånvarotid 21,4 21,4 21,1 21,9 22,5 24,5 23 

Nettoarbetstid 79,6 78,6 78,9 78,1 77,5 75,5 77 

Tabell 15. Frånvaroorsak i procent 

* I övrig ledighet ingår bl a lagstadgad föräldraledighet samt föräldraledighet utöver den 

lagstadgade rätten. Kommunens tjänstledighetspolicy medger partiell ledighet tills barnet 

fyllt 12 år. I ledighet ingår även studielediga. 

Någon större skillnad av nettoarbetstiden har inte skett sedan 2020. 

Resultaten visar en minskning i gruppern sjukdom men en ökning i gruppen 

vård av sjukt barn.  

 Sjukfrånvaro 

Nyckeltal   2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 
 

Sjukfrånvaro, 

totalt * 
5,7 6,2 4,85 4,9 5,5 6,5 5,6 5,2  

Andel 

sjukfrånvaro 60 

dagar eller mer 

27,8 24,2 34,6 31,9 41,2 47,1 40,4 38,6  

Sjukfrånvaro för 

kvinnor 
5,9 6,6 5,4 5,5 6,1 7,2 6,1 6  

Sjukfrånvaro för 

män 
4,8 4,7 2,7 2,9 3,2 4,4 3,8 2,7  

Sjukfrånvaro i 

åldrarna 29 år eller 

yngre 

4 4,1 2,7 3 4,5 5,5 3,7 2,1  

Sjukfrånvaro i 

åldrarna 30-49 år 
5,6 6,8 4,8 4,6 4,8 6,3 5,2 4,6  

9% 5,9%

4,1%

2,4%

79,6%

Semester/ferie/uppehåll

Sjukdom

Vård av sjukt barn

Föräldraledighet och övrig
ledighet *

Nettoarbetstid
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Sjukfrånvaro i 

åldrarna 50 år eller 

äldre 

6,5 6,5 5,8 6,2 6,7 7,3 6,8 7  

Tabell 16, Nyckeltal sjukfrånvaro 

* Den totala sjukfrånvaron anges i procent av de anställdas sammanlagda ordinarie 

arbetstid. Övertid och fyllnadstid ingår inte i ordinarie arbetstid. Semester och kompledighet 

ingår i arbetstiden. 

Den totala sjukfrånvaron har minskat något i jämförelse med 2020. Andel 

sjukfrånvaro som är 60 dagar eller mer har ökat något sedan 2020.  

4.3.1 Sjukfrånvaro inom respektive förvaltning 

Förvaltning  

Total 

sjukfrånvaro  

2021 

Lång 

sjukfrånvaro 

2021 

Total 

sjukfrånvaro  

2020 

Lång 

sjukfrånvaro 

2020 

Total 

sjukfrånvaro  

2019 

Lång 

sjukfrånvaro 

2019 

Arbete o välfärd 4,7 9,3         

Barn o utbildning 5,9 29,3 6,1 25,9 4,7 35,5 

Kommunstyrelse-

förvaltningen 
1,9 21 4,8 19,8 2,9 0,3 

Samhällsbyggnad 5,9 29,5 5,9 26,5 3,8 31,82 

Hälsa o omsorg 7,2 25,6 6,3 20,1 5,6 36 

 Tabell 17, Sjukfrånvaro/förvaltning 

Den totala sjukfrånvaron har ökat inom Hälsa och omsorg, vilket kan 

förklaras av pandemin. Den ”långa” sjukfrånvaron, 60 dagar eller mer, har 

ökat något inom samtliga förvaltningar. Arbete och välfärd är en ny 

förvaltning och därav finns ingen jämförelse med tidigare år.   

4.3.2 Sjukfrånvarons kostnad  

  2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 

Kostnad 

inkl. PO 
6844 10121 6938 9684 8355 8326 7535 6210 

 Tabell 18. Kostnad för sjukfrånvaro (Tkr) 

Vid sjukfrånvaro betalar arbetsgivaren sjuklön, semesterersättning, 

arbetsgivaravgifter och eventuella kostnader för vikarie och 

övertidsersättning. Dessa kostnader är synliga.  

Det finns också s k osynliga kostnader som sjukadministration, förlorad 

arbetsinsats och eventuellt en kvalitetsförsämring.  

Deltidsfrånvaro kostar lika mycket som heltidsfrånvaro, eftersom semester 

och personalomkostnader beräknas som om den anställde varit i arbete på 

heltid. 

 Frisktal 

Frisktalet kan definieras som andelen tillsvidareanställda i procent som varit 

sjuka högst fem kalenderdagar under året. . Totalt antal tillsvidareanställda 

under 2021 var 1099 och av de hade 364 högst 5 kalenderdagars 

sjukfrånvaro jämfört med 2020 då det var 1069 tillsvidareanställda och av de 

hade 555 högst 5 kalenderdagars sjukfrånvaro. Frisktalet utifrån denna 

definition var 33,1 % 2021 (2020: 51,9%, 2019: 61,96%2018: 61,2% 2017: 

64,3%, 2016: 66,4%).   

Definieras frisktalet som andelen tillsvidareanställda, vilka inte haft någon 

sjukfrånvaro alls är det 256 tillsvidareanställda under året (2020:215, 
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2019:304, 2018: 319, 2017: 394, 2016: 285, 2015: 373 anst) och frisktalet 

23,2 % (2020:20,1%, 2019:28,1%, 2018: 27,9%, 2017: 33,8%, 2016: 27%). 

4.4.1 Frisktal fördelat per förvaltning 

Förvaltning  
Högst 5 kalenderdagar 
sjukfrånvaro i % 

Ingen sjukfrånvaro i % 

Arbete och Välfärd 33,4% 34,8% 

Barn och Utbildning 29,5% 21,9% 

Hälsa och Omsorg 27,7% 17,1% 

Kommunstyrelseförvaltningen 33,9% 43,4% 

Samhällsbyggnad 22,1% 29,5% 

Tabell 19. Frisktal i % /förvaltning  

 Företagshälsovård 

Osby kommun har avtal med företagshälsovården Feelgood. Detta är en av 

Sveriges största privatägda företagshälsovårder.  

Företagshälsovården är en viktig del i arbetsmiljöarbetet både ur ett 

förebyggande och åtgärdande perspektiv. Under rehabiliteringsprocesser kan 

företagshälsovården användas om sjukskrivningen beror på arbetsrelaterade 

orsaker. 

Företagshälsovården kan stötta medarbetare med hjälp av bland annat 

sjuksköterska, läkare och beteendevetare. Företagshälsovården anlitas också 

för ergonomiska genomgångar samt som organisationsstöd vid olika typer av 

arbetsrelaterade problem på arbetsplatser.  

Riktad arbetsmiljökartläggning har gjorts på en grundskola åk. 7-9. 

Under 2021 har totalt 47 rekvisitioner skickats till Feelgood för hjälp och 

stöd till medarbetare och chefer.Ärendena har varit blandade med allt från 

läkarkontakt till samtal med beteendevetare.  

 Friskvård 

I Osby kommun erbjuds alla tillsvidareanställda, samt tidsbegränsat anställda 

med en sammanhängande anställning om minst 6 månader, ett 

friskvårdsbidrag på 750 kr per år. 

Under 2021 tilldelades 1331 medarbetare bidraget varav 794 (739 st 2020) 

personer nyttjade förmånen. Detta motsvarar en nyttjandegrad på 55% vilket 

kan jämföras med 2020 års nyttjandegrad som var ca 60 %.  

De 794 medarbetare som använde bidraget gjorde det till en kostnad av 576 

825 kr. Under 2020 var det 729 medarbetare som använde bidraget och då 

till en summa av 519 400 kr. 

De aktiviter flest medarbetare valde att använda bidraget till var massage och 

behandlingar samt styrke- och konditionsträning. 
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Diagram 8. Valda friskvårdsaktiviteter 

 Hållbart medarbetarengagemang (HME) 

Under hösten 2021 genomfördes en enkätundersökning kopplat till 

medarbetarengagemang. Den primära avsikten med HME- enkäten är att 

utvärdera organisationens och dess chefers förmåga att skapa, tillvarata och 

upprätthålla ett tydligt medarbetarengagemang. Enkäten bestod av totalt nio 

frågor inom tre områden. Områdena var styrning, ledarskap och motivation. 

Frågorna är framtagna av Sveriges kommuner och regioner i samarbete med 

Rådet för främjande av kommunala analyser.  

Det sammantagna resultatet av samtliga frågeställningar utgör totalindex 

Hållbart medarbetarengagemang (HME). Nedan visas resultatet för HME-

undersökningen. (Indexvärde 0-100). Inom parentes resultatet för 2020. 

 

 

 

Total index   
84 (83)

Styrning  
83 (82)

Ledarskap 
84 (84)

Motvation 
84 (83)
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5 Löne- och arvodeskostnader  

 Personal- och pensionskostnader 

 

  2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 

Arvoden, sammanträdesers. 

förtroendevalda 

 

4,6 
4,2 4,7 4,1 3,9 4,1 4,5 

Övrig personal 533,9 498,6 483,2 482,3 467,8 426,3 477,4 

Kostnad exkl. arbetsgivaravgift 538,6 502,8 487,9 486,4 471,7 430,5 481,9 

Arbetsgivaravgifter 157,7 150,9 147,5 147,8 143,3 129,3 137,2 

Total personalkostnad 696,3 653,7 635,4 634,2 559,8 619,2 495,1 

Tabell 21. Personalkostnadernas utveckling (Mnkr) 

 

Personalkostnaderna har ökat sedan 2020. 

5.1.1 Total personalkostnad  

Personalkostnaderna motsvarar 69 % av verksamhetens totala kostnad för 

2021 (2020:66,7%, 2019: 67,6%, 2018: 66,2%, 2017: 65,3%, 2016: 62,5% 

2015: 67%, 2014: 64,0 %). 

 

5.1.2 Antal löneutbetalningar/månad i genomsnitt inkl förtroendevalda  

2021 2020 2019 2018 2017 2016 

1718 1681 1688 1711 1706 1629 

Tabell 22. Antal löneutbetalningar per månad i genomsnitt. 

 

 

 

 

 

 

  2021 2020 2019 2018 2017 2016 

Arvode till förtroendevalda 4614,4 4158,1 4742,8 4081,8 3905,5 4128,6 

Löner till arbetstagare 408456,2 375876,8 355047,2 353823,7 353634,9 323897,9 

Beredskapsarbete, 

arbetsmarknadsåtgärder 9727 
9801,4 9725,7 9501,1 4801,4 3686,5 

PAN och anhörigvårdare 3704,4  3118,8 2852,7 3031,8 3097 2938,9 

Deltidsanställda brandmän 5964,4  5177,3 5119,8 5135,5 4674,9 5002,1 

Uppdragstagare 375,6 9634,5 8458,8 7804,1 8197,7 8613,8 

Semesterlön 53173,6 48782,2 47338,7 47686 45109,6 40598,5 

Upplupen semesterlön 828,5  1573,5 -917,2 -565,4 2000,3 2457 

Sjuklöner 6844 10121,3 6938,2 7368,8 6357,3 6019,2 

Traktamente 8,5 5,5 53,8 53,6 63,6 60,2 

Bilersättning 272,3 390 607,5 717,4 855,8 835,6 

Arbetsgivaravgifter 157840,3 150913,3 147510,6 147770,3 143318,6 129331,2 

Övriga personalkostnader 

(pension, omkostners, 

utbildning, friskvård, annons, 

minnesgåva mm) 

44532,9 41937,2 

 

 

48020 

  

  

 

 

47733,8 

  

  

 

 

39008,8 

  

  

 

 

32231,4 

  

  

Totalt exkl avskrivnings-

kostnader  
696342,1 653723,7 635498,6 634142,5 559800,9 619197,6 
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 Total fyllnadstid/övertid för tillsvidareanställda och 
visstidsanställda 

Under 2021 har den totala mertiden ökat i förhållande till 2020. 

Orsak Timmar Årsarbetare 

  2021 2020 2019 2018 2021 2020 2019 2018 

Fyllnadstidsarbete 14059 10638 11798 11733 8,3 6,3 6,9 6,9 

Övertidsarbete enkel 1880 1535 1369 1902 1,1 0,9 0,8 1,1 

Övertidsarbete 

kvalificerat 
9413 5325 3713 3886 5,5 3,1 2,2 2,2 

Totalt 25352 17498 16880 17521 14,9 10,3 9,9 10,2 

Tabell 23. Total fyllnadstid/övertid för tillsvidareanställda och visstidsanställda. 

För omräkning av antal timmar till årsarbetare har årsarbetstid 1700 timmar använts. Se 

definitioner. 

 

Under 2021 har den totala mertiden ökat i förhållande till 2020, vilket kan 

förklaras av pandemin.    

5.2.1 Fyllnadstidsarbetet fördelar sig på olika orsaker 

Fyllnadstidsarbete per orsak 
Timmar 

2021 

Timmar 

2020 

Timmar 

2019 

Timmar 

2018 

Fyllnadstidsarbete, extra 

personalbehov 
7762 6456 6157 5710 

Fyllnadstidsarbete för 

tjänstlediga 
1483 814 1812 2065 

Fyllnadstidsarbete vid 

vikariat 
4814 3368 3829 3958 

Totalt 14059 10638 11798 11733 

Tabell 24. Fyllnadstidsarbete fördelat per orsak 

 

Fyllnadstidsarbete har ökat sedan 2020.  

5.2.2 Fyllnads- och övertidsarbete/ per förvaltning 

Fyllnads- och övertidsarbete 

per verksamhetsområde 

Timmar 

2021 

Timmar 

2020 

Timmar 

2019 

Timmar 

2018 

Arbete och välfärd 44       

Barn och utbildning 5175 4937 6116 6790 

Hälsa och omsorg 15689 9742 8068 7800 

Kommunstyrelseförvaltningen 1138 909 1176 1090 

Samhällsbyggnad 3306 1909 1520 1516 

Totalt 25352 17497 16880 17196 

Tabell 25. Total fyllnadstid/övertid för fördelat per förvaltning.  

 

Övertidsarbetet ökat inom samtliga förvaltningar sedan 2020. Inom Hälsa 

och omsorg har den ökat mest, inom Kommunstyrelseförvaltningen är 

mertiden främst inom räddningstjänsten.  

5.2.3 Ej uttagen kompledighet pga övertid/fyllnadstid i timmar  

Komp 2021 2020 2019 2018 2017 2016 

Summa timmar 4527 4825 4649 5632 6318 7166 

Tabell 26. Ej uttagen kompledighet pga övertid/fyllnadstid 

 

Skulden för ej uttagen kompledighet uppgår till 1,07 Mnkr vilket är en 

minskning mot 2020. (2020: 1,10 Mnkr, 2019: 1,08 Mnkr, 2018: 1,16 Mnkr).  
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5.2.4 Innestående flextimmar 

Flex 2021 2020 2019 2018 2017 2016 

Summa timmar 4565 4233 2244 2907 2584 1946 

Tabell 27. Innestående flextimmar 

 

Under 2016 infördes flex i personalsystemet, därmed är även denna skuld 

synlig numera. Skulden är 1,29 Mnkr för 2021. (2020: 1,13 Mnkr, 2019: 

0,68 Mnkr). 

 Semesterdagar som ersatts i pengar 

Syftet med semestern är att få vila och rekreation. Minst 20 semesterdagar 

ska tas ut under innevarande år. Personalen har enligt avtal mellan 25 och 32 

semesterdagar beroende på ålder. Möjlighet finns att spara upp till 30 

semesterdagar. Övertigande 30 dagar betelas ut. 

Totalt utbetalades 559 semesterdagar för 2021 (2020:675, 2019:298, 2018: 

611 dagar, 2017:176 dagar, 2016:151 dagar, 2015:161 dagar). 

5.3.1 Byte semesterdagstillägg 

Lokalt avtal har träffats med flertalet fackliga organisationer. Avtalet ger 

möjlighet för personal att byta ut semesterdagstillägg mot ledig tid. 126 

personer har använt sig av denna möjlighet under 2021. (2020:143, 

2019:138, 2018:148, 2017:137, 2016:105).   

 Kostnad för facklig verksamhet  

Facklig 

organisation 
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 

Kommunal 688 596 730 1003 847 1067 905 850 

Vision 7 29,4 18,5 39,5 25 72 88 73 

Lärarförbund 167 189 110 148 181 159 196 188 

Vårdförbund 6,5 12,5 1 2 8 7 10 18 

LR 91,8 41,8 43 61 44 79 58 50 

Övriga fack 11,3 11,8 5 0 5 5 27 21 

Gemensamma 

kostnader * 
0 0 0 0 214 198 187 189 

Totalt 971 939 907 1253 1471 1389 1400 1492 

Tabell 28. Facklig verksamhet kostnad i tkr inkl personalomkostnad 

*I gemensamma kostnader för hela ”fackens hus” ingår hyra och bevakning, telefon samt 

IT-kostnader. 

 

Kostnaderna för den fackliga verksamheten är beroende på vad som händer i 

kommunen. Är det stora omorganisationer, deltagande vid intervjuer av 

chefer m.m. påverkar det antal använda timmar. För de inre fackliga 

verksamheterna avsätts fyra timmar per medlem enligt centralt avtal från 

1976. 
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 Antal körda km, körning med egen bil 

Nedanstående tabell visar tjänsteresor (km) sedan 2019 . Här ser man tydligt 

pandemins påverkan. 
 

 2021 2020 2019 

Förändring i % 

sedan 2019 

Privatbil 62 100 114 210 173 205 -64% 

Fjärrtåg 28 416 41 090 132 769 -79% 

Flyg 4 656 2 208 170 780 -97% 

Skånetrafiken 44 215 34 365 68 486 -35% 

Summa km 139 387 191 873 545 240 -74% 

Tabell 29. Tjänsteresor i km 

  2021 2020 2019 2018 2017 2016 

Förvaltning 62100 94119 142736 174971 200397 181 782 

Förtroendevalda 8310 20091 30469 31171 23933 28 592 

Summa 70410 114210 173205 206142 224 330 194 469 

Tabell 30. Antal körda km  
 

 
Diagram 9. Antal km med privat bil i tjänst. 

 

Det totala antalet körda km med egen bil har minskat sedan 2020. För 

förvaltningarn är minskningen 32019 km vilket innebär en minskning på 

34%. Barn- och utbildningsförvaltningen har minskat antalet privatmil mest 

sedan 2019; med ca 6900 mil eller 71 %. 
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Diagram 10. Fördelning körning med egen bil/förvaltning. 

Kostnaderna för bilersättning under 2021 var 272 tkr (2020:390 tkr, 2019: 

610 tkr, 2018: 717 tkr, 2017: 847 , 2016: 820, 2015:702, 2014: 658 tkr). 

(inklusive ersättning till gode män där körersättning ersätts i belopp).   

Kommunen har tre bilar i bilpool för att minska resandet med egen bil och ge 

möjlighet för bl.a den personal som pendlar att låna bil för att kunna utföra 

sina uppgifter. Målet är att bilpoolen ska vara självfinansierad.  

Totalt hade 11 personer bilavtal (2020:9, 2019:9, 2018:14, 2017:15, 2016:15, 

2015:17, 2014:23). Bilavtal innebär att den anställde förbundit sig att ha 

egen bil och köra med den i tjänsten.  

6 Lönepolitik och löneöversyn 

 Lönepolitik och Löneöversyn  

Lönepolitiken ska motivera, engagera, utveckla och stimulera medarbetarna 

till goda arbetsinsatser, så att målen för verksamheten uppnås och individens 

utveckling främjas. Ett av målen för kommunens lönepolitik är att jämna ut 

löneskillnader mellan kvinnor och män för lika och likvärdigt arbete. 

Lönepolitiken ska också leda till att kompetenta medarbetare kan rekryteras 

och behållas i Osby kommun. Bedömningar som görs inför löneöversynerna 

ska resultera i en ansvarsfull och långsiktig utveckling med fokus på 

verksamhet, kvalitet och resultat. 

Syftet med individuell och differentierad lön är att uppmuntra till goda 

arbetsprestationer med hög kvalitet. Lönen bör öka med medarbetarens 

stigande ansvar, prestation och resultat. Bra prestationer som leder till hög 

måluppfyllelse och att verksamheten utvecklas ska belönas. 

 Medellön och medianlön för tillsvidareanställda  

  Totalt Kvinnor Män Skillnad % 

Medellön         

2021 31186 32312 27211  

2020 32169 31670 34418 8,7 

2019 29767 30364 27466 9,7 

2018 29013 29515 26977 8,7 

2017 29610 29023 32332 11,4 

2016 28886 28420 30846 8,6 

2015 27847 27289 30306 11,1 

2014 27090 26400 30092 14 

Medianlön         

2021 29500 26950 28890  

2020 29595 29000 33000   

2019 28100 28000 29398   

2018 27500 27300 29040   
2017 27150 26550 31400   

2016 26750 26200 29800   

2015 25850 25200 29400   

2014 25000 24500 29550   

Tabell 31. Medellön och medianlön för tillsvidareanställda. 
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 Anställningar per lönekategori 

 
Diagram 11 Anställningar per lönekategori för tillsvidareanställda.  
 

Inom intervallet  upp till 24 999 månadslön heltid finns 4,6 % av samtliga 

tillsvidareanställda jämfört med 2020 8% och 2019 då 13,6 %. Utökas 

intervallet till att omfatta upp till 29 999 kr omfattas 49,3 % av de totalt 1069 

tillsvidareanställda (50,8% 2020, 41,5% 2019).  

I gruppen som har lön > 45 000 omfattas 6,4 %  (5,6% 2020, 5,1 % 2019). 

Gruppen består av chefer på olika nivåer, controllers och 

verksamhetsutvecklare. 67% av gruppen är kvinnor (68,3% 2020, 70,9 % 

2019) 

Av de som är anställda som chefer med fullt ledningsansvar är 76 % kvinnor 

(76% 2020, 70,8% 2019, 72,2 % 2018). 
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7 Definitioner 

AID Arbetsidentifikation kommuner och landsting 

(AID) är ett system för gruppering av 

arbetsuppgifter. AID är avsedd för att kunna 

analysera lönebildningen på central och lokal 

nivå samt att ge underlag för viss planering. 

Därutöver ger statistiken allmän information om 

lönestrukturer, lönelägen, löneutveckling och 

sysselsättning.  

 

Anställning,visstid Visstidsanställningar är ett samlingsbegrepp för 

  tidsbegränsade anställningsformer där den 

  anställde anställs för en begränsad period.  

  Det kan vara vikariat för någon som är  

  frånvarande eller allmän visstidsanställning (

  AVA) som används vid tillfälliga arbetstoppar, 

  särskilda arbetsuppgifter eller vid projektarbeten. 

 

Anställning   En fysisk person kan ha flera befattningar, d.v.s. 

  anställningar. 

 

Konvertering Om en arbetstagare under en femårsperiod har 

varit anställd hos arbetsgivaren antingen i allmän 

visstidsanställning i sammanlagt mer än två år, 

eller som vikarie i sammanlagt mer än två år, 

övergår anställningen till en tillsvidareanställning. 

För den som haft anställning både som allmän 

visstidsanställning och vikariat krävs tre års 

anställning under en femårsperiod för 

konvertering till tillsvidareanställning.  

 

Kontrakterad- 

sysselsättningsgrad Den sysselsättningsgrad som personen är 

tillsvidareanställd på. Personen kan sedan ha 

tillfälliga utökningar alternativt vara tjänstledig 

på viss del. Begreppet kontrakterad 

sysselsättningsgrad används i personalsystemet fr 

o m 2009.  

 

Medianlön Den mittersta lönen”. Innebär att 50 % av 

individerna i gruppen har lägre eller samma lön 

som medianlönen. Medianlönen är inte lika 

känslig för extremvärden som t ex den aritmetiska 

medellönen. 

 

PO- pålägg   Pålägg för personalomkostnader, d.v.s.  

  lagstadgad arbetsgivaravgift och arbetsgivaravgift 

  enligt avtal. 

 

Årsarbetare Enligt Sveriges Kommuner och Landstings 

rekommendation beräknas årsarbeten efter 

närvarotimmar. Ett årsarbete motsvarar 1700 
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timmar. Måttet utgår från 44 arbetsveckor med 

38,5 timmar per vecka. 44 möjliga arbetsveckor 

erhålls genom att det totala antalet veckor (52) 

minskas i form av sex veckors semester och två 

veckor med helgdagar. Beräkningen bygger på 

schablonantagandet utslaget över flera kalenderår.  

 En årsarbetare definieras som en heltidsanställd. 

Två 50 %-iga anställningar blir en årsarbetare. 

 

Övertid/Fyllnadstid Arbetstid som fullgjorts utöver ordinarie 

arbetstidsmått för heltidsanställning. Fyllnadstid 

är arbetstid utöver arbetstidsmått för 

deltidsanställd.  
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Förslag till politisk organisation 2023-2026 
Dnr KS/2022:71 001   

 

Kommunledningsförvaltningen förslag till /Kommunfullmäktige/  

Förslag till beslut 

- 

Sammanfattning av ärende 

En arbetsgrupp bestående av förtroendevalda från samtliga partier har under perioden 
november 2021 till och med januari 2022 arbetat fram förslag till politisk organisation för 
mandatperioden 2023-2026.  Eventuella förändringar i den politiska organisationen 
kommande mandatperiod träder, efter beslut i Kommunfullmäktige, i kraft 1 januari 2023. 

Arbetsgruppen har träffats vid fem tillfällen och arbetet inleddes med en omvärldsanalys 
där den politiska organisationen i liknande kommuner redovisades för gruppen.  

Arbetsgruppens efterföljande diskussioner delas in i två huvudfrågor: 

- Nämnder och utskott; vilka nämnder ska finnas och hur ser deras ansvarområden 
ut 

- Antal ledamöter i nämnderna 

Arbetsgruppens diskussioner har sammanfattats och mynnat ut i de förslag som nu 
redovisas. 

Fyra olika förslag till nämndstruktur redovisas varav förslag 1 innebär att inga 
förändringar görs jämfört med dagens organisation. Därefter redovisas de förslag som 
lyfts i arbetsgruppen avseende antal ledamöter i nämnderna. 

Vid beslut om förändringar i den politiska organisationen bör varje nämnd få i uppdrag att 
anpassa styrande dokument såsom delegationsordningar och arbetsordningar till den nya 
organisationen. 

 

 

http://www.osby.se/


  Sida 
2(3) 

Beslutsunderlag 

Bilaga 1 -Förslag till politisk organisation 2023-2026 daterad 2022-02-13. 

Bilaga 2 – Antal ledamöter i nämnderna – nuvarande organisation daterad 2022-02-13 

Bilaga 3 – Beskrivning av möjliga konsekvenser av förslag till politisk organisation 
daterad 2022-02-14 

Ärende 

Inför mandatperioden 2023-2026 har en arbetsgrupp bestående av förtroendevalda från 
samtliga partier arbetat fram förslag till politisk organisation mandatperioden 2023-2026. 
Arbetsgruppen har fokuserat på två huvudfrågor;  

- Nämnder och utskott (nämndstruktur) 

- Antal ledamöter i nämnderna  

Nämnder och utskott 

Arbetsgruppens diskussioner har sammanfattats i fyra olika förslag till nämndstruktur. I 
bilaga 1 redovisas organisationsskisser. 

- Förslag 1 – Oförändrad organisation nämnder och utskott 

o Antalet nämnder och nämndernas ansvarsområden förändras inte.  

- Förslag 2 – Arbete- och välfärdsnämnd inrättas 

o Arbete- och välfärdsnämnd med tillhörande arbetsutskott inrättas. Arbete- 
och välfärdsnämnden övertar ansvaret för frågor som handläggs av Arbete 
– och välfärdsförvaltningen från Kommunstyrelsen. 

o I övrigt inga förändringar. 

- Förslag 3 – Arbete- och välfärdsnämnd inrättas och samhällsbyggnadsfrågor 
flyttas till Kommunstyrelsen 

o Arbete- och välfärdsnämnd med tillhörande arbetsutskott inrättas och 
övertar ansvaret för de frågor som handläggs av Arbete – och 
välfärdsförvaltningen från Kommunstyrelsen. 

o Kommunstyrelsen ansvarar för samhällsbyggnadsfrågor vilket innebär att 
det i förslaget inte finns en Samhällsbyggnadsnämnd.  

o I övrigt inga förändringar. 

- Förslag 4 – Samhällsbyggnadsfrågor organiseras under Kommunstyrelsen 

o Kommunstyrelsen ansvarar för samhällsbyggnadsfrågor vilket innebär att 
det i förslaget inte finns en Samhällsbyggnadsnämnd.  
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o I övrigt inga förändringar. 

 

Utöver ovanstående fyra förslag har följande delförslag lyfts i arbetsgruppen: 

o Utvalda strategiska frågor flyttas från Samhällsbyggnadsnämndens till 
Kommunstyrelsen. Ytterligare utredning krävs för att definiera vilka frågor 
som kan vara aktuella.  

o Planfrågor flyttas från Samhällsbyggnadsnämnden till Miljö- och 
byggnämnden. 

 

Antal ledamöter i nämnderna 

Följande förslag har lyfts i de diskussioner arbetsgruppen fört: 

- Antalet ledamöter och ersättare ändras inte. 

- Antalet ledamöter minskas i samtliga eller utvalda nämnder utifrån uppdragets 
omfattning. 

- Antalet ersättare i nämnderna och utskotten halveras. 

- Antalet ledamöter förändras om nämndens ansvarsområden ändras. 

Nuvarande antal ledamöter i nämnderna redovisas i bilaga 2. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Beslutet skickas till  

Petra Gummeson  Johanna Lindhe  
Kommundirektör  Administrativ chef  



 

Besöksadress Västra Storgatan 35 
Postadress Kommunstyrelseförvaltning 
 283 80 Osby 

Telefon 0479-52 80 00 vx 
Fax 0479-52 52 81 86 

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

Organisationsnr 212000-0902  
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Antal ledamöter och ersättare i nämnder och utskott – 
nuvarande organisation 

  
Ledamöter 

nämnd 
Ersättare 
nämnd 

Ledamöter 
utskott 

Ersättare 
utskott 

Kommunstyrelsen 13 13 5 5 
Barn- och utbildningsnämnd 9 9 4 4 
Hälsa- och omsorgsnämnd 9 9 4 4 
Samhällsbyggnadsnämnd 7 7 3 3 
Miljö- och byggnämnd 5 5 - - 
Överförmyndare 1 1 - - 
Valnämnd 7 7 - - 



Bilaga 1

Förslag till politisk organisation 2023-2026

-
nämnder och utskott

2022-02-13



Förslag 1-4 - nämndstruktur

• Samtliga förslag till nämndstruktur visar nuvarande antal 

ledamöter och ersättare och ska inte ses som nytt 

förslag till antal ledamöter och ersättare.

• I de fall nämnden/utskottet inte finns idag anges inte 

antal ledamöter.

2022-02-15 Sida 2
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Ärendeberedning

2022-02-15 Sida 5

Plangrupp

Samordnings

-grupp

Förslag 3
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Arbetsutskott

(4+4)

Hälsa- och 
omsorgsnämnd (9+9)

Kommunstyrelse 
(13+13)

Arbetsutskott (5+5)

Personaldelegation 
(3+3)

Näringslivsråd (5+5)

Lokalt 
brottsförebyggande 

råd (2)

Miljö- och byggnämnd 
(5+5)

Överförmyndare (1+1)
Valnämnd

(7+7)

Valberedning

Revision

Tillfälliga beredningar

Ärendeberedning

2022-02-15 Sida 6

Plangrupp

Samordnings

-grupp

Förslag 4
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Kommunstyrelseförvaltning 
Johanna Lindhe, 0479-52 84 51 
johanna.lindhe@osby.se 

 
 

 
 

 
  

 

Bilaga 3 - Beskrivning av möjliga konsekvenser av 
förslag till politisk organisation 2023-2026 

Förslag 1 
Förslag 1 innebär att nuvarande politiska organisation behålls och därmed 
görs inga förändringar. 
 

Förslag 2 
Arbete- och välfärdsnämnd med tillhörande arbetsutskott inrättas. 
 
Följande möjliga konsekvenser har identifierats: 

- En Arbete- och välfärdsnämnd ger ökade möjligheter för 
förtroendevalda att fördjupa sig i Arbete och välfärds lagstiftning och 
ärenden. 

- Förslaget innebär relativt många nämnder jämfört med liknande 
kommuner.  

- Antalet nämnder ökar vilket ger fler ledamöter och därmed platser att 
tillsätta samt högre kostnader för arvoden. 

- Fler nämnder kräver mer administrativa resurser för hantering av 
sammanträden, utskick med mera. 

Förslag 3 
Arbete- och välfärdsnämnd med tillhörande arbetsutskott inrättas. 
Samhällsbyggnadsfrågor organiseras under Kommunstyrelsen. 
 
Följande möjliga konsekvenser har identifierats: 
 

- Oförändrat antal nämnder och platser att tillsätta. 
- En Arbete- och välfärdsnämnd ger ökade möjligheter för 

förtroendevalda att fördjupa sig i Arbete och välfärds lagstiftning och 
ärenden. 

- Kommunstyrelsen hanterar inte Arbete och välfärds ärenden.  
o Minskat behov av detaljkunskap i arbete- och välfärdsfrågor. 

- Kommunstyrelsen hanterar Samhällsbyggnadsärenden. 
o Kräver djupare detaljkunskaper i Samhällsbyggnadsärenden 

hos Kommunstyrelsens ledamöter. 



Osby kommun 
Datum 
2022-02-14 

      
      

Sida 
2(2) 

o  Mer tid behöver avsättas till Kommunstyrelsens 
sammanträden 

- Ökad insyn för Kommunstyrelsen i samhällsbyggnadsfrågor 
- Samhällsbyggnadsärenden passerar färre instanser i de fall ärendet 

ändå kräver hantering i Kommunstyrelsen 
o Kortare ärendeflöden och snabbare hantering 
o Snabbare återkoppling till invånare 

 
 

Förslag 4 
Samhällsbyggnadsfrågor organiseras under Kommunstyrelsen. 
 
Följande möjliga konsekvenser har identifierats: 
 

- Färre nämnder. 
- Kommunstyrelsen hanterar fler ärenden och uppdraget blir mer 

omfattande. 
o Kräver djupare detaljkunskaper hos Kommunstyrelsen 

ledamöter i Samhällsbyggnadsfrågor 
o  Mer tid behöver avsättas till Kommunstyrelsens 

sammanträden 
 

- Ökad insyn för Kommunstyrelsen i samhällsbyggnadsfrågor 
- Samhällsbyggnadsärenden passerar färre instanser i de fall ärendet 

ändå kräver hantering i Kommunstyrelsen 
o Kortare ärendeflöden och snabbare hantering 
o Snabbare återkoppling till invånare 

- Färre nämnder kräver färre administrativa resurser för hantering av 
sammanträden, utskick med mera. 
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Återrapportering kommunstyrelsens beslut perioden 2021-07-01 
– 2021-12-31 
Dnr KS/2022:104 000   

 

Kommunstyrelseförvaltningen förslag till Kommunstyrelsen  

Förslag till kommunstyrelsens arbetsutskott 

- Återrapportering av kommunstyrelsens beslut för perioden 2021-07-01 – 2021-12-
31, godkänns. 

Barnkonsekvensanalys 
Ärendet berör inte barn. 

Sammanfattning av ärendet 
I enlighet med reglementet för Osby kommuns nämnder mandatperioden 2019–2022 ska 
en återrapportering ske av de av kommunstyrelsen beslutade uppdrag till nämnder och 
tjänstepersoner återrapporteras två gånger varje år. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse ”Återrapportering av kommunstyrelsens beslut 2021-07-01 – 2021-12-
31”, daterad den 18 mars 2022 från kommunsekreterare Robin Skoglund och tf. 
kanslichef Gunnar Elvingsson. 

Skrivelse ” Återrapportering av kommunstyrelsens beslut 2021-07-01 – 2021-12-31”, 
daterad den 17 mars 2022 från kommunsekreterare Robin Skoglund 

 

 

 

 

  

Beslutet skickas till  

Kommunsekreterare, Robin Skoglund 

 

Gunnar Elvingsson  Robin Skoglund  
Tf. Kanslichef  Kommunsekreterare  

http://www.osby.se/


2021-07-15

Återrapportering av kommunstyrelsens beslut perioden 2021-07-01 – 2021-12-31 

 

Återrapportering av perioden 2021-07-01-2021-12-31 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Ärende När gavs uppdraget? När ska detta 
verkställas/beslutas? 

Kommentarer: Verkställt/Ej verkställt 

     
     
     
     

 

 

 

Hälsa- och omsorgsnämnden  

Ärende När gavs uppdraget? När ska detta 
verkställas/beslutas? 

Kommentarer: Verkställt/Ej verkställt 

     
     
     

 

Barn- och utbildningsnämnden 

Ärende När gavs uppdraget? När ska detta 
verkställas/beslutas? 

Kommentarer: Verkställt/Ej verkställt 

Beslut gällande 
genomlysning av 

KS 2021-10-13, § 159 Återrapportering ska ske till 
kommunstyrelsen senast 
den 31 maj 2022 

Uppdragets slutdatum är 
efter återrapporteringen görs. 
Återrapportering av ärendet 

 



2021-07-15

gymnasieskolan SKR 
(KS/2021:315) 

kommer att göras vid nästa 
tillfälle. 

     
     
     

 

Miljö- och byggnämnden 

Ärende När gavs uppdraget? När ska detta 
verkställas/beslutas? 

Kommentarer: Verkställt/Ej verkställt 

     
     
     

 

 

 

Tjänstepersoner/politiker inom samtliga förvaltningar 

Ärende När gavs uppdraget? När ska detta 
verkställas/beslutas? 

Kommentarer: Verkställt/Ej verkställt 
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Återrapportering kommunfullmäktiges beslut perioden 2021-07-
01 – 2021-12-31 
Dnr KS/2022:103 000   

 

Kommunstyrelseförvaltningen förslag till Kommunfullmäktige  

Förslag till kommunstyrelsens arbetsutskott 
Förslag till kommunstyrelsen 

- Återrapportering för kommunfullmäktiges beslut för perioden 2021-07-01 – 2021-
12-31, godkänns. 

Barnkonsekvensanalys 
Ärendet berör inte barn 

Sammanfattning av ärendet 
I enlighet med kommunfullmäktiges arbetsordning, § 40 och reglementet för Osby 
kommuns nämnder mandatperioden 2019–2022 ska nämnderna två (2) gånger per år 
redovisa de av kommunfullmäktige överlämnade beslut. Redovisningen sker per den 30 
juni respektive 31 december, ska respektive nämnd redovisa de beslut av 
kommunfullmäktige under den senaste sexmånadersperioden som de ännu inte verkställt, 
skälen till detta samt när beslutet kan förväntas verkställas. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse ”Återrapportering kommunfullmäktiges beslut perioden 2021-07-01 – 
2021-12-31”, daterad den 18 mars 2022 från kommunsekreterare Robin Skoglund och Tf. 
kanslichef Gunnar Elvingsson.  

Skrivelse ”Återrapportering kommunfullmäktiges beslut perioden 2021-07-01 – 2021-12-
31”, från kommunsekreterare Robin Skoglund. 

 

 

 

 
Gunnar Elvingsson  Robin Skoglund  
Tf. Kanslichef  Kommunsekreterare  

http://www.osby.se/


  Sida 
2(2) 

  

Beslutet skickas till  

Kommunsekreterare, Robin Skoglund 

 



Återrapportering av verkställighet – Kommunfullmäktige (Medborgarförslag och motioner redovisas separat i enlighet med Kommunfullmäktiges 
arbetsordning). Daterad den 17 mars 2022  

Kommunstyrelsen 

Ärende Beslut av kommunfullmäktige Verkställt/Ej verkställt Kommentar (Om ej verkställt ska 
det anges när beräknat 
verkställande ska ske) 

    
 

Barn- och utbildningsnämnden 

Ärende Beslut av kommunfullmäktige Verkställt/Ej verkställt Kommentar (Om ej verkställt ska 
det anges när beräknat 
verkställande ska ske) 

Taxor och avgifter inom kultur- och 
fritid 2022 

2021-12-13, § 150, ” Kultur- och 
fritidsenheten får i uppdrag att göra 
en översyn av taxorna och 
återkomma med ett nytt förslag 
med ökad tydlighet under första 
halvåret 2022” 

Ej verkställt Ärendet kommer att behandlas på 
barn- och utbildningsnämndens 
sammanträde den 19 april för att 
sedan behandlas av 
kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige 

    
 

Hälsa- och välfärdsnämnden 

Ärende Beslut av kommunfullmäktige Verkställt/Ej verkställt Kommentar (Om ej verkställt ska 
det anges när beräknat 
verkställande ska ske) 

    
 

 



Samhällsbyggnadsnämnden 

Ärende Beslut av kommunfullmäktige Verkställt/Ej verkställt Kommentar (Om ej verkställt ska 
det anges när beräknat 
verkställande ska ske) 

    
 

Uppdrag till kommundirektör 

Ärende Beslut av kommunfullmäktige Verkställt/Ej verkställt Kommentar (Om ej verkställt ska 
det anges när beräknat 
verkställande ska ske) 
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Redovisning av besvarade/ej besvarade motioner 2022 
Dnr KS/2022:101 110   

 

Kommunstyrelseförvaltningen förslag till Kommunfullmäktige  

Förslag till kommunstyrelsens arbetsutskott 
Förslag till kommunstyrelsen 

- Redovisning av besvarade/ej besvarade motioner, godkänns. 

Barnkonsekvensanalys 
Ärendet berör inte barn. 

Sammanfattning av ärendet 
I enlighet med kommunfullmäktiges arbetsordning ska besvarade/ej besvarade motioner 
redovisas en gång per år. I redovisningen ska det framgå om besvarade motioner är 
bifallen, ansedd besvarad eller avslagen. För ej besvarade motioner ska det framgå när 
kommunfullmäktige beslutat att motionen ska vara besvarad samt en redovisning om när 
motionen kan tänkas bli besvarad.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse ” Redovisning av besvarade/ej besvarade motioner 2022”, daterad den 18 
mars 2022 från kommunsekreterare Robin Skoglund och tf. kanslichef Gunnar 
Elvingsson. 

Skrivelse ”Redovisning av besvarade besvarade/ej besvarade motioner 2022”, daterad den 
17 mars 2022 från kommunsekreterare Robin Skoglund. 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till  

Kommunsekreterare, Robin Skoglund

Gunnar Elvingsson  Robin Skoglund  
Tf. Kanslichef  Kommunsekreterare  

http://www.osby.se/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ej besvarade motioner 
2021-02-16 
Dnr: KS/2021:30 

Motion Motionär Inkommen Senaste beslut Beräknad behandling 
av kommunfullmäktige 

Kommentar 

Rörande VA-avgifter (Dnr: 
KS/2021:360) 

Andreas 
Andersson 
(KD) och 
Maria 
Owiredu 
(KD) 

2021-11-16 KF 2021-12-13, § 144 KF 2022-03-28 Håller på att utredas av SBN. 

      



Avgjorda motioner 
2021-02-16 
Dnr: KS/2021:30 

 

Motion Motionär Inkommen Beslut 
Cykelväg mellan Killeberg och 
Loshult 

Maria Owiredu (KD) och 
Andreas Andersson (KD) 

2020-10-30 KF 2021-05-03, § 51. 
Motionen anses vara 
besvarad.  

Anläggande av yta för att 
gynna pollinatörer på gamla 
koloniområdet 

Maria Owiredu (KD) och 
Andreas Andersson (KD) 

2020-11-19 KF 2021-09-27, § 92. 
Motionen anses besvarad. 
Återrapportering om 
resultatet ska ske till 
samhällsbyggnadsnämnden  

Minska antalet ledamöter i 
kommunfullmäktige till 31 

Lars-Anton Ivarsson (M) 2021-09-24 KF 2021-12-13, § 147, 
Motionen avslås. 







Obesvarade 
medborgarförslag 
2022-03-14 
Dnr: KS/2021:354  

 

Medborgarförslag Förslagsställare Inkommen  Kommentar Status (Bevaras av 
förvaltningen) 

Stäng gamla marklundavägen 
(Dnr: KS/2020:85) 

Torbjörn Bengtsson 2020-02-24 Remitterad till 
samhällsbyggnadsnämnden 
för utredning, KF 2020-03-
30, § 35. Besvarad senast 
2020-06-08 

Håller på att utredas på 
samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Medborgarförslag – TV-apparater 
i rum på äldreboende (Dnr: 
KS/2022:39) 

Eva Hermansson 
 

2022-01-24 Överlämnad till HON, KF 
2022-02-14, § 8. 

Ska vara besvarat senast den 30 
april 2022. 

Medborgarförslag – Höj 
friskvårdbidraget (KS/2022:20) 

Anne Berg 2022-01-05 Överlämnad till KS, KF 
2022-02-14, § 9. 

Ska vara besvarat senast den 30 
april 2022. 

Medborgarförslaget – 
Handikappanpassning och LED-
belysning utav promenadstråket 
runt Hjärtasjön (KS/2022:14) 

Johan Nilsson 2022-01-03 Överlämnad till SBN, KF 
2022-02-14, § 7 

Ska vara inkommit till 
kommunfullmäktiges 
sammanträde den 20 juni 2022. 

Medborgarförslag – Inrätta 
gångbana från Riksväg 15 till Karl 
Johans väg (KS/2022:68) 

Knud Nielsen 2022-01-31 Anmäld till 
kommunfullmäktiges 
sammanträde 2022-03-28 

Behandlas på nästkommande 
kommunfullmäktige 

 

 

 

 

 



 

 

Besvarade 
medborgarförslag 
2022-03-14 
Dnr: KS/2021:354 

 

Medborgarförslag Förslagsställare Inkommen  Kommentar Status (Skrivs av 
förvaltningen) 

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 

Kommunfullmäktige 
beslutade 2021-12-13, § 
143 att anse 
medborgarförslaget 
besvarat. 

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.  

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. 

Kommunfullmäktige 
beslutade 2022-02-14, § 6 
att bifalla 
medborgarförslaget.  

Medborgarförslag – Inför 
FTI-kärl som ett 
komplement till den 
ordinarie sophantering 
(Dnr: KS/2021:358) 

Max Gustafsson 2021-11-10 Överlämnat till SBN, KF 
2021-11-29, § 123 

Samhällsbyggnadsnämnden 
beslutade 2022-02-22, § 4 
att anse 
medborgarförslaget 
besvarat. 

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

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

Samhällsbyggnadsnämnden 
beslutade 2022-02-22, § 5 
att anse 
medborgarförslaget 
besvarat. 



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 

Samhällsbyggnadsnämnden 
beslutade 2022-02-22, § 6 
att anse 
medborgarförslaget 
besvarat. 
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Redovisning av besvarade/ej besvarade medborgarförslag, 2022 
Dnr KS/2022:102 110   

 

Kommunstyrelseförvaltningen förslag till Kommunfullmäktige  

Förslag till kommunstyrelsens arbetsutskott 
Förslag till kommunstyrelsen 

- Redovisning av besvarade/obesvarade medborgarförslag, godkänns 

Barnkonsekvensanalys 
Ärendet berör inte barn 

Sammanfattning av ärendet 
I enlighet med kommunfullmäktiges arbetsordning ska besvarade/ej besvarade 
medborgarförslag redovisas två gånger per år. I redovisningen ska det framgå om 
besvarade motioner är bifallen, ansedd besvarad eller avslagen. För ej besvarade 
medborgarförslag ska det framgå när kommunfullmäktige beslutat att medborgarförslaget 
ska vara besvarad samt en redovisning om när medborgarförslaget kan tänkas bli 
besvarad.   

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse ”Redovisning av besvarade/ej besvarade medborgarförslag 2022”, 
daterad den 18 mars 2022 från kommunsekreterare Robin Skoglund och tf. kanslichef 
Gunnar Elvingsson. 

Skrivelse ” Redovisning av besvarade/ej besvarade medborgarförslag 2022, april”, 
daterad den 17 mars 2022 från kommunsekreterare Robin Skoglund 

 

 

 

 

  

Beslutet skickas till  

Kommunsekreterare, Robin Skoglund 

Gunnar Elvingsson  Robin Skoglund  
Tf. Kanslichef  Kommunsekreterare  

http://www.osby.se/
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Ändring av bolagsordning i Kommunassurans Syd Försäkrings 
AB 
Dnr KS/2022:135 003   

 

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till 
kommunstyrelsen/kommunfullmäktige  

 

Barnkonsekvensanalys 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ny bolagsordning för Kommunassurans Syd 
Försäkrings AB (orgnr. 516406-0294). 
Sammanfattning av ärendet 

Kommunassurans är ett kommunägt försäkringsbolag. Osby kommun är en av de 72 
delägarkommunerna. Försäkringsbolaget försäkrar enbart riskexponeringar inom 
ägarkommunernas sfär. 

Ett förslag om utökning av möjligheterna för ägarkommunerna att nyttja 
försäkringsbolaget för administration av aktivt risk managementarbete och 
sammanhängande utökning av ägarkommunernas möjlighet att teckna försäkring i det 
egna försäkringsbolaget bereds för närvarande inom Kommunassurans och kommer att 
presenteras under våren 2022, för beslut vid senare bolagsstämma i bolaget. Förslaget 
kallas Egenandelsprogrammet. 

Styrelsen i Kommunassurans har den 10 mars 2022 beslutat att föreslå årsstämman den 12 
maj 2022 att besluta att en ny bolagsordning ska antas. Ändringen av bolagsordningen är 
inte direkt kopplad till förslaget om Egenandelsprogram, utan justeringarna av 
bolagsordningen är motiverade även oberoende av förslaget om utökning av bolagets 
verksamhet. Den del av justeringen av bolagsordningen som har koppling till 
Egenandelsprogrammet är utökning av de försäkringsklasser som försäkringsbolaget får 
teckna till att även omfatta olycksfallsförsäkring.  
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Syftet med justeringen i bolagsordningen är att möjliggöra för ägarkommunerna att teckna 
den kommunala elevolycksfallsförsäkringen i det egna försäkringsbolaget. En justering av 
bolagsordningen är nödvändig för att bolaget ska kunna söka utökat tillstånd hos 
Finansinspektionen. 

Justeringen av bolagsordningen är huvudsakligen föranledd av följande skäl.  

1. Utökning av de försäkringsklasser som Kommunassurans tillstånd från 
Finansinspektionen får omfatta (i sammanhanget viktigast är olycksfallsförsäkring).  

2. Permanentande av möjligheten att tillåta poströstning på förhand inför bolagsstämmor i 
Kommunassurans.  

Förslaget till ändring av bolagsordning innefattar även andra förändringar av mindre 
principiell vikt, t ex att bolagets företagsnamn ändras till Kommunassurans Försäkring 
AB (utan ”Syd”) och att hybridstämma med omröstning från distans ska tillåtas framöver. 

Finansiering 

Ej aktuellt. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunstyrelseförvaltningen 2022-03-14. 

Kommunassurans, förslag till ny bolagsordning 2022-03-10. 
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Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över de kommunala bolagen 2021 
Dnr KS/2022:137 040   

 

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen  

Kommunstyrelsen gör bedömningen att de hel och delägda bolagens verksamhet under 2021 har varit 
förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna. 

Barnkonsekvensanalys 

Ärendet berör inte barn då det handlar om kommunstyrelsens uppsiktsplikt.  
 
 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunallagen kap 6 innehåller bestämmelser om kommunstyrelsens uppsiktsplikt. I 1 § 6 
kap. andra st. KL anges att kommunstyrelsen ska ha uppsikt över kommunal verksamhet som 
bedrivs i sådana juridiska personer som avses i 10 kap. 2–6 § KL (kommunala bolag). 

Kommunstyrelsen ska i årliga beslut pröva om den verksamhet som de kommunala 
bolagen har bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda 
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 

Om kommunstyrelsen vid sin årliga prövning ser att bolaget inte bedriver verksamhet som 
överensstämmer med ändamålet och/eller inte följer de kommunala principer som gäller för 
bolagets verksamhet så ska styrelsen lämna förslag till kommunfullmäktige om nödvändiga 
åtgärder. 

Kommunen har under året haft ägardialoger och andra möten med bolagen i olika frågor. 
Kommunstyrelseförvaltningen har också i samband med bokslut/årsredovisning följt upp de 
kommunala bolagens verksamhet. Kommunstyrelseförvaltningen har vid denna uppföljning 
inte haft något att erinra mot den verksamhet som bedrivits i bolagen.  

De helägda kommunala bolagen, Osbybostäder AB, Fjärrvärme i Osby AB, Industrihus i      
Osby AB samt delägda bolaget Skåne Blekinge Vattentjänst AB, SBVT, har i sina 
förvaltningsberättelser intygat att verksamheten under 2021 har varit förenlig med det 
fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna.
 Besöksadress Västra 

Storgatan 35 Telefon 0479-52 
80 00 vx Postadress E-post kommun@osby.se Kommunstyrelseförvaltningen 
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Det delägda bolaget, Östra Göinge Renhållnings AB (ÖGRAB) och har gjort 
samma bedömning, dokumenterat i styrelseprotokoll. IT kommuner i Skåne AB  
har utfärdat en särskild styrelserapport där bedömning av följsamhet till 
ändamål och befogenheter ingår. 

Mot bakgrund av ovanstående gör kommunstyrelseförvaltningen bedömningen att de 
kommunala bolagens respektive verksamheter har varit förenliga med det fastställda 
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunstyrelseförvaltningen 2022-03-15 

Prel årsredovisning 2021 Osbybostäder 

Prel årsredovisning 2021 Fjärrvärme 

Prel årsredovisning 2021 Industrihus 

Årsredovisning 2021 SBVT 

Årsredovisning 2021 ÖGRAB 

Styrelseprotokoll 2022-03-01 ÖGRAB 

Årsredovisning 2021 IT kommuner i Skåne AB, UNIKOM 

Styrelserapport 2021 UNIKOM 
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Styrelsen och verkställande direktören för Osbybostäder Aktiebolag avger följande årsredovisning för
räkenskapsåret 2021.
 
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp
i tusentals kronor (Tkr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.
 
Förvaltningsberättelse
 
Information om verksamheten
Osbybostäder AB är ett av Osby kommun helägt bolag med uppdrag att vara kommunens verktyg för
bostadsförsörjningen i kommunen. Osbybostäder äger totalt 694 lägenheter inklusive 69
servicelägenheter som förhyrs av Osby kommun. Osbybostäder AB:s bestånd motsvarar cirka 36 procent
av hyresmarknaden i Osby kommun. 

Bostadslägenhetsyta per 2021-12-31 var ca 44 025,00 m2. Lokalyta uppgick till ca 10 716 m2 varav Osby
kommun förhyr ca 7 837,3 kvm och resten avser kommersiella ytor. 

Företaget har sitt säte i Osby.
 
VD-ord
Osbybostäder AB - en aktiv samhällsbyggare.

Återigen har det varit ett händelserikt år och Covid-19 har för andra året i rad påverkat verksamheten.
Trots att de under sommaren verkade som att pandemin var på väg att ebba ut kom den tillbaka med full
kraft under hösten. Trots pandemin måste verksamheten fortsätta leverera service, åtgärda
felanmälningar, sköta utemiljön och hyra ut lägenheter med mera. Detta har bolagets anställda gjort med
stort engagemang.

En mycket tragisk händelse inträffade i början på november då bolagets fastighet Mätaren 6
brandhärjades. Huset, som även var känt som ”Fenixhuset”, byggdes 1978, har en lång historia och är
känt av många Osbybor. Tack och lov skadades ingen människa men huset skadades så mycket att det
måste rivas. I skrivande stund är rivningen nästan avslutad och planering pågår för återuppbyggnaden.

Arbetet har fortsatt med bolagets nyproduktioner. Den första juli var det inflyttning på Färgeriet i
Lönsboda med totalt åtta lägenheter, fyra tvåor och fyra treor. Uthyrningen startade i februari och på två
veckor var sex av åtta lägenheter uthyrda. Den sista lägenheten var uthyrd och inflyttad den första
september. 

I slutet på november påbörjades uthyrningen av trygghetsboendet Solgården i Osby med 28 lägenheter.
Intresset var överväldigande och 27 av 28 lägenheter hade intresseanmälningar eller kontrakt efter två
veckors uthyrning. Inflyttning sker den första maj 2022. Det är mycket roligt att det finns en så tydlig
efterfrågan på bostäder. Det borgar för att Osbybostäder vågar sätta i gång fler projekt så snart
byggkostnaderna lugnat ner sig. 

Under 2022 kommer uthyrning att starta för de tio marklägenheterna på Smedjan i Osby där inflyttning
planeras till hösten 2022. 

Under året har också en tomställd lokal byggts om till en källarlägenhet i Lönsboda.

Under 2022 förväntas beslut fattas om en eventuell upphandling av 31 lägenheter på SmittsBacke i Osby,
ett projekt som diskuterats i mer än 10 år.

Utöver de pågående nybyggnationsprojekten har Osbybostäder också varit aktiva med att försöka bidra
till att utveckla Osby som bostadsort. Hösten 2020 köptes fastigheten Kryllan och under hösten 2021
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till att utveckla Osby som bostadsort. Hösten 2020 köptes fastigheten Kryllan och under hösten 2021

köptes en annan välkänd Osbyfastighet på Östra Järnvägsgatan, Cityshop. Kryllan kommer renoveras
varsamt och inrymma två lägenheter. Fastigheten Cityshop var underhållsmässigt bortom räddning och
revs under senvintern. Här kommer nya hyreslägenheter byggas så snart nuvarande detaljplan är ändrad. 

Likt tidigare är målet att Osbybostäder ska vara Osbys bästa hyresvärd och det självklara valet när man
tänker hyreslägenhet i Osby. 

Nu tar vi nya tag för att fortsätta utveckla ännu bättre kundservice, boenden och boendemiljöer i Osby
2022.

Målområden 2021
Ekonomi
Hyrorna höjdes med 0,75 procent från den 1 januari 2021 efter förhandling med Hyresgästföreningen.
Den ekonomiska vakansgraden har under 2021 varit ca 0,8 %. Likt de senaste åren har det funnits en bra
efterfrågan på lägenheter, framför allt i Osby och Lönsboda. Vakanser hyrs ut relativt omgående. Arbetet
med att bli bättre på att ta betalt för standardhöjningar vid renoveringar och erbjuda hyresgäster olika
typer av tillval har fortsatt.

Under året har tre fastigheter förvärvats, Förvaltaren 1, Skräddaren 9 i Osby och Lönsboda 53:14 i
Lönsboda. Fastigheten Skräddaren 9 revs under december för att bereda plats för fler bostäder så snart en
ny detaljplan finns på plats.

Resultatuppfyllelse
Enligt bolagets ägardirektiv ska bolaget under varje given treårsperiod sträva efter en genomsnittlig
avkastning på totalt kapital motsvarande lägst tre (3) procent samt verka för en långsiktig soliditet på 15
(15) till 20 (20) procent. Bolagets resultat för 2021 uppgår till 25,6 mnkr före skatt och
bokslutsdispositioner vilket motsvarar en avkastning på totalt kapital om 6,7 procent (2,3) och en
soliditet uppgående till 19,8 procent (19,3). Resultatet påverkas av försäkringsersättning om 22,5 mkr
och utrangering om 3,6 mnkr av den brandskadade fastigheten Mätaren 6 som har rivits. 

Nöjda kunder
Osbybostäder AB strävar efter att hålla en hög service till sina hyresgäster och att vara det bästa
alternativet för hyresgäster som vill trivas med sitt boende. Sedan hösten 2017 har nöjdheten mätts med
ett webbaserat system Livesteps, där hyresgästernas nöjdhet mäts löpande under året. Andelen helnöjda
hyresgäster har ökat med 4 procentenheter under året och uppgick vid årsskiftet till 43 procent vilket är
bättre än genomsnittet (31%) för de företag som använder systemet. Totalt undersöks cirka 50 000
hyresgästers nöjdhet med systemet. Under 2021 har arbetet med Livesteps intensifierats och bolagets
medarbetare har under året gemensamt arbetat i workshops varje kvartal för att tillsammans diskutera
nöjdheten och hur vi ska arbeta för att förbättra nöjdheten. 

Under året har arbetet med de s.k. kraftsamlardagar, gemensamma arbetsdagar, fortsatt för olika
fastigheter. Syftet är att med gemensamma krafter lyfta utemiljön för en fastighet genom att tillsammans
åtgärda identifierade brister. Senaste årens tester med robotgräsklippare har fungerat bra och fler robotar
har införskaffats under 2021. Kundfoldern Osbybo har utkommit med två nummer under året. 

Arbetet med att förbättra bolagets hemsida har fortsatt under 2021. Nyproduktionssida som publicerades
september 2020 visar bolagets pågående nyproduktioner och låter framtida hyresgäster anmäla intresse.
Många intresseanmälningar har inkommit till de pågående projekten, sidans marknadsförande samt
informationsförmedlande funktion bedöms vara effektiv.

Satsningen på att fräscha upp tvättstugors ytskikt och vid behov maskiner påbörjades under 2019 och  har
fortsatt under året. 

Vi har sett över tömningsintervall och kärlstorlekar i samtliga fastigheter för att anpassa efter behov och
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Vi har sett över tömningsintervall och kärlstorlekar i samtliga fastigheter för att anpassa efter behov och

spara kostnader.

Under året har två möten för ökat boinflytande, s.k. BIK-möte, hållts med Hyresgästföreningen. Under
hösten har även en gemensam syn gjorts av utemiljön tillsammans med Hyresgästföreningen. Med
undantag från någon liten synpunkt fick Osbybostäder beröm för det arbete som lagts ner.

Under hösten genomfördes gårdsmöten i Lönsboda där varje fastighet besöktes under ca 30-45 minuter
för att träffa de boende och diskutera just deras område och boendemiljö. Alla synpunkter noterades och
har resulterat i ett arbete att åtgärda dessa. Gårdsmöten kommer att fortsätta i Osby och Killeberg till
våren. 

I början på oktober driftsattes molnväxellösningen OneX från Telenor. Någon månad senare överfördes
den administrativa hanteringen av bolagets felanmälningar till Securitas. Nu kan bolagets hyresgäster
felanmäla via telefon dygnet runt året runt. Sammantaget har dessa bägge lösningar medfört en mer
tillgänglig service och samtidigt frigjort arbetstid som kan riktas på andra arbetsuppgifter.

Under året har också tjänsten utbyte av vitvaror avropats från ett HBV-avtal med syfte att spara tid för
utbyte och lagerhållning av vitvaror.  

Medarbetare
Osbybostäder AB är arbetsmiljödiplomerade sedan 2018. 

Osbybostäder AB har fortsatt att ta emot tekniksprångspraktikanter, totalt har två praktikanter varit
anställda 2021, en under våren och en under hösten. Tekniksprånget är ett statligt initiativ syftande till att
öka intresset för ingenjörsyrket. Vi medverkar för att ta samhällsansvar och hjälpa till att uppmuntra
ungdomar att söka ingenjörsutbildningar samtidigt som vi kan visa upp vilken rolig och spännande
arbetsplats ett bostadsbolag är. Satsningen har varit väldigt lyckad och Osbybostäder kommer fortsätta ta
emot tekniksprångspraktikanter. 

I september genomfördes en planeringskonferens med hela företaget under två dagar med inriktning på
bolagets målområden och vad vi ska uppnå kommande år. 

Nyproduktion
Uthyrningen av de åtta marklägenheterna på Färgeriet startade i februari och efter två veckor var sex av
de åtta lägenheter uthyrda. Lägenheterna färdigställdes under senvåren och inflyttning till de sju
lägenheter skedde den första juli. Den sista lägenheten hyrdes ut den första september. Arbetet med
områdets yttre miljö har fortsatt under sensommaren och hösten. Det finns möjlighet att bygga ytterligare
5-10 lägenheter i befintlig byggrätt på fastigheten i fas två och i fas tre kan ytterligare lägenheter byggas

Den pågående byggnationen av 28 trygghetslägenheter på Solgården har fortsatt under året och
uthyrningen påbörjades i november 2021. Intresset för lägeheterna var över förväntan. Inflyttning sker
den första maj 2022.

Arbetet med byggnationen av ett åttavåningshus om ca 30 lägenheter på Smitts backe (Osby 193:102) i
Osby har fortgått. I början på hösten färdigställdes utarbetade handlingar inför en upphandling.
Inriktningen är att huset ska vara i trä och med en hög miljöprofil. Styrelsen beslutade att skjuta på ett
upphandlingsbeslut till efter årsskiftet med hänsyn till de skenande byggpriserna. Det som byggs måste
gå att hyra ut till rimliga hyresnivåer.

Arbetet med de tio lägenheterna på Smedjan i Osby har varit vilande efter beställningen till Götenehus
2020. Startmöte för projektet sker i februari 2022 och inflyttning bedöms bli under hösten 2022.

Sammantaget har Osbybostäder AB ca 70 lägenheter på gång i olika faser för färdigställande inom tre år.
Detta motsvarar ca tio procent av bolagets fastighetsbestånd och är den största satsningen som bolaget
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Detta motsvarar ca tio procent av bolagets fastighetsbestånd och är den största satsningen som bolaget

gjort på många år. 

Två ombyggnationer av källarlokaler till mindre enrumslägenheter vaplanerades att påbörjas under året.
En har färdigställts och den andra avvaktas tills vidare.

I markreserven finns även fastigheterna Handlaren 3, Svarvaren 6/7 och Skräddaren 9 i Osby som
förvärvades under hösten 2021 och därefter revs. Av dessa fastigheter är det enbart Handlaren 3 som har
en färdig detaljplan som medger byggnation av flerbostadshus.

Den under hösten 2020 förvärvade fastigheten Skräddaren 10 på Östra Järnvägsgatan 24 har genomgått
en yttre uppfräschning. Tanken var att renovera och skapa två lägenheter under året men arbetena har fått
skjutas till 2022. 

Investeringar och underhåll i befintligt bestånd
Osbybostäders AB:s fastigheter ska vara välskötta. Under 2021 har totalt ca 7,7 mnkr investerats på
underhållsprojekt inom befintligt bestånd och ca 4,0 mnkr har satsat på gängse underhåll. De flesta
underhållsåtgärder har varit av mindre art. Följande större underhållsåtgärder har genomförts eller
påbörjats:

- 19 lägenhetsrenoveringar (vissa från 2020)
- Fyra energibesparingsprojekt på fastigheterna Slaktaren10, Handlaren 7, Gjutaren 12, Kastanjen och
Kvadraten i Osby
- Fönsterbyte på Ådalsgatan 1 i Killeberg 
- Relining på fastigheten Killeberg 3:7 
- Asfaltering av parkering Skolgatan, delvis på Mallen 1 och Norra Infartsgatan 

Covid-19 har  medfört att flera underhållsprojekt inte kommit igång som tänkt. Bla har arbetet med
stamrenoveringar försenats. Under oktober genomfördes det första reliningprojektet på Beckbacken i
Killeberg och därefter på Snapphanegatan 4 i Lönsboda där behovet var stort. Det var tänkt att
genomföra ytterligare två projekt men dessa har senarelagts till 2022. Även renovering av entrépartier,
fönster med mera på Furulundsgatan i Lönsboda har fått senareläggas.

Under året har insatser riktats mot utemiljö, såsom tvätt av fasader, plattor, trappnedgångar och
uteplatser. Arbetet fortgår. Arbetet med att tvätta och impregnera tak som startade 2020 har fortsatt under
2021.

Arbetet med att robotisera grönytorna har fortsatt med ett införskaffande av robotar till Furulundsgatan,
Kvarngatan och Byggmästargatan i Lönsboda,  Köpmannagatan och Ådalsgatan 1 i Killeberg och Norra
Infartsgatan i Osby.

Fasader har målats på Ådalsgatan 1 och Ådalsgatan 8 i Killeberg. Dörrar som var väldigt solblekta
målades inom det övriga beståndet. 

Arbetet med installation av nya elektroniska lås (Iloq) har startat. Under 2021 färdigställdes två
fastigheter, Polisen 5 och Kastanjen i Osby. Tanken är att på sikt byta alla låssystem till Iloq. 

Under året har status på befintliga postboxar setts över för att Osbybostäder ska uppfylla kraven från
Postnord. Totalt har tio fastigheter uppgraderats. Arbetet fortsätter 2022.

Ett arbete har påbörjat för att se över säkringsstorlekar i samtliga fastigheter för att anpassa efter behov
och spara på fasta kostnader. Ansökan är registrerad hos EON.

Hållbarhet
Osbybostäder AB är miljödiplomerat sedan 2017 och arbetet med att minska bolagets miljöavtryck har
ett stort fokus. Bolaget var fram till 2020 representant i Sveriges Allmännyttas miljöråd. Osbybostäder är
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ett stort fokus. Bolaget var fram till 2020 representant i Sveriges Allmännyttas miljöråd. Osbybostäder är

medlemmar i Sveriges Allmännyttas Klimatinitiativ som lanserades hösten 2018. 

Målet i Klimatinitiativet är att de allmännyttiga bostadsföretagen ska vara fossilfria senast 2030 och att
energianvändningen ska minska med 30 procent jämfört med 2007 års nivå. Osbybostäder AB är på god
väg att infria målsättningarna. 

Klimatarbetet är en ständigt pågående process och ett stort fokus är att fortsätta spara energi. Under
hösten 2019 konverterades energianläggningen på Bergfast och Trapphuset från olja till bergvärme. I
dagsläget är det enbart det särskilda boendet Soldalen i Lönsboda och någon fastighet till som har olja
som reservkraft/toppeffekt för uppvärmning. 

Under året har NODA installerats i fastigheterna Slaktaren och Kvadraten 1 med totalt 114 lgh. 

Under hösten har vi uppgraderat fjärrvärmeanläggningen på Kvadraten 1 som ombesörjer 102 lägenheter
vilket tillsammans med installation av energibesparingssystemet NODA kommer leda till
energibesparingar.

De första stegen har också tagits mot att testa IMD (individuell mätning debitering) av vatten i någon
befintlig fastighet. Ett test kommer att påbörjas under 2022. Utvärdering av möjligheterna att installera
solcellsanläggningar har påbörjats, framförallt i nyproduktioner. 

Arbetet med att konverteras ute- och innebelysning till LED-belysning har fortskridit. 

Osbybostäders sista dieselbil kommer bytas ut till en elbil under 2022. Utbytet skulle ske 2021 men
avropet drog ut på tiden. Osbybostäder har därtill två traktorer som tankas med diesel i avvaktan på att ett
tankställe etablerats med HVO i kommunen. 

Samarbetet har fortsatt med kommunens arbetsmarknadsenhet (AME).

Allmän information
Marknad/uthyrningssituation
Uthyrningsläget under 2021 har varit fortsatt bra. Den ekonomiska vakansgraden uppgick till 0,8 % (0,8)
procent vilket är en oförändring jämfört med 2020. I genomsnitt har det varje månad funnits ca sju lediga
lägenheter att hyra. Samtidigt har omflyttningen ökat med 2 procentenhet från 18 procent 2020 till 20
procent 2021.

Hyror
För bostadslägenheter förhandlas hyreshöjningar med Hyresgästföreningen. För lokaler gäller antingen
att de ingår i förhandlingen med Hyresgästföreningen alternativt att de regleras via index. 

   
 Procentuell höjning (%) Medelhyra (kr m2)
2022 1,98 1 083
2021 0,75 1 062
2020 1,5 1 045
2019 0,9 1 027
2018 0,9 1 000
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Förväntad framtida utveckling samt väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
En låg vakansgrad och efterfrågan på hyreslägenheter gör att förutsättningarna för bolagets verksamhet
ser fortsatt goda ut. Osbybostäder AB har redovisat resultat i linje med ägarens krav de senaste åren
vilket gör att bolaget står starkare inför framtiden. 

Bolaget gör en historiskt stor satsning och kommer de närmaste åren att bygga många nya lägenheter
enligt ägarens önskemål. Sammantaget har Osbybostäder AB 70 nya lägenheter på gång i olika
projektfaser. Detta motsvarar ca 10 procent av bolagets fastighetsbestånd och är den största satsningen
bolaget gjort på många år.

Till stor del kommer dessa nyproduktioner att finansieras med lån vilket ökar belåningen och därmed
ränterisken i bolagets verksamhet. Då nyproducerade lägenheter generellt sett brukar vara svårare att hyra
ut pga. den högre hyran finns också risk för vakanser vilket medför minskade intäkter. 

Även risken för nedskrivningar måste beaktas. I de flesta av Osbybostäder AB:s senaste projekt har det
bokförda värdet fått skrivas ner i efterkommande bokslut då styrelsen efter samråd med bolagets
revisorer bedömt att marknadsvärdet har varit lägre än produktionskostnaden. Sammantaget innebär detta
att risknivån skruvas upp i verksamheten. 

Det statliga investeringsstödet återinfördes igen med start 2020-02-01 med något förändrade regler.
Möjligheterna att söka investeringsstöd togs dock bort vid årsskiftet 2021/2022. Osbybostäder AB har
ansökt om stöd för två projekt en för  Färgeriet och de åtta radhuslägenheterna i Lönsboda och har
erhållit stödet. Den andre projekt Smedja och de tio radhuslägenheterna i Osby är situationen nu
oskäkert.  För byggnationen av 28 trygghetslägenheter på Solgården har stöd för boende för äldre sökts
och tillstyrkts av Länsstyrelsen. 

Osby kommun har ändrat inriktning vad avser den tidigare planeringen för det särskilda boendet Soldalen
i Lönsboda som kommunen blockförhyrs av Osbybostäder AB. Den tidigare tanken att bygga till
Soldalen har skrinlagts till förmån för att istället bygga ett nytt särskilt boende i Lönsboda med 45
platser. När detta boende står klart avser kommunen att lämna tillbaka Soldalens vårdboende till bolaget..
Osbybostäder AB som tidigare köpt fastigheten av Osby kommun och genomfört investeringar i
densamma ser i dagsläget ingen lönsam alternativ användning för byggnaderna. Fastigheten har ett
bokfört värde om 11,9 mnkr per 2021-12-31. 

Osbybostäder AB är ett litet bolag vilket gör bolaget sårbart för förändringar. Alla medarbetare behövs
för att verksamheten ska fungera på ett bra sätt. Bolaget går nu in i 2022 med fullt fokus på företagets
kärnverksamhet, att bygga och förvalta bostäder i syfte att främja bostadsförsörjningen i Osby kommun.

Användande av finansiella instrument
Osbybostäder AB reglerar användningen av finansiella instrument genom av styrelsen beslutad
finanspolicy som följer av Osby kommuns beslutade finanspolicy. Målet med bolagets finansverksamhet
är att all upplåning skall ske till så låg kostnad som möjligt och de egna medlen skall placeras så att god
avkastning erhålls. Fördelningen mellan fasta och rörligt lån bör vara 70/30 med olika
räntebindningstider. Finansverksamheten ska drivas så att: 

- Bolagets betalningsförmåga på kort och lång sikt säkerställs. 

- Risker hålls på en mycket låg nivå och med säkerhet och effektivitet utan spekulativa inslag. 

- Kapitalanskaffning och kapitalanvändning i bolaget blir effektiv. 

Med hänsyn till de riskbegränsningar som anges i finanspolicyn är målsättningen att uppnå bästa möjliga
finansnetto för bolaget. 
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finansnetto för bolaget. 

 

De räntebärande skulderna består av 32 lån och uppgick vid årets slut till 318 mkr. Alla lån har
marknadsmässig ränta och har upptagits hos kreditinstituten Spintab, SBAB eller Kommuninvest med
kommunal borgen eller pantbrev som säkerhet.

Riskbedömning
Den genomsnittliga skuldräntan för 2021 exklusive kommunal borgen uppgick till 0,56 (0,71) procent.
En ränteförändring om en procent på den andel av lånen med rörlig ränta 
(30 procent av nuvarande lånestock) ger en genomsnittlig årlig ränteeffekt om +/- 1477 tkr.

Andra icke-finansiella upplysningar
Styrelsen
Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Osby kommun för tiden från den ordinarie bolagsstämman som
följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige förrättats, intill slutet av den ordinarie
bolagsstämman som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Styrelsen har under 2021 bestått av
fem ledamöter och fem ersättare. Styrelsen hade tio sammanträden under 2021. 
 
Thomas Poppe (M) Ordförande Anna-Karin Niazi (V) Ersättare
Johnny Ahlqvist (S) Vice ordförande Bengt Larsson (M) Ersättare
Hans Persson (SD) Ledamot Bengt Åke Holmgren (S) Ersättare
Ingvar Andrén (C) Ledamot  Kennet Nordqvist (SD) Ersättare
Karin Augustsson (S) Ledamot  Martin Kroon (KD) Ersättare
 
Revisorer
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande
direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med ersättare.

Revisorns uppdrag gäller till slutet av den ordinarie bolagsstämman som hålls under det fjärde
räkenskapsåret efter revisionsvalet. Auktoriserad revisor för innevarande mandatperiod är Huvudrevisor
Daniel Lantz Ernst & Young och revisorssuppleant Thomas Hallberg. Två förtroendemannarevisorer
(lekmannarevisor) är utsedda av kommunfullmäktige i Osby kommun under samma förutsättningar som
styrelsen. 

Förtroendemannarevisorer:
Margot Malmqvist (s) förtroendemannarevisor 
Per-Ola Stensson (c) förtroendemannarevisor 
 
Organisationsanslutning
Osbybostäder AB är anslutet till Sveriges allmännytta, arbetsgivarförbundet SOBONA,
andelsföreningarna Skånehem och HBV (Husbyggnadsvaror). 

Bolagets ändamål
Styrelsen intygar att verksamhet 2021 bedrivits i enlighet med det fastställda ändamålet för Osbybostäder
AB och inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Ägarförhållanden
Osbybostäder AB är ett allmännyttigt fastighetsbolag som till 100 procent ägs av Osby kommun. Ägaren
har under 2021 hållit en ordinarie bolagsstämma.
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Flerårsöversikt (Tkr) 2021 2020 2019 2018 2017
Nettoomsättning 56 112 54 420 53 507 58 910 57 234
Balansomslutning 423 045 320 653 323 712 325 829 287 725
Avkastning på eget kap. (%) 30,6 7,3 8,8 10,7 15,4
Avkastning på totalt kap. (%) 6,7 2,3 2,6 2,8 3,9
Soliditet (%) 19,8 19,3 19,1 17,8 18,6
Kassalikviditet (%) 303,7 213,9 253,2 285,1 253,6
      

För definitioner av nyckeltal, se Redovisnings- och värderingsprinciper.
 
Avkastning på totalt/eget kapital och soliditeten förbättrades i bokslut 2021 pga. effekt av
försäkringsersättning om 22,5 mkr och utrangering av nedbrunnen fastighet om 3,6 mnkr. 

Avkastning på totalt/eget kapital försämrades pga. nedskrivning om 2,5 mnkr (Soldalen/Gjutaren 20) i
Osby i bokslutet 2020 och 3,7 mkr (Korgmakaren 10 i Osby) i bokslutet 2018. 

Avkastning på eget kapital exklusive nedskrivningar uppgick till 10,9 % i bokslutet 2020 och till 16,1 % i
bokslutet 2018.

Avkastning på totalt kapital exklusive nedskrivningar uppgick till 3,1 % i bokslutet 2020 och till 3,9 % i
bokslutet 2018.

Soliditet exklusive nedskrivningar uppgick till 19,9 % i bokslut 2020 och 18,7 % i bokslutet 2018.

Den genomsnittliga skuldräntan 2021 var 0.56 (0,76) procent exklusive erlagd kommunal bogensavgift,
vilket innebär en minskning mot föregående år med 0,26 procentenheter
 
 
Förändring av eget kapital (Tkr)
 Aktie- Reserv- Balanserat Årets Totalt
 kapital fond resultat resultat  
Belopp vid årets ingång 26 000 5 146 25 205 1 520 57 871
Disposition enligt beslut
av årets årsstämma:   1 520 -1 520 0
Utdelning*   -234  -234
Årets resultat    3 648 3 648
Belopp vid årets utgång 26 000 5 146 26 491 3 648 61 285
      

*Utdelning till ägaren enligt §3 Lag (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag
(Allvillagen).
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Förslag till vinstdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):
 
balanserad vinst 26 491 267
årets vinst 3 648 138
 30 139 405
 
disponeras så att
utdelas enligt Allvillagen §3 319 800
i ny räkning överföres 29 819 605
 30 139 405
 
Styrelsen föreslås bemyndigas att besluta om tidpunkt då utdelningen skall betalas.
 
Styrelsen anser att förslaget är förenligt med försiktighetsregeln i 17 kap. 3 § aktiebolagslagen enligt
följande redogörelse: Styrelsens uppfattning är att vinstutdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav
verksamhetens art, omfattning och risk ställer på storleken på det egna kapitalet, bolagets
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.
 
Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning samt
kassaflödesanalys med noter.
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Resultaträkning
Tkr

Not 2021-01-01
-2021-12-31

2020-01-01
-2020-12-31  

 

kassaflödesanalys med noter.

Rörelsens intäkter      
Nettoomsättning  56 112  54 420  
Övriga rörelseintäkter 2 23 285  1 014  
  79 397  55 434  
      
Rörelsens kostnader      
Övriga externa kostnader  -28 335  -28 545  
Personalkostnader 3 -10 034  -8 996  
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella
anläggningstillgångar 4, 5 -9 120  -7 163  
Övriga rörelsekostnader 4 -3 500  -3 491  
  -50 989  -48 195  
Rörelseresultat  28 408  7 239  
      
Resultat från finansiella poster      
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter  71  272  
Räntekostnader och liknande resultatposter  -2 870  -3 032  
  -2 799  -2 760  
Resultat efter finansiella poster  25 609  4 479  
      
Bokslutsdispositioner 6 -21 313  -219  
Resultat före skatt  4 296  4 260  
      
Skatt på årets resultat  -648  -2 740  
Årets resultat  3 648  1 520  
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Balansräkning
Tkr

Not 2021-12-31 2020-12-31

 
 

TILLGÅNGAR      
      
Anläggningstillgångar      
      
Materiella anläggningstillgångar      
Byggnader, mark och markanläggningar 4 296 055  275 020  
Inventarier och maskiner 5 1 197  1 280  
Pågående nyanläggningar avseende materiella
anläggningstillgångar 7 62 923  7 989  
  360 175  284 289  
      
Finansiella anläggningstillgångar      
Andra långfristiga värdepappersinnehav 8 40  40  
Andra långfristiga fordringar 9 208  472  
  248  512  
Summa anläggningstillgångar  360 423  284 801  
      
Omsättningstillgångar      
      
Varulager m m      
Varulager  484  419  
  484  419  
      
Kortfristiga fordringar      
Kundfordringar  587  626  
Aktuella skattefordringar  1 793  1 193  
Övriga fordringar  275  1 195  
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  25 299  1 143  
  27 954  4 157  
      
Kortfristiga placeringar      
Övriga kortfristiga placeringar  17 387  13 838  
  17 387  13 838  
      
Kassa och bank 10 16 797  17 438  
Summa omsättningstillgångar  62 622  35 852  
      
SUMMA TILLGÅNGAR  423 045  320 653  
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Balansräkning
Tkr

Not 2021-12-31 2020-12-31

 
 

EGET KAPITAL OCH SKULDER      
      
Eget kapital      
Bundet eget kapital      
Aktiekapital  26 000  26 000  
Reservfond  5 146  5 146  
  31 146  31 146  
      
Fritt eget kapital      
Balanserad vinst  26 491  25 205  
Årets resultat  3 648  1 520  
  30 139  26 725  
Summa eget kapital  61 285  57 871  
      
Obeskattade reserver 11 28 209  6 896  
      
Avsättningar      
Uppskjuten skatteskuld 12 1 764  1 159  
Summa avsättningar  1 764  1 159  
      
Långfristiga skulder 13, 14     
Skulder till kreditinstitut  311 324  238 162  
Summa långfristiga skulder  311 324  238 162  
      
Kortfristiga skulder 14     
Skulder till kreditinstitut  6 729  4 541  
Leverantörsskulder  5 797  4 003  
Koncernföretag  81  466  
Övriga skulder  502  712  
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  7 354  6 843  
Summa kortfristiga skulder  20 463  16 565  
      
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  423 045  320 653  
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Kassaflödesanalys
Tkr

Not 2021-01-01
-2021-12-31

2020-01-01
-2020-12-31  

 

Den löpande verksamheten      
Resultat efter finansiella poster 15 25 609  4 479  
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 16 12 469  8 980  
Betald inkomstskatt  -643  -938  
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändring av rörelsekapital  37 435  12 521  
      
Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet      
Förändring av varulager och pågående arbete  -65  27  
Förändring av kundfordringar  39  -255  
Förändring av kortfristiga fordringar  -23 003  351  
Förändring av leverantörsskulder  1 409  -2 563  
Förändring av kortfristiga skulder  301  2 364  
Kassaflöde från den löpande verksamheten  16 116  12 445  
      
Investeringsverksamheten      
Investeringar i materiella anläggningstillgångar 4, 5, 7 -90 514  -24 856  
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 4, 5, 7 279  9 675  
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar  0  -81  
Erhållna investeringsstöd  1 911  0  
Kassaflöde från investeringsverksamheten  -88 324  -15 262  
      
Finansieringsverksamheten      
Upptagna lån  80 500  0  
Amortering av lån  -5 150  -5 521  
Utbetald utdelning  -234  -237  
Kassaflöde från finansieringsverksamheten  75 116  -5 758  
      
Årets kassaflöde  2 908  -8 575  
Likvida medel vid årets början  31 276  39 851  
Likvida medel vid årets slut 17 34 184  31 276  
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Noter
Tkr
 
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
 
Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning
och koncernredovisning (K3). 
 
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.
 
Intäktsredovisning
Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i
den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och
intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
 
Hyresintäkter redovisas i den period uthyrningen avser, vilket medför att förskottsbetalda hyror redovisas
i balansräkningen som förutbetalda intäkter. Övriga intäkter redovisas enligt god redovisningssed.
 
Ersättning i form av ränta redovisas som intäkt när det är sannolikt att företaget kommer att få de
ekonomiska fördelar som är förknippade med transaktionen och när inkomsten kan beräknas på ett
tillförlitligt sätt. Ränta redovisas som intäkt enligt den så kallade effektivräntemetoden.
 
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade
avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar. När det finns en indikation på att en tillgångs
värde minskat görs en prövning av nedskrivningsbehov. Har tillgången ett återvinnningsvärde som är
lägre än det redovisade värdet skrivs den ned till återvinningsvärdet. Vid bedömning av
nedskrivningsbehov grupperas tillgångarna på de lägsta nivåer där det finns separata identifierbara
kassaflöden (kassagenererande enheter). För tillgångar som tidigare skrivits ned görs per varje balansdag
en prövning av om återföring bör göras.
 
Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde.
Följande avskrivningsprocent tillämpas:
 
Stomme/grund 100 år  
Fasader, yttertak, yttre ytskikt 50 år  
VVS-installationer 25-50 år  
Innerväggar 50 år  
Hissar 25 år  
Elinstallationer 40 år  
Inre ytskikt 20 år  
Fiberinstallationer 30-40 år  
Övrigt 20-50 år  
Maskiner och andra tekniska anläggningar 5 år  
Inventarier, verktyg och installationer 5 år  
Datorer 3 år  
Markanläggningar 20 år  
Byggnadsinventarier 10-25 år  
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Komponentindelning
Materiella anläggningstillgångar har delats upp på komponenter när komponenterna är betydande och när
komponenterna har väsentligt olika nyttjandeperioder. När en komponent i en anläggningstillgång byts
ut, utrangeras eventuell kvarvarande del av den gamla komponenten och den nya komponentens
anskaffningsvärde aktiveras. Utgifter för löpande reparationer och underhåll redovisas som kostnader.
 
Låneutgifter
De låneutgifter som uppkommer då företaget lånar kapital kostnadsförs i resultaträkningen i den period
de uppstår.
 
Finansiella instrument
Finansiella instrument värderas utifrån anskaffningsvärdet. Instrumentet redovisas i balansräkningen när
bolaget blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor. Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen
när rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet har löpt ut eller överförts och bolaget har överfört i
stort sett alla risker och förmåner som är förknippade med äganderätten. Finansiella skulder tas bort från
balansräkningen när förpliktelserna har reglerats eller på annat sätt upphört.
 
Kortfristiga placeringar
Värdepapper som är anskaffade med avsikt att innehas kortsiktigt redovisas inledningsvis till
anskaffningsvärde och i efterföljande värderingar i enlighet med lägsta värdets princip till det lägsta av
anskaffningsvärde och marknadsvärde. 
 
Kundfordringar/kortfristiga fordringar
Kundfordringar och kortfristiga fordringar redovisas som omsättningstillgångar till det belopp som
förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar.
 
Låneskulder och leverantörsskulder
Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt till anskaffningsvärde efter avdrag för
transaktionskostnader. Skiljer sig det redovisade beloppet från det belopp som ska återbetalas vid
förfallotidpunkten periodiseras mellanskillnaden som räntekostnad över lånets löptid med hjälp av
instrumentets effektivränta. Härigenom överensstämmer vid förfallotidpunkten det redovisade beloppet
och det belopp som ska återbetalas.
 
Kvittning av finansiell fordran och finansiell skuld
En finansiell tillgång och en finansiell skuld kvittas och redovisas med ett nettobelopp i balansräkningen
endast då legal kvittningsrätt föreligger samt då en reglering med ett nettobelopp avses ske eller då en
samtida avyttring av tillgången och reglering av skulden avses ske.
 
Nedskrivningsprövning av finansiella anläggningstillgångar
Vid varje balansdag bedöms om det finns indikationer på nedskrivningsbehov av någon av de finansiella
anläggningstillgångarna. Nedskrivning sker om värdenedgången bedöms vara bestående och prövas
individuellt. 
 
Leasingavtal
Företaget redovisar samtliga leasingavtal, såväl finansiella som operationella, som operationella
leasingavtal. Operationella leasingavtal redovisas som en kostnad linjärt över leasingperioden.
 
Varulager
Varulagret har värderats till det lägsta av dess anskaffningsvärde och dess nettoförsäljningsvärde på
balansdagen. Med nettoförsäljningsvärde avses varornas beräknade försäljningspris minskat med
försäljningskostnader. Den valda värderingsmetoden innebär att inkurans i varulagret har beaktats.
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försäljningskostnader. Den valda värderingsmetoden innebär att inkurans i varulagret har beaktats.

 
Inkomstskatter 
Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter redovisas i resultaträkningen, utom då
underliggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekter redovisas i
eget kapital.
 
Aktuell skatt
Aktuell skatt avser inkomstskatt för innevarande räkenskapsår samt den del av tidigare räkenskapsårs
inkomstskatt som ännu inte redovisats. Aktuell skatt beräknas utifrån den skattesats som gäller per
balansdagen.
 
Uppskjuten skatt
Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida räkenskapsår till följd av tidigare händelser.
Redovisning sker enligt balansräkningsmetoden. Enligt denna metod redovisas uppskjutna skatteskulder
och uppskjutna skattefordringar på temporära skillnader som uppstår mellan bokförda respektive
skattemässiga värden för tillgångar och skulder samt för övriga skattemässiga avdrag eller underskott.
 
Uppskjutna skattefordringar nettoredovisas mot uppskjutna skatteskulder endast om de kan betalas med
ett nettobelopp. Uppskjuten skatt beräknas utifrån gällande skattesats på balansdagen. Effekter av
förändringar i gällande skattesatser resultatförs i den period förändringen lagstadgats. Uppskjuten
skattefordran redovisas som finansiell anläggningstillgång och uppskjuten skatteskuld som avsättning.
 
Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag
redovisas i den omfattning det är sannolikt att avdragen kan avräknas mot framtida skattemässiga
överskott.
 
På grund av sambandet mellan redovisning och beskattning särredovisas inte den uppskjutna
skatteskulden som är hänförlig till obeskattade reserver.
 
Ersättningar till anställda
Ersättningar till anställda avser alla former av ersättningar som företaget lämnar till de anställda.
Kortfristiga ersättningar utgörs av bland annat löner, betald semester, betald frånvaro, bonus och
ersättning efter avslutad anställning (pension). Kortfristiga ersättningar redovisas som kostnad och en
skuld då det finns en legal eller informell förpliktelse att betala ut en ersättning till följd av en tidigare
händelse och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras.
 
Ersättningar till anställda efter avslutad anställning
I företaget finns endast avgiftsbestämda pensionsplaner. Som avgiftsbestämda planer klassificeras planer
där fastställda avgifter betalas och det inte finns förpliktelser att betala något ytterligare, utöver dessa
avgifter.
 
Utgifter för avgiftsbestämda planer redovisas som en kostnad under den period de anställda utför de
tjänster som ligger till grund för förpliktelsen. 
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Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast
transaktioner som medfört in- eller utbetalningar.
 
Som likvida medel klassificerar företaget, förutom kassamedel, disponibla tillgodohavanden hos banker
och andra kreditinstitut samt kortfristiga likvida placeringar som är noterade på en marknadsplats och har
en kortare löptid än tre månader från anskaffningstidpunkten. Förändringar i spärrade medel redovisas i
investeringsverksamheten. 
 
Nyckeltalsdefinitioner
Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Balansomslutning
Företagets samlade tillgångar.

Avkastning på eget kap. (%)
Resultat efter finansiella poster i procent av justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver
med avdrag för uppskjuten skatt).

Avkastning på totalt kap. (%)
Rörelseresultat plus finansiella intäkter i procent av balansomslutningen.

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av
balansomslutning.

Kassalikviditet (%)
Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av kortfristiga skulder.
 
Uppskattningar och bedömningar
Upprättandet av bokslut och tillämpning av redovisningsprinciper, baseras ofta på ledningens
bedömningar, uppskattningar och antaganden som anses vara rimliga vid den tidpunkt då bedömningen
görs. Uppskattningar och bedömningar är baserade på historiska erfarenheter och ett antal andra faktorer,
som under rådande omständigheter anses vara rimliga. Resultatet av dessa används för att bedöma de
redovisade värdena på tillgångar och skulder, som inte annars framgår tydligt från andra källor. Det
verkliga utfallet kan avvika från dessa uppskattningar och bedömningar. Uppskattningar och antaganden
ses över regelbundet. 
 
Inga väsentliga källor till osäkerhet i uppskattningar och antaganden på balansdagen bedöms kunna
innebära en betydande risk för en väsentlig justering av redovisade värden för tillgångar och skulder
under nästa räkenskapsår.
 
 
Not 2 Övriga rörelseintäkter
 2021 2020  
    
Försäkringsersättning brandskadad fastighet 22 621 0  
Övriga poster 664 1 014  
 23 285 1 014  
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Not 3 Medelantalet anställda
 2021 2020  
    
Medelantalet anställda 16 15  
    

Not 4 Byggnader och mark
 2021 2020  
    
Ingående anskaffningsvärden 397 753 392 868  
Inköp 3 857 2 656  
Försäljningar/utrangeringar -6 762 -15 617  
Omklassificeringar 31 297 17 846  
Investeringsstöd -1 911 0  
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 424 234 397 753  
    
Ingående avskrivningar -112 969 -107 565  
Försäljningar/utrangeringar 3 286 2 626  
Årets avskrivningar -8 732 -8 030  
Utgående ackumulerade avskrivningar -118 415 -112 969  
    
Ingående nedskrivningar -9 764 -14 964  
Återförda nedskrivningar 0 5 200  
Utgående ackumulerade nedskrivningar -9 764 -9 764  
    
Utgående redovisat värde 296 055 275 020  
    

 
Not 5 Inventarier och maskiner
 2021 2020  
    
Ingående anskaffningsvärden 5 449 4 752  
Inköp 426 979  
Försäljningar/utrangeringar -490 -282  
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 5 385 5 449  
    
Ingående avskrivningar -4 169 -4 117  
Försäljningar/utrangeringar 369 282  
Årets avskrivningar -388 -334  
Utgående ackumulerade avskrivningar -4 188 -4 169  
    
Utgående redovisat värde 1 197 1 280  
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Not 6 Bokslutsdispositioner
 2021 2020  
    
Avsättning till periodiseringsfond 0 -900  
Återföring från periodiseringsfond 1 000 900  
Förändring av överavskrivningar 187 -219  
Förändring av ersättningsfond -22 500 0  
 -21 313 -219  
    

 
Not 7 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningar
    
 2021-12-31 2020-12-31  
    
Ingående anskaffningsvärden 10 489 7 114  
Inköp 86 231 21 221  
Omklassificeringar -31 297 -17 846  
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 65 423 10 489  
    
Ingående nedskrivningar -2 500 0  
Årets nedskrivningar 0 -2 500  
Utgående ackumulerade nedskrivningar -2 500 -2 500  
    
Utgående redovisat värde 62 923 7 989  
    

Not 8 Andra långfristiga värdepappersinnehav
 2021-12-31 2020-12-31  
    
Ingående anskaffningsvärden 40 40  
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 40 40  
    
Utgående redovisat värde 40 40  
    

 
Not 9 Andra långfristiga fordringar
 2021-12-31 2020-12-31  
    
Ingående anskaffningsvärden 472 391  
Tillkommande fordringar 53 81  
Avgående fordringar -85 0  
Omklassificeringar från övriga fordringar -232 0  
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 208 472  
    
Utgående redovisat värde 208 472  
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Not 10 Kommunkoncernkonto
 2021-12-31 2020-12-31  
    
Beviljad kredit på kommunkoncernkonto uppgår till 4 000 4 000  
 4 000 4 000  
    

 
Not 11 Obeskattade reserver
 2021-12-31 2020-12-31  
    
Periodiseringsfonder 5 500 6 500  
Överavskrivningar 209 396  
Ersättningsfond 22 500 0  
 28 209 6 896  
    

 
Not 12 Uppskjuten skatteskuld
 2021-12-31 2020-12-31  
    
Ingående värde 1 159 -927  
Temporära skillnader hänförliga till byggnader 622 1 595  
Skatteeffekt på underskottsavdrag 0 491  
Skatteeffekt skattereduktion investeringar -17 0  
Utgående värde 1 764 1 159  
    
Utgående redovisat värde 1 764 1 159  
    

Vid beräkning av uppskjuten skatt har en skattesats om 20,6 % använts.
 
 
Not 13 Långfristiga skulder
Samtliga banklån förfaller till betalning inom fem år efter balansdagen.
 
Not 14 Skulder som avser flera poster
 2021-12-31 2020-12-31  
    
Långfristiga skulder    
Skulder till kreditinstitut 311 324 238 162  
 311 324 238 162  
    
Kortfristiga skulder    
Skulder till kreditinstitut 6 729 4 541  
 6 729 4 541  
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Not 15 Räntor och utdelningar
 2021-12-31 2020-12-31  
    
Erhållen ränta 71 35  
Kommunal borgensavgift -1 135 -1 160  
Erlagd ränta -1 735 -1 853  
 -2 799 -2 978  
    

Not 16 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
 2021-12-31 2020-12-31  
    
Avskrivningar 9 120 8 364  
Resultat vid försäljning/utrangering av anläggningstillgångar 3 349 3 316  
Förändring nedskrivningar 0 -2 700  
 12 469 8 980  
    

Not 17 Likvida medel
 2021-12-31 2020-12-31  
    
Likvida medel    
Kassamedel 8 9  
Banktillgodohavanden 16 789 17 429  
Kortfristiga placeringar, jämställda med likvida medel 17 387 13 838  
 34 184 31 276  
    

 
Not 18 Ställda säkerheter
 2021-12-31 2020-12-31  
    
    
Fastighetsinteckningar 50 307 50 307  
 50 307 50 307  
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Förvaltningsberättelse
 
Information om verksamheten
 
Enligt bolagets bolagsordning skall bolaget till föremål för sin verksamhet ha, att inom huvudsak
Osby kommun eller i dess geografiska närhet bedriva energiproduktion, värmedistribution,
fjärrvärmehandel, energitjänster och entreprenader samt i härför erforderlig omfattning anskaffa,
äga anläggningar och förvalta fast och lös egendom, äga aktier och andelar i företag inom
energisektorn.
 
Bolaget har sitt säte i Osby.
 
Omsättning/produktion
Nettoomsättningen under verksamhetsåret uppgick till 31 218 kkr, vilket är 1 616 kkr eller 5,5%
mer än under år 2020. Produktionen av värme låg under år 2021 på 52 267 MWh mot 45 379
Mwh under år 2020. Anledningen till ökningen finner vi i väderleken.
Nyanslutningen under 2021 uppgick till ca. 500 kW.
 
Produktionskapaciteten på Gullarpsverket fördelas enligt följande:
Panna 1, biobränsle  4,5 MW
Rökgaskondensor  1,2 MW
Panna 3, biobränsle  8,0 MW
Rökgaskondensor  2,0 MW
Panna 4, biobränsle     10,0 MW
Rökgaskondensor          1,0 MW
Totalt biobränsle  26,7 MW
2 st oljeeld. pannor  8,0 MW
Totalt   34,7MW
 
Produktionskapacitet vid reserv-/spetscentralen vid Castor: 2 st oljeeldade pannor 10,0 MW
Den totala produktionskapaciteten uppgår därmed till 44,7 MW
 
Investeringar
Färdigställda investeringar under 2021 har uppgått till 2 724 kkr varav 1 589 kkr i ledningsnätet.
Vid bolagets start 1999-07-01 övertogs befintliga anläggningar för totalt 20 mkr. Under de år
som gått sedan starten har bolaget investerat ytterligare ca 157 mkr av vilket kan nämnas:
 
* fastbränslepanna 105,1 mkr
* elfilter till befintlig panna 2,0 mkr
* oljepanna reservcentral 2,0 mkr
* tillbyggnad av kontor/lager 2,0 mkr
* kulvertar och serviser 46,0 mkr
 
Utbyggnader serviser
Vid utgången av 2021 hade bolaget 421 kunder varav 4 anslutits under 2021.
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Viktiga förhållanden och väsentliga händelser

Fjärrvärme i Osby AB har under året fortsatt effektiviseringen av panna 4 med positivt resultat.

För att möjliggöra anslutningar av nyetableringar så har nya matareledningar dragigts till Nord Östra
industriområdet och nya handelsområdet, Teodor Kvants väg.

För att säkra en förestående generationsväxling i bolaget så har under året en Driftschef anställts.

Den under året grasserande pandemin har inte menligt inverkat på verksamheten.

 

Framtida verksamhetsplaner

Ägaren till bolaget, Osby kommun, har i sin antagna klimatstrategi från den 20 oktober 2008
fastslagit en fortsatt utbyggnad av fjärrvärme i Osby tätort.

Styrelsen startade under 2007 arbetet med att utforma en strategisk plan för utvecklingen av
bolaget.
 
Under 2021 har strategifrågor varit en permanent punkt på dagordningen till styrelsemötena.
Arbetet med planen kommer att fortsätta kontinuerligt.
 I strävan att uppfylla bolagets mål att skapa en bekväm, trygg och miljöförbättrande
uppvärmning av bostäder och lokaler så prioriteras det förebyggande underhållsarbetet såväl när
det gäller produktionsanläggningarna som distrubutionsnätet.
 
 
Styrelsearbete

Styrelsen har under året avhållit 7 protokollförda sammanträden enligt den för styrelsen
fastställda arbetsordningen. 

Styrelsen informerar om att verksamheten under året varit förenlig med det kommunala
ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

 

Miljöpåverkan

Bolaget bedriver en enligt miljöbalken tillståndspliktig verksamhet med SNI-kod 40.51.
Verksamheten avser produktion av hetvatten från huvudcentralen Gullarpsverket till
fjärrvärmesystemet i Osby tätort. Verksamhetens miljöpåverkan utgörs främst av utsläpp till luft.
Produktionen sker företrädesvis genom eldning med skogsbränsle, medan olja används som spets
och reservbränsle vid driftavbrott etc. Rökgaserna renas före utsläpp i bl.a. multicyklon,
rökgaskondensor och elfilter. Utsläpp förekommer av stoft, NOx, SOx, CO och CO2. Mätning av
utsläpp samt korrigeringar med utgångspunkt i dessa pågår kontinuerligt. Bolaget förbättrar
kontinuerligt förbränningen i pannorna. Åtgärderna har inneburit en höjd verkningsgrad och
minskade utsläpp till luft. I samband med att Panna 2, vilken var byggd för att elda torrt bränsle,
utrangerades installerades ett el-filter på Panna 1. Detta filter har inneburit en ytterligare
förbättring av Panna 1:s rökgaser. Den tillståndspliktiga produktionen motsvarar 100% av
bolagets nettoomsättning. Bolaget innehar för produktionen erforderlig mängd utsläppsrätter.
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Ägarförhållanden

Bolaget ägs till 100% av Osby kommun.
 
 
 
Förändringar i eget kapital
 Aktie- Reserv- Övrigt fritt Årets Summa eget
 kapital fond eget kapital resultat kapital
Eget kapital 2020-12-31 1 000 000 12 000 11 580 301  12 592 301
Utdelning   -30 000  -30 000
Årets resultat    4 668 105 4 668 105
Eget kapital 2021-12-31 1 000 000 12 000 11 550 301 4 668 105 17 230 406
      

Aktiekapitalet består av 1000 aktier
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Flerårsjämförelse
 
Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag.
 
 2021 2020 2019 2018 2017
Nettoomsättning (tkr) 31 218 29 602 28 121 29 075 28 836
Resultat efter finansiella poster (tkr) 1 733 2 005 5 358 1 355 3 539
Balansomslutning (tkr) 92 117 88 848 96 770 99 487 102 655
Antal anställda (st) 4 4 4 4 4
Soliditet (%) 59 59 53 47 44
Avkastning på totalt kapital (%) 2 3 6 2 4
Avkastning på eget kapital (%) 3 4 10 4 8
      

Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 1.
 
 
 
Förslag till vinstdisposition
 
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:
 
Balanserade vinstmedel 11 550 301
Årets vinst 4 668 105
 
                                                                  kronor     16 218 406
 
Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att
 
till aktieägarna utdelas 30 kr per aktie, totalt 30 000
i ny räkning överförs 16 188 406
 
                                                                  kronor     16 218 406
 
 
Styrelsens yttrande över den föreslagna vinstutdelningen
Den föreslagna utdelningen reducerar inte bolagets soliditet väsentligt. Soliditeten är mot bakgrund av att
bolagets verksamhet fortsatt bedrivs med lönsamhet betryggande. Likviditeten i bolaget bedöms kunna
upprätthållas på en likaledes betryggande nivå.
 
Styrelsens uppfattning är att den föreslagna utdelningen ej hindrar bolaget från att fullgöra sina
förpliktelser på kort och lång sikt, ej heller att fullgöra erforderliga investeringar. Den föreslagna
utdelningen kan därmed försvaras med hänsyn till vad som anförs i ABL 17 kap 3 § 2-3 st.
(försiktighetsregeln).
 
Utdelningen kommer att betalas efter årsstämman.
 
Styrelsen informerar om att verksamheten under året varit förenlig med det kommunala ändamålet och
utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.
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Resultaträkning Not 2021-01-01

-2021-12-31
2020-01-01

-2020-12-31  
 

utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.      
Nettoomsättning  31 218 203  29 602 317  
Övriga rörelseintäkter  61 366  1 270 259  
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.  31 279 569  30 872 576  
      
Rörelsekostnader      
Råvaror och förnödenheter  -12 282 084  -13 117 138  
Övriga externa kostnader  -6 555 021  -5 556 395  
Personalkostnader 2 -4 040 631  -3 506 528  
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 3, 4 -6 508 587  -6 468 933  
Summa rörelsekostnader  -29 386 323  -28 648 994  
Rörelseresultat  1 893 246  2 223 582  
      
Finansiella poster      
Ränteintäkter och liknande resultatposter  20 374  29 093  
Räntekostnader och liknande resultatposter  -180 639  -247 269  
Summa finansiella poster  -160 265  -218 176  
Resultat efter finansiella poster  1 732 981  2 005 406  
      
Bokslutsdispositioner 5     
Förändring av periodiseringsfonder  322 921  326 485  
Förändring av överavskrivningar  3 739 684  -1 651 280  
Summa bokslutsdispositioner  4 062 605  -1 324 795  
Resultat före skatt  5 795 586  680 611  
      
Skatter      
Skatt på årets resultat 6 -1 233 700  -154 583  
Övriga skatter  106 219  0  
Årets resultat  4 668 105  526 028  
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Balansräkning Not 2021-12-31 2020-12-31  

 

TILLGÅNGAR      
      
Anläggningstillgångar      
      
Materiella anläggningstillgångar      
Byggnader och mark 3 8 052 308  8 521 871  
Inventarier, verktyg och installationer 4 47 785 291  51 100 745  
Pågående nyanläggningar avseende materiella
anläggningstillgångar 7 4 182 304  698 883  
Summa materiella anläggningstillgångar  60 019 903  60 321 499  
      
Finansiella anläggningstillgångar      
Andra långfristiga värdepappersinnehav 8 5 000  5 000  
Uppskjutna skattefordringar  270 202  139 483  
Summa finansiella anläggningstillgångar  275 202  144 483  
Summa anläggningstillgångar  60 295 105  60 465 982  
      
Omsättningstillgångar      
      
Varulager m. m.      
Råvaror och förnödenheter  2 545 603  2 044 175  
Summa varulager  2 545 603  2 044 175  
      
Kortfristiga fordringar      
Kundfordringar  5 219 624  5 100 469  
Fordringar hos koncernföretag  1 549 187  1 367 188  
Övriga kortfristiga fordringar  96 761  0  
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  280 986  288 830  
Summa kortfristiga fordringar  7 146 558  6 756 487  
      
Kassa och bank      
Kassa och bank 9 22 130 208  20 948 673  
Summa kassa och bank  22 130 208  20 948 673  
Summa omsättningstillgångar  31 822 369  29 749 335  
      
SUMMA TILLGÅNGAR  92 117 474  90 215 317  
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Balansräkning Not 2021-12-31 2020-12-31  

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER      
      
Eget kapital      
Bundet eget kapital      
Aktiekapital  1 000 000  1 000 000  
Reservfond  12 000  12 000  
Summa bundet eget kapital  1 012 000  1 012 000  
      
Fritt eget kapital      
Balanserad vinst  11 550 301  11 054 273  
Årets resultat  4 668 105  526 028  
Summa fritt eget kapital  16 218 406  11 580 301  
Summa eget kapital  17 230 406  12 592 301  
      
Obeskattade reserver 10     
Periodiseringsfonder  4 173 220  4 496 141  
Ackumulerade överavskrivningar  42 792 030  46 531 714  
Summa obeskattade reserver  46 965 250  51 027 855  
      
Långfristiga skulder      
Övriga skulder till kreditinstitut 11 20 000 000  20 000 000  
Övriga långfristiga skulder  30 000  30 000  
Summa långfristiga skulder  20 030 000  20 030 000  
      
Kortfristiga skulder      
Leverantörsskulder  5 254 432  4 623 339  
Aktuella skatteskulder  460 884  381 084  
Övriga kortfristiga skulder  779 516  649 953  
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 12 1 396 986  910 785  
Summa kortfristiga skulder  7 891 818  6 565 161  
      
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  92 117 474  90 215 317  
      
      
Ej bokfört resultat  0  0  
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Kassaflödesanalys Not 2021-01-01

-2021-12-31
2020-01-01

-2020-12-31  
 

Den löpande verksamheten      
Resultat före finansiella poster  1 732 981  2 005 406  
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 13 6 508 587  6 468 933  
Betald inkomstskatt  -1 005 650  -258 634  
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändring av rörelsekapital  7 235 918  8 215 705  
      
Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet      
Förändring varulager  -501 428  1 161 691  
Förändring kundfordringar  0  7 589  
Förändring övriga kortfristiga fordringar  -382 482  -862 285  
Förändring övriga kortfristiga rörelseskulder  1 197 237  1 758 441  
Kassaflöde från den löpande verksamheten  7 549 245  10 281 142  
      
Investeringsverksamheten      
Investeringar i materiella anläggningstillgångar  -6 206 991  -2 416 270  
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar  -130 719  -25 453  
Kassaflöde från investeringsverksamheten  -6 337 710  -2 441 723  
      
Finansieringsverksamheten      
Amortering av skuld  0  -10 030 000  
Utbetald utdelning  -30 000  -30 000  
Kassaflöde från finansieringsverksamheten  -30 000  -10 060 000  
      
Årets kassaflöde  1 181 535  -2 220 581  
      
Likvida medel vid årets början      
Likvida medel vid årets början  20 948 673  23 169 254  
Likvida medel vid årets slut  22 130 208  20 948 673  
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Noter
 
Not 1  Redovisnings- och värderingsprinciper
 
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1
Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
 
Intäkter
Försäljning redovisas vid leverans till kunden i enlighet med försäljningsvillkoren. Försäljning
redovisas efter avdrag för moms och rabatter.
 
Inkomstskatter
Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år,
justeringar avseende tidigare års aktuella skatt. Skatteskulder/-fordringar värderas till vad som
enligt företagets bedömning skall erläggas till eller erhållas från Skatteverket. Bedömningen görs
enligt de skatteregler och skattesatser som är beslutade eller som är aviserade och med stor
säkerhet kommer att fastställas.
 
Leasingavtal
Företaget redovisar samtliga leasingavtal, såväl finansiella som operationella, som operationella
leasingavtal. Operationella leasingavtal redovisas som en kostnad linjärt över leasingperioden.
 
Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. I
anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången. När en
komponent i en anläggningstillgång byts ut, utrangeras eventuell kvarvarande del av den gamla
komponenten och den nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras. Tillkommande utgifter
som avser tillgångar som inte delas upp i komponenter läggs till anskaffningsvärdet om de
beräknas ge företaget framtida ekonomiska fördelar, till den del tillgångens prestanda ökar i
förhållande till tillgångens värde vid anskaffningstidpunkten. Utgifter för löpande reparation och
underhåll redovisas som kostnader. Realisationsvinst respektive realisationsförlust vid avyttring
av en anläggningstillgång redovisas som Övrig rörelseintäkt respektive Övrig rörelsekostnad.
Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda
nyttjandeperiod. När tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i förekommande
fall tillgångens restvärde. Bolagets mark har obegränsad nyttjandeperiod och skrivs inte av.
Linjär avskrivningsmetod används för övriga typer av materiella tillgångar.
 
Följande avskrivningstider tillämpas:
 
Byggnader stomme      25 år
Markanläggningar     20 år
Panncentral och kulvertanläggningar   3-20 år
Övriga inventarier     3-5 år
 
Inga låneutgifter aktiveras.
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Moderbolag
"Moderföretag som upprättar koncernredovisning är Osby Kommun( 212000-0902) med säte i
Osby."
 
 
 
Skatt
Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter redovisas i resultaträkningen,
utom då underliggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande
skatteeffekt redovisas i eget kapital.
 
Aktuell skatt
Aktuell skatt avser inkomstskatt för innevarande räkenskapsår samt den del av tidigare
räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte redovisats. Aktuell skatt beräknas utfrån per den
skattesats som gäller balansdagen.
 
Uppskjuten skatt
Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida räkenskapsår till följd av tidigare händelser.
Redovisning sker enligt balansräkningsmetoden. Enligt denna redovisas uppskjutna skatteskulder
och uppskjutna skattefordringar på temporära skillnader som uppstår mellan bokförda respektive
skattemässiga värden för tillgångar och skulder samt för övriga skattemässiga avdrag eller
underskott. Uppskjuten skatt beräknas utifrån gällande skattesats på balansdagen. Effekter av
förändringar i gällande skattesatser resultatförs i den period förändringen lagstadgats. Uppskjutna
skattefordringar reduceras till den del det inte är sannolikt att den underliggande skattefordran
kommer att kunna realiseras inom en överskådlig framtid. Uppskjuten skattfordran redovisas
som finansiell anläggningstillgång och uppskjuten skatteskuld som avsättning.
 
Nedskrivning av materiella tillgångar
När det finns en indikation på att en tillgångs värde minskat, görs en prövning av
nedskrivningsbehov. Har tillgången ett återvinningsvärde som är lägre än det redovisade värdet,
skrivs den ner till återvinningsvärdet. Vid bedömning av nedskrivningsbehov grupperas
tillgångarna på de lägsta nivåer där det finns separata identifierbara kassaflöden
(kassagenererande enheter). För tillgångar som tidigre skrivits ner görs på varje balansdag en
prövning av om återföring bör göras.
 
Fordringar, skulder och avsättningar
Om inget annat anges ovan värderas kortfristiga fordringar till det lägsta av dess
anskaffningsvärde och det belopp varmed de beräknas bli reglerade. Långfristiga fordringar och
långfristiga skulder värderas efter det första värderingstillfället till upplupet anskaffningsvärde.
Övriga skulder och avsättningar värderas till de belopp varmed de beräknas bli reglerade. Övriga
tillgångar redovisas till anskaffningsvärde om inget annat anges ovan.
 
Varulager
Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av
anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen.
 
Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast
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Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast

transaktioner som medför in- eller utbetalningar.
 
Nyckeltalsdefinitioner
Soliditet
Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) i förhållande till
balansomslutningen.
 
Avkastning på totalt kapital
Resultat före avdrag för räntekostnader i förhållande till balansomslutningen.
 
Avkastning på eget kapital
Resultat efter finansiella poster i förhållande till eget kapital och obeskattade reserver (med
avdrag för uppskjuten skatt).
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Not 2  Personal
 2021 2020  
    
Medelantalet anställda    
Män 4 4  
 4 4  
    
Löner, ersättningar, sociala avgifter och
pensionskostnader    
Löner och ersättningar till VD och styrelse 385 944 543 726  
Löner och ersättningar till övriga anställda 1 939 796 1 902 353  
 2 325 740 2 446 079  
    
    
Sociala avgifter enligt lag och avtal 831 391 720 633  
Pensionskostnader för VD och anställda 690 434 253 535  
 1 521 825 974 168  
    
Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och
pensionskostnader 3 847 565 3 420 247  
    

VD har antällts under 2017. VD har ett företagsledaravtal som inkluderar en uppsägningstid om tolv
månader vid uppsägning från företagets sida och sex månader vid uppsägning från VD:s sida. VD ingår i
bolagets allmänna pensionsplan.
 
 
 
Not 3  Byggnader och mark
 2021 2020  
    
Ingående anskaffningsvärden 12 720 251 12 720 251  
Inköp 0 0  
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 12 720 251 12 720 251  
    
Ingående avskrivningar -4 198 380 -3 728 812  
Årets avskrivningar -469 563 -469 568  
Utgående ackumulerade avskrivningar -4 667 943 -4 198 380  
    
Utgående restvärde enligt plan 8 052 308 8 521 871  
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Not 4  Inventarier, verktyg och installationer
 2021 2020  
    
Ingående anskaffningsvärden 140 355 622 138 132 151  
Inköp  71 000  
Omklassificering 2 723 569 2 152 471  
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 143 079 191 140 355 622  
    
Ingående avskrivningar -89 254 877 -83 255 512  
Årets avskrivningar -6 039 023 -5 999 365  
Utgående ackumulerade avskrivningar -95 293 900 -89 254 877  
    
Utgående restvärde enligt plan 47 785 291 51 100 745  
    

 
 
Not 5  Bokslutsdispositioner
 2021 2020  
    
Avsättning till periodiseringsfond 2 027 814 248 800  
Förändring av överavskrivningar -3 739 684 1 651 280  
Återföring från periodiseringsfond -2 350 735 -575 285  
 -4 062 605 1 324 795  
    

 
Not 6  Skatt på årets resultat
 2021 2020  
    
Aktuell skatt för året -1 258 200 -180 035  
Uppskjuten skatt 130 719 25 452  
Summa -1 127 481 -154 583  
    
Redovisat resultat före skatt 5 795 586 680 611  
+ Skatt beräknad enligt gällande skattesats (20,6%) -1 253 192 -145 651  
Skatt p.g.a ändrad taxering -5 008 -8 932  
Skatteeffekt av skillnad mellan planenliga och skattemässiga
avskrivningar 24 500 -25 452  
Uppskjuten skatt 106 219 0  
 4 668 105 500 576  
    
Redovisad skattekostnad -1 127 481 -154 583  
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Not 7  Pågående nyanläggningar avseende materiella anläggningar
    
 2021-12-31 2020-12-31  
    
Ingående nedlagda kostnader 698 883 506 083  
Under året nedlagda kostnader 7 313 455 2 345 270  
Under året genomförda omklassificeringar -2 723 570 -2 652 470  
Under året erhållna intäkter -1 106 464 500 000  
    
Utgående nedlagda kostnader 4 182 304 698 883  
    
 4 182 304 698 883  
    

 
 
Not 8  Andra långfristiga värdepappersinnehav
 
Avser andelar i intresseorganisationen VÄRMEK (Svenska Värmeverkens ekonomiska förening).
 
 
 
Not 9  Checkräkningskredit
 2021-12-31 2020-12-31  
    
Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till 3 000 000 3 000 000  
    

 
 
Not 10  Obeskattade reserver
 2021-12-31 2020-12-31  
    
Ackumulerade överavskrivningar 42 792 030 46 531 714  
Periodiseringsfond 2015 0 2 350 735  
Periodiseringsfond 2018 407 606 407 606  
Periodiseringsfond 2019 339 000 339 000  
Periodiseringsfond 2020 1 150 000 1 150 000  
Periodiseringsfond 2021 248 800 248 800  
Periodiseringsfond 2022 2 027 814   
 46 965 250 51 027 855  
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Not 11  Långfristiga skulder
 2021-12-31 2020-12-31  
    
Långfristiga skulder som förfaller till betalning senare än
fem år efter balansdagen    
Skulder till kreditinstitut 20 000 000 20 000 000  
 20 000 000 20 000 000  
    

 
 
Not 12  Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
 2021-12-31 2020-12-31  
    
Upplupen lön 179 104 123 980  
Upplupna semesterlöner 370 488 309 733  
Upplupna sociala avgifter 172 682 136 273  
Övriga poster 674 712 340 799  
 1 396 986 910 785  
    

 
 
Not 13  Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
 2021-12-31 2020-12-31  
    
Avskrivningar 6 508 587 6 468 933  
 6 508 587 6 468 933  
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Resultat- och balansräkningen kommer att förläggas årsstämman 2022-05-15
för fastställelse.

Osby 2022-02-
 
 
 
 
 
 
 
 
Mats Enstsson Karin  Augustsson
Ordförande Vice ordförande
  
  
  
Peter Dahlström Mats Magnusson
  
  
  
  
Bengt Larsson Carl-Magnus Nilsson 
 Verkställande direktör
  

 
 
Vår revisionsberättelse har lämnats den
Ernst & Young AB 
 
 
 
Daniel Lantz  
Auktoriserad revisor 
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Förvaltningsberättelse
 
 
Information om verksamheten
 
Enligt bolagets bolagsordning skall bolaget uppföra, anskaffa och tillhandahålla lämpliga lokaler
för närservice åt hushåll, hantverk och småindustri. Det angivna syftet är till dags dato
oförändrat.
 
Bolaget äger vid årets slut fastigheten Killeberg 3:1 och Osby 193:2. I fastigheten Killeberg 3:1
finns två definierade lokaler med en hyresgäst i vardera. Den mindre, men nyare lokalen, är
uthyrd med korttidskontrakt till en ideell förening medan den andra större, men äldre lokalen, är
uthyrd med långtidskontrakt. I fastigheten Osby 193:2 finns en lokal uthyrd med
långtidskontrakt.
 
Bolaget innehar 35 andelar i Osbytåg ekonomisk förening med nominellt värde 500 000 kr.
Andelarna värderas till bolagets andel i den ekonomiska föreningens egna kapital. Nedskrivning
av andelarna har gjorts tidigare räkenskapsår.  Ordförande i Industrihus i Osby AB är ordinarie
ledamot i styrelsen för Osbytåg ekonomisk förening och vice ordförande i Industrihus i Osby AB
är ersättare i densamma.
 
Styrelsen har under verksamhetsåret hållit 7 protokollförda möten enligt den för styrelsen
fastställda arbetsordningen.
 
Bolaget har sitt säte i Osby.
 
Bolaget ägs till 100 % av Osby kommun.
 
 
Väsentliga händelser under räkenskapsåret
 
På grund av den grasserande pandemin så har hyran till Lekoseum i enlighet med myndigheternas
rekommendation och ägarens beslut reducerats. Styrelsen bevakar utvecklingen och följer
myndigheternas rekommendationer när det gäller Coronavirusets spridning och anpassar verksamheten
efter dessa.
 
Flerårsjämförelse
 
Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag.
 2021 2020 2019 2018 2017
Nettoomsättning (tkr) 427 471 482 478 479
Resultat efter finansiella poster
(tkr) 99 34 70 262 136
Balansomslutning (tkr) 3 603 3 508 3 563 3 637 3 299
Antal anställda (st) 1 1 1 0 0
Soliditet (%) 68 69 68 65 66
Avkastning på totalt kapital (%) 3 1 2 7 4
Avkastning på eget kapital (%) 4 1 3 11 6
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Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 1.
 
Förändringar i eget kapital
     
 Aktie- Reserv- Övrigt fritt Summa eget
 kapital fond eget kapital kapital
Eget kapital 2020-12-31 750 000 93 000 1 501 264 2 344 264
Utdelning   -22 500 -22 500
Årets resultat   58 392 58 392
Eget kapital 2021-12-31 750 000 93 000 1 537 156 2 380 156
     

Aktiekapitalet består av 750 st aktier.
 
 
 
Förslag till vinstdisposition
 
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:
 
 
Balanserade vinstmedel 1 478 764
Årets vinst 58 392
 
                                                                  kronor     1 537 156
 
Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att
 
till aktieägare utdelas  30kronor per aktie, totalt 22 500
i ny räkning överförs 1 514 656
 
                                                                  kronor     1 537 156
 
 
Styrelsens yttrande över den föreslagna vinstutdelningen
Soliditeten är mot bakgrund av att bolagets verksamhet fortsatt bedrivs med lönsamhet
betryggande. Likviditeten i bolaget bedöms kunna upprätthållas på en likaledes betryggande nivå.
 
Styrelsens uppfattning är att den föreslagna utdelningen ej hindrar bolaget från att fullgöra sina
förpliktelser på kort och lång sikt, ej heller att fullgöra erforderliga investeringar. Den föreslagna
utdelningen kan därmed försvaras med hänsyn till vad som anförs i ABL 17 kap 3 § 2-3 st.
(försiktighetsregeln).
 
Utdelningen kommer att betalas efter årsstämman.
 
Styrelsen informerar om att verksamheten under året varit förenlig med det kommunala
ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.
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Resultaträkning Not 2021-01-01

-2021-12-31
2020-01-01

-2020-12-31  
 

ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.      
Nettoomsättning  427 234  470 733  
Övriga rörelseintäkter  36 216  12 039  
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.  463 450  482 772  
      
Rörelsekostnader      
Övriga externa kostnader  -249 430  -323 089  
Personalkostnader 2 -73 690  -81 964  
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar  -35 771  -35 771  
Summa rörelsekostnader  -358 891  -440 824  
Rörelseresultat  104 559  41 948  
      
Finansiella poster      
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter  45  884  
Räntekostnader och liknande resultatposter  -5 983  -8 767  
Summa finansiella poster  -5 938  -7 883  
Resultat efter finansiella poster  98 621  34 065  
      
Bokslutsdispositioner 3     
Förändring av periodiseringsfonder  -24 758  0  
Summa bokslutsdispositioner  -24 758  0  
Resultat före skatt  73 863  34 065  
      
Skatter      
Skatt på årets resultat 4 -15 471  -8 541  
Årets resultat  58 392  25 524  
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Balansräkning Not 2021-12-31 2020-12-31  

 

TILLGÅNGAR      
      
Anläggningstillgångar      
      
Materiella anläggningstillgångar      
Byggnader och mark 5 1 756 262  1 792 033  
Summa materiella anläggningstillgångar  1 756 262  1 792 033  
      
Finansiella anläggningstillgångar      
Andra långfristiga värdepappersinnehav 6 446 392  446 392  
Summa finansiella anläggningstillgångar  446 392  446 392  
Summa anläggningstillgångar  2 202 654  2 238 425  
      
Omsättningstillgångar      
      
Kortfristiga fordringar      
Kundfordringar  61 453  0  
Övriga kortfristiga fordringar  31 450  59 417  
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  0  23 203  
Summa kortfristiga fordringar  92 903  82 620  
      
Kassa och bank      
Kassa och bank 7 1 307 429  1 187 406  
Summa kassa och bank  1 307 429  1 187 406  
Summa omsättningstillgångar  1 400 332  1 270 026  
      
SUMMA TILLGÅNGAR  3 602 986  3 508 451  
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Balansräkning Not 2021-12-31 2020-12-31  

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER      
      
Eget kapital      
Bundet eget kapital      
Aktiekapital  750 000  750 000  
Reservfond  93 000  93 000  
Summa bundet eget kapital  843 000  843 000  
      
Fritt eget kapital      
Balanserad vinst  1 478 764  1 475 740  
Årets resultat  58 392  25 524  
Summa fritt eget kapital  1 537 156  1 501 264  
Summa eget kapital  2 380 156  2 344 264  
      
Obeskattade reserver 8     
Periodiseringsfonder  107 258  82 500  
Summa obeskattade reserver  107 258  82 500  
      
Långfristiga skulder 9     
Skulder till kreditinstitut  1 000 000  1 000 000  
Övriga långfristiga skulder  22 500  22 500  
Summa långfristiga skulder  1 022 500  1 022 500  
      
Kortfristiga skulder      
Leverantörsskulder  10 714  36 340  
Övriga kortfristiga skulder  7 637  1 965  
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  74 721  20 882  
Summa kortfristiga skulder  93 072  59 187  
      
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  3 602 986  3 508 451  
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Kassaflödesanalys Not 2021-01-01

-2021-12-31
2020-01-01

-2020-12-31  
 

Den löpande verksamheten      
Resultat före finansiella poster  98 620  34 065  
Avskrivningar  35 771  35 771  
Betald inkomstskatt  -42 711  -32 725  
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändring av rörelsekapital  91 681  37 111  
Ny rubrik      
      
Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet      
Förändring av kortfristiga fordringar  16 957  193  
Förändring av kortfristiga skulder  33 886  -11 008  
Kassaflöde från den löpande verksamheten  142 524  26 296  
      
Finansieringsverksamheten      
Utbetald utdelning  -22 501  -22 500  
Kassaflöde från finansieringsverksamheten  -22 501  -22 500  
      
Årets kassaflöde  120 023  3 796  
      
Likvida medel vid årets början      
Likvida medel vid årets början  1 187 406  1 206 110  
Likvida medel vid årets slut  1 307 429  1 209 906  
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Noter
 
Not 1  Redovisningsprinciper
 
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1
Årsredovisning och koncernredovisning (K3). 
 
Intäkter
Hyresintäkter redovisas i den period uthyrningen avser, vilket medför att förskottsbetalda hyror
redovisas i balansräkningen som förutbetalda intäkter. 
 
Inkomstskatter
Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år
samt justeringar avseende tidigare års aktuella skatt. Skatteskulder/-fordringar värderas till vad
som enligt företagets bedömning skall erläggas till eller erhållas från Skatteverket.
 
Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. I
anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången. När en
komponent i en anläggningstillgång byts ut, utrangeras eventuell kvarvarande del av den gamla
komponenten och den nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras. Tillkommande utgifter
som avser tillgångar som inte delas upp i komponenter läggs till anskaffningsvärdet om de
beräknas ge företaget framtida ekonomiska fördelar, till den del tillgångens prestanda ökar i
förhållande till tillgångens värde vid anskaffningstidpunkten. Utgifter för löpande reparation och
underhåll redovisas som kostnader. Realisationsvinst respektive realisationsförlust vid avyttring
av en anläggningstillgång redovisas som Övrig rörelseintäkt respektive Övrig rörelsekostnad.
Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda
nyttjandeperiod. När tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i förekommande
fall tillgångens restvärde. Bolagets mark har obegränsad nyttjandeperiod och skrivs inte av.
Linjär avskrivningsmetod används för övriga typer av materiella tillgångar.
 
Följande avskrivningstider tillämpas:
  Antal år
Industribyggnader stomme 25-33
Markanläggningar 20
 
Inga låneutgifter aktiveras.
 
Nedskrivning av materiella tillgångar
När det finns en indikation på att en tillgångs värde minskat, görs en prövning av
nedskrivningsbehov. Har tillgången ett återvinningsvärde som är lägre än det redovisade värdet,
skrivs den ner till återvinningsvärdet. Vid bedömning av nedskrivningsbehov grupperas
tillgångarna på de lägsta nivåer där det finns separata identifierbara kassaflöden
(kassagenererande enheter). För tillgångar som tidigare skrivits ner görs per varje balansdag en
prövning av om återföring bör göras.
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Moderbolag
"Moderföretag som upprättar koncernredovisning är Osby Kommun (212000-0902) med säte i
Osby."
 
Skatt
Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter redovisas i resultaträkningen,
utom då underliggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande
skatteffekt redovisas i eget kapital.
 
Aktuell skatt
Aktuell skatt avser inkomstskatt för innevarande räkenskapsår samt den del av tidigare
räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte redovisats. Aktuell skatt beräknas utifrån per den
skattesats som gäller per balansdagen.
 
Leasingavtal
Företaget redovisar samtliga leasingavtal, såväl finansiella som operationella leasingavtal. Operationella 
leasingavtal redovisas som en kostnad linjärt över leasingperioden.
 
Finansiella anläggningstillgångar
Finansiella tillgångar som är avsedda för långsiktigt innehav redovisas till anskaffningsvärde.
Har en finansiell anläggningstillgång på balansdagen ett lägre värde än det bokförda värdet skrivs
tillgången ner till detta lägre värde om det kan antas att värdenedgången är bestående.
 
Fordringar, skulder och avsättning
Om inget annat anges ovan värderas kortfristiga fordringar till det lägsta av dess
anskaffningsvärde och det belopp varmed de beräknas bli reglerade. Långfristiga fordringar och
långfristiga skulder värderas efter det första värderingstillfället till upplupet anskaffningsvärde.
Övriga skulder och avsättningar värderas till de belopp varmed de beräknas bli reglerade. Övriga
tillgångar redovisas till anskaffningsvärde om inget annat anges ovan.
 
Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt medtod. Det redovisade kassaflödet omfattar
endast transaktioner som medför in-eller utbetalningar.
 
Nyckeltalsdefinitioner
 
Soliditet
Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) i förhållande till
balansomslutningen.
 
Avkastning på totalt kapital
Resultat före avdrag för räntekostnader i förhållande till balansomslutningen.
 
Avkastning på eget kapital
Resultat efter finansiella poster i förhållande till eget kapital och obeskattade reserver (med
avdrag för uppskjuten skatt).
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Not 2  Personal
 2021 2020  
    
Medelantalet anställda    
Män 1 1  
 1 1  
    
Löner, ersättningar och sociala avgifter    
Löner och ersättningar till styrelsen 18 155 16 256  
Löner och ersättningar till övriga anställda 40 691 45 549  
 58 846 61 805  
    
Sociala kostnader    
Sociala avgifter enligt lag och avtal 10 286 15 097  
Pensionskostnader för övriga anställda 3 420 3 420  
 13 706 18 517  
    
Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och
pensionskostnader 72 552 80 322  
    

 
VD har anställts under 2017. VD har ett företagsledaravtal som inkluderar en uppsägningstid om tolv
månader vid uppsägning från företagets sida och sex månader vid uppsägning från VD:s sida. VD ingår i
bolagets allmänna pensionsplan.
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Not 3  Bokslutsdispositioner
 2021 2020  
    
Avsättning till periodiseringsfond 24 758 0  
 24 758 0  
    

 
 
Not 4  Skatt på årets resultat
 2021 2020  
    
Aktuell skatt för året -15 471 -7 305  
Aktuell skatt hänförlig till tidigare år  -1 236  
 -15 471 -8 541  
    
Redovisat resultat före skatt 73 863 34 065  
Skatt beräknad enligt gällande skattesats (20,6%) -15 471 -7 290  
Skatteeffekt av skattemässiga justeringar'  -15  
Aktuell skatt hänförlig till tidigare års redovisat resultat  -1 236  
 58 392 25 524  
    
Redovisad skattekostnad -15 471 -8 541  
 -15 471 -8 541  
    

 
 
Not 5  Byggnader och mark
 2021-12-31 2020-12-31  
    
Ingående anskaffningsvärden 4 055 478 4 055 478  
Inköp  0  
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 4 055 478 4 055 478  
    
Ingående avskrivningar -2 263 445 -2 227 674  
Årets avskrivningar -35 771 -35 771  
Utgående ackumulerade avskrivningar -2 299 216 -2 263 445  
    
Utgående redovisat värde 1 756 262 1 792 033  
    

 
 
Not 6  Andra långfristiga värdepappersinnehav
      
 
Namn

Kapital-
andel

Rösträtts-
andel

Antal
Andelar

Bokfört
värde  

Osbytåg ek för 500 000 34 35 446 392  
    446 392  
      
 Org.nr Säte Eget kapital Resultat  
Osbytåg ek för 716436-7513 Osby 2 026 465 279 521  
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Osbytåg ek för 716436-7513 Osby 2 026 465 279 521  

      
Eget kapital per 2021-04-30. Resultat per 2021-04-30.
 
 
 
Not 7  Checkräkningskredit
 2021-12-31 2020-12-31  
    
Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till 1 000 000 1 000 000  
    

 
 
Not 8  Obeskattade reserver
 2021-12-31 2020-12-31  
    
Periodiseringsfond tax 2019 65 000 65 000  
Periodiseringsfond tax 2020 17 500 17 500  
Periodiseringsfond tax 2022 24 758   
 107 258 82 500  
    

 
 
Not 9  Långfristiga skulder
 2021-12-31 2020-12-31  
    
Långfristiga skulder som förfaller till betalning senare än fem
år efter balansdagen:                                                           
Skulder till kreditinstitut 1 000 000 1 000 000  
 1 000 000 1 000 000  
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Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas årsstämman 2022-05-15
för fastställelse.

Osby den 2022-02-

 
 
 
 
 
 
 
Nils-Åke Caesar Tommy  Augustsson
Ordförande  
  
  
  
Michael Svensson Johan Nilsson
  
  
  
  
Roland Anvegård Carl-Magnus Nilsson 
 Verkställande direktör
  
  
  
  
  
  

 
 
Vår revisionsberättelse har lämnats den 
Ernst & Young AB 
 
 
 
Daniel Lantz  
Auktoriserad revisor 
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2022-03-15  

Sida 
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Kommunstyrelseförvaltningen    
Gunnar Elvingsson    
0479528161    
gunnar.elvingsson@osby.se    

Besöksadress Västra Storgatan 35 
Postadress 
Kommunstyrelseförvaltningen 
283 80 Osby 

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

Hemsida www.osby.se 
Organisationsnr 212000-0902 

Bankgiro 281-6809 

 

 

 

Begäran om förnyelse av borgensåtagande - Medborgarhuset 
Borgen Osby 
Dnr KS/2022:42 045   

 

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till 
kommunstyrelsen/kommunfullmäktige  

Osby kommun förnyar sin borgen på 7 000 000 kr till Medborgarhusföreningen Borgen i 
Osby, org nr 737000-0535. 

Kommunens borgensbeslut gäller t o m  

Barnkonsekvensanalys 

Ärendet berör inte barn utan handlar om kommunens borgensåtagande. 
 

Sammanfattning av ärendet 

Medborgarhusföreningen Borgen i Osby har sedan många år ett borgensåtagande från 
Osby kommun som säkerhet för föreningens lån. 

Föreningen har nu erhållit en möjlighet att omförhandla vissa av lånen och därmed sänka 
sina räntekostnader. För att kunna genomföra detta kräver dock banken ett förnyat 
borgensbeslut från kommunen vilket nu föreningen begär. Begäran från 
Medborgarhusföreningen innebär ingen utökning av befintlig borgen på 19 000 000 kr 
som tidigare erhållits. 

Medborgarhusföreningen hemställer om att Osby kommun förnyar sin borgen som för 
egen skuld på 7 000 000 kr av totalt 19 000 000 kr. Som säkerhet för kommunens hela 
borgensåtagande har Osby kommun sedan tidigare inteckningar på 19 000 050 kr i 
byggnaden. 

Aktuell skuld för de lån där kommunen gått i borgen var vid årsskiftet 21/22 16,9 mnkr. 

Våren 2019 genomfördes en värdering av fastigheten. Värdet värderades då till 
20 000 000 kr. 

 

http://www.osby.se/


  Sida 
2(2) 

Finansiering 

Ej aktuellt. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunstyrelseförvaltningen, 2022-03-15 

Begäran om förnyelse av borgensåtagande från Medborgarhusföreningen Borgen, 2022-
01-20 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Beslutet skickas till  

Medborgarhusföreningen Borgen 

Kommunstyrelseförvaltningen, ekonomienheten 

 

Petra Gummeson  Gunnar Elvingsson  
Kommundirektör  Ekonomichef  
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Ansökan om amorteringsbefrielse- Lönsboda Folkets Hus och 
Parkförening 
Dnr KS/2022:53 040   

 

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen  

Kommunstyrelsen tar ställning till ansökan från Lönsboda Folkets Hus och Parkförening. 

Barnkonsekvensanalys 

Ärendet berör inte barn eftersom det handlar om kommunens borgensåtagande. 
 

Sammanfattning av ärendet 

Osby kommun har sedan tidigare tagit beslut om att gå i borgen för lån till Lönsboda 
Folkets Hus och Parkförening. 

Aktuell skuld för de lån som kommunen gått i borgen för uppgick till ca 2,6 mnkr vid 
årsskiftet 21/22. 

Föreningen ansöker nu om amorteringsfrihet för tre lån under 2022 med hänvisning till 
effekter av pandemirestriktionerna. 

Finansiering 

Ej aktuellt. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, kommunstyrelseförvaltningen 2022-03-15 

Ansökan från Lönsboda Folkets Hus och Parkförening, 2022-01-23 
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Beslutet skickas till  

Lönsboda Folkets Hus och Parkförening 

Kommunstyrelseförvaltningen, ekonomienheten 

 

Petra Gummeson  Gunnar Elvingsson  
Kommundirektör  Ekonomichef  
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Årsredovisning stiftelser 2021 
Dnr KS/2022:136 046   

 

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen 

Årsredovisningar 2021 för stiftelser, förvaltade av Osby kommun, godkänns. 

Det delegeras till kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande att underteckna 
årsredovisningarna. 

Barnkonsekvensanalys 

Ärendet om stiftelsernas årsredovisningar berör inte barn. 
 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelseförvaltningens ekonomienhet har sammanställt årsredovisningar för, de 
av kommunen, förvaltade stiftelserna. 

 Jacobssonska stiftelsen 
 Jörn Svensson i Källsveds stiftelse 
 Stiftelsen Ernestamska fonden 
 Stiftelsen Gösta och John Darlins samt Osby-Pannans resestipendiefond 
 Stiftelsen Osby ålderdomshems samfond 
 Stiftelsen sociala samfonden för f d Örkeneds kommun 
 Stiftelsen fr Heurlins minnesfond 
 Stiftelsen Lukasfonden 
 Stiftelsen Osby Gymnasiums stipendiefond 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunstyrelseförvaltningen 2022-03-15 

Sammanställning över stiftelser 2021 
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Beslutet skickas till  

Kommunstyrelseförvaltningen, ekonomienheten 

Kommunens revisorer 

Länsstyrelsen i Skåne län 

 

Petra Gummeson  Gunnar Elvingsson  
Kommundirektör  Ekonomichef  



Sammanställning stiftelser Osby kommun 2021

Stiftelse

Får 

avvecklas Intäkter Kostnader Resultat Tillgångar

Varav 

Bankmedel Fastighet Övrigt Skulder Eget kap Utdelning

Utdel.bart 

årets börj

Jacobssonska stiftelsen Ja 0,00 -523,00 -523,00 106 904,19 106 904,19 0,00 0,00 0,00 106 904,19 0,00 107 427
Jöns  Svensson i Kjellsveds 

stiftelse 18 950,80 -7 430,60 11 520,20 3 034 113,81 1 125 141,81 1 909 000,00 -28,00 15 199,13 3 018 914,68 0,00 0

Stiftelsen Ernestamska fonden Ja 0,00 -344,00 -344,00 47 524,24 47 524,24 0,00 0,00 0,00 47 524,24 0,00 47 868

Stift Darlins resestipendiefond 95 986,24 -28 974,18 67 012,06 1 860 206,10 1 795 664,60 0,00 64 541,50 18 453,00 1 841 753,10 24 000,00 788 200
Stift Osby ålderdomshems 

samfond Ja 0,00 -735,00 -735,00 177 381,56 177 381,56 0,00 0,00 0,00 177 381,56 0,00 178 117
Stift soc samf för fd Örkeneds 

kommun Ja 0,00 -377,00 -377,00 25 458,50 25 458,50 0,00 0,00 0,00 25 458,50 33 000,00 58 836

Stift Fr Heurlin minnesfond Ja 0,00 -260,00 -260,00 19 666,85 19 666,85 0,00 0,00 0,00 19 666,85 0,00 19 927

Stiftelsen Lukasfonden Ja 0,00 -317,00 -317,00 38 696,77 38 696,77 0,00 0,00 0,00 38 696,77 0,00 39 014

Stift Osby gymnasiums stip.fond Ja 0,00 -276,00 -276,00 24 637,50 24 637,50 0,00 0,00 0,00 24 637,50 0,00 24 914

Summa 114 937,04 -39 236,78 75 700,26 5 334 589,52 3 361 076,02 1 909 000,00 64 513,50 33 652,13 5 300 937,39 57 000,00 1 264 302

1) Marknadsvärde aktier 3 000 784 kr (2 447 687 föregående år)

1)
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Kommunstyrelseförvaltningen    
Gunnar Elvingsson    
0479528161    
gunnar.elvingsson@osby.se    

Besöksadress Västra Storgatan 35 
Postadress 
Kommunstyrelseförvaltningen 
283 80 Osby 

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

Hemsida www.osby.se 
Organisationsnr 212000-0902 

Bankgiro 281-6809 

 

 

 

Ansökningar om bidrag ur Annie Svenssons Stiftelse 
Dnr KS/2022:23 043   

 

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen avvaktar med beslut om bidrag till Skolgruppen/Wisseltofta Naturskola 
tills frågan om tillstånd att bedriva skolverksamhet är avgjord. 

Barnkonsekvensanalys 

Ärendet handlar om bidrag från fond/stiftelse och berör inte barn. 
 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunen förvaltar sedan lång tid tillbaka Annie Svenssons gåva. Ursprunget är en 
donation av skogsfastighet, Torslehult 1:7, i Visseltofta församling. Såsom donationen är 
utformad är det ingen fond/stiftelse i traditionell mening utan tillgångarna ingår i 
kommunens egna kapital. 

Gåvans kapital består av avkastning från skogsfastigheten och uppgick vid årsskiftet 
2021/22 till 1,8 mnkr. 

Fondens tillgångar ska användas till främjande av allmännyttiga, sociala och kulturella 
ändamål inom den del av Osby kommun som omfattas av Visseltofta församling. 
Tillgångarna får inte användas för ändamål, som enligt lag ska tillgodoses med 
skattemedel. 

Det är kommunstyrelsen som beslutar om utdelning ur gåvan efter beredning av 
förvaltning som bestäms efter vad ansökan avser. 

Två ansökningar har kommit in gällande bidrag från Annie Svenssons gåva. 

En ansökan har kommit från Wisseltofta hembygdsförening gällande renovering av 
Hembygdsgården. Ansökt belopp 120 000 kr. Ansökan har lämnats till barn och 
utbildningsförvaltningen för beredning. 

 

http://www.osby.se/
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Den andra ansökan kommer från Skolgruppen i Visseltofta via Byalaget Wisseltofta 
vänner, Hembygdsförening samt föräldraförening och gäller uppstartskostnader för 
friskola, Visseltofta Naturskola. Skolgruppen har ansökt om tillstånd hos 
Skolinspektionen och ärendet kommer att behandlas där under våren. 

Förslaget är i detta läge att avvakta med beslut om bidrag till Skolgruppen tills dess att 
frågan om tillstånd att bedriva skolverksamhet är avgjord. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, kommunstyrelseförvaltningen 2022-02-15. 

Ansökan från Wisseltofta Hembygdsförening 2021-12-17 

Ansökan från Skolgruppen/Wisseltofta Naturskola 2021-12-21 

Kommunfullmäktiges beslut 2012, § 89 om rutiner för Annie Svenssons gåva. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Beslutet skickas till  

 

 

Petra Gummeson  Gunnar Elvingsson  
Kommundirektör  Ekonomichef  



From:                                 Andersson, Eva
Sent:                                  Wed, 23 Feb 2022 12:06:30 +0000
To:                                      Elvingsson, Gunnar
Cc:                                      Johnsson, Fredrik
Subject:                             synpunkter

Hej Gunnar! 
Efter samtal med Barn- och utbildningsnämnden 22 02 22 kan konstateras att varken Barn- och 
utbildningsnämnden eller barn- och utbildningsförvaltningen, har något att invända gällande Visseltofta 
Hembygdsförenings ansökan om medel ur Annie Svenssons stiftelse för renovering av Hembygdsgården 
och Tvillingkvarnarna i Visseltofta. 
 
Vänliga hälsningar

Eva Andersson
Förvaltningschef
Barn & Utbildningsförvaltningen
Barn & Utbildning
Osby Kommun
283 80 Osby
0479 - 52 81 08
Växel: 0479 - 52 80 00
eva.andersson2@osby.se
www.osby.se
Så här hanterar Osby kommun personuppgifter.

 

mailto:eva.andersson2@osby.se
https://www.osby.se/
https://www.osby.se/diverse/sa-hanterar-osby-kommun-personuppgifter.html
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