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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

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Tid: onsdag 17 november 2021, klockan 08:30 

Plats: Sammanträdesrum Osby

Ärende

1 Upprop och protokollets justering, kl. 8.30 – 8.40

2 Godkännande av dagordning, kl. 8.30 – 8.40

3 Information, kl. 8.30 – 8.40

- Ingen information är planerad vid kallelseutskicket men kan eventuellt finnas på 
sammanträdet

4 Medfinansiering Projektansökan Byalaget Wisseltofta Vänner, kl. 8.40 – 9.00

5 Återrapportering verkställigheten för kommunstyrelsens beslut 2021-01-01 - 2021-06-30, 
kl. 9.00 – 9.10

6 Återrapportering besvarade/obesvarade medborgarförslag, november, kl. 9.00 – 9.10

7 Återrapportering verkställigheten för kommunfullmäktiges beslut 2021-01-01 - 2021-06-
30, kl. 9.00 – 9.10

FIKA 9.10 – 9.20

8 Budgetuppföljning oktober 2021, arbete och välfärd, förvaltningschef Emma 
Frostensson, kl. 9.20 – 9.45

9 Budgetuppföljning, oktober 2021 kommunstyrelseförvaltningen, ekonomichef Gunnar 
Elvingsson, kl. 9.20 – 9.45

10 Budgetuppföljning, oktober 2021, övriga nämnder, ekonomichef Gunnar Elvingsson, kl. 
9.20 – 9.45

11 Nämndsplan 2022, arbete- och välfärdsförvaltningen, förvaltningschef Emma 
Frostensson, kl. 9.45 – 10.15

12 Nämndsplan 2022 för kommunstyrelseförvaltning, ekonomichef Gunnar Elvingsson, kl. 
9.45 – 10.15
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13 Avveckling av Osby Nova AB (Handlingarna presenteras på sammanträdet), 
ekonomichef Gunnar Elvingsson, kl. 10.15 – 10.20

14 Behov av särskilt boende-platser SBN, ekonomichef Gunnar Elvingsson, kl. 10.20 – 
10.35

15 Landsbygdsutveckling, återrapportering medborgardialoger, förvaltningschef Mathias 
Karlsson, kl. 10.35 – 11.00

16 BRIO-huset styrgruppsmöte, kl. 11.00 – 12.00

 

Niklas Larsson Robin Skoglund 

Ordförande Sekreterare
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Kommunstyrelseförvaltningen 
Robin Skoglund 
0709318341 
robin.skoglund@osby.se 

Besöksadress Västra Storgatan 35
Postadress 
Kommunstyrelseförvaltningen
283 80 Osby

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

Hemsida www.osby.se
Organisationsnr 212000-0902

Bankgiro 281-6809

Återrapportering kommunstyrelsens beslut 2021-01-01 – 2021-
06-30
Dnr KS/2021:356 000  

Kommunstyrelseförvaltningen förslag till Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Förslag till kommunstyrelsen

- Återrapportering av verkställigheten av kommunstyrelsens beslut perioden 2021-
01-01 – 2019-06-30, godkänns

Barnkonsekvensanalys
Ärendet berör inte barn.

Sammanfattning av ärendet
I enlighet med reglementet för Osby kommuns nämnder för mandatperioden 2019 – 
2022” ska samtliga nämnder förutom kommunstyrelsen under den senaste 
sexmånadersperioden redovisa beslut som de ännu inte verkställt, skälen till detta samt 
när beslutet kan förväntas verkställas.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse ” Återrapportering kommunstyrelsens beslut 2021-01-01 – 2021-06-30”, 
daterad den 9 november 2021 från kommunsekreterare Robin Skoglund och tf. kanslichef 
Gunnar Elvingsson 

Skrivelse ” Återrapportering kommunstyrelsens beslut perioden 2021-01-01 – 2021-06-
30” från kanslienheten.

Beslutet skickas till 

Kommunsekreterare, Robin Skoglund

Gunnar Elvingsson Robin Skoglund 
Tf. Kanslichef Kommunsekreterare 

http://www.osby.se/


Återrapportering av kommunstyrelsens beslut perioden 2021-01-01 – 2021-06-30

Tjänstepersoner/politiker inom samtliga förvaltningar

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

Kommentarer: Verkställt/Ej verkställt

Ägardirektiv, 
bolagsordningar och 
utredning om 
koncernbildning 
(KS/2020:451)

KS 2021-02-27, § 14 1 juni 2021 Kommunstyrelseförvaltningen 
får i uppdrag: 
Översyn av bolagsordningar 
och ägardirektiv för de helägda 
kom-munala bolagen. 

Översyn ska vara genomförd 
och kunna tas upp för 
beredning den 1 juni 2021.

X

Arbetsmiljörapport 2020 KS 2021-05-26, § 87 Ej angivet HR-chefen får i uppdrag att 
bryta ner det övergripande 
resultatet till respektive 
nämnd/förvaltning.
HR-chefen får i uppdrag att ta 
fram och verkställa åtgärder 
utifrån rapportens slutsats.

X

Samhällsbyggnadsnämnden

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

Hälsa- och omsorgsnämnden

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

Kommentarer: Verkställt/Ej verkställt

Kompletterande 
budgetanvisningar inför 
budget 2022

KS 2021-03-10, § 32 Ej angivet Hälsa- och omsorgsnämnden 
får i uppdrag att presentera
budgetförslag för LSS-
verksamheten utbrutet från 
budgetram 2021

X

Miljö- och byggnämnden

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

Kommentarer: Verkställt/Ej verkställt
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Kommunstyrelseförvaltningen 
Robin Skoglund 
0709318341 
robin.skoglund@osby.se 

Besöksadress Västra Storgatan 35
Postadress 
Kommunstyrelseförvaltningen
283 80 Osby

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

Hemsida www.osby.se
Organisationsnr 212000-0902

Bankgiro 281-6809

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

Kommunstyrelseförvaltningen förslag till Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Förslag till kommunstyrelsen
Förslag till kommunfullmäktige

- Redovisning av besvarade/obesvarade medborgarförslag, godkänns

Barnkonsekvensanalys 
Ärendet berör inte barn. 

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

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

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

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

 

Beslutet skickas till 

Kommunsekreterare, Robin Skoglund

Gunnar Elvingsson Robin Skoglund 
Tf. Kanslichef Kommunsekreterare 

http://www.osby.se/


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

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

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

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

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.

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

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

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

Frida Clemen och 
Pernilla Olofsson

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

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

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

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

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

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

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

Bevara skogen och 
rekreationsområdet på 
fastigheterna Hasslaröd 2:120, 

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



Osby 3:31 och Osby 3:32 (Dnr: 
KS/2021:212)
Installera laddstolpar i Lönsboda 
(Dnr: KS/2021:281)

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

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

Marianne Jönsson 
och Erik Jönsson

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bygga grillplatser på klinten (Dnr: 
2020:446)

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

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



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

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

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

Katarina Sjölander 2020-09-04 Besvarat SBN 2021-05-19, § 
52
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Kommunstyrelseförvaltningen 
Robin Skoglund 
0709318341 
robin.skoglund@osby.se 

Besöksadress Västra Storgatan 35
Postadress 
Kommunstyrelseförvaltningen
283 80 Osby

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

Hemsida www.osby.se
Organisationsnr 212000-0902

Bankgiro 281-6809

Återrapportering kommunfullmäktiges beslut perioden 2021-01-
01 – 2021-06-30
Dnr KS/2021:355 000  

Kommunstyrelseförvaltningen förslag till Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Förslag till kommunstyrelsen
Förslag till kommunfullmäktige

- Återrapportering av kommunfullmäktiges beslut perioden 2021-01-01 – 2021-06-
30, godkänns

Barnkonsekvensanalys
Ärendet berör inte barn.

Sammanfattning av ärendet
Två gånger per kalenderår, per den 30 juni respektive 31 december, ska respektive nämnd 
redovisa de beslut av kommunfullmäktige under den senaste sexmånadersperioden som de 
ännu inte verkställt, skälen till detta samt när beslutet kan förväntas verkställas. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse” Återrapportering kommunfullmäktiges beslut perioden 2021-01-01 – 
2021-06-30”, daterad den 9 november 2021 från kommunsekreterare Robin Skoglund och 
tf. kanslichef Gunnar Elvingsson.

Skrivelse ”Återrapportering av verkställigheten för kommunfullmäktiges beslut perioden 
2021-01-01 – 2021-06-30”, från kanslienheten

 

Beslutet skickas till 

Kommunsekreterare, Robin Skoglund

Gunnar Elvingsson Robin Skoglund 
Tf. Kanslichef Kommunsekreterare 

http://www.osby.se/


Återrapportering av kommunfullmäktiges beslut perioden 2021-01-01 – 2021-06-30

Uppföljning av de ärenden som ej har blivit verkställda under rapporteringsperioden 2020-01-01 – 2020-06-30

Tjänstepersoner inom samtliga förvaltningar

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

Kommentarer: Verkställt/Ej verkställt

Reglemente – Utvecklat 
samarbete med näringslivet 
och implementering av 
näringslivsrådet 
(KS/2020:115)

KF 2021-02-15, § 7 Ej angivet Kommunstyrelseförvaltningen 
får i uppdrag att ta fram en 
årsplane-ring för 
näringslivsrådet.

X

Avtal för medfinansiering – 
Objekt i cykelvägsplanen 
(KS/2021:125)

KF2021-05-03, § 50 Ej angivet Uppdra åt kommundirektören 
att underteckna 
medfinansieringsavta-let, samt 
att kommunfullmäktige i 2022 
års investeringsbudget 
avsät-ter 2 000 000 kronor till 
projektet.

X

Samhällsbyggnadsnämnden

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

Hälsa- och omsorgsnämnden

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

Kommentarer: Verkställt/Ej verkställt

Kommunstyrelsen

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

Kommentarer: Verkställt/Ej verkställt





TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2021-10-31 

Sida
1(3)

Kommunstyrelseförvaltningen 
Emma Frostensson 
0479528120 
emma.frostensson@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

FAV Budgetuppföljning 2021
Dnr KS/2021:162 042  

Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen 

- Budgetuppföljningen för Arbete och välfärdsförvaltningen avseende oktober 2021 
godkänns.

Barnkonsekvensanalys

Ärendet är av övergripande karaktär och berör ej barn.

Sammanfattning av ärendet

Arbete och välfärdsförvaltningen prognostiserar ett överskott på 7465 tkr för oktober 
månad vilket är en förbättring sedan delårsbokslutet då prognosen låg på 4 750 tkr. 

De främsta orsakerna till det prognostiserade överskottet går att finna i;

Ökade intäkter, 4 081 tkr, vilket främst är ökade statliga bidrag där bland annat intäkter 
från Migrationsverket blir högre än budgeterat. Även vuxenutbildningen får bidrag som är 
större än de budgeterade och vi har dessutom bidrag inom ramen för ett projekt på 
Kompetensa som inte är budgeterat. De två senare åtföljs dock av motsvarande icke 
budgeterade kostnader. Inom Barn och familj återfinns ett icke budgeterat statligt bidrag 
för att stärka familjehemsvården på nästan 1 000 tkr. Inbetalningar av återkrävt 
ekonomiskt bistånd är också högre än budgeterat.  

Bidrag till enskilda och köp av huvudverksamhet 3 673 tkr så som placeringar HVB, 
konsulentsödda familjehem, placering våld i nära relationer samt utbetalt ekonomiskt 
bistånd.

Uteblivna personalkostnader motsvarande 553 tkr (inkluderar familjehem). 

Förvaltningsledningen prognostiserar ett överskott på 551 tkr. 

Vuxenutbildningens prognos landar på en positiv avvikelse på 28 tkr. 

Barn och familj gör en prognos som landar på ett överskott på cirka 3 628 tkr. Överskottet 
beror till största delen på uteblivna personalkostnader på grund av vakanser och 
ledigheter, sänkt prognos för HVB-placeringar och placeringar i konsulentstödda 

http://www.osby.se/
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familjehem samt en minskning i intern överföring av statliga flyktingschabloner. 
Dessutom har enheten erhållit ett statsbidrag på nästan 1 000 tkr. Bidraget har använts till 
kompetensutvecklande insatser samt att rusta upp vår umgängeslägenhet. I övrigt har 
bidraget bidragit till att förbättra vårt resultat då stora delar har använts till att bekosta 
familjehemsplaceringar. 

Vuxenheten och Familjehusets prognos landar på ett positivt resultat på 2 746 tkr. Det 
beror till största del på sänkt prognos i förhållande till budget avseende ekonomiskt 
bistånd och placeringar våld i nära relationer. Kostnader för köp av huvudverksamhet, i 
form av Familjerådgivning och Kriscentrum, bidrar till det förbättrade resultatet då de 
prognostiseras bli billigare än förväntat. Dessutom har verksamheten ökade intäkter i form 
av flyktingschabloner som även det bidrar till en förbättring av resultatet.

Osby kommun Kompetensa prognostiserar ett positivt resultat på 962. Det positiva 
resultatet beror bland annat på att budgeten för arbetsmarknadspolitiska anställningar ej 
kunnat förbrukas fullt ut då en viss försiktighet har fått iakttas under året för att inte 
belasta 2022 års budget för mycket. Ytterligare en faktor som bidrar till det positiva 
resultatet är en utebliven fakturering från arbetsförmedlingen för ett tidigare projekt samt 
ökade intäkter från Arbetsförmedlingen i form av anställningsstöd.  Den nystartade 
verksamheten för vaktmästeri går i dagsläget också med ett lite överskott.

Beslutsunderlag

- Stratsysrapport Uppföljning oktober 2021 Arbete och välfärdsförvaltningen

 

Beslutet skickas till 

Emma Frostensson Kenneth Lindhe

Förvaltningschef Arbete- och 
välfärdsförvaltningen

Verksamhetscontroller 
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Uppföljning oktober 2021 nämnderna

Arbete och välfärd
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UPPFÖLJNING 

DRIFTREDOVISNING

Driftredovisning

Belopp i tkr Budget 
perioden

Utfall 
perioden

Avvikelse 
period

Budget 
helår

Prognos 
helår

Avvikelse 
helår

Verksamhet

Förvaltningsledning 5 864 5 222 642 7 003 6 452 551

Vuxenutbildning 7 981 8 391 -410 9 566 9 538 28

Arbetsförberedande 10 251 9 651 600 12 304 11 342 962

IFO Vuxen 27 743 24 146 3 597 33 835 31 089 2 746

Barn o familj 19 881 16 453 3 428 23 878 20 700 3 178

Resultat 71 720 63 863 7 857 86 586 79 121 7 465

Kommentarer till helårsavvikelser
Oktober månads uppföljning visar på ett överskott med 7465 tkr för förvaltningen som helhet. Detta är att jämföra 
med 4 750 tkr vid uppföljningen delårsbokslutet. De främsta orsakerna till det prognostiserade överskottet går att 
finna i;

Ökade intäkter, 4 081 tkr, vilket främst är ökade statliga bidrag där bland annat intäkter från Migrationsverket blir 
högre än budgeterat. Även vuxenutbildningen får bidrag som är större än de budgeterade och vi har dessutom bidrag 
inom ramen för ett projekt på Kompetensa som inte är budgeterat. De två senare åtföljs dock av motsvarande icke 
budgeterade kostnader. Inom Barn och familj återfinns ett icke budgeterat statligt bidrag för att stärka 
familjehemsvården på nästan 1 000 tkr. Inbetalningar av återkrävt ekonomiskt bistånd är också högre än budgeterat.

Bidrag till enskilda och köp av huvudverksamhet 3 673 tkr så som placeringar HVB, konsulentsödda familjehem, 
placering våld i nära relationer samt utbetalt ekonomiskt bistånd.

Uteblivna personalkostnader motsvarande 553 tkr (inkluderar familjehem).

Förvaltningsledning

Förvaltningsledningen prognostiserar ett överskott på 551 tkr. Den något förbättrade prognosen beror framförallt på 
driftsbidrag från Försäkringskassan för sjuklönekostnader.

Osby kommun Kompetensa

Osby kommun Kompetensa prognostiserar ett positivt resultat på 962 tkr. Det positiva resultatet beror bland annat 
på att budgeten för arbetsmarknadspolitiska anställningar ej kunnat förbrukas fullt ut då en viss försiktighet har fått 
iakttas under året för att inte belasta 2022 års budget för mycket. Ytterligare en faktor som bidrar till det positiva 
resultatet är en utebliven fakturering från arbetsförmedlingen för ett tidigare projekt samt ökade intäkter från 
Arbetsförmedlingen i form av anställningsstöd. Den nystartade verksamheten för vaktmästeri går i dagsläget också 
med ett litet överskott.

Vuxenutbildningen

Vuxenutbildningen prognostiserar ett positivt resultat på 28 tkr, vilket är en fortsatt förbättring jämfört med tidigare 
uppföljningar. Verksamheten har något lägre statliga bidrag än tidigare beräknat, men samtidigt en något högre 
intern överföring av flyktingschabloner. Samtidigt som verksamheten i vissa avseende har uteblivna 
personalkostnader har man även dragits med utökade personalkostnader för en extra rektor under en begränsad 
period fram till att tidigare rektor gick i pension.

Vuxenenheten och Familjehuset

Vuxenenheten och Familjehuset prognostiserar ett positivt resultat på 2746 tkr, vilket är en förbättring jämfört med 
delårsbokslutet då prognosen låg på 1 401 tkr. Förbättringen beror till stor del på att prognosen för 
placeringskostnader inom våld i nära relationer sänkts ytterligare och ligger nu nästan 1 500 tkr bättre än budget. 
Prognosen för missbruksplaceringar ligger dock cirka 240 tkr över budget. Prognosen för ekonomiskt bistånd ligger 
300 tkr bättre än budget. Kostnader för köp av huvudverksamhet, i form av Familjerådgivning och Kriscentrum, 
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bidrar till det förbättrade resultatet då de prognostiseras bli billigare än förväntat. Dessutom har verksamheten ökade 
intäkter i form av flyktingschabloner som även det bidrar till en förbättring av resultatet.

Barn och familj

Barn och familjeenheten visar på ett positivt resultat på 3178 tkr, vilket är en förbättring jämfört med uppföljningen 
i samband med delårsbokslutet som visade på 2 103 tkr. De största faktorerna som bidrar till verksamhetens positiva 
resultat är lägre personalkostnader än beräknat. Detta beror på vakanta tjänster och tjänstledigheter. Ytterligare en 
faktor som påverkar verksamhetens resultat positivt, är att en intern överföring av statliga schablonersättningar för 
ensamkommande barn på ca 500 tkr ej längre görs, då verksamheterna nu ligger i samma förvaltning. Verksamheten 
har under andra delen av året även erhållit ett statligt bidrag på nästan 1 000 tkr. Detta bidrag har visat sig kunna 
vara med och bekosta familjehemsplaceringar och bidrar på så sätt till ett förbättrat resultat för verksamheten. 
Verksamheten har sänkt prognosen ytterligare för placeringar i konsulentstödda familjehem och placeringar i HVB-
hem. Med nu lagd prognos finns det täckning för en placering i vardera placeringsform året ut vilket verksamheten 
har en förhoppning ska täcka behovet. Prognosen för placering i vanliga familjehem visar fortfarande på ett negativt 
resultat i förhållande till budget på ca 1 300 tkr.

Förslag på åtgärder till avvikelser
I nuläget inga förslag på åtgärder.

Nyckeltal

Uppföljning personalkostnader

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

Kostnad 
arbetskraft 
2020

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kostnad 
arbetskraft 
2021

4 874 5 090 5 340 5 263 5 189 5 480 5 533 5 484 5 346

varav 
kostnad för 
sjuklön 2020

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

varav 
kostnad för 
sjuklön 2021

56 34 37 27 60 31 15 31 24 35

Nettokostnad ekonomiskt bistånd

Kostnad tkr Jan Febr Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Snitt

2020 1 594 1 383 1 419 1 505 1 305 1 576 1 469 1 448 1 415 1 384 1 315 1 572 1 449

2021 1 436 1 498 1 667 1 377 1 705 1 625 1 444 1 665 1 421 2 049 1 589

Ack 2020 1 594 2 977 4 396 5 901 7 206 8 782
10 25

1
11 69

9
13 11

4
14 49

8
15 81

3
17 38

5

Ack 2021 1 436 2 934 4 601 5 978 7 683 9 308
10 75

2
12 41

7
13 83

8
15 88

7
15 88

7
15 88

7

Beviljade 
ärenden Jan Febr Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Snitt

2020 176 169 178 188 174 178 180 176 180 178 183 190 179

2021 181 179 183 170 174 181 193 188 178 179 181
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Missbruk placeringar

Antal dygn Jan Febr Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec

SoL 2020 2 3 39 30 31 87 109 113 79 115 100 83

LVM 2020 16 29 31 30 42 32 16 0 0 0 0 26

Summa 18 32 70 60 73 119 125 113 79 115 100 109

SoL 2021 49 74 105 146 98 125 54 13 0 13

LVM2021 31 28 31 30 31 0 0 0 0 0

Summa 80 102 136 176 129 125 54 13 0 13

Kostnad tkr 
2021

SoL 2021 95 148 217 314 202 241 86 16 0 26

LVM 2021 155 140 155 150 155 0 0 0 0 0

Summa 250 288 372 464 357 241 86 16 0 26

Våld i nära relationer placeringar

Våld i nära 
relation Jan Febr Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec

Antal dygn 
2020 125 157 249 240 229 270 290 279 235 186 186 146

Kostnad 
2020 285 309 359 293 305 323 320 304 280 245 246 195

Antal dygn 
2021 74 43 76 36 31 34 28 0 31 31

Kostnad 
2021 118 64 113 58 51 61 28 0 60 59

Placeringar Barn o familj

Placering Jan Febr Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec

Konsulenstött  
familjehem 
antal dygn

31 28 31 30 31 30 12 0 0 0

Kostnad 
konsulentstö
dda 
familjehem

0 0 75 42 41 42 0 0 16 0

Familjehem 
antal 
placeringar

44 45 45 42 40 37 37 37 37 36

Kostnad 
familjehem 1 031 1 018 1 061 1 024 1 054 986 1 091 1 035 946 917

HVB antal 
placeringar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kostnad HVB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Antal 
orosanmälnin
gar

46 64 38 58 42 41 46 36 68 47

Antal 
startade 
utredningar

15 19 10 24 18 16 21 10 13 17

Tidplan för nämndens behandling
Uppföljningen behandlas av kommunstyrelsen 2021-12-01.
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INVESTERINGSREDOVISNING

Projekt 
nr Namn

Budget 
helår, tkr

Redovisat 
perioden, tk
r

Prognos 
helår, tkr

Avvikelse, tkr, 
prognos 
jämfört med 
budget

Klart 
(tidpunkt)

Totalt
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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

Ekonomisk uppföljning oktober 2021
Dnr KS/2021:2 041  

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen noterar att prognosen efter oktober innebär en positiv avvikelse på 17,5 
mnkr mot budget varav nämnderna sammantaget står för 2,8 mnkr.

Kommunstyrelsen godkänner den ekonomiska uppföljningen efter oktober månad.

Barnkonsekvensanalys

Ärendet berör den övergripande ekonomiska uppföljningen i kommunen och berör inte 
barn.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelseförvaltningen, ekonomienheten, har sammanställt ekonomisk uppföljning 
för kommunen efter oktober månad.

Budgetavvikelsen för nämnderna, sammantaget, har förbättrats från -1,5 till + 2,8 mellan 
september och oktober.

Budgetavvikelsen för kommunstyrelsens centrala finansförvaltning har förändrats från 

+ 12,6 till + 14,7 mellan augusti och oktober. 

Totalt visar prognosen för hela 2021 nu ett resultat på 24,1 mnkr.

Investeringsutfallet är 100 mnkr, prognosen till årsskiftet är 155 mnkr. En stor avvikelse 
mot årets budget.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, kommunstyrelseförvaltningen, 2021-11-10.

Presentation ekonomisk uppföljning oktober 2021.

http://www.osby.se/
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Beslutet skickas till 

Kommunens nämnder

Förvaltningschefer

Ekonomienheten

Petra Gummeson Gunnar Elvingsson 
Kommundirektör Ekonomichef 



Ekonomisk uppföljning okt 

2021



Sammanfattning, mnkr

• Budgetavvikelsen för nämnderna, sammantaget, har 
förbättrats från -1,5 till + 2,8 mellan september och 
oktober.

• Budgetavvikelsen för kommunstyrelsens centrala 
finansförvaltning har förändrats från + 12,6  till + 
14,7 mellan augusti och oktober. 

• Totalt visar prognosen för hela 2021 nu ett resultat 
på 24,1 mnkr.

• Investeringsutfallet är 100 mnkr, prognosen till 
årsskiftet är 155 mnkr. En stor avvikelse mot årets 
budget.
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Avvikelse från budget, prognos
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Andel av

Belopp i mnkr Mars April Maj Aug Sept Okt Budget

Kommunstyrelse

 Kommunstyrelseförvaltning 0,0 0,0 0,1 0,1 0,4 1,0 1%

 Arbete och välfärdsförvaltning 0,0 0,2 1,8 4,8 6,1 7,5 9%

Barn- och utbildningsnämnd 0,0 0,0 0,0 -2,0 -1,9 0,0 0%

Hälsa och omsorgsnämnd 1,5 0,3 -3,0 -1,7 -5,4 -5,0 -2%

Kommunrevision 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0%

Miljö- och byggnämnd -0,7 -0,7 -0,7 -0,7 -0,7 -0,7 -11%

Samhällsbyggnadsnämnd, exkl VA-verksamhet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0%

Samhällsbyggnadsnämnd, VA-verksamhet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0%

Valnämnd 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0%

Överförmyndare 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0%

Summa nämnder 0,8 -0,2 -1,8 0,5 -1,5 2,8 0%

Finansförvaltning 2,1 2,5 5,2 12,6 16,1 14,7

Totalt 2,9 2,3 3,4 13,1 14,6 17,5

Årets resultat, årsbudget -8,8 -8,8 -8,8 -8,8 -8,8 -8,8

Beslut enligt tilläggsbudget 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4

Årets resultat, prognos 9,5 8,9 10,0 19,7 21,2 24,1



Finansförvaltningen
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Aug Okt Kommentar

Pensionskostnader netto, semesterlön 2,0 2,0 Lägre kostnader för förmånsbestämd pension

KS medel till förfogande och verkställighet 0,0 0,0 Budget förbrukad i o m beslut om extra föreningsbidrag

Skatter och generella bidrag 3,5 6,3 Förbättrad skatteprognos, 1 okt

Räntekostnader på lån 1,6 2,1 Ytterligare lägre räntekostnader

Övriga intäkter 3,2 0,0 Ersättning för sjuklönekostnader från FK överförd till nämnder

Reavinst kapitalförvaltning 2,3 2,3 Vinst vid försäljning av värdepapper i kapitalförvaltningen

Central budget för tillkommande kapitalkostnader 0,0 2,0 Lägre kostnad p g a lägre investeringstakt

Summa 12,6 14,7

Budgetavvikelse



Kommunstyrelseförvaltningen

Kommunstyrelseförvaltningens prognos är en  avvikelse på 
+ 1,0 (+ 0,4) mnkr varav

• Ekonomienhet + 0,5 (+ 0,4) Överskott personal, övriga kostnader, 
lägre avgift till gem. inköpscentral

• HR + 0,2 (+ 0,0) Bl a central kompetensutveckling

• Stab - 0,1 (- 0,1) Färdtjänst

• Administration o utv + 0,4 (+ 0,4) Överskott div övr kostnader, 
sammanträden, personalkostnader

• Räddningstjänst           - 0,4 (- 0,3) Underskott RIB-kostnader, utbildningsersättning

(Uppföljning från sept månad inom parantes)
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Arbete och 

välvärdsförvaltningen

Budgetavvikelser i prognos, mnkr

Förvaltningsledning 0,6 ( 0,3)

Vuxenutbildning 0,0 (-0,3)

Arbetsförberedande 1,0 ( 1,0)

IFO Vuxen 2,7 ( 1,9)

Barn och familj 3,2 ( 3,3)

Summa 7,5 ( 6,2)
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Miljö och byggnämnden

• I prognosen redovisas ett underskott på – 0,7 

mnkr 

• Underskottet beror på tillfälligt högre 

personalkostnader än budgeterat. 

• Samtidigt beräknas intäkterna för bygglov bli 

högre än budgeterat. 
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Samhällsbyggnadsnämnden
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Samhällsbyggnadsnämnden prognosticerar ett resultat inom 

ram för 2021, oförändrat mot f g månad.

Budgetavvikelser i prognos, mnkr

Planering o administration 0,0 (-0,1)

Fastighet -0,2 (- 0,4)

Mark o exploatering +0,2 (+0,4)

Kost 0,5 ( 0,5)

Lokalvård -0,5 (-0,5)

Gemensam service 0,0 ( 0,0)

Summa 0,0 ( 0,0)



Barn- och 

utbildningsnämnden

Budgetavvikelser i prognos, mnkr

Förvaltningsövergripande -0,5 (-1,1)

Förskola 3,6 ( 3,3)

Grundskola -3,2 (-3,9)

Gymnasieskola -0,7 (-0,9)

Kultur o fritid 0,8 ( 0,7)

Summa 0,0 (-1,9)
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Hälsa- och omsorgsnämnden

Budgetavvikelser i prognos, mnkr

Nämnd mm 0,1 ( 0,0)

Gemensam ledning 5,5 ( 2,7)

Äldreomsorg -9,5 (-8,7)

Funktionsnedsatta 1,2 ( 1,9)

Boendestöd/psykiatri -1,3 (-1,3)

Summa -4,0 (-5,3)
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Investeringar
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Belopp i mnkr Budget 2021

Redovisat 

t o m okt Prognos

Av-

vikelse

Skattefinansierade investeringar 341 94 141 200

VA-investeringar 73 6 14 59

Totalt 414 100 155 259

Investeringar hänsynstagna i budget 2022 -80

Redovisat som andel av budget 24%

Redovisat som andel av budget inkl hänsyn i budget 2022 30%

Redovisat som andel av prognos 65%
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Budget 2021 Redovisat t o m okt Prognos



Kapitalförvaltning, mnkr
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Tillgångsslag Min Normal Max Värde, mnkr Andel

Svenska räntor 20% 40% 60% 26,9 40%

Svenska aktier 0% 30% 60% 20,1 30%

Utländska aktier 0% 30% 40% 20,7 31%

Räntor totalt 20% 40% 60% 26,9 40%

Aktier totalt 40% 60% 80% 40,8 60%

Totalt 67,7

Värdeförändring sedan aug -0,4

Värdeförändring sedan årsskifte 9,1

Föreskrifter 31 okt 2021



Förslag till beslut

• Kommunstyrelsen noterar att prognosen efter 

oktober innebär en positiv avvikelse på 17,5 

mnkr mot budget varav nämnderna 

sammantaget står för 2,8 mnkr.

• Kommunstyrelsen godkänner den ekonomiska 

uppföljningen efter oktober månad.
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Kommunstyrelseförvaltningen 
Emma Frostensson 
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emma.frostensson@osby.se 
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Nämndplan 2022
Dnr KS/2021:350 700  

Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen 

- Nämndplan 2022 avseende Arbete och välfärdsförvaltningen inom den av 
kommunfullmäktige beslutade ramen på 83 381 100 tkr antas

Barnkonsekvensanalys

Ärendet är av övergripande karaktär och berör ej barn.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige fattade 2021-09-27 beslut om de ramar som ska gälla för 
förvaltningarna 2022. 

Kommunstyrelsen har avseende Arbete och välfärdsförvaltningen 2021 en budget på 
83 381 100 tkr i enlighet med kommunfullmäktiges beslut. Nämndplanen innehåller en 
beskrivning av verksamheten, årets verksamhet, statistik, budget och framtid.

Beslutsunderlag

Nämndplan 2022, Kommunstyrelsen Arbete och välfärdsförvaltningen. 

 

Emma Frostensson Kenneth Lindhe 
Förvaltningschef Arbete- och 
välfärdsförvaltningen  

Verksamhetscontroller 

http://www.osby.se/
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Ledning

Niklas Larsson - Kommunstyrelsens ordförande

Emma Frostensson - förvaltningschef Arbete och välfärdsförvaltningen

Antal årsarbetare

Antal årsarbetare i förvaltningen är 72,3.

Verksamhetsbeskrivning

Arbete och välfärdsförvaltningen omfattar vuxenutbildning, socialtjänstens individ- och familjeomsorg 
samt arbetsmarknadsverksamhet inklusive det kommunala aktivitetsansvaret.

Vuxenutbildningen
Vuxenutbildningen består av fyra verksamheter som alla är till för kommuninvånarna (från 20 års 
ålder) för att kunna fortbilda /utbilda sig. För närvarande är det cirka 300 elever kopplade till Osby 
Komvux/Lärcenter.

Personalstyrkan består av en rektor (rektorsutbildning och högskoleutbildning), en specialpedagog, en 
studie- och yrkesvägledare, en administratör, fem SFI lärare, en språkstödjare, tre Yrkeslärare samt 
sju grund- och gymnasielärare.

I egen regi bedriver vi nedan beskriva utbildningar;

1. Svenska för invandrare (SFI) - för invånare som saknar sådana grundläggande kunskaper i svenska 
språket. I dagsläget har vi cirka 100 elever inskrivna på SFI.

2. Yrkesvux - här erbjuder vi utbildning inom barnskötare/elevassistent, undersköterska och svets, det 
är ett högt söktryck på både barnskötar- och undersköterskeutbildningen. Svetsutbildningen bedrivs i 
samarbete med gymnasieskolan och vuxenutbildningen har endast två platser att erbjuda.

3. Komvux grundläggande och gymnasiala teoretiska kurser - de grundläggande och gymnasiala 
kurser som erbjuds är Svenska, Matematik och Engelska, vilka alla tre är högskoleförberedande 
kurser, vi har dessutom Naturkunskap och Historia. Övriga önskemål om kurser erbjuds efter behov 
via NTI (digital utbildning). De kurser vi erbjuder hos oss i Osby är de som är mest efterfrågade.

4. Yrkeshögskola svets - Inom Skåne nordost bedrivs ett samarbete kring yrkeshögskoleutbildningar. 
Osby kommun har beviljats fyra omgångar med start i augusti 2021 och sista omgången startar i 
augusti 2024. I varje omgång kan vi ta emot 12 elever och denna utbildning är riksrekryterande och 
lockar ofta många elever från andra kommuner i Sverige.

Via ett mycket gott samarbete i Skåne nordost har vi stora möjligheter att erbjuda våra 
kommuninvånare andra yrkesutbildningar utöver våra egna. Vi har även ett samarbete kring 
Lärlingsakademin, där invånare kan gå en gymnasial yrkesinriktad utbildning där minst 70 procent av 
utbildningen är förlagd på en arbetsplats och resten är undervisning i skola och självstudier. 
Lärlingsakademin kan erbjuda lärlingsutbildning inom exempelvis vård, restaurang och livsmedel, 
bageri, snickare, målare, bilmekaniker, kylmontör, svets med flera. På Lärlingsakademin kan du även 
validera dina kunskaper.

Osby kommun Kompetensa
Osby kommun Kompetensa är en verksamhet som rymmer flera olika delar och professioner, även om 
alla har samma mål i fokus, att stötta individer mot jobb och studier och i förlängningen, egen 
försörjning. Medarbetarna i verksamheten har en varierad utbildningsbakgrund. De flesta har dock en 
beteendevetenskaplig utbildning såsom socionom, folkhälsopedagog och studie- och yrkesvägledare.

Osby kommun Kompetensa arbetar med två olika målgrupper;

 Invånare i Osby kommun över 16 år med ett behov av individuellt, anpassat stöd för att 
komma i studier eller arbete.

 Företagare/blivande företagare i vår kommun med ett behov av kompetensutveckling av 
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medarbetare alternativt med ett rekryteringsbehov.

Verksamheten arbetar med att ge stöd åt uppemot 300 individer som önskar komma i arbete. 
Verksamheten har som målsättning att kontinuerligt ha 50 individer i en arbetsmarknadspolitisk 
anställning.

Motiverande samtal är en genomgående metod i arbetet med individen. Verksamheten utvecklar även 
sitt arbete med en grund i OCN som är en metod för validering av informell och icke-formell 
kompetens.

Arbetsmarknadshandläggare arbetar med kartläggning av hinder och resurser samt att tillsammans 
med individen lägga upp en planering utifrån individuella behov för att komma i egen försörjning.

En av medarbetarna i verksamheten har ansvar för det kommunala aktivitetsansvaret, vilket innebär 
att anordna aktivitet för unga mellan 16 - 19 år som inte går i gymnasieskolan. Uppdraget har även ett 
förebyggande fokus för att förhindra avhopp.

Utförardelen av Osby kommun Kompetensa består av hälsovägledare och handledare i 
servicegruppen/vaktmästeriet som arbetar nära individen med olika hälsofrämjande insatser och 
handledd arbetsträning. Verksamheten har även en utbildare inom de generella kompetenser som 
krävs på arbetsmarknaden. Utbildaren bedriver även språkstöd. Från och med november 2021 har 
Osby kommun Kompetensa förstärkts med en socialrådgivare, hon kommer även ansvara för 
kommunens budget-och skuldrådgivning.

Verksamheten anordnar rekryteringsträffar och kommer framöver att ansvara för att utveckla 
kontakten med näringslivet och se på vilka sätt vi kan erbjuda stöd till dem när det kommer till 
kompetensförsörjning och rekrytering och på så sätt även öka möjligheterna för arbetslösa individer att 
komma i arbete.

Inom Osby kommun Kompetensa finns ett vaktmästeri som framförallt servar äldreomsorgen i Osby. 
Vaktmästeriet har även ett utvecklat samarbete med Osbybostäder.

Barn och familjeenheten
På barn- och familjeenheten arbetar socialsekreterare som utreder barns och ungdomars sociala 
situation samt beviljar och följer upp insatser. Denna verksamhet riktas till barn, ungdomar, föräldrar 
och familjehem. Alla medarbetarna på enheten är socionomer, utom en som är jurist. En medarbetare 
har dessutom dubbelkompetens, hon är både socionom och jurist.

Barn- och familjeenheten arbetar med myndighetsutövning i ärenden gällande barn och ungdomar och 
familjerätt. Årligen tas cirka 500 - 600 orosanmälningar emot och det genomförs ett hundratal 
utredningar. Enheten utreder familjehem, placerar och följer upp barn i familjehem och HVB-hem, 
genomför vårdnad-boende-umgängesutredningar på uppdrag av tingsrätten. Dessutom arbetar 
enheten med faderskaps- och adoptionsfrågor.

Enheten ansvar även för mottagande av ensamkommande barn som anvisas till Osby kommun.

Vuxenenheten och Familjehuset
På vuxenenheten arbetar socialsekreterare som utreder vuxna personer som kan vara i behov av 
behandling inom missbruk och/eller beroende, ekonomiskt bistånd, våld i nära relation eller socialt 
boende.

Personalen arbetar med myndighetsutövning som rör vuxna individer inom ramen för socialtjänstlagen 
och tvångslagstiftningen Lag om vård av missbrukare i vissa fall. Socialsekreterarna arbetar utifrån 
standardiserade bedömningsmetoder.

De två socialsekreterarna som arbetar med missbruk/beroende, våld i nära relation och socialt boende 
är utbildade socionomer. De har ungefär 40 ärende igång jämt under året. Socialsekreterarna på 
ekonomiskt bistånd, 3 socionomer och en beteendevetare, hanterar ungefär 240 hushåll varje månad.

Familjehuset är socialtjänstens öppenvård. Verksamheten arbetar med familjer och enskilda individer 
både på uppdrag från socialsekreterare och på  invånares egna initiativ. Enheten genomför även barn- 
och föräldragrupper. På Familjehuset arbetar två vuxenbehandlare, fem familjebehandlare och en 
familjeassistent. Alla behandlare har relevant högskoleutbildning. Behandlarna har arbetat i flera år 
och har gedigna påbyggnadsutbildningar.

Familjecentralen
Familjecentralen är en mötesplats med familjen i centrum. Barnhälsovård, barnmorskemottagning, 
social rådgivning och öppen förskola finns samlat under samma tak. Familjecentralen i Osby är en 
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samverkan mellan Region Skåne och Osby kommun.

Syftet med Familjecentralen är att utifrån ett hälsobefrämjande och förebyggande perspektiv erbjuda 
blivande föräldrar, barn och deras föräldrar en mötesplats med tillgång till ett samlat och lättillgängligt 
stöd av hög kvalitet från samhällets olika aktörer.

 

 

 

Årets verksamhet

Under 2022 kommer förvaltningen arbetas samman utifrån en gemensam förvaltningsidé. 
Förvaltningen ska utifrån denna hitta sitt gemensamma uppdrag och hur de olika verksamheterna kan 
växelspela för att ge kommunens invånare det stöd, de insatser och den utbildning de behöver för att 
bli självständiga självförsörjande individer.

Förvaltningen kommer intensifiera samarbete med övriga förvaltningar i kommunen för att driva 
utveckling av verksamhet utifrån strategin för Integration, arbete och kompetensförsörjning.

I samarbete med framförallt Barn och utbildningsförvaltningen kommer ett stärkt samarbete kring barn 
och unga att prioriteras med fokus på tidiga och förebyggande insatser.

Arbete med att intensifiera det systematiska kvalitetsarbetet är ett av förvaltningens fokusområde för 
2022. Bland annat kommer en socialt ansvarig samordnare att rekryteras i början av året. Hen 
kommer att samordna det systematiska kvalitetsarbetet inom socialtjänsten. Inom vuxenutbildningen 
har en förstelärare rekryterats med särskilt ansvar för att tillsammans med övrig personal utveckla ett 
forsknings- och erfarenhetsbaserat systematiskt arbete där verksamheten fortlöpande utvärderar och 
följer upp verksamheten.

Förvaltningen har en viss farhåga för att konsekvenser av coronapandemin kan komma att bli synliga 
under de kommande åren. Det kan komma att få stora konsekvenser på de olika verksamheterna och 
ställa ökade krav samt innebära ökade kostnader jämfört med 2021.

Barn och familjeenheten kommer framförallt fokusera på att förbättra kunskapen kring, och villkoren 
för, de familjehemsplacerade barnen. Det innebär att det kommer genomföras kompetenshöjande 
insatser för såväl familjehem som personal i form av föreläsningar och utbildningar. Familjehemmen 
kommer även erhålla utvidgad handledning samt utbildningen ”Ett hem att växa i”, vilken genomförs av 
våra medarbetare.

2022 träder en ny lag i kraft vad gäller utökat ansvar för kommunen vid separationer, där barn är 
inblandade. Par med barn måste ha kontakt med kommunens familjerätt, i syfte att komma överens, 
innan de kan få ärendet prövat i tingsrätten. Kompetenshöjning inom området kommer att genomföras.

Inom Vuxenenheten kommer fortsatt verksamhetsutveckling att ske genom att bland annat skapa 
rutiner för att underlätta för medarbetare i det dagliga arbetet. Fokus på enheten kommer ligga på 
kvalitativa utredningar och uppföljningar. Enheten kommer i samarbete med öppenvården fortsätta 
prioritera arbetet med att få ner placeringstiderna inom missbruk samt våld i nära relationer.

Inom ekonomiskt bistånd kommer fokus ligga på att utveckla och förbättra utredningsprocessen 
framförallt med tanke på den organisationsförändring som skett i slutet på 2021 då enheten gick från 
sex till fyra medarbetare. Det kommer krävas att enheten fortsätter utveckla den RPA-lösning (robotic 
process automation) som finns. Dessutom finns det önskemål och planer på att utveckla en e-tjänst för 
att effektivisera och utveckla handläggningsprocessen.

Familjehuset kommer fortsätta arbetet med att arbeta ihop personalgruppen utifrån att två 
personalgrupper slogs samman till en i samband med att den nya förvaltningen trädde i kraft. 
Familjehuset kommer i sin verksamhet att ha fokus på att möta upp behov och nya lagkrav inom 
området våld i nära relationer. Dessutom kommer fokus ligga på att utveckla det förebyggande och 
uppsökande arbetet samt arbete riktat mot ungdomar.

Många av de individer som anvisas till Osby kommun Kompetensa har en komplex social problematik 
och står långt från arbetsmarknaden. Verksamheten behöver ta ett omtag och utveckla insatser för att 
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matcha dessa behov. Det innebär bland annat att servicegruppens verksamhet ses över och 
omarbetas, ett arbete som inletts redan under slutet av 2021. Parallellt med det behöver den nyligen 
startade vaktmästerigruppen komma i full drift, så den fungerar och kan flyta relativt självständigt för 
att frigöra tid och resurser. Osby kommun Kompetensa kommer vara drivande i att förbättra 
samarbetet med näringslivet.

Inom vuxenutbildningen kommer man arbeta med att skapa förutsättningar för pedagoger och elever 
att utveckla sina digitala kunskaper, bland annat genom en fortbildningssatsning som vi gör 
tillsammans med Skåne nordost och som påbörjats redan under 2021.

Verksamheten kommer också att arbeta med fördjupade kunskaper kring didaktiska och pedagogiska 
frågor där man kommer att använda sig av kollegialt lärande som form för arbetet. En förstelärare har 
anställts med detta som fokusområde.

För att skapa rätt förutsättningar för elever har verksamhetens specialpedagog fått i uppdrag att 
fortbilda personal i organisatoriska tankar kring specialpedagogik och kring olika svårigheter som 
elever kan ha.

Vuxenutbildningens yrkesprogram kommer utvecklas genom att eleverna kommer erbjudas mer 
svenska och svenska som andra språk.

Det sker en rad nationella förändringar inom Komvux även 2002. Den 1 januari kommer en förenklad 
betygsskala att införas inom delar av Komvux. Dessutom kommer ytterligare förändringar av 
ämnesplaner med tillhörande kurser inom Komvux på gymnasial nivå ske. Det innebär att många 
kurser revideras. Det tillkommer även nya kurser och några kurser upphör.

Vuxenutbildningen och Osby kommun Kompetensa kommer tillsammans fokusera på arbetet med 
digitala yrkessvenskakurser, förstärkt samhällsorientering och yrkesvalideringar.

Mål

Vision

Osby kommun har bara en vision. Visionen talar om vart vi ska, ett önskvärt framtida tillstånd. Den ska 
kunna fånga vårt intresse och ge en bild av framtiden som vi alla kan ta till oss. Kommunens vision är:

"På spåret och naturligt nära"

Målområden

Attraktiv och hållbar boendekommun

Beskrivning

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

Utveckling och tillväxt.

Beskrivning

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

Trygghet hela livet

Beskrivning

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

Nämndmål: Osby kommun är en hållbar kreativ kommun som bidrar till tillväxt och utveckling.

Indikatorer Mål

Kostnad ekonomiskt bistånd, belopp/invånare Max 107

Andel öppet arbetslösa och sökande i program (andel av den registerbaserade arbetskraften) Max 7%

Nettokostnadsavvikelse individ- och familjeomsorg, %

Nämndmål: Osby kommun ökar service och tillgänglighet för invånare genom digitalisering, 
kommunikation och kunskap.

Indikatorer Mål

Antal e-tjänster och digitala lösningar. Minst 3

Andelen som upplever att socialtjänsten frågar efter brukarens synpunkter angående hur dennes 
situation skulle kunna förändras.

100%

Nämndmål: Osby kommun har ett gott ledarskap och medarbetarskap.

Nyckeltal och statistik

Förvaltningen kommer under slutet av 2021 ta fram ett förslag på relevanta nyckeltal att följa under 
verksamhetsåret.

Ekonomi

Driftredovisning

Tkr Budget 2021 Budget 2022

Intäkter 15 958 17 392

Personalkostnader 64 177 67 044

Lokalkostnader 3 592 3 247

Övriga kostnader 33 966 30 482

Summa kostnader 101 735 100 773

Nettobudgetram -85 777 -83 381

Kapitalkostnader

Driftnetto -85 777 -83 381

Kostnad/invånare (kr) 6 479 6 294

Investeringar

Arbete och välfärdsförvaltningen har för 2022 en nettobudgetram på 83 381 tkr.

Förvaltningen budgeterar med ökade intäkter 2022 på drygt 1 400 tkr. Detta avser statliga bidrag för 
yrkesvux och statliga flyktingschabloner. Utfallet avseende flyktingschabloner har de senaste åren 
legat över budget och förvaltningen utgår från att flyktingmottagandet under 2022 kommer vara att 



Arbete och välfärd, Nämndsplan 2022 8(10)

jämställa med det under 2021, därav en utökning av budgeten. Vad gäller intäktsbudget för Yrkesvux 
är den svårberäknad. Nivån på det statliga bidraget är avhängigt i vilken omfattning vi har elever som 
kan kombinera sin yrkesutbildning med SFI eller Svenska som andraspråk då denna kombination 
genererar en högre intäkt. Med tanke på nuvarande elevunderlag gör dock förvaltningen bedömningen 
att flertalet elever kommer kunna ha denna kombination därav en utökning av budget 2022.

Förvaltningen har en ökad personalbudget på drygt 2 800 tkr. Ökningen beror på en icke budgeterad 
tjänst, Hälsovägledare på Osby kommun Kompetensa, en tidigare ej budgeterad lärartjänst för Lärvux 
samt ej budgeterade vakanta tjänster och tjänstledigheter.

Förvaltningen har samtidigt sänkt sina övriga kostnader med drygt 3 400 tkr. Detta avser framförallt 
sänkta placeringskostnader och sänkt utbetalt ekonomiskt bistånd.

Förvaltningen bedömer att nu lagd budget har goda förutsättningar att hålla. Förvaltningen vill dock 
ändå belysa risken med pandemins konsekvenser och att de kan komma att bli mer och mer synliga 
från och med 2022. Genomgående i de samhällsanalyser som gjorts framkommer det att många av 
pandemins både direkta och indirekta effekter slår hårdast mot redan utsatta eller sårbara grupper och 
riskerar därmed att öka skillnaderna mellan olika grupper i befolkningen. Rapporter som gjorts tar 
bland annat upp att det är sannolikt att våld i nära relationer ökar samt att ohälsosamma levnadsvanor 
kopplade till bruk av alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar riskerar att öka, särskilt 
bland grupper med mer utsatta sociala och ekonomiska förhållanden.

Ovan nämnda konsekvenser kan direkt komma att påverka förvaltningens måluppfyllelse och nu lagd 
budget.

 

 

 

Internbudget per verksamhet 5 positioner

Förvaltningsledning
Förvaltningsledningen har en utökad budget jämfört med 2021 på drygt 1 600 tkr. Det beror på att 
personella resurser har förflyttats från Barn och familjeenheten till förvaltningsledningen. Dessutom 
har budget för externa samverkansavtal som återfinns inom vuxenutbildning och individ och 
familjeomsorgen lagts till under detta ansvar.

Vuxenutbildningen
Vuxenutbildningen har en utökad budget jämfört med 2021 på drygt 700 tkr. De förändringar som är 
gjorda är att en budget motsvarande 50 % lärarresurs har lagts till avseende Lärvux, något som helt 
saknades i budget 2021. Utöver detta täcks lönekostnad för specialpedagog ej längre av statsbidrag 
dessutom får verksamheten inte längre någon intern överföring av flyktingschabloner. Däremot räknar 
vuxenutbildningen med högre intäkter för Yrkesvux under 2022 jämfört med 2021.

Osby kommun Kompetensa
Osby kommun Kompetensa har en minskad budget på cirka 1 000 tkr. De större förändringar som är 
gjorda i budgeten är framförallt att budgeten för arbetsmarknadspolitiska anställningar sänks med 
cirka 2 500 tkr. Verksamheten har dock en ökad personalbudget jämfört med 2021. Det beror på att 
resurser har förflyttats från enheten för ekonomiskt bistånd samt att tjänsten som Hälsovägledare ej 
var med i budget 2021.

Vuxenenheten och Familjehuset
Vuxenenheten och Familjehuset har en sänkt budget med drygt 3 700 tkr. Förvaltningen räknar med 
att satsningen på öppenvården ska medföra ett minskat behov av placeringar. Med anledning därav 
har budgetarna för placering missbruk sänkts med 310 tkr och placering vid våld i nära relationer har 
sänkts med 360 tkr. På grund av flytt av personalresurser från enheten för ekonomiskt bistånd till Osby 
kommun Kompetensa har verksamheten en lägre budget för personalkostnader. Med tanke på 
satsningen som görs på Osby kommun Kompetensa i kombination med övrigt utvecklingsarbete har 
förvaltningen sänkt budgeten för utbetalt ekonomiskt bistånd med 1 700 tkr. Familjehusets budget är 
utökad, vilket främst beror på att budget för personal har flyttats dit från IFO handläggning 
missbruk/våld samt att tjänstledigheter och vakanser som ej var budgeterade 2021 nu finns med i 
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budget.

Barn och Familjeenheten 
Barn och familjeenheten har en lägre budget än 2021 på nästan 800 tkr. De större förändringar som är 
gjorda i budgeten är att det skett en flytt av personalbudget till förvaltningsledningen för att möjliggöra 
anställning av en socialt ansvarig samordnare. Verksamheten har även en lägre budget avseende 
konsulentstödda familjehem på drygt 800 tkr, men har samtidigt en utökning av budgeten för vanliga 
familjehem på cirka 200 tkr. Intäktsbudget för statliga bidrag för mottagande av ensamkommande barn 
har minskats med drygt 1 100 tkr och har flyttats inom ansvaret till Barn och familj ledning. 
Verksamheten budgeterar lägre kostnader för gode män för ensamkommande barn baserat på ett 
lägre mottagande.

 

Internbudget per verksamhet

Verksamhet  (4-5 pos vht, belopp 
tkr) Budget 2021 Budget 2022

Vuxenutb administration 47000 1 270 3 364

Vuxenutb lärcenter 47031 3 549 3 568

Vuxenutb lokal/inv 47040 1 323 0

Vuxenutb Yrkesvux 47200 -340 -963

Vuxenutb Särvux 47400 0 333

Vuxenutb YH svets 47552 49 71

Vuxenutb SFI 47600 3 469 3 912

IFO placering missbruk 55901 1 990 1 680

IFO extern öppenvård 55902 60 30

IFO handl missbruk/våld 55990 2 474 1 353

IFO ledn vux/familjehus 55991 0 46

IFO pac våld i nära 57101 2 260 1 900

IFO socialt boende 57103 406 500

IFO handl ekonom bist 57501 3 904 2 573

IFO ekonomiskt bistånd 57502 18 500 16 512

IFO familjehuset 56925 3 353 5 497

IFO Handläggn flykting 60002 548 0

Ledning arbete o välfärd 55999 6 500 10 070

Ledning famrådgivning 58502 810

Ledning schabl Migration 60001 -225 -1 466

Barn o familj ledning 56900 468 -1 308

Barn o familj bilpool 56902 56

BoF handl barn o unga 56920 9 198 9 233

BoF plac HVB 56921 900 900

BoF plac konsulent fam 56922 660 472

BoF plac familjehem 56923 8 454 10 695

BoF Öppenvård 56924 1 081 677

BoF Vårdnadsöverfl barn 56926 1 008 1 355

BoF handl famrätt 58500 1 079 1 034

BoF Ensam plac famh 60016 2 049 0

BoF Ensam konsulent 60017 700 0

BoF Villa Eken 60020 200 0
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Verksamhet  (4-5 pos vht, belopp 
tkr) Budget 2021 Budget 2022

BoF God man SFVEKB 60021 260 22

BoF Flyktingmottagning 60022 -2 081 0

Kompetensa ensam ut 60003 134 0

Kompetens AME centralt 61001 6 071 8 500

Kompetens resursanst 61002 5 535 2 980

Kompetens Samv FIA 61003 14 0

Kompetens Kompvalid 61004 91 1

Kompetensa vaktmästar 61006 0 -160

85 777 83 381

Framtid

Betänkandet Hållbar socialtjänst – En ny socialtjänstlag (2020:47) presenterar förslag som kommer att 
innebära en stor omställning av socialtjänstens organisering och arbetssätt. Lagförslaget planeras 
träda i kraft 1 januari 2023. Utredningen föreslår bland annat att kommunerna ska få möjlighet att 
erbjuda insatser utan behovsprövning. Genom utredningens förslag stärks utvecklingen mot en mer 
kunskapsbaserad socialtjänst och systematisk uppföljning av insatsernas kvalitet. Med tanke på denna 
föreslagna förändring känns det som en god planering att i början av 2022 rekrytera en socialt 
ansvarig samordnare med uppdrag att fokusera på just systematik i uppföljning och kvalitetssäkring.

Att utveckla kvalitet i arbete med våra placerade barn, genom bland annat ökad kunskap hos 
medarbetare och familjehem, mer systematisk uppföljning och med ett gott samarbete med framförallt 
barn och utbildningsförvaltningen kan vi öka de placerade barnens möjligheter att växa och utvecklas 
på ett positivt sätt.

Strategin för integration, arbete och kompetensförsörjning antogs i kommunfullmäktige i december 
2019. Arbete och välfärdsförvaltningen har uppdraget med att driva utveckling av fokusområdena i 
strategin i hela kommunen. Till att börja med måste strategin kommuniceras och göras känd i alla 
verksamheter, något som den inte är i dagsläget. Att lyckas förverkliga intentionerna i strategin blir 
framöver av största vikt för att möjliggöra ett samlat och dedikerat arbete för en förbättrad integration 
och kompetensförsörjning och i förlängningen en mer välmående befolkning i kommunen, ett minskat 
bidragsberoende och en god lokal tillväxt bland företagen. Vissa områden i strategin kan vi arbeta 
med konkret redan i nuläget, men när det gäller till exempel nytänkande kring organisering av arbetet i 
de olika verksamheterna och breddad rekrytering, samt värdering av kompetens som införskaffats på 
annat sätt än genom det reguljära utbildningssystemet kommer det att krävas lite mer tid. Vi behöver 
dock arbeta strukturerat framöver med direkt kontakt med chefer och medarbetare för att 
medvetandegöra dessa nya tankar. Här krävs även ett gott samarbete med HR och fackföreningar.

Förvaltningen kommer redan under nästa år intensifiera arbetet gentemot näringslivet. Motivet för att 
systematiskt och dedikerat utveckla dessa relationer är för att Osby kommun ska kunna stötta och 
bidra i näringslivets kompetensförsörjningsarbete. Osby kommun behöver lyssna in vilka behov 
företagarna har, både på kort och lång sikt. Detta för att skapa ett utbildningsutbud som matchar 
behoven samt för att kunna motivera individer att utbilda sig där behov av arbetskraft finns. På så sätt 
är vi med och bidrar till ett växande näringsliv och vi får individer i arbete.
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Nämndsplan 2022 för kommunstyrelseförvaltningen
Dnr KS/2021:1 041  

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen 

Nämndsplan 2022 för kommunstyrelseförvaltningen godkänns enligt upprättat förslag.

Barnkonsekvensanalys

Budget för kommunstyrelseförvaltningens verksamhetsområden berör inte barn.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram förslag till nämndsplan/budget för år 2022 
inkl nämndsmål.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, kommunstyrelseförvaltningen, 2021-11-10

Rapport nämndsplan för kommunstyrelseförvaltningen 2022

 

Petra Gummeson Gunnar Elvingsson 
Kommundirektör Ekonomichef 

http://www.osby.se/
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Beslutet skickas till 

Kommundirektör

Ekonomienheten



Nämndsplan 2022
Kommunstyrelseförvaltningen
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Ledning

Niklas Larsson (ordförande kommunstyrelsen)

Petra Gummesson (Kommundirektör /  Förvaltningschef Kommunstyrelseförvaltningen)

Antal årsarbetare

53 st

 

Verksamhetsbeskrivning

Kommunstyrelseförvaltningen omfattar följande enheter/verksamheter:

 Stab
 Ekonomienhet
 HR-enhet
 Administrations och utvecklingsenhet, inkl kansli
 Räddningstjänst

 

Årets verksamhet

Övergripande

# Effekterna av Corona-pandemin har haft stor påverkan på kommunens verksamheter och arbetssätt 
under 2020 och 2021. Även om pandemin klingat av, som det ser ut hösten 2021, så finns en viss 
osäkerhet kring eventuella effekter på kommunens verksamhet under det kommande året.

Räddningstjänst

# En spännande utmaning som det kommer läggas en del tid och energi på i närtid, är att få ihop en 
effektiv räddningstjänst tillsammans med framför allt Hässleholm men även Perstorp som är på väg in 
i ett djupare samarbete.

# Fortsatt utmaning att rekrytera personal, framförallt RIB, deltidsbrandmän till räddningstjänsten.

# Under senare delen av 2021 och in på 2022 kommer ett nytt handlingsprogram för 
räddningstjänsten att utformas.

HR och lön

# Våren 2022 implementeras nytt HR-system samt flera olika stödsystem vilket ska ge ett bättre stöd 
till chefer och medarbetare.

# Kommunen kommer under 2022 genomföra chefens år. En utvecklingsinsats för våra chefer i ämnet 
tillitsbaserad styrning och ledning samt självledarskap.

# Fortsatt implementering under året av medarbetarpolicyn .

Ekonomi

# Fortsatt implementering av den gemensamma enheten för ekonomiadministration som startades i 
maj 2021 tillsammans med Östra Göinge kommun.

# Sannolikt återupptas också arbete med upphandling och införande av nytt ekonomisystem under 
året.



Kommunstyrelse, Nämndsplan 2022 4(7)

Administration och utveckling

# Fokus under det kommande året är att komma igång med E-tjänster inom olika områden.

# År 2022 är valår till riksdag, region och kommun där personal inom kansliet håller i kommunens 
organisation och arbete i samband med valet samt stöd till valnämnden.

# Nytt ärende och dokumenthaneringsystem är upphandlat och kommer att implementeras under 
2022.

Mål

Vision

Osby kommun har bara en vision. Visionen talar om vart vi ska, ett önskvärt framtida tillstånd. Den ska 
kunna fånga vårt intresse och ge en bild av framtiden som vi alla kan ta till oss. Kommunens vision är:

"På spåret och naturligt nära"

Målområden

Attraktiv och hållbar boendekommun

Beskrivning

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

Utveckling och tillväxt.

Beskrivning

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

Trygghet hela livet

Beskrivning

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

Nämndsmål

Nämndmål: Osby kommun är en hållbar kreativ kommun som bidrar till tillväxt och utveckling.

Indikatorer Mål

Ranking Svenskt näringsliv Max 100

Målsättning att vara bättre än plats 100 år 2022. Placering 2021 var plats 114.

Nämndmål: Osby kommun ökar service och tillgänglighet för invånare genom digitalisering, 
kommunikation och kunskap.

Indikatorer Mål

Antal e-tjänster Minst 3



Kommunstyrelse, Nämndsplan 2022 5(7)

Nämndmål: Osby kommun har ett gott ledarskap och medarbetarskap.

Indikatorer Mål

HME-värde uppgår till minst index 80

Ekonomi

Driftredovisning

Tkr Budget 2021 Budget 2022

Intäkter 6 917 5 542

Personalkostnader 48 438 45 599

Lokalkostnader 1 446 1 446

Övriga kostnader 22 790 24 736

Summa kostnader 72 674 71 781

Nettobudgetram -65 757 -66 239

Kapitalkostnader 0 0

Driftnetto -65 757 -66 239

Kostnad/invånare (kr) 4 986 5 000

Investeringar 7 240 4 290

Internbudget per verksamhet 5 positioner

Internbudget per verksamhet

Verksamhet  (4-5 pos vht, belopp 
tkr) Budget 2021 Budget 2022

Bidrag Stift Lekoseum 183 183

Ekonomienhet 5 948 5 373

Inköpscentral 1 250 1 057

IT ekonomi 927 946

IT UNIKOM 2 397 1 795

Löneenhet 2 719 2 620

Bemanningsenhet 1 hemtj Osby 80 99

Bemanningsenhet 2 Lindh & RB 197 197

Bemanningsenhet 3 Lönsboda 133 201

Bemanningsenhet central 2 658 2 624

Bemanningsenhet pool 937 888

Central introduktion 15 15

Central kompetensutveckling 650 600

Facklig månadslön 559 533
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Verksamhet  (4-5 pos vht, belopp 
tkr) Budget 2021 Budget 2022

Facklig verksamhet 958 952

Feriearbete 702 891

Friskvårdsprogram 500 500

Företagshälsovård 558 550

Gratifikation 50 50

HR IT-system 88 205

HR-enhet 4 911 5 051

PA div åtgärder 450 450

Proj framtidens ledare 50 30

Resurspool äldreomsorg 13 18

Avgift Kommunförbund 660 673

Färdtjänst 2 195 2 271

SKNO-samarbete 400 400

Kommundirektörsstab 2 611 2 512

Utvecklingsanslag 400 350

Räddningstjänst 14 869 14 924

Ersättn till Osby Näringsliv 190 190

Bidrag ung företagsamhet 10 10

IT-enhet 586 564

Kommunikation 2 078 2 739

Kontaktcenter 2 759 2 575

Leaderprojekt 199 200

Nyföretagarcentrum 50 50

Rakel 97 50

Turism centralt 250 50

Utveckling/digitalisering 2 527 4 573

Säkerhet och beredskap 0 36

Arkiv 361 354

Bidrag Skånes Arkivförbund 10 10

E-arkiv 518 515

Hlm:s nämndemannaförening 2 2

Kanslienhet 3 113 2 564

Kommunfullmäktige 940 859

Kommunstyrelsen 3 151 2 973

Partistöd 522 524

Webbsändning kommunfullm 100 100

Ärendehanteringssystem 226 343

65 757 66 239
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Investeringsbudget

Projekt 
nr Projektnamn 2022 (tkr) 2023 (tkr) 2024 (tkr) Åter KS

1 Ärendehanteringssystem 140

2 Surfplattor/Ipads till förtroendevalda 550 50 50

3 Generella IT-behov, programvaror och system 500

4 Ny plattform för hemsida och intranet 1 500

5 Nytt ekonomisystem 1 300

6 Utrustning, räddningstjänst 300 300 300

7 Tankbil Osby (ersätter lastväxlare med flak) 3 200

8 Släckbil Lönsboda

Totalt 4 290 3 550 350

Kommentarer investeringsbudget

1. Kommunövergripande ärendehanteringssystem. Fortsättning på investering från 2021. Samordnat 
med UNIKOMK-kommunerna.

2. Surfplattor/Ipads till förtroendevalda, utbyte sker i anslutning till ny mandatperiod.

3. Investeringsmedel för utbyte, uppgradering, förnyelse av programvaror och system inom IT.

4. Samordnat införande med övriga UNIKOM-kommuner.

5. Upphandling av nytt ekonomisystem då avtalstiden för befintligt system går ut. Upphandling sker 
samordnat med Östra Göinge kommun. Tidigare upphandling och införande avbröts 2020 eftersom 
leverantören inte bedömdes uppfylla avtal och villkor.

6. Inköp av div räddningsutrustning och material. Ex rökgasfläktar, rökskydd mm. Utrustning slits och 
måste bytas efter hand.

7. Utbyte av befintlig tankbil från 2004.

8. Nuvarande släckbil är 18 år (årsmodell 2002). Med ökande ålder ökar service/reparationskostnader 
och risken för dyra haverier. Budgetbelopp i 2021 års budget men kommer att anskaffas under 2022.

Framtid

Pandemin, Covid 19, har förändrat vårt sätt att arbeta. Vi har tagit stora steg i den digitala utvecklingen 
under kort tid och kontoret efter Corona kommer att se annorlunda ut. Kommunledningen behöver följa 
med i utvecklingen och hitta nya arbetsformer, med en balans mellan närvaro och distansarbete, som 
stimulerar kreativitet och samtidigt tar tillvara digitaliseringens möjligheter.

För att klara välfärdsuppdraget på sikt krävs fortsatt arbete för att etablera långsiktig och strategisk 
samverkan inom fler områden.  Ett exempel är fortsatt utveckling av löneenheten med fler 
samarbetspartners.

De ökande kraven på digital service och automatisering ställer krav på långsiktig utveckling och 
förändrade arbetssätt. Det kommer att kräva ökad samverkan mellan Unikoms ägarkommuner i 
enlighet med ägardirektivet.
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Behov av särskilt boendeplatser
Dnr KS/2021:357 299  

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till 
kommunstyrelsen/kommunfullmäktige 

1. Utökning med 16-18 äldreboendeplatser inom hälsa och omsorgsnämnden, äldreboende 
Solhem, godkänns.

2. Budgetbehov i 2022 års budget fastställs till 13 000 tkr för driftbudget och fördelas 
enligt följande:

Hälsa och omsorgsnämnden 7 761 tkr

Samhällsbyggnadsnämnden 2 500 tkr

Kommunstyrelsens verksamhet till förfogande verkställighet, 
verksamhet 94007 för senare fördelning 2 739 tkr

3. Finansiering sker genom utökning av kommunstyrelsens budget 
för skatteintäkter/generella bidrag, verksamhet 94003 bidrag med 8 500 tkr

4. Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige tar ställning till behovet av 
ytterligare finansiering med 4 500 tkr 

5. Hälsa och omsorgsnämnden tillförs 730 tkr i 2022 års investeringsbudget för 
anskaffning av inventarier.

Barnkonsekvensanalys

Ärendet handlar om utökning inom äldreomsorgen och berör inte barn.

http://www.osby.se/
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Sammanfattning av ärendet

Kön till särskilt boende har ökat kraftigt under året. Hälsa och omsorgsnämnden 
tillsammans med samhällsbyggnadsnämnden har därför tagit fram ett underlag för 
utökning av särskilt boendeplatser. Ärendet har nu gått vidare till 
kommunstyrelsen/kommunfullmäktige för beslut om finansiering.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse kommunstyrelseförvaltningen 2021-11-10

Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 123 2021-10-29

Tjänsteskrivelse ”Behov av särskilt boende-platser” daterad den 22 oktober 2021, 
fastighetschef Anders Edwall och samhällsbyggnadschef Mathias Karlsson.

Beslut begäran av särskilt boendeplatser, hälsa och omsorgsnämnden 5 oktober 2021, § 52

Skrivelse ”Alternativ kostnadsberäkning” daterad den 21 oktober 2021, från 
förvaltningschef Helena Ståhl.

Ärende

Hälsa och omsorgsnämnden beslutade i början av oktober följande:

Informera samhällsbyggnadsnämnden om att akut behov av 16-18 särskilt boendeplatser 
under de närmaste 1-2 åren föreligger.

Av samhällsbyggnadsnämnden beställa 16-18 tillfälliga särskilt boendeplatser som kan tas 
i bruk senast 1/1 2022.

Informera samhällsbyggnadsnämnden om att den beräknade driftkostnaden exklusive 
lokalhyra, lokalvård och kost för de tillfälliga särskilda boendeplatserna motsvara 10 970 
tkr/år samt att det behövs utökade budgetmedel för driftkostnaden.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har utrett frågan och problematiken är att snabbt försöka 
få tillgång till ett särskilt boende. Samhällsbyggnad har varit i kontakt med Svenska 
Kyrkan som förvärvat gamla äldreboendet i Loshult.

Hyresförhandling har skett och det finns möjlighet för kommunen att under två års tid 
hyra lokaler som täcker behovet. Samhällsbyggnad har också tagit fram kostnadskalkyl 
för behovet av kost och lokalvård enligt följande:

Lokalvård   400 tkr per år
Kost, produktionskök 2 400 tkr per år
Hyreskostnad 1 616 tkr per år

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade sedan den 29 okt:
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Uppdra åt samhällsbyggnadschefen att slutföra förhandlingen med Solhem i Loshult AB 
samt underteckna hyresavtal gällande hyra av lokaler på fastigheten Loshult 1:13 under 
förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att tillföra utökade budgetmedel till 
Samhällsbyggnadsnämnden enligt nedan (redovisade förutsättningar) och att följande 
villkor uppfylls:

- Kallhyran får ej överstiga 925 kr per kvm.
- Hyrestiden får ej överstiga två (2) år.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade vid samma tillfälle också att föreslå 
kommunstyrelsen/kommunfullmäktige:

Tillföra utökade budgetmedel till hälsa och omsorgsnämnden med 10 970 tkr per år.

Tillföra utökade budgetmedel till samhällsbyggnadsnämnden med 2 800 tkr för ökade 
driftkostnader under 2022 och 2023.

Finansförvaltningen uppdras finansiera den utökade hyreskostnaden under hyrestiden.

Budgetbehov
Efter behandlingen i samhällsbyggnadsnämnden har kostnadsberäkningen kompletterats 
med de intäkter som beräknas för hyra, omsorgsbehov och kost.
En del, 730 tkr av hälsa och omsorgsnämndens bedömda behov har omdefinierats till 
inventarier/investering då det gäller sängar och möbler mm.

Budgetbehovet är därefter 13 000 tkr i driftkostnader netto och 730 tkr i investeringsutgift 
enligt följande:
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Finansiering

I SKR:s senaste skatteunderlagsprognos från början av oktober har skatteunderlaget 
skrivits upp till följd av innehållet i regeringens höstproposition med bl a höjda 
ersättningar inom arbetsmarknad samt sjuk och föräldraförsäkring. Detta tillsammans med 
aviserad höjning av generella bidrag skulle ge en intäktsförstärkning på ca 8,5 mnkr enligt 
följande jämfört med den budget som antogs av kommunfullmäktige i september:

Om vi utgår från innehållet i budgetpropositionen så återstår då ytterligare 4,5 mnkr att 
finansiera i driftbudgeten. Detta kan ske via omfördelning från nämndernas budgetramar.

Kostnader för utökat antal 
äldreboendeplatser, 16-18 st, Solhem, tkr Belopp Nämnd

Personal, material mm boendeplatser 10 240 Hälsa och omsorgsnämnd

Kost, produktionskök 2 400 Samhällsbyggnadsnämnd
Lokalvård 400 Samhällsbyggnadsnämnd

Hyra av lokal 1 616 Hälsa och omsorgsnämnd

Delsumma 14 656

Hyresavgift 16 pl -830 Hälsa och omsorgsnämnd
Omsorgsavgift 16 pl -310 Hälsa och omsorgsnämnd
Kostavgift 16 pl -600 Samhällsbyggnadsnämnd

Delsumma nettokostnader 12 916

Avskrivning på inventarier 84

Nettokostnader totalt 13 000

Investeringar

Inventarier till boendeplatser 730 Hälsa och omsorgsnämnd

SKR
Budget Cirk 21:35 Förändring

Skatteintäkter 619,1 624,1 5,0
Generella statsbidrag och utjämning 269,1 272,6 3,5
Summa 888,2 896,7 8,5
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Budgetfördelning

Eftersom det i dagsläget är till viss del osäkert hur snabbt boendeplatserna på Solhem 
besätts så är förslaget att en viss del av driftbudgeten fördelas till de båda nämnderna 
medan en viss del behålls centralt under kommunstyrelsens finansförvaltning för att sedan 
fördelas efterhand som boendeplatserna blir belagda. Se nedan.

 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsnämnden

Hälsa och omsorgsnämnden

Ekonomienheten

Petra Gummeson Gunnar Elvingsson 
Kommundirektör Ekonomichef 

Fördelas direkt Fördelas senare
Personal, material mm boendeplatser Hälsa och omsorgsnämnd 6715
Hyra av lokal (via samhällsbyggnad) Hälsa och omsorgsnämnd 1616
Avgår avgifter för hyra och omsorg Hälsa och omsorgsnämnd -570

7761

Kost, produktionskök Samhällsbyggnadsnämnd 2400
Lokalvård Samhällsbyggnadsnämnd 400
Avgår kostavgift -300

2500

Kommunstyrelsens verksamhet, 
förfogande/verkställighet (boendeplatser 3525
Avgifter -870
Avskrivning på inventarier 84

2739

Totalt 10261 2739
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Samhällsbyggnad 
Mathias Karlsson 
0479528122 
mathias.karlsson@osby.se 

Besöksadress Västra Storgatan 35
Postadress Samhällsbyggnad
283 80 Osby

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

Hemsida www.osby.se
Organisationsnr 212000-0902

Bankgiro 281-6809

Landsbygdsutveckling, återrapportering av medborgardialoger 
till kommunstyrelsen

Dnr KS/2019:125

Förslag till kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen att lägga 
redovisningen av de genomförda dialogerna till handlingarna samt att besluta att fokusera 
arbetet kring landsbygdsstrategin på åtgärder för att bygga bort ”vita” fläckar för fiber och 
minska antalet ”ödehus” i kommunen.

Barnkonsekvensanalys
Bedöms inte vara aktuellt.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen beslutade 2020-10-28 att fastställa tidsplan och budget för 
handlingsplanen för landsbygdsstrategin för Osby kommun. Enligt beslutet ska ärendet 
åter till kommunstyrelsen för beslut om åtgärder efter att medborgardialogerna 
genomförts och sammanställts. 

Sammanställning av dialogerna:

Medborgardialog 2020-12-15

Dialogen genomfördes digitalt p.g.a. pågående pandemi och 11 personer medverkade. Vid 
dialogen fick undertecknad i uppdrag att till nästa möte presentera en färdplan med minst 
3 ”lågt hängande frukter”.

http://www.osby.se/
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Medborgardialog 2021-03-16

Dialogen genomfördes digitalt, 15 personer medverkade. Vid dialogen redovisades 
förslag färdplan med tre förslag åtgärd på kort sikt och en på lång sikt.

Förslag till åtgärd på kort sikt – kartlägga ödehus
o Förslag från deltagare om att kartlägga ödehus även inom tätorten. 
o Förslag från deltagare om att ta fram guide till hur man kan renovera gamla 

hus och gårdar. Boka byggnadsantikvarie. Samarbete med andra aktörer.
o Förslag från deltagare om att kartlägga vad kommunen kan göra för att 

underlätta för de som vill renovera ödehus och då se till helheten för taxor 
och avgifter tex sophämtning, avlopp, avstyckningar, brunnar.

Åtgärd på lång sikt – bygg bort vita fläckar för fiber

Deltagarna tyckte att förslagen på åtgärder var bra. I övrigt handlade dialogen om Temat 
för dialogen som var Bostäder och byggnation samt tre frågeställningar 

- Vilket boende efterfrågar du?
- Många äldre söker prisvärt mindre boende. Hur kan vi få igång den naturliga 

flyttkedjan?
- Vad är viktigt för att du ska vilja bo på landet?

Vad har gjorts efter dialogerna?

Samhällsbyggnad har fortsatt att samordna arbetet med att bygga bort ”vita” fläckar för 
fiber.

• I dagsläget saknar 58 permanentbostäder i kommunen möjlighet att ansluta till 
stamnätet för fiber. Totalt finns det 6068 hushåll i kommunen (årsskiftet 
2018/2019). Varav ca 1300 hushåll på landsbygd (uppskattning). Antar vi att det 
bor permanenthushåll på alla 58 fastigheter så innebär det att ca 4,5 % av 
hushållen på landsbygden idag saknar möjlighet att ansluta sig till fiberstamnätet.

• Tidplan 31 december 2021; kommunen är klar med utredning av utbyggnad av 
”Vita fläckar” och har ansökt om bidrag för utbyggnad av stamnätet.

Ett projekt har genomförts kring ”ödehus” för att väcka intresset för husen från både 
ägarna och eventuella intressenter som skulle vilja förvärva husen för att driva 
verksamheter. Ett 60-tal ägare till ”ödehus” kontaktades via brev under juni månad vilket 
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resulterat i att ett par hus bytt ägare. Samhällsbyggnad avser dock att fortsätta kontakten 
med fastighetsägarna och förhoppningsvis leder det till fler ägarbyten framöver.

Beslutsunderlag

Landsbygdsstrategin

Kommunstyrelsens beslut §177, 2020-10-28.

Minnesanteckningar 2020-12-15

Minnesanteckningar 2021-03-16

Information på hemsidan om ”ödehus”, 2021-06-23

 

Beslutet skickas till 

Mathias Karlsson, Samhällsbyggnadsförvaltningen

Mathias Karlsson 
Förvaltningschef  



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
Bankgiro 281-6809
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Datum
2020-12-16      

Medborgardialog – Handlingsplan landsbygdstrategin

Plats Teams - digitalt
Datum 2020-12-15

1. Presentation av deltagare och förväntningar
Alla deltagare presenterar sig. 
Vilka förväntningar har deltagarna på medborgardialogen och det fortsatta 
arbetet?

- Lyfta Osby kommuns landsbygd framåt.
- Komma med idéer på tex natur- och kulturevenemang
- Utveckla cykelleder 
- Vill se ett landsbygdslyft
- Dela visioner för landsbygden
- Vill att hela kommunen ska leva
- Vill lyssna in vad som sägs

2. Genomgång av syftet, tidplan och strategin
Mathias Karlsson, förvaltningschef samhällsbyggnadsförvaltningen, går 
igenom syftet med medborgardialogen, tidplanen och ger en översiktlig bild 
av landsbygdsstrategin.

3. Dialog kring strategin och det fortsatta arbetet
Sammanfattning av deltagarnas inspel och idéer.

- Viktigt att det blir verkstad och att vi snabbt kommer vidare till 
konkreta aktiviteter.

- Det krävs en plan för framtagandet av handlingsplanen. 
- De 42 aktiviteter som identifierats är en bruttolista som måste 

prioriteras. 
- Aktiviteter behöver komma igång innan 1 september 2021 för att 

bibehålla intresset.
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- Viktigt att det finns förutsättningar för företagande – vägar, postgång, 
mobiltelefontäckning och så vidare.

- Viktigt att fundera över vad som gör kommunen mer attraktiv
o Näringsliv
o Infrastruktur
o Digitalisering – arbeta hemifrån
o Lätt att hitta arbete i närområdet

Bostäder och byggande
- Strandskyddsutredningen är viktig och är på gång (punkt 3).
- Punkt 8 bör ses över. Det är en självklarhet att följa lagar och regler.
- Kommunen bör se över materialkrav i upphandlingar (punkt 11).
- Undersöka behov och vad människor efterfrågar. Många äldre söker 

prisvärt mindre boende. Hur kan vi få igång den naturliga 
flyttkedjan?

- Kartläggning av ödehus i kommunen för att sedan ta kontakt med 
fastighetsägare angående försäljning. Kan ge en flyttkedja från 
tätorten till landsbygden.

- För att invånare ska vilja flytta till landsbygden behövs infrastruktur 
tex vägar, närhet till busshållplatser och fungerande kollektivtrafik, 
möjlighet att gå och cykla säkert för att tex ta sig till hållplatser.

- Mindre ”byar” eller grupper av hus på landsbygden med 
gemensamhetsanläggningar tex avlopp, lekplatser mm.

- Hembygdsföreningarna kan hjälpa vid försäljning av hus. Mäklarna 
kan använda husets historia vid försäljningen. 

- OK Gynge har kartor som kan vara till hjälp för att identifiera 
ödehus.

Infrastruktur
- Mobiltelefontäckning och fiber.
- Stora delar av kommunen saknar både 3G- och 4G-täckning. Har 

blivit sämre över tid.
- Hårdbeläggning av vägar är viktigt. Kan genomföras som en 

gemensam insats av boende, kommun och trafikverket.
- Kommunen behöver stötta vägsamfälligheterna då deras vägar är 

bättre än länsvägarna och därför används istället. Den extra 
belastningen förstör vägsamfälligheternas vägar.

- Paket- och postdistribution. Utdelningsdagarna för post ska minska 
från och med februari (2 ggr/vecka).
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- Infrastruktur är viktigt och det vi gör idag kommer att definiera 
samhället imorgon. Viktigt att tänkta igenom var nya 
bostadsområden placeras för att bevara rekreationsområden.

4. Hur har mötet fungerat och hur går vi vidare?
- Positivt att frågorna lyfts. 
- Förhoppningar om att vi skulle kommit lite längre.
- Bra med fler tillfällen. 
- Hade behövts mer tid.
- I fortsättningen bra att jobba med olika teman på mötena.
- Bra med digitalt möte.
- Bra att träffas fysiskt framöver när det är möjligt.
- Deltagare kan skicka in ämnen och punkter som de vill ta upp innan 

mötet.
- Hur kommer vi framåt? Förslag att Mathias vid nästa tillfälle 

presenterar en färdplan med minst 3 ”lågt hängande frukter”. Viktigt 
att börja arbetet nu och inte vänta till 1 september 2021.
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Medborgardialog – Handlingsplan landsbygdstrategin

Plats Teams - digitalt
Datum 2020-03-16

1. Presentation av deltagare 
Deltagarna presenterar sig. 

2. Inledning
Genomgång av bakgrund, mötets syfte och tidplan. 
Återblick till förra mötet. 

Tema för dagens möte – Bostäder och byggnation.
- Förslag till åtgärd på kort sikt – kartlägga ödehus

o Förslag från deltagare om att kartlägga ödehus även inom 
tätorten. 

o Förslag från deltagare om att ta fram guide till hur man kan 
renovera gamla hus och gårdar. Boka byggnadsantikvarie. 
Samarbete med andra aktörer.

o Förslag från deltagare om att kartlägga vad kommunen kan 
göra för att underlätta för de som vill renovera ödehus och då 
se till helheten för taxor och avgifter tex sophämtning, 
avlopp, avstyckningar, brunnar.

- Åtgärd på lång sikt – bygg bort vita fläckar för fiber

3. Dagens tema - Bostäder och byggnation
Var och hur vill du bo? 
Samtalet utgår från tre frågeställningar:

- Vilket boende efterfrågar du?
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- Många äldre söker prisvärt mindre boende. Hur kan vi få igång den 
naturliga flyttkedjan?

- Vad är viktigt för att du ska vilja bo på landet?

Sammanfattning av samtalet och deltagarnas inspel
 Små grupper av hus (liknande området vid Brunnströms väg) skulle 

kunna anläggas på fler ställen. Det skulle kunna locka fler äldre att 
flytta. 

 Det behövs prisvärda mindre boenden till pensionärer för att få igång 
naturliga flyttkedjor istället för att enbart bygga nya hus. Satsningar 
på lägenheter i tätort kan frigöra hus både i tätort och på landsbygd.

 Kollektiv är en intressant idé för framtiden. Tex för yngre som vill bo 
ihop och odla. Viktigt att det finns internet och kollektivtrafik. 

 Vi kan erbjuda ett enkelt liv där man bor nära naturen och har nära 
till ”allt” såsom skola, aktiviteter, bio och så vidare.

 Lantligt boende intill tätort är attraktivt.

 Vi bör vara försiktiga med att bygga bort natur- och 
rekreationsområden genom att bygga nya bostadsområden.

 Naturen är en stor anledning till att många flyttar till och väljer att bo 
kvar på landsbygden. Viktigt att bevara den oförstörda och 
oexploaterade naturen.

 Kommunen borde ha dialog med och påverka andra myndigheter. 
Till exempel Länsstyrelsen för att underlätta för tex hästhållning och 
Trafikverket angående vägars hastighetsgränser.

 Vad är viktigt för att vilja bo på landet? Infrastruktur och service – 
vägnät, bredband, skolskjutsar. Vägnätet är mycket viktigt. Många av 
Trafikverkets grusvägar skulle kunna hårdbeläggas. Skolskjutsar har 
försämrats på sista åren och delas ut mer sällan.

 Kollektivtrafiken är viktig för att barn/ungdomar ska kunna ta sig till 
olika platser själva. 

 Är det möjligt att använda skolbussarna mer?

 Det är viktigt med säkrare cykelvägar och passager över större vägar 
för att barn och unga ska kunna röra sig själva.
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1.0 Inledning 

Arbetet med landsbygdsstrategin utgår i stor utsträckning från hur 

människor i Osby kommun upplever förutsättningarna på 

landsbygden. Vilka utmaningar som finns på landsbygden, hur dessa 

utmaningar kan motverkas och vilka fördelarna som finns samt hur 

de tillvaratas på bästa sätt.  

Tillsammans med människors beskrivningar används fakta.  

Empirin ligger till grund för att redovisa förutsättningarna från ett 

objektivt perspektiv och för att kunna dra slutsatser från 

faktainsamlingen. I slutet av varje rubrik sammanfattas åtgärder och 

förhållningssätt i ett antal punkter.  

 Bakgrund 

Osby kommuns landsbygd är hela tiden påtaglig i det mesta som 

sker inom kommunens gränser, men även i viss mån det som sker 

utanför. 

Eftersom befolkningsantalet i kommunen är relativt lågt samtidigt 

som kommunens yta är Skånes tredje största1, räknas nästan allt som 

landsbygd. Därför finns många olika verksamheter, företag, 

infrastruktur, rekreationsområden och föreningar ute på 

landsbygden. Under den senaste tiden har samtidigt planer och mål 

tagits fram för Osby centralort, såsom Ett levande centrum – vision 

2030 och fördjupad översiktsplan för Killeberg-Loshult.  

Däremot inget för landsbygden. Kommunen har kontinuerliga 

frukostmöten med olika företagare, vilket gjort att frågan om 

möjligheterna men också hindren utanför tätorterna ytterligare 

                                                      
1http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__MI__MI0802/Areal

2012/?rxid=6dd60a81-f50d-41ed-96c2-2a8ce43ad002 

belysts. Stegvis har därför tankarna om en landsbygdsstrategi  

vuxit fram.   

 Syfte  

Syftet med Osby kommuns landsbygdstrategi är att skapa 

engagemang, se möjligheter och skapa framtidstro för landsbygden. 

Avsikten är att på både kort och lång sikt redovisa åtgärder för att 

stärka förutsättningarna på landsbygden och därmed skapa en 

utveckling som är långsiktigt hållbar. Strategin belyser därför de 

utmaningar och möjligheter som finns på landsbygden, tydliggör 

landsbygdens förutsättningar och ger förslag på konkreta åtgärder. 

Landsbygdsstrategin är vägledande i kommunens arbete med 

landsbygden.    

 Mål 

Målet med kommunens landsbygdsstrategi är att bidra till en 

attraktiv, blomstrande och företagsam landsbygd med goda 

förutsättningar att besöka, bo och verka i. Strategin ska både ge 

tydliga beskrivningar av vad som karaktäriserar kommunens 

landsbygd, men även ge konkreta förslag på vad som kan stärka 

landsbygden.  
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 Avgränsning 

Flera olika definitioner finns för vad som räknas som landsbygd.  

Jordbruksverket delar in Sveriges kommuner i fyra olika kategorier.  

Storstadsområden - Innefattar kommuner som enbart finns i 

storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö.  

Stadsområden - Kommuner som har minst 30 000 invånare och 

minst 25 000 invånare i den största tätorten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karta över Osby kommun med de tre tätorterna som SCB pekat ut.  

Dessa är markerade med lila linjer2. 

 

                                                      
2Osby kommuns GIS 
3https://www.jordbruksverket.se/etjanster/etjanster/etjansterforutvecklingavlandsb

ygden/alltomlandet/sahardefinierarvilandsbygd.4.362991bd13f31cadcc256b.html 

Landsbygd - Innefattar kommuner som inte ingår i storstadsområden 

eller stadsområden och som minst har en befolkningstäthet på fem 

invånare per kvadratkilometer.    

Gles landsbygd. Inbegriper kommuner som inte innefattas i de tre 

andra definitionerna och som har en befolkning som är mindre än 

fem invånare per kvadratkilometer3.  

 

Enligt denna kategoriseringen är Osby kommun en 

landsbygdskommun. Även om hela kommunen faller inom kategorin 

landsbygd, skiljer de olika orterna sig åt förhållandevis mycket. 

Framför allt är den demografiska skillnaden stor. SCB gör en 

tätortsavgränsning var femte år (senast 2015) och i avgränsning 

innefattas Osby, Lönsboda och Killebergs tätorter4. Därmed ingår 

inte dessa tätorter i strategin eftersom de bedöms som tätorter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

4http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__MI__MI0810__MI0

810A/TatortGrad/?rxid=912fad6d-ab64-4173-9865-1dfe1202d8fa 
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 Definition 

De finns dock flera olika definitioner av landsbygd. Viktigt att ha i 

åtanke är att de mer vedertagna definitionerna nödvändigtvis inte är 

applicerbara på Osby kommun. Till viss del utgår 

landsbygdsbegreppen från att människorna inte bor så tätt.  

Därför blir skalan något flytande eftersom tätheten kan variera 

mycket. Tillväxtanalys, som är myndigheten för tillväxtpolitiska 

utvärderingar och analyser, delar dock in Sverige i stad, stadsnära 

landsbygd, landsbygd och glesbygd.  

Enligt Tillväxtverkets definition är: 

• Stad: Tätort med minst 3 000 invånare. 

• Stadsnära landsbygd: 15 minuters bilfärd till en stad.  

• Landsbygd: 15-45 minuters bilfärd till en stad.  

• Glesbygd: Mer än 45 minuters bilfärd till en stad. 

Enligt Tillväxtanalys definition är Osby tätort stad, Killeberg 

stadsnära landsbygd och övriga kommunen landsbygd5.  

I kommunens östra delar är Lönsboda en viktig serviceort och att 

definieras som landsbygd är begränsande.  

 

 

 

                                                      
5 http://www.tillvaxtanalys.se/ 
6 Bryman, A (2008), Samhällsvetenskapliga metoder, Stockholm: Liber AB 

 Metod 

De metoder som använts under arbetet med landsbygdsstrategin är 

innehållsanalys av olika dokument som använts som datakälla.  

Dessa dokument innefattar materiel som går att läsa och kan vara 

officiella dokument som kommer från statliga myndigheter, men 

också sådant som brev eller böcker6. Även intervjuer och 

innehållsanalys av anteckningar från sammanträden och möten 

används som del i insamlingen av data. De som känner bygden bäst 

kan ge väl underbyggda utvecklingsförslag.   

 

http://www.tillvaxtanalys.se/
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 Planer, vision och mål. 

Visionen På spåret och naturligt nära pekar ut färdriktningen och en 

gemensam framtidsbild för samhällsutvecklingen i Osby kommun.  

På spåret och naturligt nära innebär att kommunen finns på spåret 

rent infrastrukturmässigt men även att kommunen ska var på spåret 

vad gäller omvärldsorientering. Naturligt nära syftar på att 

kommunen rent tillgänglighetsmässigt är naturligt nära. En timme 

från Sveriges tredje största stad och knappt två timmar från närmaste 

huvudstad. Osby kommun befinner sig även granne med kommunen 

där ett av landets största företag ligger. Naturligt nära innebär även 

att vara nära den vackra natur som omger hela Osby kommun.  

Kommunfullmäktige har även antagit tre målområden med 

tillhörande fullmäktigemål, vilket ska genomsyra hela kommunen 

och dess verksamhet. Målområdena är följande:  

• Attraktiv boendekommun  

• Utveckling och tillväxt  

• Trygghet hela livet  

I Osby kommuns gällande Översiktsplan som antogs 2010 är 

inställningen till bebyggelse på landsbygden positiv, vilket gäller 

såväl bostads- och fritidshus som annan bebyggelse. Vikten av att 

inte försvåra jordbrukets utveckling framhävs och att närhet till 

kollektivtrafik eftersträvas. Likaså att hänsyn tas till säkerhetszoner 

kring befintliga kraftledningar, vägar, järnvägar och planerade vägar 

samt områden av särskild betydelse för natur- och kulturmiljövård.  

                                                      
7 Osby kommun (2010), Översiktsplan för Osby kommun, Antagandehandling, 

Osby: Osby kommun 
8 (prop. 2008/09:119, s 33) 

  

 

Därtill framhävs vikten av att bevara tysta, oexploaterade områden 

från störande verksamheter. 

Översiktsplanen beskriver att ett första steg är att initiera samtal med 

landsbygdens invånare och aktörer, för att se hur de ser på 

landsbygdsutveckling7. Landsbygdsstrategin är en plattform för att 

beskriva idéerna och ge förslag på åtgärder.          

 

Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS-plan) antogs av 

Kommunfullmäktige 2014-06-16 och är en viktig del i att stärka 

landsbygden. Syftet med LIS-planen är att stärka landsbygden i 

Osby kommun genom att utnyttja möjligheterna som 

strandskyddslagstiftningen från 2009 ger. Under 2008/2009 gav 

regeringen förslag på att kommuner med lågt exploateringstryck har 

behov av att utveckla landsbygden och där tillgång till orörda 

stränder finns. Därför ska möjligheten finnas att peka ut områden 

med lättnader i strandskyddet för landsbygdsutveckling om 

exploateringstrycket är lågt8.  

I Osby kommuns LIS-planen redovisas lämpliga områden för 

landsbygdsutveckling i strandnära lägen. Utvecklingen avser 

bostäder, verksamheter, friluftsliv, turism och service. Områden nära 

vatten har under de senaste årtiondena blivit starkt förknippade med 

attraktivitet och möjligheten att erbjuda sådana miljöer kan därför 

vara en viktig del för en positiv utveckling för kommunen.  
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Hållbarhetsaspekten förutsätter dock att utveckling sker i redan 

befintliga strukturer för att stärka dessa utan att värdefulla miljöer 

byggs bort. Även om LIS-planen ger incitament att bygga på 

landsbygden i mer attraktiva lägen längs vatten, har genomslaget 

varit begränsat i kommunen. Flera olika åtgärder behövs för att 

stärka och förbättra förutsättningarna på landsbygden, där denna 

strategi är en av dem.     

2.0 Osby kommuns landsbygd 

 Förutsättningar 
 

Osby kommun är Skånes nordligaste kommun och gränsar till 

Småland och Blekinge. Stora delar av kommuns landarealer är skog, 

ungefär 70 procent. Slåtter och betesvall, åkermark och betesmark 

utgör ungefär tre procent vardera av kommunens landarealer.  

 

Befolkning 

 Efter flera års negativ befolkningsutveckling har Osby kommun de 

senaste åren haft en positiv befolkningstillväxt. Kommunens 

befolkning uppgick 2019-02-12 till 13 272, vilket är en ökning med 

543 personer från 2010. Drygt 75 procent av kommunens befolkning 

bor i någon av tätorterna Osby, Lönsboda eller Killeberg. Under 

perioden 1975 fram till 2019 var befolkningen störst 1975 med  

13 810 invånare. Födelsenettot har under flera år följt en negativ 

trend. Befolkningsökningen beror därför på inflyttning till 

kommunen. Under 2017 flyttade 858 personer till kommunen, varav 

164 från utlandet. 
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Totalt hela kommunen (2019-02-12) 13 267 
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58 % 

Lönsboda (2017 2 001 
15 % 

Killeberg (2017) 642 
5 % 

Övriga kommunen (2017) 2 872 
22 % 
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Befolkningstillväxten har framförallt skett i kommunens tätorter och 

framförallt i Osby tätort. Befolkningen utanför tätorterna har 

däremot minskat mellan 2000 och 2015. De senaste åren har 

befolkningen dock ökat något. Övriga tätbefolkade områden i 

kommunen är orterna Hökön, Visseltofta och Loshult med mellan 50 

och 199 invånare. Likt övriga landet följer Osby trenden med en 

åldrande befolkning. Andelen äldre och genomsnittsåldern är dock 

något högre än riksgenomsnittet. Genomsnittsåldern på befolkningen 

i kommunen år 2017 är 43,8 år mot rikets 41,2 år. 2016 var 

medellivslängden för män 80,85 år och kvinnor 83,77 år, vilket även 

det är något högre än för riket. 

 

 Bostäder och byggande 

En av de främsta förutsättningar för att stärka landsbygden är boende 

och byggnation. Att skapa förutsättningar för byggnation och att 

satsa på olika boenden, inte bara hyresrätter, är därför av stor vikt. 

Bostäderna bör vara så miljömässigt hållbara som möjligt, både 

gällande enskilda hus och olika typer av flerbostadshus. Samtidigt 

finns en förhållandevis god planberedskap, med möjlighet att bygga 

enligt gällande plan.  

Dock finns flera faktorer som påverkar bostadsutbudet och 

byggnation som kommunen inte har rådighet över.  

Kommunen bygger inte bostäder men har möjlighet att ställa krav på 

allmännyttan genom ägardirektiv.  
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Privata byggherrar bygger också på eget initiativ runt om i 

kommunen, men även detta kan medföra hinder. Exempelvis i form 

av svårigheter att få det lån som behövs för nybyggnation på landet. 

Ibland kan också detaljplanen behöva ändras vilket tar tid. Att bygga 

på landsbygden ser dock kommunen som en självklar möjlighet för 

de som önskar bosätta sig i kommunen. Utgångspunkten är att en 

bygglovssökandes idéer ska förverkligas så långt det är möjligt i 

samråd med kommunen för lämpligaste resultat. Kommunen bidra 

även med service för tolkning av detaljplaner, markfrågor och 

fastighetsfrågor.  

 

All byggnation måste dock vägas mot att utveckla och förvalta 

landsbygden, framförallt på lång sikt, samt att byggnation sker i 

enlighet med Plan- och Bygglagen. Bebyggelse måste även 

lämplighetprövas med hänsyn till riksintressen, landskapets karaktär, 

klimat-, natur-, rekreations- och kulturvärden samt möjligheter till 

lämpliga VA-lösningar. 

 

Osby kommun är en landsbygdskommun med stor andel skogsmark 

och med stor tillgång till allemansrättslig mark. Kommunen har ett 

stort antal sjöar och vattendrag med god tillgång till fria 

strandområden. Den totala sträckan strand i Osby kommun är 386 

km. Fördelat på kommunens invånare blir det mer än 30 meter 

strand/invånare.  

För att Osby ska vara en attraktiv kommun och för att uppnå samma 

konkurrensfördelar som mer expansiva regioner, är en levande 

landsbygd och attraktiva boendealternativ en viktig del.  

I kommunens landsbygdsområden är fastighetspriserna relativt låga, 

varför det kan vara svårt att finansiera en nybyggnation eller 

investering i dessa områden. Det är också en fördel med lägre priser 

vilket kan locka fler till att bosätta sig på landsbygden.  

 
 

❖ Idéerna hos den som ansöker hos kommunen i plan- och 

byggfrågor ska förverkligas så långt det är möjligt inom 

ramen för plan- och bygglagen samt med hänsyn till miljö-, 

natur- och kulturvärden. 

 

❖ Öka skatteunderlaget genom att fokusera på kommunens 

starka sidor i boendefrågorna. Detta kan innebära att utnyttja 

vattnet och planera boenden precis ovanför 

strandskyddslinjen. 

 

❖ Kommunen uppmuntrar ett miljömässigt hållbart byggande 

med miljövänliga materialval. Detta sker effektivast om en 

viss procentandel av budgeten i projektet avsätts till 

miljövänliga byggnadsmaterial.  

 

❖ Möjliggöra såväl kvarboende med hjälp av hemtjänst, 

varuhemsändning via lanthandel, bostadsanpassningar och 

trygga tekniska lösningar som flytt till ett boende.  

En rotation mellan olika åldrar kring bostäderna är av stor 

vikt.    

 

❖ Stödja byggnation och blandade upplåtelseformer på 

landsbygden (äldreboende, boende för de med särskilda 

behov, hyresrätter m.m.). Framför allt uppmuntra byggandet 

av nyproducerade bostadsrätter då denna boendeform 

uppförts i mycket begränsad skala i kommunen.  
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❖ Skapa aktiviteter för att med hjälp av boende och större 

arbetsgivare attrahera nya boende och företag till 

landsbygden. 

 

❖ Skapa kontinuerliga dialoger med ungdomar i Osby kommun 

i syfte att skapa attraktiva boenden, miljöer och 

utvecklingsmöjligheter.  

 

❖ Lyfta fram kvalitéerna i det lantliga och centrala boendet vid 

marknadsföring av kommunen. 

 

❖ Undersöka behovet och analysera vad människor efterfrågar i 

boendefrågan. Undersökningen bör ske över ett område som 

inte enbart innefattar Osby kommun. Använda resultatet i 

vidare planläggning.   

 

❖ Sätta tydliga mål och tidsfrister när en byggnation ska vara 

klar. Göra prioriteringar i byggprojekten för att förenkla 

processen och skapa tydliga resultat. 

 

❖ Söka EU-bidrag i största möjliga omfattning. Testa denna 

möjlighet i större omfattning. 

 

 

 

 

 

 Infrastruktur 

Kollektivtrafik 

Skånetrafiken är huvudman för kollektivtrafiken i Skåne län, vilket 

betyder att det är Skånetrafiken som bestämmer vilka sträckor som 

ska trafikeras. De senaste åren har kollektivtrafiken på landsbygden 

försämrats med indragna busslinjer. Anledningen till att busslinjerna 

lades ner var på grund av ny tågtrafik eller för få resenärer.  

I december 2013 öppnade tågstationen i Killeberg som trafikeras av 

Krösatåget. Förutom regionbussar och tågtrafik erbjuder 

Skånetrafiken närtrafik som körs med taxi och måste förbeställas 

minst två timmar i förväg.  

Indragning av busslinjer har främst drabbat landsbygden som på 

många håll är helt eller delvis hänvisade till att använda bilen.  

Kollektivtrafik i Osby kommun 2019 

Tåg 

Öresundståg, Kalmar-Växjö-Osby-Malmö-Köpenhamn 

Krösatåget, Växjö-Killeberg-Osby-Hässleholm 

Regionbuss 

Linje 536 Osby-Hästveda-Hässleholm 

Linje 539 Osby-Lönsboda 

Linje 545 Osby-Glimåkra-Broby-Kristianstad 

Linje 562 Älmhult-Lönsboda-Olofström 

Kräver beställning i förväg 

Linje 541 Sibbhult-Lönsboda 

Närtrafik 
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Kartan visar busslinjer och hållplatser. 

 

Bredband  

Bredband har stor betydelse för vårt samhälle och är en viktig del för 

samhälls- och landsbygdsutveckling. Digitalisering skapar nya 

möjligheter för offentliga verksamheter som vård, omsorg och 

utbildning. Till exempel kan hemtjänstens omsorgsarbete 

effektiviseras genom digitala tjänster och behovet av resor för 

personal kan minska. Digitaliseringen kan bidra till att hantera de 

utmaningar som uppstår med anledning av den demografiska 

utvecklingen med en större andel äldre, exempelvis genom att 

möjliggöra för äldre att bo kvar hemma längre.  

För att kunna tillhandahålla dessa tjänster krävs ett utbyggt fibernät. 

Ett utbyggt fibernät är en förutsättning för en levande landsbygd, 

både för privatpersoner och för näringslivet. Bredband är viktigt för 

att kunna bibehålla och utveckla en god kommunal service.  

Stora investeringar görs dock idag för att bygga ut fiber, något som 

också tar tid. Eftersom kommunikations- och IT utvecklingen går 

fort är det inte omöjligt att fibern inom en snar framtid kommer vara 

omodern. 5G tekniken är på frammarsch och flera mobiltelefoner 

kommer inom kort lanseras med kapacitet för 5G. Att gräva ner 

fiberledningar som i olika sammanhang kan skadas är mer sårbart 

än ett trådlöst system. 

För att vara en attraktiv kommun och kunna attrahera människor att 

bosätta sig i kommunen och framförallt på landsbygden behövs 

inledningsvis ett utbyggt fibernät. Fiberutbyggnad möjliggör för 

medborgare på landsbygden att få samma möjligheter som 

medborgare i tätorter i dagsläget. Avsaknad av fiber kan medföra en 

digital klyfta mellan olika geografiska områden. Tillgång till 

bredband handlar om samhällsnytta, demokrati, 

landsbygdsutveckling och skapa ökade möjligheter att bo och verka 

på landsbygden. Sannolikt kommer dock de flesta vara trådlöst 

uppkopplade i framtiden där fibern till stor del spelat ut sin roll. 

Fiberutbyggnad på landsbygden bygger på stöd av statliga och 

offentliga medfinansiering samt lokala initiativ och engagemang. 

Anledningen till det är att kostnaderna bedöms vara förhållandevis 

stora eftersom det oftast är långa avstånd och de kommersiella 

krafterna har mindre intresse av att bygga ut på landsbygden.  
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2017 beviljades IP-Only tillsammans med kommunens 

fiberföreningar statligt stöd för bredbandsutbyggnad på 

landsbygden, totalt ca 47 miljoner kronor.  

 

❖ Utbyggnaden av kommunens bredbandsnät ska förstärkas för 

att förbättra tele- och bredbandskommunikation. Öppenhet 

och bevakning av nya tekniker (såsom 5G) ska råda för att 

snabbt anamma nya lösningar. Detta sätter inte enbart Osby 

kommun på kartan utan bidra till en bättre service till 

medborgarna.  

❖ Tydliga prioriteringar i vad som behöver göras på kort, 

medellång- och lång sikt.   

❖ Kollektivtrafiken på landsbygden ska koncentreras kring och 

utgå från de regionala stråken. Kollektivtrafikplaneringen ska 

präglas av snabbhet, effektivitet och långsiktighet. 

❖ Förbättra på- och avstigningsplatserna för kollektivtrafiken i 

kommunen. Bättre belysning, väderskydd och värmeslingor 

under hållplatser på vintern höjer kvalitén på 

kollektivtrafiken.  

❖ Öka andel gång- och cykelbanor i kommunen. Binda ihop 

befintliga stråk med nya för att öka tillgängligheten i hela 

kommunen. 

 

 

                                                      
9 Statistiska centralbyrån 

❖ Noga bevaka utvecklingen av nya former av distribution som 

självkörande fordon, drönare och ny mjukvara såsom appar 

och program. Tillsammans med näringslivet verka för att 

åstadkomma och implementera sådana lösningar. 

 Näringsliv och service 

 

Arbete och näringsliv 

Antal jord- och skogsbruksföretag uppgick 2015 till 155 respektive 

408. Sysselsättning inom skogs- och jordbruk har ökat mellan 2002 

och 2014. Andel sysselsättning inom skogsbruk av totalt antal 

förvärvsarbetande har ökat från 0,93 procent till 3,3 procent. Inom 

jordbruk ökade andelen från 1,24 procent till 1,78 procent under 

samma period. Antal förvärvsarbetande inom jordbruk som är över 

16 år med arbetsplats i regionen (dagbefolkning) uppgick 2014 till 

84. För skogsbruk inklusive jakt är motsvarande siffra 1569.  

Företagande och näringsliv i Osby kommuns omland och landsbygd 

är mycket omfattande och varierande. I orterna kring Osby finns 

exempelvis en stor andel företag. De flesta företag är dock små och 

många återfinns inom skogsbruket och tillverkningssektorn. 

Näringslivet på landsbygden är diversifierat och företag återfinns 

inom flera olika näringsgrenar. Näringsverksamheten på 

landsbygden är betydelsefull ur många olika perspektiv. Till största 

delen genom att erbjuda arbetstillfällen men också genom att bidra 

till att skapa lokala marknader som bara finns på ett specifikt ställe. 

Lokalt näringsliv har också betydelse eftersom det kan bidra till att 

minska resande och därmed miljöpåverkan.  
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Om fler företag finns på landsbygden kan också fler arbeten skapas 

där, vilket gör att folk inte behöver pendla lika långt till arbetet.    

Vad som skiljer näringsverksamheten på landsbygd från kommunens 

större tätorter är avstånden mellan företagen. I tätorten finns många 

företag samlade i kommunens företagsområden, framför allt i västra 

och nordvästra industriområdet. Dessa områden kan i praktiken 

fungera som kluster där företagen kan hitta såväl kunder, 

underleverantörer och partners.  

 

Eftersom företagen på landsbygd ofta är små och spridda uteblir ofta 

denna klustereffekt. Ett sätt att offensivt stötta näringsverksamheten 

på landsbygden kan vara att skapa företagsbyar och nätverk i de 

mindre tätorterna. Där kan företagen erbjudas möjlighet att 

samlokaliseras och få bättre förutsättningar, exempelvis gällande IT 

och lokaler. Möjligheten att skapa företagsbyar kräver emellertid en 

aktiv samverkan mellan landsbygdens företagare. Därför är 

ytterligare en insats som kommunen kan göra att uppmuntra 

företagarföreningar i de mindre orterna. Till exempel kan ett 

engagerat informationsstöd och uppstartsstöd hjälpa till, där 

kommunen driver på i större omfattning. Informationsstöd kan 

handla om att ge råd i frågor som rör var strategiskt placerad 

byggbar mark ligger som är planlagd.  

 

Förutom faktiska företagsbyar är företagsnätverk utan fysisk 

samlokalisering av stor vikt för landsbygdsföretagandet.  

Skogs- och jordbruket är ett viktigt näringslivsområde på 

landsbygden. Vid sidan om skogs- och jordbruket drivs flertalet 

småföretag med olika inriktningar. Lokal förädling och försäljning 

av livsmedel från egna odlingar, djurhållning eller jakt skapar fler 

förutsättningar för lantbruket och är efterfrågat av konsumenten. 

Som en del i att stärka förutsättningarna för denna typ av företag kan 

kommunen se över möjligheterna att via upphandling arbeta mer 

med närproducerade livsmedel. Det är önskvärt att öka andelen 

lokalt odlade livsmedel som exempelvis serveras i skolorna.  

Detta är något som kan gynna både lokalt företagande och en hållbar 

utveckling. 

Kommunal service 

Skola och barnomsorg samt äldreomsorg är några av kommunens 

kärnverksamheter och fastställd i lag. I kommunen sker stora 

utbyggnader av skol- och förskoleverksamheten, bland annat i Osby 

och i Lönsboda för att ge en väl utbyggd grundskole- och  

barnomsorgsverksamhet.  

Kommunens uppdrag gällande skolan är att tillhandahålla elever en 

god och likvärdig utbildning som håller hög kvalitet, oavsett var i 

kommunen skolan ligger. Men även om utbildningens kvalitet alltid 

är viktig, behöver för- och nackdelar vägas mot varandra. 

Exempelvis kan för få barn på en skola ha negativa konsekvenser för 

barnets utbildning och sociala interaktion. Samtidigt kan en alltför 

lång resväg till skolan vara negativt ur andra aspekter.  

Förändringar i kommunens skolutbud på landsbygden ska även 

vägas gentemot samhälleliga konsekvenser såsom kostnader. 

Skolans betydelse för barnen ska vägas ur fler perspektiv än  

utbildningsmässiga.  

 

Det kan handla om att ge barn möjlighet att träffa fler barn i sin egen 

ålder eller att inte ha för få barn med stora åldersvariationer på 

samma plats. 
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När förändringar sker bör detta återges i en lokalförsörjningsplan.  

Alternativa skollösningar bör även kunna sökas utanför kommunens 

gränser om detta följer barnens och deras utbildnings bästa.   

 

❖ Aktivt stötta bildandet av företagarföreningar och  

företagsnätverk i de mindre orterna samt bistå med hjälp till 

föreningarna och nätverken. Detta kan ske på olika nivåer 

genom möten och sammankomster. 
 

❖ Undersöka möjligheterna att bygga upp företagsbyar i de 
mindre orterna där lokalt näringsliv kan erbjudas goda 
förutsättningar för sin verksamhet samt goda möjligheter till 
samverkan med andra företagare.  

 
❖ Kommunen bör lägga särskilt fokus på landsbygdsföretagens 

behov i fråga om logistik och infrastruktur, såsom bredband 
och vägar. 
 

❖ Höja andelen lokalt och ekologiskt producerade livsmedel i 
de offentliga köken. 
  

❖ Arbeta för att stärka dagligvaruförsörjningen på 
landsbygden genom att förbättra den fysiska 
tillgängligheten. Att utarbeta en  
ny varu- och serviceförsörjningsplan kan förtydliga 
metoderna och målsättningarna på en mer teoretisk nivå. 

                                                      
10-11 Osby kommun (2010), Översiktsplan för Osby kommun, Antagandehandling, 

Osby: Osby kommun 

 

 Jordbruk, skogsbruk och åkermark 

Åker- och jordbruksmark är en begränsad markresurs som 

kommunen till viss del har rådighet över i form av det kommunala 

planmonopolet. Åkermarken skyddas i viss utsträckning i 

miljöbalken, men detta tillämpas sällan. Kommunens strategi är att 

byggande på åkermark bör undvikas. Alternativa förslag behöver tas 

fram och redovisas för nybyggnation innan åkermark bebyggs. Om 

en byggnation ändå föreslås ska det tydligt presenteras och 

motiveras samt att andra alternativ ska vara utredda.  

I kommunens översiktsplan anges att vid lokalisering av nya 

verksamheter och bostäder ska hänsyn tas till jord- och 

skogsbruket10.  

Dock består Osby kommun främst av skogsmark vilket inte gör 

jordbruket lika påtagligt som i övriga delen av Skåne. Enligt 

kommunens översiktsplan utgör cirka 70 % av kommunens yta 

skogsmark och 5 % av åkermark respektive 5 % för betesmark.  

Det finns cirka 150 gårdar varav cirka 3 % av de yrkesverksamma 

arbetar inom jord- och skogsbruket. Däremot är flera av gårdarna 

små och ibland även kopplade till turistbranschen.11  

I framtiden kommer sannolikt storleken rationaliseras och bli mer 

påtaglig samt kraven högre på produktionseffektiviteten.  

Därför behöver kommunen kontinuerligt arbeta för att stödja 

landsbygdsutvecklingen och näringarna som gör den levande. 
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12 Osby kommun (2010), Översiktsplan för Osby kommun, Antagandehandling, 

Osby: Osby kommun 

❖ Undvika byggnation på brukbar åkermark i den mån det går.  
Andra alternativ till byggnation bör redovisas. 

 

❖ Uppmuntra ekologiskt och närproducerat i kommunen. 
 

❖ Effektivare användning av skogsmarken, dels i 

rekreationssyfte med fler gång- och motionsspår som är 

upplysta, dels i produktion- och inkomstsyfte. 

❖ Stötta de mindre jordbruken genom alternativa inkomstkällor 

såsom turism och närproducerade livsmedel i de kommunala 

köken.  

 

 Natur- och kulturvärden 

Osby kommuns natur kan beskrivas som omväxlande med bitar av 

kraftigt kuperad terräng, stora skogsområden med myrar och inslag 

av sjöar och vattendrag. Helge å som mynnar ut i Osbysjön är med 

sina tillflöden störst.12 Närheten till Småland är tydlig i landskapet 

med den stora andelen skog i kommunen. Stora delar består av 

blandskog med betydande inslag av barrträd vilket skiljer sig från 

stora delar av övriga Skåne. 
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I kommunen är de vanligaste hagmarkstypen blandlövhage men 

även björkhagen är vanlig och jämt fördelad i landskapet.  

I de gamla hagarna finns mycket gamla ekarna som är livsviktiga för 

många hotade arter, framför allt för insekter. Till de viktigaste 

kulturvärdena hör översilningsängarna längs Helgeåns dalgång. 

Även resterna som finns kvar av lövängar är av stor vikt och bör 

bevaras.  

 

                                                      
13 Osby kommun (2010), Översiktsplan för Osby kommun, Antagandehandling, 

Osby: Osby kommun 
14 (1989), Osby hembygdsförening, årsbok 1989, 30:e årgången. Hultbergs 

Boktryckeri AB – Osby 1989 

Stora delar av kommunens kulturhistoria är starkt kopplad till 

snapphaneoroligheterna och den danska tiden. Under dessa 

oroligheter blev Örkeneds socken år 1678 nerbränd på kungens 

befallning. Kyrkorna byggdes till- eller om under senare delen av 

1700-talet då befolkningen ökade. Under 1800-talets andra del 

började järnvägen dras fram vilket medfört möjligheten att bryta 

diabas13. Delar av diabasbrytningen i Hägghult är fortfarande aktiv 

och ett kännetecken för kommunen. 

 

Kiselgur 

 

En del av Osbys kulturhistoria är bearbetningen av Giselgur,  

en jordart, som bearbetades vid Helgeåns mellersta topp. Giselguren 

finns under torven längs ån eller sjön.  I nära anslutning till 

Osbysjön vid Genastorp anlades en Kiselgurfabrik. Det var 1893 

bearbetningen av fyndigheterna påbörjades och som utgjorde 

Sveriges enda kiselgurfyndighet av större betydelse. Kiselguren har 

många användningsområden och är mycket värmetålig och används i 

olika områden, bland annat som värmeisolering, filtrering av vatten 

och i isolering av kassaskåp14.   
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❖ Utöka konstinstallationerna i kommunen som har koppling 
till den lokala historien.  
 

❖ Att uppmärksamma och verka för att kommunens 
skyddsvärda skogsmiljöer bevaras. 

 
❖ Ta fram lättillgänglig information om kommunens  

natur- och friluftsområden som främst är digitalt baserad. 
 

❖ Förbättra metoderna för att marknadsföra kommunen och 
att öka antalet turister. 
  

❖ Öka tillgängligheten för friluftslivet även för de med 
funktionsvariationer. 

 

❖ Förbättra förutsättningarna att öka friluftsaktiviteterna i 

kommunen genom att arbeta för fler paddelbanor, 

kanotuthyrning, frisbeegolfbanor et cetera.   

 

   

 

    

 

 

 

 

                                                      
15 https://www.lansstyrelsen.se/skane/besok-och-

upptack/byggnadsminnen/spankorgfabriken-i-lonsboda.html 

Korgtillverkning  

Korgar som tillverkas av olika material har genom tiden varit 

betydelsefulla bruksföremål och viktig för kommunens 

kulturhistoria. Bland annat har de använts för förvaring och för att 

frakta varor i. Materialvalen har kommit från skog och mark. 

Exempelvis kunde korgarna vara av näver, halm och spån av fur 

eller asp. I bygder som Örkened och Lönsboda blev tillverkning av 

slöjdprodukter för försäljning, ofta träslöjd, ett viktigt komplement 

till försörjningen. 1901 öppnade järnvägen mellan Sölvesborg och 

Älmhult med en station i Lönsboda. Detta gav större möjlighet att 

transportera varor och korgtillverkningen var som störst på 40- och 

50-talet. Under 1960 minskade tillverkningen som senare avslutades 

1978. Örkeneds hembygdsförening fick 1984 korgfabriken som idag 

är museum15.  

 

Stenbrytningen 

Stenindustrin och stenbrytningen har i över hundra år inneburit 

mycket för Örkeneds historia. Industrin började i liten skala på 

hantverksnivå vid 1800-talets slut. I Gylsboda började den svarta 

diabasen brytas, eller svart granit, som den heter. År 1899 startades 

även provbrytning i Hägghult som fick en industriell omfattning. 

Under den här tiden påverkade bristen på arbete emigreringen till 

USA vilket märktes i Örkenedsbygden. På grund av stenindustrin 

och den vid samma tidpunkt framväxande spånkorgstillverkningen, 

kunde utvandringen minskas allt mer. 
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Eftersom brytningen av sten ställde stora krav på 

transportmöjligheter, då stora delar av råvaran exporterades,  

var järnvägen en mycket positiv faktor när den kom till Lönsboda 

1901. I Hägghult har brytningen fortsatt under hela 1900-talet med 

undantag för världskrigen. Totalt fanns 16 kranar runt brottet och 

mycket stora mängder sten har genom tiden vinschats upp. 

I dag omnämns stenbrottet som världens största dagbrott för svart 

diabas, med en längd på cirka 900 meter, bredd på 50 meter och djup 

på 75 meter. Även kvalitén på diabasen är hög, vilket gjort den 

lämplig för många användningsområden16. 

3.0 Ekosystemtjänster 

Eftersom landsbygden består av en stor andel naturmark, 

är det avgörande för landsbygden vad naturen kan ge och hur den 

kan vårdas. För att beskriva en del av landsbygdens försörjning är 

begreppet ekosystemtjänster viktigt. Benämningen beskrivs av 

naturvårdsverket som ”Ekosystemtjänster är alla produkter och 

tjänster som naturens ekosystem ger människan och som bidrar till 

vår välfärd och livskvalitet. Pollinering, naturlig vattenreglering och 

naturupplevelser är några exempel.”17 

 

                                                      
16 https://www.svartabergen.com/om-svarta-bergen/ 
17 https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-

Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Ekosystemtjanster/Vad-ar-ekosystemtjanster/ 

 

Dessa ekosystemtjänsterna kan delas in i fyra kategorier: 

❖ Försörjande: till exempel spannmål, dricksvatten, trävirke 

och bioenergi. 

❖ Reglerande: till exempel luftrening, pollinering och 

klimatreglering. 

 

❖ Kulturella: till exempel friluftsliv, hälsa, naturarv och 

turism. 

 

❖ Stödjande: för att övriga tjänster ska fungera, till exempel 

fotosyntes och bildning av jordmån. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilden visar de betydelsefullaste ekosystemtjänsterna, baserad på 

intervjuer med lokalbefolkningen. Bilden är en principskiss och 

gäller inte enbart för Osby kommun.18 

18 Enfors Kautsky, E, Järnberg L, Malmborg, K (2017), Samförvaltning av 

integrerade ekosystemtjänster i Helgeåns avrinningsområde. Dokumentation från 

dialogmöte 3: Systemdynamik, Stockholm: Stockholm Universit.  

https://www.svartabergen.com/om-svarta-bergen/


 

Osby kommun 
      

2019-04-09 
      

Datum  
Sida 

21(23) 

 

 

4.0 SWOT-analys över kommunens landsbygd 

  

Styrkor 

❖ Orörd natur 

❖ Närheten till Europa 

❖ Södra stambanan 

❖ Vattennära 

❖ Skånes Norrland 

 

Svagheter 

❖ Glesbefolkat 

❖ Brunt vatten (hämmar friluftsliv, vattenlevande djur och 

växter) 

❖ Förtätning av landskapet (igenväxt landskap med minskad 

biologisk mångfald)  

❖ Demografisk fördelning (hög medelålder) 

❖ Strandskyddsbestämmelserna effekt på landsbygden 

 

 

 

 

 

Möjligheter 

❖ Besöksnäringen 

❖ Friluftsliv 

❖ Närodlat 

❖ Skogsnäringen (certifiering, förhindra viltskador) 

❖ Varierande skogar 

❖ Förmåga att hantera klimatförändringar 

❖ Kulturarvet (stark identitet) 

 

Hot 

❖ VA – vatten- och avloppsnätet 

❖ Dagvattenhanteringen (orenad avrinning från vägar, tak, 

asfalt et cetera till vattendrag) 

❖ Minskad service 

❖ Inställningen till landsbygden 

❖ Bunden av historien 
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5.0 Hur får vi ett ”levande” dokument. 

Ambitionen när det gäller utvecklingsdokument som detta är att få 

dokumentet och den process som leder fram till ett dokument att bli 

verklighet. Det här är en stor svårighet. Kommunens bedömning är att de 

viktiga komponenterna för att åstadkomma detta är att regelbundet följa 

upp och diskutera innehållet. Men det räcker inte fullt ut. Det är också 

viktigt vilka som deltar i diskussionen och vad de tycker. Vissa delar kan 

behöva en större frekvens i översynen medan andra delar inte 

behöver samma översyn.   

 

❖ Dokumentet bör följas upp i sin helhet med varje genomförd 

åtgärd, varje förhållningssätt och diskutera detta i en 

transparent process. Däremot behöver inte hela dokumentet 

följas upp varje gång. Med fördel kan enskilda delar 

utvärderas och resultatet av det offentliggörs och diskuteras. 

Därefter tas beslut om fortsättningen. En sådan procedur bör 

genomföras varje år. 

 

5.1 Åtgärder och förhållningssätt 

Hela strategin innehåller förslag av olika karaktär. Vissa är rena 

åtgärder medan andra är mer av förhållningssätt. Exempelvis är  

”Att verka för att uppmärksamma och verka för att kommunens 

skyddsvärda skogsmiljöer bevaras.” mer av ett förhållningssätt. 

En åtgärd är mer konkret och mätbar såsom ”Förbättra på- och 

avstigningsplatserna för kollektivtrafiken i kommunen. Bättre 

belysning, väderskydd och värmeslingor under hållplatser på vintern 

höjer kvalitén på kollektivtrafiken.”  

Åtgärden kan följas upp genom att man konstaterar att under året har 

20 stycken väderskydd uppförts vid busshållplatser. 

 

5.2 Delaktighet och engagemang  

Förslagsvis bör proceduren under 4.0 genomförs i samband med en 

årlig återkommande ”Landsbygdsvecka/festival” i kommunen, en 

gång om året. I samband med detta kan därmed medborgare komma 

med förslag om vad som kan göras härnäst på landsbygden. 

Samtidigt kan aktiviteter för att lyfta fram det positiva på 

landsbygden genomföras. 

 

5. 3 Besöksnäringen 

Den del av näringslivet som brukar kallas besöksnäring och består 

av företag som tar emot besökare av olika kategorier, brukar 

betraktas som en av de snabbast växande delarna av näringslivet.  

I landsbygdssammanhang är det en stor fördel att hela verksamheten 

i besöksnäringen bygger på att kunderna kommer till företaget, 

alternativt till ett ställe anvisat av företaget. Det gör att landsbygdens 

gleshet och ibland avståndsnackdelar inte blir lika stora negativa 

poster som vid annan näringsverksamhet. Landsbygden kan för 

många kundgrupper vara en attraktiv ”produkt”. 

Naturmiljö och kulturmiljö, gestaltning av historia och väl 

fungerande anläggningar kan i detta sammanhang vara stora 

tillgångar. Det är viktigt att de entreprenörer som önskar ta del av 

expansionen inom besöksnäringen ges stöd i hur de ska nå 

lönsamma kundgrupper.  
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De behöver även få del av kompetensutveckling och 

marknadsföringskanaler som ger ett stöd i verksamheten.  

I dessa sammanhang är en väl fungerande IT-infrastruktur en 

väsentlig del.  

 

❖ Kommunen bör arbeta systematiskt med att stödja 

besöksnäringens professionalisering. 

❖ Kommunen bör stödja företag på landsbygden i att ansluta 

sig till och få del av den gemensamma marknadsföringen 

som sker både på kommunal, delregional, regional och 

nationell nivå. 

❖ Kommunen bör stödja landsbygdsföretag att utveckla sin 

paketering och samarbete med kompletterande företag. 

 

 

 

 






