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Besöksadress 
Västra Storgatan 35
Postadress 
Kommunstyrelseförv
altningen
283 80 Osby

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

Hemsida www.osby.se
Organisationsnr 212000-0902

PlusGiro 11 16 61-5
Bankgiro 281-6809

Kommunstyrelsen 
Tid: Onsdag den 21 april, klockan 13:00 

Plats: Sammanträdesrum Osby och Microsoft teams 

Ärende

1 Upprop och protokollets justering, kl. 13.00 – 13.05

2 Godkännande av dagordning kl. 13.00 – 13.05

3 Anmälningar kl. 13.00 – 13.05

4 Anmälning av delegationsbeslut kl. 13.00 – 13.05

5 Information

- Kommundirektören informerar, kl.13.05 – 13.15

- Information om centrumplanen och investeringsprojekt samhällsbyggnadsnämnden, 
förvaltningschef Mathias Karlsson, kl.13.15 – 13.55

- Presentation av ny räddningschef, kl.13.55 – 14.05

- Information fritidsbanken, kultur- och fritidschef Fredrik Johnsson, kl.14.05 – 14.35

Paus 14.35 – 14.45

6 Regionplan för Skåne 2022–2040, förvaltningschef Mathias Karlsson och planarkitekt 
Kettil Svensson, kl.14.45 – 15.00

7 Värdeskapande fastighetsförvaltning, förvaltningschef Mathias Karlsson, kl.15.00 – 
15.10

8 Avtal för medfinansiering - Objekt i cykelvägsplanen, förvaltningschef Mathias Karlsson, 
kl.15.10 – 15.15

9 Motion - Cykelväg mellan Killeberg och Loshult - Kristdemokraterna (KD) 
förvaltningschef Mathias Karlsson, kl.15.15 – 15.20

10 Säkerhetsskyddplan, administrativ chef Johanna Lindhe, kl.15.20 – 15.35

http://www.osby.se/
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11 Säkerhetspolicy, Osby kommun administrativ chef Johanna Lindhe, kl.15.20 – 15.35

12 Pandemiplan Osby kommun administrativ chef Johanna Lindhe och 
säkerhetssamordnare Jens Blomstrand, kl.15.35 – 15.45

13 Reglemente för Osby kommuns nämnder för mandatperioden 2019–2022, för perioden 
2021–2022, kommunsekreterare Robin Skoglund kl.15.45 – 15.55

14 Delegationsordning för kommunstyrelsen mandatperioden 2019–2022, 
kommunsekreterare Robin Skoglund kl.15.45 – 15.55

15 Instruktion för kommundirektör, kl.15.55 – 16.00

16 Budgetuppföljning mars, ekonomichef Gunnar Elvingsson, kl.16.00 – 16.15

17 Årsredovisning stiftelser 2020, ekonomichef Gunnar Elvingsson, kl.16.15 – 16.20

18 Ansökan om hyresreduktion Lekoseum, ekonomichef Gunnar Elvingsson, kl.16.20 – 
16.25

19 Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över de kommunala bolagen 2020 ekonomichef Gunnar 
Elvingsson, kl.16.25 – 16.30

20 Reviderad riktlinje för intern kontroll, ekonomichef Gunnar Elvingsson, kl.16.30 – 16.35

21 Svar på revisionens granskning om projektstyrning, ekonomichef Gunnar Elvingsson, 
kl.16.35 – 16.40

22 Ansökan om kommunalt bidrag till Nyföretagarcentrum Osby, kl.16.40 – 16.45

23 Styrgrupp BRIO-huset, kl.16.45 – 16.50

24 Ansökan om förlängt förordnande som borgerlig vigselförrättare - mandatperioden 2019–
2022, kl.16.45 – 16.50

25 Personalekonomisk redovisning 2020, kl.16.50 – 17.00

26 Begäran om entledigande som ledamot i medborgarhusföreningen - Jessica Persson 
(S), kl.16.50 – 17.00

 

Niklas Larsson Robin Skoglund 

Ordförande Sekreterare











































































































































































































































































































































 

 

 

Datum: 2021-03-22 

            

Delegationsbeslut 

Nämnd: Kommunstyrelsen 

Ärende och ärendenummer enligt delegationsordningen: 

 

Beslutsattestanter för kommunstyrelseförvaltningen fr o m 2019-01-01och KS/2018:880 
110  

På grund av personalförändring utses ny beslutsattestant för miljö och byggenheten. 

 

  

Beslut 

Administrativ chef Johanna Lindhe utses till beslutsattestant för miljö och byggenheten, ansvar 2001. 

 

Beloppsgräns 200 000 kr. 

 

 

 

 

Delegatens underskrift 

 

 

 

Namnförtydligande:  Petra Gummeson 
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Samhällsbyggnadsförvaltning
en 
Kettil Svensson 
Tel 0709 318 376 
kettil.svensson@osby.se 

Besöksadress Västra 
Storgatan 35
Postadress 
Samhällsbyggnadsförvaltn
ingen
283 80 Osby

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

Hemsida www.osby.se
Organisationsnr 212000-0902

Bankgiro 281-6809

Regionplan för Skåne 2022-2040
Dnr KS/2021:93 032  

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

Föreslå att kommunstyrelsen yttrar sig enligt följande över förslag till regionplan för 
Skåne 2022-2040:

Det är av stor vikt att framhålla att regionplanen inte inskränker eller på andra sätt 
begränsar det kommunala planmonopolet. Regionplanen bör primärt vara en hjälp till 
kommunerna i deras arbete med fysisk planering.
Osby kommun vill vi lyfta vikten av att ha ett regionalt eller mellankommunalt perspektiv 
på åkermarken. Trots ambitioner att bevara värdefull åkermark tillåts i viss mån 
byggnationer på högklassig åkermark i västra Skåne, samtidigt som lågklassig åkermark 
ibland inte får bebyggas i exempelvis norra Skåne. Det är varken ändamålsenligt för 
livsmedelsproduktionen eller ortsutvecklingen i ett flerkärnigt Skåne. Regionplanen 
behöver ha en utgångspunkt som adresserar denna problematik och bör också peka ut 
tydliga planeringsprinciper för detta.
Under avsnittet bebyggelseutveckling behöver det också tydliggöras att byggnation på 
landsbygden som inte är sammanhållen måste kunna ske för exmepelvis utveckling av 
landsbygdsföretag eller byggnation av generationsboende.

På sidan 45 som behandlar blågrön infrastruktur omfattar Osby tätort ett grönområde i 
kartan. Detta långsmala grönområde som sträcker sig från Båstad och vidare mot Osby i 
öst behöver kortas ner för att inte omfatta Osby tätort. 

Barnkonsekvensanalys

Ingen barnkonsekvensanalys behövs för detta ärende. 

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

1:e januari 2019 ändrades plan och bygglagen och Region Skåne fick uppdraget att ta 
fram en regionplan. Regionplanen är en strategisk plan som omfattar hela Skåne. Tanken 
är att den ska visa Skånes samlade vilja och ge förutsättningar för utvecklingen av de 
fysiska strukturerna. Regionplanen kommer tillsammans med de kommunala 
översiktsplanerna att visa riktningen för hur det framtida Skåne ska se ut.

Regionplanen för Skåne är ute på remiss (samråd) mellan 2020-12-01 – 2021-04-31. 

Beslutsunderlag

Regionplan för Skåne 2022-2040, samrådsversion.

 

Beslutet skickas till: 

Kettil Svensson
Samhallsbyggnad@osby.se 

Mathias Karlsson Kettil Svensson 
Samhällsbyggnadschef Planarkitekt FPR/MSA 

mailto:Samhallsbyggnad@osby.se










TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2021-03-22 

Sida
1(4)

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

Besöksadress Västra 
Storgatan 35
Postadress Samhällsbyggnad
283 80 Osby

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

Hemsida www.osby.se
Organisationsnr 212000-0902

Bankgiro 281-6809

Värdeskapande fastighetsförvaltning
Dnr SBN/2020:73 280  

Samhällsbyggnads förslag till Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår samhällsbyggnadsnämnden föreslå 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta följande:

- Igångsättning av projektet ”Värdeskapande fastighetsförvaltning”

- Tillföra projektet 84 021 000 kr i investeringsmedel.

Barnkonsekvensanalys
Ej Aktuellt

Sammanfattning av ärendet

Under våren och sommaren 2020 har kommunen genomfört en förstudie för att fastställa 
hur kommunens fastigheter ska förädlas.

Förstudien visar att det finns ett betydande behov av upprustning av byggnaderna för att 
göra dessa modernare samt för att uppnå lagstiftningens och verksamheternas krav på 
arbetsmiljö, innemiljö och komfort. Därtill går det att effektivisera driftskostnaderna.

Kommunen har redan fattat ett beslut om en investeringsplan för 2021 tom 2025 om 875 
mnkr som omfattar nybyggnation och upprustning av befintliga fastigheter. Resultatet av 
denna förstudie visar det krävs ytterligare 84 mnkr för att kunna förädla 
fastighetsbeståndet fullt ut. 

En ytterligare investering i fastighetsbeståndet á 84 021 000 kr skulle innebära en 
synnerligen god förädling av fastighetsbeståndet och medföra en sänkning av den löpande 
driftsbudgeten med uppskattningsvis 5,6 mnkr årligen, förutom de kostnadsbesparingar 
övrig redan beslutad investeringsplan medför. 

Se vidare under ärende

http://www.osby.se/
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Finansiering

Finansieringen sker genom att anvisa belopp på 84 021 000 i kommande års 
investeringsbudgetar under perioden 2022-2025.

Fördelning mellan åren sker i 2021 års budgetberedning. 

Beslutsunderlag

Förstudie ”Värdeskapande fastighetsförvaltning” – Anders Edwall, Fastighetschef

Ärende

Förstudien visar att det finns ett stort behov av reinvesteringar i kommunens 
fastighetsbestånd. Genom att förädla fastighetsbeståndet kommer det finnas kvar ett 
kärnbestånd som kommer få en hög kvalitet till låga totalkostnader. 

Investeringen är inte bara lönsam utan nödvändig då statusen i byggnaderna idag är låg. 

Med ett extra investeringsanslag på 84 mnkr kommer fastighetsbeståndet att förädlas 
vilket kommer att generera många lokala arbetstillfällen och säkerställa fastigheternas 
tekniska status, inneklimat och ekonomi på både kort och lång sikt.

Projektet värdeskapande fastighetsförvaltning kommer att bedrivas parallellt och i 
samklang med både beslutade nyinvesteringar såsom äldreboende, skolor, brandstation 
samt övriga beslutade ombyggnadsprojekt bland annat grundskolorna i Osby tätort. 

Investeringsanslaget kommer bland annat att användas till följande i befintliga byggnader:

OMRÅDE ÅTGÄRDER

Byggnadsskal Nya tak, tätskikt

Takresning

Stuprör och hängrännor behöver bytas

Isolering av vindar 

Fasadrenovering

Ventilation Nya aggregat med återvinning och styrning

Injustering av ventilation

Fastställande av ventilationskrav

Belysning Utbyte till LED belysning / närvarostyrning 

Vatten Tvågreppsblandare bytes

Kontroll av temperatur
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Vattensparåtgärder (kalk) 

Värme Injustering av värmesystem

Nya pumpar, shuntgrupper, termostater och radiatorer

Fastställande av värmenivå i olika lokaler

Byta ut växlare och bygga om i undercentraler

El Översyn av elkablage / skåp

Styr och regler Övergripande strategi

Modernisering av utrustningen

Uppkoppling till huvuddator 

Mätning Mätning av vatten, el och värme per byggnad

Mätuppföljningsprogram/struktur/rutiner och återkoppling med energisignatur

Dokumentation OVK-protokoll sätts upp i respektive byggnad

Energideklaration sätts upp i respektive byggnad

Dokumenthanteringssystem för att skapa checklistor, återkoppling etc 

Personal Utbildningsplan tas fram/genomförs – vidareutbildning

Arbetsrutiner ses över och arbetsuppgifter mellan olika personer fördelas

Skapa tid för att kunna driva projekt

Övrigt Städrutiner behöver ses över

Kök, badrum, el i lägenheter behöver moderniseras. 

Förutom ovanstående kommer även solceller att installeras på lämpliga byggnader för att 
när projektet är färdigt ha minskat energiförbrukningen med över 55% där målvärdet är 
97 kwh/kvm och år. Under 2020 var energiförbrukningen i byggnaderna 175 kwh/kvm 
och år. Vid nybyggnationer har Osby kommun som målbild 25 kwh/kvm och år.

Driftsbesparing

Följande kostnader uppskattas att sänkas vid genomförande av projektet. (Sek / år)

 Akuta fel -1 600 000 kr

 El -2 000 000 kr

 Värme(fjv,olja,el,vatten) -2 000 000 kr

Sänkt kostnad vid färdigt projekt uppgår då till 5 600 000 kr per år. Till denna sänkta 
kostnad tillkommer kapitalkostnader á ca 3 308 327 kr per år. 

Sänkt kostnad över 30 år uppgår till 213 000 000 kr med en beräknad indexökning med ca 
1,27% per år
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Kostnadskalkyl 

Investeringsutgift 84 021 000 kr
Kapitalkostnad 30 år (1,25 %) 99 249 806 kr
Sänkt kostnad 30 år 213 000 000 kr

Totalt besparing över 30 år 113 750 194 kr

 

Beslutet skickas till 

Fastighetschef
Ekonomienheten

Mathias Karlsson Anders Edwall 
Samhällsbyggnadschef Fastighetschef 



 

      

      

Datum 

2021-03-22  

 

Samhällsbyggnad 

Förstudie förädling av Osby kommuns 
fastighetsbestånd 
Klicka här för att ange text. 
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Handläggare 

Anders Edwall 
Samhällsbyggnad 
0479 52 81 23 
anders.edwall@osby.se 
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Sammanfattning 

Under våren och sommaren 2020 har kommunen genomfört en Förstudie för 

att fastställa hur kommunens fastigheter ska förädlas. 

Förstudien visar att det finns ett betydande behov av upprustning av 

byggnaderna för att göra dessa modernare samt för att uppnå lagstiftningens 

och verksamheternas krav på arbetsmiljö, innemiljö och komfort. Därtill går 

det att effektivisera driftskostnaderna. 

Kommunen har redan fattat ett beslut om en investeringsplan för 2021 tom 

2025 om 875 mnkr som omfattar nybyggnation och upprustning av befintliga 

fastigheter. Resultatet av denna Förstudie visar det krävs ytterligare 84 mnkr 

för att kunna förädla fastighetsbeståndet. En förädling av fastighetsbeståndet 

medför en sänkning av den löpande driftsbudgeten med 18 mnkr per år. Ett 

förädlingsprojekt innebär att de fastigheter som kommunen idag äger 

kommer att antingen; rivas och ersättas med nya byggnader, renoveras eller 

avyttras. Nya byggnader så som LSS-boende, ishall och räddningsstation 

ligger utanför förädlingsprojektet. 

Investeringsbehovet i det befintliga fastighetsbeståndet uppgår totalt till 693 

mnkr vilket finansieras med sänkta driftskostnader, avyttring av fastigheter 

samt den årliga reinvesteringsbudgeten. 

Förädlingsprojektet ger en livscykelvinst om 632 mnkr över den 30 åriga 

period som projektet beräknas utifrån. 

Förutom en ekonomisk vinst kommer byggnadernas kvalitet att öka från 2,3 

till 4,4 i genomsnitt på en femgradig skala. Med modern teknik sänks den 

köpta energianvändningen från 175 till 97 kWh/kvm vilket ger kommunen 

en framskjuten position som Sveriges energismartaste kommun. 

Tabell 1 Sammanfattning av Förädlingsstudien 

Statusnivå i medeltal idag  2,3 poäng 

Statusnivå i medeltal efter att projektet genomförts 4,4 poäng 

Investeringsbehov i befintligt fastighetsbestånd 693 mnkr 

Effektivisering av driftskostnaderna över 30 år 618 mnkr 

LCC1 utan projekt över 30 år 2028 mnkr 

LCC med projekt över 30 år 1804 mnkr 

Reinvesteringsbudget över 30 år 679 mnkr 

Livscykelvinst inkl reinvesteringsbudget 632 mnkr 

Energinyckeltal i medeltal idag 175 kWh/kvm 

Energinyckeltal efter att projektet genomförts 97 kWh/kvm 

 

  

 
1 LCC = summering av totalkostnaderna över en livscykel. 
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1 Inledning 

Denna förstudie har undersökt Osby kommuns fastighetsbestånds status och 

behov av åtgärder för att de byggnader som ska finnas i kommunens ägo är 

av god kvalitet samtidigt som de är kostnadseffektiva och energismarta. 

Förstudien är utförd under mars tom september 2020 och har resulterat i 35 

st fastighetsrapporter där; kvalitet, status, åtgärder, investeringar, 

driftskostnader, analyserats så att varje byggnad fått ett åtgärdsprogram som 

kommer säkerställa byggnadens kvalitet de närmaste 30 åren till en effektiv 

hyresnivå. 

 Bakgrund 

Under många år framtill 2019 förvaltades kommunens fastigheter av 

Osbybostäder. I samband med rekryteringen av fastighetschef bestämde 

kommunen att återta förvaltningen av fastigheterna med en egen 

organisation. Några underhållsplaner eller reinvesteringsplaner medföljde 

inte vid återlämningen av förvaltningen till kommunen.  

Parallellt med detta startade Länsstyrelsen i Skåne ett projekt under 2018 för 

att undersöka hur de skånska kommunerna arbetar med energieffektivisering 

i sina fastighetsbestånd. Alla kommunerna i Skåne deltog i undersökning 

vilket resulterade i en rapport som visade att det slösas skattemedel för ca 

450 mnkr per år på onödiga energifakturor. 

Då energieffektiviseringspotentialen var stor fortsatte Länsstyrelsen i Skåne 

med projektet och bjöd in alla kommuner till en fördjupad studie. I denna 

studie kvalificerade fyra kommuner sig till att delta varav Osby kommun var 

en av dessa kommuner. I denna studie undersöktes bl.a. fastigheternas 

nyckeltal samt så utfördes en fältstudie i sim – och sporthallen i Lönsboda 

för att visa på hur en ”förstudie för förädling” kan gå till.  

Studien resulterade i en handlingsplan för Osby kommun i hur kommunen 

ska arbeta för att sänka sina onödiga energikostnader och samtidigt höja 

kvaliteten på fastigheterna. Kommunen har valt att gå vidare och följer de 

rekommendationer som finns i denna handlingsplan (se Bilaga 1) varvid 

denna ”Förstudie om fastighetsförädling” har utförts. 

 Problemområde 

Att förvalta kommunala fastigheter är ett ständigt problemlösningsarbete. De 

problem som var kända innan denna förstudie var bl.a.: 

• Brister i dokumentation, ritningar, areor 

• Avsaknad av reinvesteringsplaner 

• Bristande kunskap om hur byggnaderna används 

• Bristande rutiner och processer 

• Avsaknad av kvalitetssystem 

• Bristande kunskap om vilka driftskostnader som är onödiga och kan 

effektiveras bort 

• Majoriteten av underhållsarbetet utförs som akutinsatser 

• Antalet felanmälningar är mycket stor vilket tar en stor andel av 

arbetstiden för fastighetspersonalen i anspråk 
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 Syfte 

Syftet med ett förstudien är att: 

• Kvantifiera vilka behov som finns för att säkerställa kvaliteten för 

byggnaderna för dess kvarvarande förvaltningsperiod 

• Ta reda på hur driftskostnaderna kan sänkas så att 

energianvändningen och miljöpåverkan minimeras 

• Tillämpa K3, dvs komponentavskrivningsmetoden i kalkylerna 

• Skapa lokala arbetstillfällen 

• Ta fram åtgärder som ska vidmakthålla rimliga hyror på kort och 

lång sikt 

• Föreslå åtgärder så att lokaler anpassas till dagens krav på god 

arbetsmiljö 

• Identifiera de fastigheter som inte behövs för kommunens 

verksamhet och ska säljas/avyttras. 

 Mål 

Målen med förstudien är att kommunens ska ha få kunskap om statusen i 

sina fastigheter, vilka ekonomiska förutsättningar som finns för att 

genomföra ett projekt och hur kommunen ska kunna realisera de åtgärder 

som finns beskrivna i fastighetsrapporterna. 

1.4.1 Målen med förädlingsprojektet 

Då denna förstudie är ett steg mot ett effektivare och bättre fastighetsbestånd 

är målen med förädlingsprojektet: 

• Säkerställa kvaliteten för byggnaderna för dess kvarvarande 

förvaltningsperiod 

• Modernisera fastighetsbeståndet så att kvalitetsnivån 4,4 nås i 

genomsnitt 

• Sänka den köpta energin till högst 97 kWh/kvm. 

• Finna möjligheter att sänka driftskostnaderna 

• Använda K3, dvs komponentavskrivningsmetoden 

• Klara av att finansiera projektet mha sänkta driftskostnader och inom 

ramen för reinvesteringsramen 

• Skapa lokala arbetstillfällen 

• Identifiera och ta fram en organisation som kan fortsätta utveckla 

fastighetsbeståndet 

• Åtgärderna ska vidmakthålla rimliga hyror på kort och lång sikt 

• Skapa rutiner, processer och verktyg för fortsatt värdeskapande 

förvaltning 

 Fördelar med ett förädlingsprojekt 

Det finns många fördelar och mjuka faktorer som är svåra att beräkna i 

ekonomiska termer. Genom att genomföra ett förädlingsprojekt hoppas 

kommunen att: 

• Hyresgästerna sätts i fokus 
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• Det skapar ett gemensamt fokus kring vart kommunen ska vara i 

framtiden (vision) 

• Kommunens ekonomi på kort och lång sikt säkerställs 

• Fastigheterna ur ett tekniskt perspektiv säkerställs 

• Storskalighetsfördelar med inköp och logistik ger ett effektivt 

nyttjande av resurser 

• Lokalmarknaden kan utvecklas vilket ökar inflyttning och 

skatteintäkter 

• Angreppssättet med att många komplexa processer kan hanteras på 

ett rationellt sätt  

• Kommunen blir en förebild för andra fastighetsägare i området och i 

Sverige 

• En styrgrupp och projektledning kan fokusera på uppgiften så att alla 

mål nås 

• Bidrag ges till projektet vilket minskar belåningsbehovet. 

• Utvecklar kommunen då denna typ av projekt är krävande med 

många nya utmaningar som kan lösas 

 Avgränsning 

Förstudien har omfattat alla kommuns fastigheter. Alla byggnader har 

besökts men de som belagts med restriktioner pga Covid 19 har ej kunnat 

inventerats invändigt. 

Fastigheternas utemiljö ingår inte i Förstudien. 

 Metod 

I Förädlingsstudien har alla kommunens fastigheter, förutom de som belagts 

med Covid 19 restriktioner, undersöks med en okulär besiktning, tester och 

kontroller för att fastställa i vilken status byggnaderna och de tekniska 

installationer är och hur mycket effektiviseringar som är möjliga och vilka 

investeringar som behöver tillföras för att uppnå verksamhetens och 

lagstiftarnas krav och kvalitet. 

Efter fältstudierna har driftskostnader beräknats och vilket 

investeringsutrymme som kan frigöras med hjälp av en ekonomisk modell 

som tar hänsyn till resultaträkning över projektets livscykel så att de totala 

kostnaderna (driftsnetto och kapitalkostnaderna) beräknas. Därtill finns det 

en genomgång av de lagar (se Bilaga 2) som stödjer arbetet och vari 

argumentationen hämtas.  

Arbetet har även omfattat analys av behovet av olika typer av lokaler så att 

behovet av lokaler anpassas efter antalet barn i skolåldern i nutid och för 

framtiden. 
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2 Resultat 

 Kvalitetssystem 

För att kunna mäta, följa upp och säkerställa att kommunen levererar rätt 

nivå för vad som är en bra fastighet behöver kommunen ett enkelt och 

effektivt kvalitetssystem för uppföljning och planering av sin 

fastighetsförvaltning. Ett sådant kvalitetssystem har saknats i kommunen 

varvid förslaget i denna rapport kan nyttjas för fastighetsbeståndet som 

helhet. 

Med ett kvalitetssystem blir det enklare att diskutera vilka tekniska behov 

som finns och vilka åtgärder som behöver genomföras för att uppnå en god 

och hållbar ekonomi på kort och lång sikt.  

Nedan framgår hur poäng har satts vid statusbedömningen vid fältbesöken i 

fastigheterna. För att kunna bedöma att rätt nivå på moderniseringen nås har 

även en målnivå satts. Denna nivå har satts utifrån att fastigheten ska vara 

funktionsduglig och kostnadseffektiv de närmaste 30 åren. Genom att sätta 

en målnivå går det även att sakligt argumentera för vad som behöver göras 

för att säkerställa hushållning av kommunens resurser. 

Tabell 2 Poängsättning för statusbedömning 

OMRÅDE/POÄNG 1 2 3 4 5 

Värme Bristande nivå på 

utrustning för 

värmeöverföring. 

Gammal utrustning som 

nått sin ekonomiska och 

tekniska livslängd 

avseende värmeväxlare, 

shuntgrupper, 

värmemängdsmätning 

och termostater. 

Saknar flera av: 

moderna 

värmeväxlare, nya 

shuntgrupper, 

värmemängdsmätning

. Injustering 

genomförd senaste 

fyra åren. Nya 

termostater. 

Saknar något av: 

moderna 

värmeväxlare, nya 

shuntgrupper, 

värmemängdsmätning

. Injustering 

genomförd senaste 

fyra åren. Nya 

termostater. 

Moderna 

värmeväxlare, nya 

shuntgrupper, 

värmemängdsmätning

. Injustering 

genomförd senaste 

fyra åren. Nya 

termostater. 

Vatten, spillvatten, 

sanitet. Avlopp 

Läckande 

utrustning som är 

gammal/alt dåligt 

skött. 

Tvågreppsblandare och 

annan gammal 

utrustning 

Vattensparutrustning 

på tappställen 

Vattensparutrustning 

på tappställen och i 

klosetter 

Vattensparutrustning 

på tappställen och i 

klosetter samt 

mätning av 

varmvatten. 

Ventilation Ventilationen är 

omodern och 

uppfyller inte 

krav. 

Ventilationen är av F/S 

typ 

Ventilationen är av 

annan FT 

Ventilationen är av 

FTX men 

injusteringsprotokoll 

saknas och har 

remdrift. 

Ventilationen är av 

FTX, är modern och 

injusterad. 

Belysning Flertalet T-12 

utan styrning 

Flertalet T-8 delvis 

styrning 

Flertalet T-5 med 

styrning 

Flera 

energispararmaturer 

LED-belysning 

genomgående med 

styrning 

El Bristande nivå på 

utrustning för el. 

Gammal utrustning som 

nått sin ekonomiska och 

tekniska livslängd 

avseende el-centraler, 

kablage och elmätare. 

Saknar flera av: nya 

moderna el centraler, 

nytt kablage och el 

mätning. 

Saknar något av: nya 

moderna el centraler, 

nytt kablage och el 

mätning. 

Nya moderna el 

centraler, nytt kablage 

och el mätning. 

Styr och regler Utrustningen är 

äldre än 15 år. 

Utrustning är äldre än 10 

år och saknar 

uppkoppling mot 

överordnat system. 

Utrustning (> 10 år) 

som är uppkopplad 

mot överordnat 

system 

Utrustning (4–10 år) 

som är uppkopplad 

mot överordnat 

system 

Ny utrustning (max 4 

år) som är 

uppkopplad mot 

överordnat system 

Byggnadsskal och 

byggtekniska 

åtgärder 

Problem med 

läckande tak, 

hängrännor, 

möglig fasad, 

slitna dörrar, 

ruttna fönster  

Problem inom flera 

områden inom läckande 

tak, hängrännor, möglig 

fasad, slitna dörrar, 

ruttna fönster  

Problem med något 

område inom 

läckande tak, 

hängrännor, möglig 

fasad, slitna dörrar, 

ruttna fönster  

Mindre problem som 

kan åtgärdas med 

mindre insats 

Inga problem, bra 

standard 

genomgående. 

Mätning Mätning saknas Mätning sker årsvis Mätning sker 

kvartalsvis och följs 

upp kvartalsvis 

Mätning sker 

månadsvis och 

korrigeras mot 

SMHI:s graddagar alt 

index 

Mätning sker 

månadsvis och 

korrigeras mot 

utetemperatur med 

regressionsanalys 

Dokumentation Dokumentationen 

är genomgående 

bristfällig. 

Dokumentationen är 

genomgående bristfällig. 

Flertalet av följande 

saknas: OVK 

protokoll är utan 

anmärkning. 

Energideklaration är 

utförd. 

Driftinstruktioner 

finns tillgängliga. 

Arbetsmoment är 

beskrivna i frekvens. 

Något av följande 

saknas: OVK 

protokoll är utan 

anmärkning. 

Energideklaration är 

utförd. 

Driftinstruktioner 

finns tillgängliga. 

Arbetsmoment är 

beskrivna i frekvens. 

Ritnigar är digitala 

OVK protokoll är 

utan anmärkning. 

Energideklaration är 

utförd. 

Driftinstruktioner 

finns tillgängliga. 

Arbetsmoment är 

beskrivna i frekvens. 

Ritnigar är digitala 

Hyresgästens miljö 

och ytskikt 

invändigt 

Problem med 

slitna golv, hål i 

väggar, omålade 

partier, 

innerdörrar är 

söndriga  

Problem inom flera 

områden med slitna 

golv, hål i väggar, 

omålade partier, 

innerdörrar är söndriga 

Problem inom något 

av områdena med 

slitna golv, hål i 

väggar, omålade 

partier, innerdörrar är 

söndriga 

Mindre problem som 

kan åtgärdas med 

mindre insats 

Inga problem, bra 

standard 

genomgående. 
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Resultatet av att nyttja kvalitetssystemet blir ett spindeldiagram likt nedan 

exempel. 

 
Figur 1 Exempel på användandet av kvalitetssystemet i värdeskapande fastighetsförvaltning 

Resultatet av förstudien visar att statusnivå i medeltal idag är 2,3 poäng 

medan målet i medeltal som ska nås efter att projektet genomförts har satts 

till 4,4 poäng. 

 Tekniskt resultat 

Kommunens fastigheter är i behov av både en teknisk upprustning och en 

allmän upprustning av dörrar, belysning och fasader och tak. Att genomföra 

mindre åtgärder är inte ur ett totalekonomiskt perspektiv lönsamt utan när 

man bedömer åtgärdspaketeringen genomförs en samlad bedömning där man 

tar hänsyn till helhetsperspektivet, dvs alla de 10 områdena i 

kvalitetssystemet ska beaktas.  

Det lönsammare att vid ett utbyte av ventilationssystemet även 

tilläggsisolera vinden, genomföra vattensparåtgärder samt se över takpapp 

och takresning. Vid ett s.k. helhetsgrepp sänker man först fastighetens totala 

behov av inköpt energi och planerat underhåll för att få en optimal drift och 

ekonomi på kort och lång sikt innan komplettering av solceller görs. I nedan 

tabell redovisas vanliga typåtgärder som behöver genomföras.  

Tabell 3 Typåtgärder 

OMRÅDE ÅTGÄRDER 

Byggnadsskal Nya tak, tätskikt 

Takresning 

Stuprör och hängrännor behöver bytas 

Isolering av vindar  

Fasadrenovering 

Ventilation Nya aggregat med återvinning och styrning 

Injustering av ventilation 

Fastställande av ventilationskrav 

Belysning Utbyte till LED belysning / närvarostyrning  

Vatten Tvågreppsblandare bytes 

Kontroll av temperatur 

Vattensparåtgärder (kalk)  

0

1

2

3

4

5
Värme

Vatten, spillvatten,
sanitet, avlopp

Ventilation

Belysning

El

Styr och regler

Byggnadsskal och
byggtekniska

åtgärder

Mätning

Dokumentation

Hyresgästens miljö
och ytskikt
invändigt

MÅL MEDEL
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Värme Injustering av värmesystem 

Nya pumpar, shuntgrupper, termostater och radiatorer 

Fastställande av värmenivå i olika lokaler 

Byta ut växlare och bygga om i undercentraler 

El Översyn av elkablage / skåp 

Styr och regler Övergripande strategi 

Modernisering av utrustningen 

Uppkoppling till huvuddator  

Mätning Mätning av vatten, el och värme per byggnad 

Mätuppföljningsprogram/struktur/rutiner och återkoppling med 

energisignatur 

Dokumentation OVK-protokoll sätts upp i respektive byggnad 

Energideklaration sätts upp i respektive byggnad 

Dokumenthanteringssystem för att skapa checklistor, återkoppling etc  

Personal Utbildningsplan tas fram/genomförs – vidareutbildning 

Arbetsrutiner ses över och arbetsuppgifter mellan olika personer 

fördelas 

Skapa tid för att kunna driva projekt 

Övrigt Städrutiner behöver ses över 

Kök, badrum, el i lägenheter behöver moderniseras.  

 

I Bilaga 4- Fastighetsrapporter finns alla åtgärder beskrivna för respektive 

fastighet. I en fastighetsrapport kan en eller flera byggnader finnas upptagna. 

Projektet omfattar över 5000 åtgärdspaket och innehåller bland annat: 

• 40 st nya ventilationsaggregat  

• 40 st nya värmeväxlare 

• 7000 st belysningsarmaturer 

• 50 st solcellsanläggningar 

• 3500 st termostatventiler 

 Investeringsbehovet i kommunens fastighetsbestånd 

Vid en summering av alla de åtgärdspaket som behöver utföras uppgår 

investeringsbehovet till 693 mnkr inklusive byggherreomkostnader samt nya 

skolor i Killberg, Lönsboda och Osby. Investeringarna i helt nya fastigheter 

så som ny ishall, nya LSS boende och en ny räddningsstation framgår i tabell 

5 i raden ”särskilda projekt”. 

Förutom att uppnå ca 2% överskott på resultaträkningen är det viktigt att 

kommunen även säkerställer sin soliditet. Genom att investera i nya 

byggnader och modernisera de befintliga ökar värdet på balansräkningens 

tillgångssida. Då projektets investering kan amorteras snabbare än 

investeringen skrivs av ökar soliditeten. 

Tabell 4 Investeringstabell i kkr 

 
Investering i 
budget 

2 021 2 022 2 023 2 024 2 025 

SUMMA NUVARANDE BUDGET 874 750  277 950  309 850  227 150 35 650  24 150  

AVGÅENDE BUDGET DÅ DE INGÅR I 
FASTIGHETSFÖRÄDLINGSPROJEKT 

610 700  156 450  201 550  193 400  35 150  24 150  

KVARSTÅR DÅ DE ÄR SÄRSKILDA PROJEKT 266 050  122 000  108 800  34 250  1 000 0 

FASTIGHETSFÖRÄDLINGSPROJEKT 692 724  129 088  260 359  173 497  104 928 24 850  

NY BUDGET FÖR ALLA PROJEKT 958 774  251 088  369 159  207 747  105 928  24 850  

DIFFERENS MELLAN GAMMAL OCH NY 
BUDGET 

84 024  -26 861  59 309  -19 402  70 278  700  
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I Bilaga 4 – Fastighetsrapporter som omfattar alla fastigheterna finns alla 

investeringskalkyler, driftskostnadskalkyler och LCC-kalkyler beskrivna för 

respektive fastighet. Totalt rör det sig om över 5000 åtgärdspaket som 

beräknats och specificerats. 

 Kommunens kassaflöde 

Projektet kommer att finansieras med hjälp av Kommuninvest. Idag är 

räntorna på korta bindningstider ca 0,5% medan på bindningstider på 20 år 

är de ca 0,8%. Då projektet medför en kraftigt sänkt energianvändning går 

det att finansiera projektet med sk gröna lån vilket sänker räntan med 2 

punkter. 

Om projektet till 100% finansieras ser kassaflödet ut enligt nedan tabell. 

Kassaflödet förutsätter en kalkylränta om 1,5%, dvs högre än bankräntan, 

och att amortering gör av lånet med full kraft, dvs att hela driftsbesparingen 

och reinvesteringsbudgeten används för att amortera lånet. Detta upplägg 

innebär att lånet är amorterat efter ca 17 år och att investeringen har gett ett 

överskott på 636 mnkr på 30 år. 

 

Tabell 5 Kassaflöde för 30 år i kkr. 

KASSAFLÖDE År 1 År 2 År 15 År 16 År 17 År 18 År 29 År 30 SUMMA 

Ingående investering 672 820 643 141 156 968 110 927 63 507 14 678 -577 660 -636 245   

Reinvesteringar 21 300 21 591 25 764 26 117 26 474 26 836 31 164 31 591 783 593 

Besparing på driften 18 176 18 438 22 272 22 602 22 937 23 278 27 421 27 836 679 161 

Summa Besparingar 39 476 40 030 48 036 48 718 49 411 50 114 58 585 59 427 1 462 754 

Räntekostnad 9 796 9 347 1 994 1 299 582       94 262 
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3 Diskussion 

 Ekonomiskt synsätt 

En avgörande faktor för att förstå kraften i ett förädlingsprojekt är hur 

kommunen ser på hur det går till att finansiera ett projekt. De flesta 

fastighetsägare har ingen utvecklad finansieringsstrategi vilket medför att de 

försöker finansiera sitt underhållsarbete med att avsätta en årlig 

underhållsbudget som driftavdelningen har till förfogande. Denna årliga 

budget varierar ofta kraftigt över tiden för att kompensera kostnadsökningar, 

akutinsatser, hyresintäkter mm. Budgeten är oftast inte beräknad utifrån det 

behov som finns eller vilka besparingspotentialer som finns utan blir lika 

stor som året innan med tillägg för indexuppräkning. Det är denna hantering 

av budgeten som ger möjlighet till att genomföra ett förädlingsprojekt då 

upprustningsbehovet är mycket stort pga. av en för låg reinvesteringstakt 

samt för liten underhållsbudget under många år. 

Genom att skilja på underhåll och investering skapas grundförutsättningen 

för hur ett förädlingsprojekt skapas. Det är förvånansvärt många som blandar 

ihop de två begreppen. En investering eller reinvestering genomförs när 

systemet eller komponenten är avskriven och ska ersättas med en likvärdig 

eller en bättre. Exempelvis så när ett ventilationsaggregat är 30 år gammalt 

är det både teknisk slut och ekonomiskt avskrivet (med 

komponentavskrivningsmetoden) och då byter man hela aggregatet och tar 

upp det nya som en tillgång i balansräkningen och resultaträkningen belastas 

med en kapitalkostnad. Tyvärr tror många att detta utbyte ska bokföras som 

ett underhåll varav de måste bokföra hela utbytet som en kostnad första året. 

En annan avart är att man tar upp delar av projektet som investering och 

delar som underhåll. Enligt de redovisningsprinciper som normalt används 

ska en projektinsats räknas som investering om följande parametrar uppnås: 

• Belopp större än ½ basbelopp dvs ca 22.000 kr 

• Har längre hållbarhet än 3 år 

Vid ett förädlingsprojekt används alternativkostnadskalkyleringsmetoden. 

Orsaken till detta val av beräkningsmetod beror på att man har kvar onda 

kostnader som påverkar resultaträkningen negativt tills dessa är utbytta mot 

goda kostnader som utvecklar fastighetsbeståndet. Onda kostnader utgörs av 

energislöseri, akutkostnader och andra onödiga kostnader som drabbar en 

fastighet när den inte är optimerad för sin verksamhet medan goda kostnader 

är summan av räntekostnader och avskrivningskostnader. I Kommunlagens 8 

kapitel står det att man ska använda sina ekonomiska intäkter hushållsamt 

dvs man ska minimera sina onda kostnader. Att ersätta de onda kostnader 

med en lika stor andel kapitalkostnader ger budget i balans samt ett betydligt 

bättre nyttjande av sina intäkter eftersom en investering skapar bättre och 

moderna anläggningar, bättre inneklimat (se bilaga 3) och i slutändan en 

högre livskvalitet.  

Genom att ställa upp följande randvillkor skapas den ekonomiska drivkraften 

i ett Förädlingsprojekt: 

• Budgeten ska hållas i balans 

• Alla onda kostnader ska växlas till en lika stor andel kapitalkostnad 

Dessa två randvillkor skapar en investeringsfaktor som uttrycks enligt 

följande: 
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𝑖𝑛𝑣. 𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 =
1

1
𝑎𝑣𝑠𝑘𝑟𝑖𝑣𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑙ä𝑛𝑔𝑑

+ 𝑟ä𝑛𝑡𝑎
 

Exempelvis om avskrivningslängden är 30 år och räntesatsen 1,5% skulle 

investeringsfaktorn bli 20 enligt ekvationen.  

𝑖𝑛𝑣. 𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 =
1

1
30 + 0,015

= 𝑐𝑎 20 

För att räkna ut investeringspotentialen beräknas först besparingspotentialen 

som sedan multipliceras med investeringsfaktorn. Exempelvis om det går att 

spara 10 Mkr så går det då att investera 200 Mkr eftersom kapitalkostnaden 

då blir 20 Mkr. Utmaningen med förädlingsprojekt är att välja ut de åtgärder 

som tillsammans ger maximal nytta och löser de utmaningar som finns så att 

investeringen inte blir större än att kapitalkostnaden täcks av besparingen. 

Självklart går det alltid att investera mer så att kapitalkostnaden är större än 

besparingarna men detta kräver ofta aktiva beslut hos er som kommun då 

detta kräver hyresökningar. 

Genom att se ett moderniseringsarbete som ett investeringsprojekt skapas de 

ekonomiska förutsättningar på kort och lång sikt som krävs. Därigenom går 

det att satsa på en ordentlig organisation som ska genomföra projektet och 

välja åtgärder som ger ett långsiktig positiv påverkan. Att välja att se sitt 

moderniseringsarbete på ett traditionellt sätt så att man avsätter en summa 

underhållsmedel per år ger ofta suboptimerade lösningar, små projekt och 

framför allt nyttjar man inte investeringspotentialen som går att plocka ur 

resultaträkningen enligt ekvationerna ovan.  

 Livscykelkostnadskalkyler och analyser 

Till skillnad från ”vanliga projekt” där investeringsbudget fastställer ramarna 

kommer ett förädlingsprojekt byggas på beslut utifrån LCC, dvs 

Livscykelkostnadskalkyler. I  ett fastighetsförädlingsprojekt genomförs fler 

olika kalkyler; investeringskalkyler baserat på K3, driftskostnadskalkyl, 

LCC-kalkyl, finansieringsanalys, kassaflödesanalys och riskanalys mm. 

Projektets ekonomi följs upp med följande modeller i figur 2. I projektets 

inledning fastställs de olika måltalen över tidsaxeln. Under projektets löptid 

följs utfallet upp regelbundet så att korrigeringar kan göras för att slutmålen 

ska kunna nås. 

 

Figur 2 Exempel på uppföljningsnyckeltal med mål och utfall 

För att ytterligare förbättra kommunens ekonomi kommer kommunen att 

ansöka om olika typer av bidrag från olika svenska myndigheter och EU. EU 

kommer att satsa ca 13000 mdkr de närmaste åren på miljöåtgärder och 

denna typ av projekt borde få en stort bidrag. 
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 Risker och hantering av dessa 

Att genomföra ett förädlingsprojekt kräver omfattande riskanalys och 

riskhantering om man vill uppnå de mål som sätts upp.  

3.3.1 Risker med att inte genomföra ett projekt 

Flertalet av fastigheterna är minst 40 år gamla vilket medför att många 

system / komponenter är tekniskt slut och bör vara avskrivna i bokföringen. 

Att dra ut på ett förädlingsprojekt och starta om några år medför enbart att 

man inte tar hand om den effektiviseringspotential som finns. 

3.3.2 Risker med traditionellt genomförande av åtgärder 

Om kommunen väljer att fortsätta att ”dutta” (genomföra en åtgärd åt 

gången) fås inga stordriftsfördelar som krävs för att få ett rationellt och 

effektivt genomförande vilket på sikt riskerar kommunens ekonomi och får 

de nuvarande problemen att växa sig allt större. 

3.3.3 Riskminimering vid projektgenomförande 

För att minimera riskerna då ett förädlingsprojekt finns det olika metoder att 

tillämpa.  

• Eftersom dagens 20 åriga bundna ränta är ca 0,8 % kan det vara lämpligt 

att binda lånen på lång tid för att minimera framtida räntekostnader 

• I investeringskalkylerna finns ett riskpåslaget vilket medför att antalet 

extra åtgärder regleras utifrån basåtgärdernas utfall. Går det bra 

genomförs fler extra åtgärder och går det mindre bra blir antalet extra 

åtgärder färre. 

• Den verkliga belåningsgraden kommer att bli lägre än 100% beroende på 

genomförandetiden vilket medför att man upptar lån utifrån projektets 

investeringstakt.  

• Genom att aktivera förädlingen som en investering ökar värdet på 

kommunens tillgångssida i balansräkningen markant vilket medför bättre 

upplåningsvillkor 

• Det finns bidrag som minskar kommunens egna insats. Genom att se 

förädlingsprojektet som ett stort projekt får man utrymme att söka bidrag 

som annars upplevs som en trång sektor som kostar mer än det ger. 

• Att sluta ”dutta” och genomföra helhetsprojekt är troligtvis 2-3 gånger 

effektivare vilket sparar stora pengar men framför allt genomförandetid. 
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4 Slutsatser och rekommendationer 

Förstudien visar att det finns ett stort behov av reinvesteringar i kommunens 

fastighetsbestånd. Genom att förädla fastighetsbeståndet kommer det finnas 

kvar ett kärnbestånd som kommer få en hög kvalitet till låga totalkostnader.  

Investeringen är inte bara lönsam utan nödvändig då statusen i byggnaderna 

idag är låg.  

Med ett extra investeringsanslag på 84 mnkr kommer fastighetsbeståndet att 

förädlas vilket kommer att generera många lokala arbetstillfällen och 

säkerställa fastigheternas tekniska status, inneklimat och ekonomi på både 

kort och lång sikt. 

 

Anders Edwall 
Fastighetschef  
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41011 Hemgården Killeberg 2020-08-19 
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42001 Hjärtasjötorpet 2020-08-19 

43006 kommunhus 2020-08-19 

43007 Briohuset 2020-08-19 

43008 Ekebo 2020-08-19 

43011 Väktaren 2020-08-19 

43014 Kundtoalett 2020-08-19 

44001 Naturbruk norr 2020-08-19 

44008 Naturbruk Öster 2020-08-19 

44013 Naturbruk söder 2020-08-19 

44022 Kommunförråd nya Osby 2020-08-19 

44038 Lindhem 2020-08-19 

44042 Stationshus Osby 2020-08-19 

44043 Jenvägen 2020-08-19 

44045 Idrottsplatsen Gamleby 2020-08-19 

45001 Parkskolan 2020-08-19 

45007 Toalett Spegeldammen 2020-08-19 

45008 Fyrtoalett Prästängen 2020-08-19 

45013 Osby Camping 2020-08-19 

46001 Hasslarödssskolan 2020-08-19 

47001 Klockarskogsskolan 2020-09-30 

47010 Ekbacken 2020-08-19 

47018 Brandstation Osby 2020-09-30 

47020 Lernia 2020-08-19 

47021 Rackethall 2020-08-19 

48001 Kommunförråd Lönsboda 2020-09-30 

48004 Örkenedsskolan 2020-08-19 

48019 Brandstation Lönsboda 2020-08-19 

48020 Medborgarhuset i Lönsboda 2020-09-30 

48021 Idrottsplatsen Lönsboda 2020-08-19 

48022 Toalett väntsal Lönsboda 2020-08-19 
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1 Sammanfattning till beslutsfattare 
Länsstyrelsen Skånes intervjustudie av fastighetsförvaltningen i Skåne 

33 kommuner (Från energislöseri till värdeskapande kapitalkostnader, 

Länsstyrelsen Skåne, 2018) visar att skånska kommuner slösar nästan en 

halv miljard om året på onödiga energifakturor (räknat enbart för loka-

ler, bostäder var inte en del av analysen).  

Om dessa pengar istället används som hävstång för lönsamma inve-

steringar i åtgärder som bland annat effektivisering av energianvänd-

ningen, kan skånska fastigheter moderniseras för över sju miljarder kro-

nor. Utöver alla andra fördelar, som förbättrat inneklimat, minskad mil-

jöbelastning och minskad energianvändning, innebär åtgärderna att 

kommunerna tillsammans kan spara nästan fem miljarder kronor netto 

under en investerings livslängd. 

Motiverat av Länsstyrelsen slutsatser har Osby kommun under 

2019, med stöd av Länsstyrelsen och konsultbolaget ESM i Sverige AB, 

undersökt energislöseriet i den egna kommunen och tagit fram denna 

handlingsplan som visar hur kommunen kan minimera de onda icke-vär-

deskapande kostnaderna och ersätta de med goda värdeskapande kapital-

kostnader, vilket medför att detta projekt ska vara lönsamt både på kort 

och lång sikt.  

Osby kommun har ett fastighetsbestånd på 115 000 kvm med 7,5 

miljoner i onda energikostnader (energislöseri). Denna handlingsplan vi-

sar hur kommunen kan - genom att förvandla de onda icke-värdeskap-

ande kostnaderna till goda, värdeskapande kapitalkostnader - skapa ett 

investeringsutrymme på 333 miljoner kronor i värdeskapande fastighets-

förvaltning och uppnå en livscykelvinst på 451 mnkr. Det ekonomiska 

resultatet blir alltså en relativ nettokostnadssänkning med ca 451 mnkr 

fram till 2049 när kommunen samtidigt inför en affärsmodell som base-

ras på ”värdeskapande fastighetsförvaltning”. Med andra ord är projektet 

lönsamt och avkastningen beräknas till ca 183 % av nettoinvesteringen. 

Projektet finansieras inom budgetramen till 65 % under genomförandet-

iden. Resterande lånas upp till nära 0 % i ränta som binds under amorte-

ringstiden vilket är ca 5 år. Handlingsplanen presenterar en övergri-

pande plan för: 

• Projektorganisation 

• Övergripande projektplan 

• Investeringar i kommunens fastighetsbestånd över tid 

• Insatser som berörda förvaltningar och funktioner ska an-

svara för över tid  
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Handlingsplanen ska förverkliga kommunens vision om en värdeskap-

ande fastighetsförvaltning.  

 

Detta innebär att kommunen senast 2025 har: 

• infört en ny styrningsmodell för fastighetsförvaltningen (gått 

över från budgetstyrning till prestationsstyrning)  

• skapat ca 200 årsarbeten genom värdeskapande fastighetsför-

valtning 

• minskad energianvändningen i kommunala lokaler från 185 

kWh/kvm till 115 kWh/kvm köpt energi. Till detta till-

kommer en reduktion av el om kommunen även installerar 

solceller på de platser där detta är möjligt. 

 

Torsby, Mora, Kalmar och Söderhamn är några exempel på kommu-

ner som genomfört liknande projekt. Den bakomliggande orsaken till 

deras projekt har varit att de suttit i en ekonomisk ansträngd situation 

och kommit till slutsatsen att det inte går att spara sig ur en kris ef-

tersom detta enbart leder till ännu högre energi- och akutkostnader och 

än fler problem. De har alla kommit fram till att de måste investera sig 

ur sina problem och ta ett helhetsgrepp för att få ordning på alla små och 

stora problem de dagligen brottas med. 

Budgeteringsprocessen är en nyckelfråga i att uppnå kommunens vis-

ion om en värdeskapande fastighetsförvaltning. Kommunens nuvarande 

arbetsmetod innebär att fastighetsförvaltning får en budget som bygger 

på förra årets budget och inte på det behov som finns. Därmed skapas 

inte det investeringsutrymme som krävs för att genomföra alla lön-

samma åtgärder som finns inom kommunens fastighetsbestånd. Detta är 

ett vanligt förekommande fenomen i de svenska kommunerna. 

I en värdeskapande fastighetsförvaltning: 

• analyseras varje byggnad ner på komponentnivå om vad som be-

höver ersättas för att minska de onödiga kostnader som dessa in-

nebär. Därtill skapas det en budget och en arbetsmodell som 

medför att 1000-tals åtgärder genomförs på ett så smidigt och 

effektivt sätt som möjligt för att återställa byggnaderna till en 

status som kostnadseffektiv och är anpassad till verksamhetens 

behov.  

• följer kommunen upp byggnadernas status regelbundet vilket 

även inkluderar bland annat energianvändning, driftkostnader, 

verksamhetens behov. 

• ser kommunen fastigheterna som en tillgång och inte bara som 

en kostnad. Arbetet är proaktivt så att kommunens alla byggna-

der har bra status, modern teknik och bra inneklimat. 
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• efterföljs gällande lagar och regler samt hänsyn tas till regionalt 

och nationellt uppsatta mål. 

• i kommunens ekonomiska resultat kommer kvoten mellan 

driftskostnader och totalkostnader att sjunka då driftskostna-

derna markant sjunker och kapitalkostnader ökar. 

Enligt de beräkningar som ligger till grund för projektet kommer 

projektet vara självfinansierat och även generera en nettokostnadssänk-

ning. Det innebär att resultaträkningen förbättras samt att soliditeten 

ökar då projektet amorteras betydligt snabbare än det skrivs av. Att inte 

genomföra ett projekt kommer innebära att andra verksamheterna 

måste dra ner på sin omfattning eller att skatten måste höjas. 

Eftersom projektet är lönsamt kan detta hjälpa kommunen att skapa 

utrymme i verksamheterna där kostnaderna stiger. Med ett projekt 

skapas förutsättningar att lösa många andra problem som kommunen 

står inför. 

2 Allmän information 
Fastighetsägare Osby kommun 

Byggnader Ca 120 ca 115 000 kvm 

Energislöseri per år Ca 46%, 9,8 mnkr 

Investeringsutrymme 333 mnkr 

Livscykelvinst 451 mnkr 

Konsult ESM AB 

Daniel Svensson 

0768–911975 

daniel.svensson@esmanagement.se 

Deltagare i projektet från kom-

munen: 

Anders Edwall, Chef teknisk enhet 

Kristian Håkansson, Driftchef teknisk enhet 

Urban Erlandsson, Styr och regler ingenjör 

Rolf Persson, Controller  

Gunnar Elvingsson, Ekonomichef 

Länsstyrelsens projektledare: Hanna Savola, tillväxtstrateg 

Dominik Wagrowski, energi- och klimatstrateg 

Version 2019-12-11 

 

3 Bakgrund till projektet 
Fem kommuner har under 2019 genom intresseanmälan blivit utvald 

att delta i ett projekt som heter ” Energieffektiva kommunala fastigheter 

- värdeskapande fastighetsförvaltning " som Länsstyrelsen Skåne lett. 
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Projektet har finansierats av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden, 

Region Skåne och Länsstyrelsen Skåne. De kommuner som deltagit i 

projektet har varit Osby, Lund, Burlöv och Trelleborg. Åstorp kommun 

hade för avsikt att delta men hoppade av innan projektstart. Efter detta 

avhopp valde Länsstyrelsen att inte ta in någon annan kommun i projekt-

gruppen då ingen annan kommun bedömdes ha det engagemanget och 

teamet som Länsstyrelsen ställt krav på. 

 

Projektet har bestått av följande arbetsmoment och är del av en mer 

omfattande förändringsprocess som sammanfattas i figur 1 nedan.  
1. En intervju med kommunens projektteam för att utvärdera de ad-

ministrativa rutinerna kopplat till kommunens fastighetsförvalt-

ning (separat sammanfattning, bilaga 1). Steg 1.1 i figur 1 nedan. 

2. Energirevision i form av platsbesök, rundvandring och utvärde-

ring av tekniska skicket i en fastighet som valts ut av kommunen 

(separat rapport, bilaga 2). Steg 1.2. i figur 1 nedan. 

3. En gemensam utbildningsdag för att lära sig grunderna i hur kom-

munen skapar och realiserar ett storskaligt energieffektivserings-

projekt.  

4. Framtagning av denna handlingsplan tillsammans med kommu-

nens projektteam för att visa hur Osby kommun kan realisera den 

potential som finns. Steg 1.3 och 2.1 i figur 1 nedan. 

5. Presentation av denna plan för politiker och tjänstemän med syfte 

att besluta om ett fortsättningsprojekt. Steg 2.2 och 2.3 i figur 1 

nedan. 

6. Ett slutseminarium på Länsstyrelsen Skåne i november 2019 för 

att sprida projektets resultat. 
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Figur 1 Beskrivning av projektstegen 

Beskrivning av de olika stegen i figur 1: 

Viljefasen har varit uppdelad i tre steg. Syftet med denna fas har dels 

varit att se om det finns behov av ett projekt dels säkerställa att det finns 

en vilja att genomföra ett projekt: 

1. Nulägesanalysen går ut på att verifiera vart dagens förvalt-

ningsorganisation befinner sig. Detta har gjorts genom att en 

erfaren fastighetsförvaltningsexpert gått igenom rutiner, 

processer, verktyg och i en gruppintervju ställt frågor till an-

ställda inom främst fastighets-, och ekonomiförvaltningen. 

Även miljöstrateger och upphandlare har deltagit i gruppin-

tervjun. Nulägesanalysen har resulterat i betyg på skalan 1 

till 5 där 1 innebär mycket stora brister och 5 medför att 

verksamheten fungerar utmärkt (se separat bilaga 1 för sam-

manfattning av nulägesanalysen). 

2. Nästa steg bestod rent konkret av en statusbesiktning av en 

fastighet som valdes ut av kommunens projektledare. Kon-

sulterna gjorde platsbesök, rundvandring och utvärdering av 

tekniska skicket i denna utvalda fastighet (separat rapport, 

bilaga 2). Statusbesiktningen kompletterades med beräk-

ningar av investeringar, energislöseri och livscykelkostnader 

för att exemplifiera för beslutsfattarna hur det är att arbeta 

med värdeskapande fastighetsförvaltning. 
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3. För att kunna beräkna den ungefärliga storleken på energis-

löseriet och vilket investeringsutrymme som finns genom-

fördes en nyckeltalsanalys. En övergripande beräkning av ar-

betsvolymen som krävs i form av mantimmar för olika yrkes-

kategorier togs också fram så väl som vilka typer av inköps-

volymer av material, produkter, maskiner, apparater som 

krävs. Detta ger även en total projektvolym fördelat över ge-

nomförandetiden och därmed en kassaflödesanalys, finansie-

ringsbehov och hur resultat- och balansräkningen påverkas 

över flera år på grund av projektet. När projektet genomförs 

följs denna kalkyl upp och verifieras under projektår 1 efter 

en analys som kategoriserar fastigheterna så att kommunen 

kan få en prioriteringsordning över vilken byggnad kommu-

nen ska starta med och vilken kommunen ska sluta med i 

projektet. 

 

Beslutsfasen består också av tre steg. Även om det är uppenbart att 

fastigheterna behöver moderniseras och att det är ekonomiskt lönsamt 

att genomföra ett projekt är det inte alltid att beslut tas om projektge-

nomförande. För att skapa ett korrekt beslutsunderlag görs följande 

steg: 

1. Denna rapport avhandlar steg 1 i fas 2, dvs. en handlingsplan 

som beskriver resultatet av de tre första stegen för att lägga 

grunden för resten av projektet 

2. Steg 2 i fas 2 handlar om att projektet måste förankras i alla 

led. Att gå från en budgetstyrd fastighetsförvaltning till en 

värdeskapande fastighetsförvaltning kan upplevas som förvir-

rande och skrämmande för många då denna förändringspro-

cess kommer att förändra många av de vanor som finns.  

3. Det är viktigt att det i steg 3 av fas 2 tas ett formellt beslut 

om att ett projekt ska genomföras. En tjänsteskrivelse som 

beskriver projektet, resurser, resultat, tidplan osv. behöver 

tas fram. Detta förenklas av att det finns en färdig handlings-

plan (denna rapport) som kommunen kan hänvisa till.  

 

Den tredje fasen kallas genomförandefasen och behandlar hur kom-

munen går från ord till handling. Det är först när alla åtgärder genom-

förs som resultatet kommer att synas. En övergripande projektplan, in-

klusive genomförandefasens olika steg, beskrivs i avsnitt 7: Projekt- och 

tidplan.  
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4 Nuläget och mål för administrationen 
Statusrosen för administration sammanfattar var kommunen ligger 

idag i sina administrativa rutiner jämfört med projektets målbild. Mål-

bilden är satt utifrån att kommunen vill införa värdeskapande fastighets-

förvaltning.   

 
© Figuren är framtagen av ESM AB i samarbete med Länsstyrelsen i Skåne 

 
Figur 2 Statusros för administration 

 

I dagsläget saknar kommunen de administrativa förutsättningarna för att 

kunna arbete med värdeskapande fastighetsförvaltning. Kommunen har 

ett lågt genomsnittsbetyg på 1,7 då flertalet administrativa funktioner 

inte är tillfredställande. Detta beror speciellt på en budgetprocess som 

inte garanterar en resursfördelning utifrån behovet i fastigheterna, vilket 

leder till bristande ekonomiska resurser.  

För att kunna arbete med värdeskapande fastighetsförvaltning krävs 

flera olika administrativa verktyg, rutiner och processer. Det krävs även 

en tillräckligt stor och motiverad personalstyrka som vet vad de ska göra 

och hur de ska arbeta. Den administrativa nivån för att lyckas arbeta 

med värdeskapande fastighetsförvaltning beskrivs nedan. Kraven för att 

få högsta poäng kan betecknas som en hygienfaktor då dessa krav är av 

allmän kännedom och förutsättningarna har varit kända minst 10 år. 

Kommunens detaljerade resultat av nuläge och målläge finns beskrivet i 

bilaga 1. 
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Tabell 1 Administrativ nivå för värdeskapande fastighetsförvaltning 

Kategori Högsta betyg förutsätter 

Mätning Mätning av energianvändning sker månadsvis och korrige-
ras mot utetemperatur med regressionsanalys.  

Dokumentation All dokumentation är uppdaterad och aktuell vilket med-
för att OVK protokoll är utan anmärkning och energide-
klarationerna är utförda. Driftinstruktioner finns tillgäng-
liga och arbetsmoment är beskrivna i frekvens och tids-
satta. 

Akut underhåll Det akuta underhåll består av ett fåtal insatser per vecka 
då det proaktiva arbetet förebygger akutinsatser. 

Planerat underhåll Det finns underhållsplaner för 30 år i tiden som följs och 
hålls uppdaterade. 

Reinvesteringsarbete Det är naturligt att inför varje budget ha uppdaterade pla-
ner för vad som behöver reinvesteras så att pengar och re-
surser erhålls så att detta arbete kan utföras på ett profess-
ionellt sätt. 

Budgetprocess Budgeten är behovsanpassad där både reinvesteringar och 
driftskostnadsanalyser finns som underlag. Budgeten re-
sulterar i en analys av driftskostnader och kapitalkostnader 
samt hur värdet på fastigheterna utvecklas.  

Kalkylverktyg för eko-
nomi 

Det finns kvalitetssäkrade kalkylverktyg för ekonomibe-
räkningar som medför att kommunen kan genomföra ana-
lyserar av livscykelkostnaderna. 

Kalkylverktyg för energi Det finns kvalitetssäkrade kalkylverktyg för energiberäk-
ningar som tar hänsyn till livscykelkostnaderna. 

Organisation Organisation har full drivkraft där alla vet vart kommunen 
är på väg med sig fastighetsägande, vad som behöver göras 
och hur detta ska utföras. Det finns tydliga arbetsbeskriv-
ningar och processer som underlättar detta arbete. Kom-
munen inser de egna bristerna och kompletterar dessa 
med externa resurser. 

Processer för värdeskap-
ande fastighetsförvalt-
ning 

Det finns tydliga processer för värdeskapande fastighets-
förvaltning med hjälpmedel, verktyg och tidplaner som 
följs och används. 
 

© Tabellen är framtagen av ESM AB i samarbete med Länsstyrelsen i Skåne. Se Bilagor (Bilaga 1) 

för full beskrivning av poäng (1–5) för administrativa förutsättningar. 

 

För att lyckas med arbetet går det inte att välja ett av delmomenten i 

spindeldiagrammet ovan utan kommunen måste arbeta med alla samti-

digt i parallella processer.  

5 Nuläget och mål för fastighetsteknik 
Statusrosen för fastighetsteknik sammanfattar var kommunen ligger 

idag i sina fastigheter tekniskt sett jämfört med projektets målbild. Mål-

bilden är satt utifrån att kommunen vill införa värdeskapande fastighets-

förvaltning.  

Statusbesiktning av exempelfastigheten visar att fastigheten är sliten, 

utrustning omodern och att energikostnaderna är höga. Detta är ett di-

rekt resultat av att den administrativa delen inte är ”trimmat” för vär-

deskapande fastighetsförvaltning.  
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© Figuren är framtagen av ESM AB i samarbete med Länsstyrelsen i Skåne 

 
Figur 3 Statusros för fastighetsteknik  

För att kunna arbete med värdeskapande fastighetsförvaltning krävs 

modern teknik. Detta bryts ner i 10 kategorier som beskrivs nedan. 

Kravet för att få högsta poäng kan betecknas som en hygienfaktor då 

dessa tekniska krav är av allmän kännedom och de tekniska förutsätt-

ningarna har varit kände minst 10 år. Kommunens detaljerade resultat 

av nuläge och målläge finns beskrivet i bilaga 2. 
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Tabell 2 Teknisk nivå som krävs för en kostnadseffektiv fastighet 

Kategori Högsta betyg förutsätter: 

Värme Värmesystemet har moderna värmeväxlare, nya shunt-
grupper och värmemängdsmätning. Injustering är genom-
förd de senaste fyra åren. Det sitter nya termostater på ra-
diatorerna. 

Vatten, spillvatten, sani-
tet, avlopp 

Vattensparutrustning sitter på alla tappställen och i kloset-
ter. Kommunen mäter varmvatten och ger återkoppling 
till verksamheten vad detta kostar. Avloppsstammarna är 
filmade och utbytta om de är skadade. 

Ventilation Ventilationen är av FTX modell så att så mycket som möj-
ligt av energin återvinns. Aggregaten är av modern typ 
med direktdrivna och frekvensstyrda motorer samt är in-
justerad och uppkopplade mot det övergripande styr- och 
reglersystemet. 

Belysning Det finns LED-belysning överallt som därtill är tidsstyrd. 

El Det finns moderna el-centraler, nytt kablage och kommu-
nen mäter både driftselen och verksamhetenselen. 

Styr och regler Styr- och reglerutrustningen är modern (max 4 år) och är 
uppkopplad mot ett överordnat system som ger återkopp-
ling i realtid. 

Byggnadsskal och bygg-
tekniska åtgärder 

Byggnadsskalet är rent, saknar sprickor och byggtekniska 
åtgärder så som isolering, fönster med lågt U-värde finns. 
Solskydd finns monterat där behov finns för att minimera 
kylbehovet i byggnaden. 

Mätning Mätning av värme, el och vatten sker i realtid och en ana-
lys görs minst en gång i månaden som korrigeras mot ute-
temperatur med regressionsanalys.  

Dokumentation Dokumentation är utan anmärkning så att alla obligato-
riska kontroller är genomförda och saknar anmärkningar. 
Driftinstruktioner finns tillgängliga och används. Arbets-
moment är beskrivna i frekvens och är tids satta. 

Hyresgästens miljö och 
ytskikt invändigt 

Hyresgästens miljö och ytskikt invändigt har bra standard. 

© Tabellen är framtagen av ESM AB i samarbete med Länsstyrelsen i Skåne. Se   
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Bilagor (Bilaga 2) för full beskrivning av poäng (1–5) för tekniska förutsättningar. 

Sammanfattningsvis är en stor andel av de tekniska installationerna 

behov av utbyte. För att få full effekt krävs att kommunen tar ett hel-

hetsgrepp om varje byggnad så att kommunen undviker suboptimering 

och att resultatet kan mätas och följas upp. För att uppnå en modern 

byggnad med bra inneklimat som därtill är ekonomisk kostnadseffektiv 

krävs att kommunen arbetar med alla tekniska områden samtidigt, inte 

bara med ett delsystem i taget. Att därtill testa på en fastighet är heller 

inte en bra metod om när till alla byggnader är nedslitna och kostnads-

slösande. De kommuner som lyckas, arbetar med hela sitt bestånd i ett 

projekt för att dra nytta av de storskalhetsfördelar som finns. 

6 Projektets resultat  

6.1 Intressentperspektiv 

En värdeskapande fastighetsförvaltning använder alla sina resurser 

för att skapa så trevliga, ändamålsenliga och miljövänliga lokaler till en 

så låg totalkostnad som möjligt under livscykeln. Detta medför följande 

resultat/arbetsuppgifter för de olika intressenterna hos kommunen som 

äger arbetet: 

 

Ekonomi 

• Onda kostnader identifieras och minimeras. 

• Behovet av goda kostnader och värdeskapande åtgärder 

identifieras och finansiering till dessa åtgärder säkerställs 

genom budgetstyrning (bra samarbete med ekonomi är 

nyckeln till framgång). Därefter realiseras åtgärderna. 

• De totala kostnaderna sjunker och tillgångarna ökar med 

en värdeskapande fastighetsförvaltning. 

• Analys, utvärdering och uppföljning samt återkoppling 

mot mål, nyckeltal och prestation sker löpande och är en 

naturlig del av arbetet. 

• Nås inte målen arbetar kommunen än effektivare för att 

skära bort onda kostnader. 

 

Miljö, energi och teknik 

• Varje fastighet har så låg energianvändning som möjligt. 

• Den köpta energin kommer från så miljövänliga energi-

källor som möjligt. 
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• Teknisk utrustning som är sliten omodern och driver 

onda kostnader byts ut. Den nya tekniken väljs utifrån 

lägsta livscykelkostnad. 

• Kommunen moderniserar hela fastigheten i ett projekt 

för att kunna optimera resurser, minimera störningarna 

och skapa förutsättningar för ett uppföljningsbart resul-

tat. 

 

Hyresgäster och intressenter 

• Arbetsmiljön är tillfredställande i form av bra innekli-

mat, det är rent och snyggt samt arbetet är proaktivt 

istället för akut felavhjälpande. 

• Det finns tydliga gränsdragningslistor över vem som an-

svarar för vad. 

• Det finns ett enkelt kvalitetssystem som beskriver vad 

som ska ingå i hyran. Detta följs upp och redovisas regel-

bundet. 

• Med förbättrat inneklimat och modernare byggnader 

kommer sjukskrivningarna och personalomsättningen 

minska och betygen höjas. 

 

Fastighetsavdelningens personal 

• Det finns tydliga ansvarsområde som följs upp och ut-

vecklas. 

• Beslut delegeras för att skapa delaktighet, ansvar och ef-

fektivitet. 

• Det finns kraftfulla hjälpmedel i form av databaser, be-

räkningsverktyg, mallar etc. som gör arbetet enkelt att 

utföra. 

• Det finns ett tydligt incitamentsprogram för de anställda 

där flit och initiativ belönas. 

 

Politiker och chefer 

• Ansvarar för vision, strategi och övergripande mål och 

säkerställer att alla vet vilka hus som ska säljas, rivas och 

moderniseras. 

• Följer upp arbetet på en aggregerad nivå så att alla över-

gripande mål nås och resurser tillsätts om dessa inte nås. 

• Ser till helheten och styr verksamheten så att alla delar 

samordnas för att undvika suboptimeringar. 

• Säkerställer att lagar används som verktyg för att ut-

veckla verksamheten.  
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När en fastighetsförvaltning arbetar med värdeskapande fastighets-

förvaltning kommer arbetet resultatera i en kraftfull förbättring av bety-

get för administration (4 Nuläget och mål för administrationen) och tek-

nik (se 5 Nuläget och mål för fastighetsteknik).  

6.2 Mätbara effekter 

För att kunna veta att kommunen är en professionell fastighetsförval-

tare som skapar värde åt sina hyresgäster krävs en transparant och regel-

bunden redovisning av resultatet av arbetet. Uppföljning av projektets 

resultat sker med hjälp av mätetal före och efter projektet. En årlig upp-

följning av projektets resultat är viktigt. Ansvaret för uppföljningen kan 

delas upp mellan berörda förvaltningar. Nedan beskrivs de mätetalen 

som kan används för resultatuppföljning och -redovisning (se Figur 4 

Exempel på effektuppföljning för ett exempel av resultatredovis-

ningen/effektuppföljningen). Vid detaljplaneringen av projektet be-

stäms det vilka mätetal som kommer att följas upp och redovisas inklu-

sive när i tiden detta sker. 

 

• Energinyckeltal kWh/kvm  

• Miljönyckeltal CO2/kvm. 

• Avhjälpandetid för felanmälningar 

• Antal felanmälningar per fastighet, månad och år 

• Andel av hyran som går till onda respektive goda kostnader. 

• Inneklimatkvaliteten (innetemperatur och CO2 halt). 

• Kostnader för skadegörelse. 

• Omsättning av personal och sjukfrånvaronivåer i berörda 

verksamheter inklusive driftspersonal. 

 

En viktig del av en värdeskapande fastighetsförvaltning är delaktighet 

och återkoppling. Genom att tydligt beskriva kommunens vision med 

fastighetsförvaltandet så blir målbilden och kraven transparenta och tyd-

liga så att alla vet vart kommunen är på väg, vad som kan förväntas, hur 

arbetet ska genomföras, vilka som ansvarar för uppföljningen av nyckel-

tal och när samt vem som sammanställer och presenterar resultatredo-

visningen till projektets styrgrupp och ledningen. 
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© Figuren är framtagen av ESM AB i samarbete med Länsstyrelsen i Skåne 

 
Figur 4 Exempel på effektuppföljning 

6.3 Pluseffekter för kommunen 

Ett storskaligt fastighetsutvecklingsprojekt skapar även samhällsnyt-

tor som kommunen ofta inte tar hänsyn till inför beslut om ett genom-

förandeprojekt. Tex kommer följande samhällsnyttor att skapas: 

• Ca 200 årsarbeten skapas direkt i projektet då ca 333 miljo-

ner kronor investeras i kommunens fastigheter.  

• De ovan beskrivna arbetstillfällen skapas främst hos entre-

prenörer, konsulter och materialtillverkare som i sin tur 

kan investera i utvecklingen och export av nya tjänster och 

produkter.  

• Innovationer och testmiljöer kan skapas inom projektets ra-

mar genom t.ex. samarbete mellan fastighetsförvaltningen 

och det kommunala energibolaget. Projektet medför här-

med att ny teknik kan testas som sedan kan vidareutvecklas 

och bli exportsuccéer  

• Arbetsmiljön blir bättre för elever, lärare, driftspersonal 

och andra som vistas i och arbetar med fastigheterna när 
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tekniken uppdateras och driftkvaliteten ökar. Produktivite-

ten ökar. 

• När energianvändningen kraftigt minskar slipper kommu-

nala energibolaget investera i reservkraft och toppeffektut-

byggnader. 

• Skatten kan sänkas eller kärnverksamheten (skola och vård) 

kan få mer pengar och hyran kan sänkas. 

• Kommunens attraktionskraft ökar då dess lokaler uppfattas 

som trivsamma av dess invånare, föräldrar till skolbarn, 

motionärer och potentiella hyresgäster (t.ex. fri- och yrkes-

skolor).  

 

7 Projekt- och tidplan 
Dagens arbetsmodell för fastighetsförvaltningen skapar inte det inve-

steringsutrymmet som krävs för att övergå till en proaktiv, värdeskap-

ande fastighetsförvaltning. Dagens förvaltarprocess karakteriseras i stäl-

let av: 

 

1. För lågt tempo - vilket innebär att teknik inte hinner 

bytas ut i den takt som krävs för att byggnaden ska 

fungera. Detta resulterar i höga kostnader för akuta reparat-

ioner och hög energianvändning.  

2. Ofullständig projektprocess, som inte inkluderar alla 

nödvändiga moment - efter att projektet överlämnas till 

driftsavdelningen återstår det flera viktiga åtgärder för att bygg-

naden ska kunna förvaltas på ett effektivt sätt. T.ex. finns inte 

drift- och underhållsinstruktionerna digitaliserade eller inlagda i 

kalendern. Fastigheten är inte uppkopplad till de övergripande 

datasystemen och driftpersonalen har inte fått den utbildning 

som krävs för att kunna sköta fastigheten på ett korrekt sätt.  

3. Bristfällig uppföljningen av energianvändningen och 

inneklimatet efter genomfört projekt - vilket medför att 

kommunen inte vet att åtgärderna fått avsedd effekt. 

4. ”Småduttande” – kommunen genomför små åtgärder lite 

överallt i fastighetsbeståndet och återkommer till samma bygg-

nad året efter för att göra lite fler små åtgärder. Detta får som 

konsekvens att hyresgästen blir störd kontinuerligt och att bygg-

naden aldrig riktigt blir färdig. För att verkligen åstadkomma en 

byggnad med bra inneklimat och riktig låg energianvändning 

måste alla system samverka och anpassas till varandra så att inga 

suboptimeringar görs. 
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Dagens process medför kraftiga suboptimeringar, dyra projekt och 

störningar för hyresgästen och byggnader som aldrig blir klara. Dagens 

förvaltarprocess har i de flesta svenska kommunerna lett till ett under-

hållsberg som växer år för år. Figur 5 nedan sammanfattar Osby kom-

muns reinvesteringsbehov på ca 22 mnkr per år. I verkligheten genom-

förs åtgärder för ca 5 mnkr per år eller 30 % av behovet.  

© Figuren är framtagen av ESM AB i samarbete med Länsstyrelsen i Skåne 

 
Figur 5 Att bygga underhållsberg 

För att arbeta bort underhållsberget krävs extraordinära insatser un-

der en begränsad tid om 5 år (en uppväxling av arbetstakten med en fak-

tor 10–15). Detta kan göras i samverkan med externa resurser. 

Därefter ska organisationen vara anpassad så att denna typ av under-

hållsberg inte kan växa igen utan reinvesteringarna måste genomföras i 

den takt som krävs. Dock måste kommunen ha ett stort fokus på egen 

kapacitetsutveckling under projekttiden för att kunna fortsätta utveckla 

sin verksamhet som en värdeskapande fastighetsförvaltare även efter 

projekttiden. 

För att överkomma underhållsberget och övergå till proaktiv, vär-

deskapande fastighetsförvaltning måste kommunen tillämpa följande 

process: 

1. Tempot höjs mångfalt för att komma ikapp alla de åtgär-

der som skulle varit genomförda för flera år sedan. Detta 

åstadkommes med en kraftfull insats där den egna organisat-

ionen kompletteras med externa resurser.  

2. Kommunen gör klart varje byggnad så att alla system 

samverkar och att det går att mäta och följa upp resulterat av 

insatserna. 
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3. Budgetprocessen utvecklas så att även livscykelkost-

nadsanalyser genomförs. Detta medför att kommunen behö-

ver förstå sambanden mellan driftskostnader, kapitalkostna-

der, balansräkning och kassaflöde. 

4. Personal involveras och görs delaktiga så att resultatet 

av insatserna blir bestående 

5. Den övergripande projektplanen utvecklas till en 

detaljerad projektplan. När beslutet är taget om att ett 

projekt ska genomföras verkställs handlingsplanen och en de-

taljerad projektplan tas fram så att alla involverade blir med-

vetna om vad som ska göras och hur detta ska göras. Nedan 

presenterar vi en övergripande projektplan baserat på kom-

munens behov. 

© Figuren är framtagen av ESM AB i samarbete med Länsstyrelsen i Skåne 

Figur 6 Övergripande projektplan  

 

Den övergripande projektplanen (figur 6) innehåller många delmo-

ment. Kommunen befinner sig i steget som heter ”Beslut om projekt” i 

slutet av ”Förberedelse”-fasen.  

 

Nästa steg är ”Detaljplanering”, ett arbete som ska ledas av en erfaren 

projektarkitekt. I detta arbete ingår: 

• Framtagande av riktlinjer mallar mm 

• Framtagande av hur projektet ska följas upp, redovisas 
mm 

• Upphandling av konsulter, entreprenörer och materialle-
verantörer 

• Avrop av konsulter 
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• Inventering av åtgärdsbehov 

• Beräkning av investeringar, driftskostnader och livecy-
kelkostnadsanalyser. 

• Beslut om omfattning per byggnad 

• Detaljinventering 

• Projektering 

 

Därefter kommer kommunen till ”Genomförande av projektet”: 

• Avrop av leverantörer/entreprenader 

• Entreprenad, driftsättning och besiktning (10 fastigheter 

åt gången) av de fastigheter som ingår i projektet. 

• I handlingsplanen som presenteras ovan börjar kommu-

nen med en nyckeltalsanalys som sedan används för att 

dela fastighetsbeståndet upp i 6 delar med 5 fastigheter i 

varje del. Kommunen startar med de 5 fastigheter som 

kommunen vet om med säkerhet att kommunen ska be-

hålla och har störst effektiviseringspotential och därefter 

startar kommunen ytterligare 5 fastigheter så att kom-

munen får ett jämnt flöde för resurserna som finns att 

tillgå. Sist tas de fastigheter kommunen är mest osäker på 

vad gäller om dessa ska rivas eller säljas eller på annat sätt 

förändras i stor skala. 

 

Under hela projektet sker: 

• Kontinuerlig uppföljning, utveckling och förbättring. Så snart 

projektet startar påbörjas uppföljningen av projektet så att arbe-

tet från början utvecklas och optimeras. Detta medför höjd kva-

litet och sänkta kostnader. 

 

I det sista och viktigaste steget: 

• Demonteras alla de verktyg och processer som är kopplade till 

en budgetstyrd fastighetsförvaltningen så att övergången till en 

prestationsstyrd och värdeskapande fastighetsförvaltning kan sä-

kerställas. Utan en demontering är risken stor att kommunen 

återfaller i gamla mönster som kommer sätta kommunen i 

samma prekära situation som den befinner sig idag. 

8 Ekonomiska grunder för projektet 
Grundmodell för projektet är enkel. Syftet är att omvandla alla onda 

kostnader till goda utan att resultaträkningen påverkas negativt. Med 
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onda kostnader avses: energi, akutreperationer, skadegörelse, personal-

sjukfrånvaro och andra kostnader som inte skapar mervärde. Med goda 

kostnader avses kapitalkostnader som uppstår när en investering genom-

förs. Denna ska skapa värde i form av bättre arbetsmiljö, höjd kvalitet 

och bättre service. Då en kommun inte behöver gå med vinst är syftet 

att optimera sänkning av onda kostnader med en lika stor andel goda 

kostnader. På så sätt stärks resultaträkningen över tiden och soliditeten 

ökar eftersom amorteringstiden är kortare än avskrivningstiden.  

8.1 Kalkyl för årligt utbyte av värdeskapande kompo-

nenter 

Tabell 4 redogör för de vanligaste komponenterna som behöver by-

tas ut med regelbundenhet då dessa har en begränsad livslängd.  
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Tabell 3 Värdeskapande komponenter och årligt utbytesbehov 
TEKNIKOMRÅDE ÅTGÄRDER ANTAL (ST alt 

KVM) 
REINVESTERING 
PER ÅR 

Värme 
   

 
Värmeväxlare 

4 460 000  
Shuntgrupper 

9 368 000  
Pumpar & ställdon 

12 345 000  
Injustering av värmesystem 

7 667 1 150 000  
Byte av värmepump/vär-
meproduktion 3 718 750 

Vatten, spillvatten, sanitet, 
avlopp 

 

   
WC-stolar 

13 31 944  
Handfat 

13 19 167  
Blandare 

13 19 167  
Byte av avloppstammar 

23 4 600 000 

Ventilation 
 

   
Ventilationsaggregat 

4 1 916 667  
Injustering av ventilation 

7 667 383 333  
Ombyggnation av kanaler 
och don 2 1 150 000 

Belysning 
 

   
Belysningsarmaturer 

639 958 333  
Styrning av belysning 

8 38 333 

El 
 

   
Byte till jordfelsbrytare mm 

184 1 840 000  
Installera solceller 

0 0 

Styr och regler 
 

   
Styr, regler- och övervak-
ningssystem  8 1 533 333  
Huvuddator 

0 50 000 

Byggnadsskal och byggtek-
niska åtgärder 

 

   
Fönster 

72 251 563  
Ytterdörrar 

6 57 500  
Takomläggningar med plåt-
arbeten 1 438 718 750  
Tilläggsisolering av tak 

719 179 688 

Mätning 
 

   
Energimätare 

23 138 000  
Energiuppföljningsprogram 

0 50 000 

Dokumentation 
 

   
Upprätta ritningar 

92 276 000  
Upprätta driftsinstruktioner 

5 46 000 

Hyresgästens miljö och yt-
skikt invändigt 

 

   
Innerdörrar 

58 172 500  
Invändig målning 

5 750 1 725 000  
Byte av golv 

4 600 2 760 000   

  
SUMMA 

 

 21 957 028 
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Den bakomliggande orsaken till att det krävs ett projekt är att de re-

gelbundna utbytena inte skett i tid utan kommunen har skjutit på sina 

reinvesteringar vilket medfört att majoriteten av alla komponenter är 

slitna, har låg effektivitet och kräver extra mycket energi och skötsel för 

att fungera.  

Varje år ska kommunen genomföra utbyte för ca 22 mnkr men med 

dagens budget hinns enbart högst 20–30% av volymen med.  

8.2 Investeringskalkyl för projektet 

Med hjälp av nyckeltalsanalysen och sedan en övergripande statusbe-

siktning går det att genomföra en investeringskalkyl över vad som behö-

ver genomföras i projektet.  

Nedan visas en uppskattning över vad som behöver genomföras. När 

alla åtgärderna är genomförda ska betyget i målrosen för fastighetsteknik 

(avsnitt 5) öka minst 4,5 i medelbetyg. 

 
Tabell 4 Investeringsomfattning för projektet 

TEKNIKOMRÅDE ÅTGÄRDER Procent som behöver bytas 
pga. tekniska eller ekonomisk 
livslängd passerats/nyinveste-
ring 

Projektstorlek 

Värme       

  Värmeväxlare 75% 10 350 000 

  Shuntgrupper 75% 6 900 000 

  Pumpar & ställ-
don 

80% 5 520 000 

  Injustering av vär-
mesystem 

100% 17 250 000 

  Byte av värme-
pump/värmepro-
duktion 

50% 7 187 500 

Vatten, spillvatten, 
sanitet, avlopp 

  0  

  WC-stolar 20% 191 667 

  Handfat 20% 115 000 

  Blandare 50% 287 500 

  Byte av avlopp-
stammar 

20% 46 000 000 

Ventilation     0 

  Ventilationsag-
gregat 

75% 43 125 000 

  Injustering av 
ventilation 

100% 5 750 000 

  Ombyggnation av 
kanaler och don 

50% 28 750 000 

Belysning     0 

  Belysningsarma-
turer 

75% 10 781 250 

  Styrning av belys-
ning 

100% 575 000 
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El     0 

  Byte till jordfels-
brytare mm 

50% 23 000 000 

  Installera solcell-
ler 

90% 0 

Styr och regler     0 

  Styr, regler- och 
övervakningssy-
stem  

90% 20 700 000 

  Huvuddator 100% 500 000 

Byggnadsskal och 
byggtekniska åtgär-
der 

  0 

  Fönster 10% 1 006 250 

  Ytterdörrar 20% 460 000 

  Takomläggningar 
med plåtarbeten 

30% 8 625 000 

  Tilläggsisolering 
av tak 

30% 4 312 500 

Mätning     0 

  Energimätare 20% 276 000 

  Energiuppfölj-
ningsprogram 

100% 500 000 

Dokumentation   0 

  Upprätta rit-
ningar 

100% 6 900 000 

  Upprätta driftsin-
struktioner 

100% 1 150 000 

Hyresgästens miljö 
och ytskikt invän-
digt 

  0 

  Innerdörrar 25% 862 500 

  Invändig målning 25% 8 625 000 

  Byte av golv 10% 6 900 000 

        

  Summa   266 600 167 

  Konsultarvode   39 990 025 

  Risk   26 660 017 

  SUMMA   333 250 208 

* pga. tekniska eller ekonomisk livslängd passerats/nyinvestering 

 

Kalkylen uppskattar projektet till ca 333 mnkr varav bidrag går att 

söka för stora delar av projektet. 

Tabell 5 nedan specificerar antalet prylar som bytts ut och Tabell 6 

arbetstillfällen som skapats vid projektets slut. 

 
Tabell 5  Antal maskiner/apparater som behöver bytas ut 

TEKNIKOMRÅDE ÅTGÄRDER ANTAL BYTEN alt KVM  

Värme    
  Värmeväxlare 

92 

  Shuntgrupper 
184 

  Pumpar & ställdon 
184 
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  Injustering av värmesystem 
115 000 

  Byte av värmepump/värmeproduktion 
29 

Vatten, spillvatten, sanitet, avlopp 
 

  WC-stolar 
77 

  Handfat 77 

  Blandare 
192 

  Byte av avloppstammar 230 

Ventilation   
 

  Ventilationsaggregat 92 

  Injustering av ventilation 
115 000 

  Ombyggnation av kanaler och don 58 

Belysning    
  Belysningsarmaturer 

7 667 

  Styrning av belysning 
115 

El    
  Byte till jordfelsbrytare mm 

2 300 

  Installera solceller 41 400 

Styr och regler 
 

  Styr, regler- och övervakningssystem  
104 

  Huvuddator 
1 

Byggnadsskal och byggtekniska åtgärder 
 

  Fönster 
288 

  Ytterdörrar 
46 

  Takomläggningar med plåtarbeten 
17 250 

  Tilläggsisolering av tak 
17 250 

Mätning   
 

  Energimätare 
46 

  Energiuppföljningsprogram 
1 

Dokumentation 
 

  Upprätta ritningar 
2 300 

  Upprätta driftsinstruktioner 
115 

Hyresgästens miljö och ytskikt invändigt 
 

  Innerdörrar 
288 

  Invändig målning 
28 750 

  Byte av golv 11 500 

 
Tabell 6 Arbetstillfällen som skapas av ett lönsamt fastighetsutvecklingsprojekt 

TEKNISKT OMRÅDE ANTAL ÅRSARBETE 

Värme 28,6 

Vatten, spillvatten, sanitet, avlopp 28,2 

Ventilation 47,0 

Belysning 6,9 

El 13,9 

Styr och regler 12,8 

Byggnadsskal och byggtekniska åtgärder 8,7 

Mätning 0,5 

Dokumentation 4,9 

Hyresgästens miljö och ytskikt invändigt 9,9 

Konsultarvode 26,9 
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SUMMA 188,5 

8.3 Driftskostnadskalkyl för projektet 

En av framgångsfaktorerna för projektet är att kunna minimera alla 

onda kostnader. Då nyckeltalen för energi är mycket höga idag går det 

att minska energikostnaderna kraftigt. När gammal utrustning ersätts 

med ny underlättas av tillsyn och skötsel samt så går arbetet med akutåt-

gärder ner med så mycket som 75%.  

 
Tabell 7 Driftskostnadskalkyl för första året 

PARAMETER INDATA MÅLDATA ENHET 

Köpt energi 180 115 kWh/kvm 

Area 115 000 115 000 Kvm 

Snitt energipris 1,000 1,000 kr/kWh 

Kalkylränta 1,5 1,5 Procent 

Avskrivningstid 29,9 29,9 År 

Energiprisuppgång 2,5 2,5 procent/år 

Energikostnad 20 700 000 13 225 000 kr/år 

Tillsyn/skötsel 4 600 000 4 600 000 kr/år 

Planerat underhåll 15 000 000 5 000 000 kr/år 

Akut underhåll 3 300 000 1 000 000 kr/år 

Ökning av budget 1,5 1,5 procent/år 

8.4 LCC-kalkyl för projektet 

Sammanställer kommunen driftskostnader, räntekostnader och av-

skrivningskostnader över investeringens livslängd fås den orange linje i 

figuren 7 nedan. Fortsätter kommunen som idag utan ett projekt kom-

mer kostnadsutvecklingen utvecklas som den röda linjen. Skillnaden 

mellan linjerna utgör en relativ nettokostnadssänkning eller vinst. Då 

kommunallagen kräver att kommunen hushållar med sina skatteintäkter 

så följer detta projekt Kommunallagen.  
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© Figuren är framtagen av ESM AB i samarbete med Länsstyrelsen i Skåne 

 
Figur 7  Nettokostnadsutvecklingen med och utan projekt visar att projektet är 
lönsamt 

Sammanställs de stora kostnadsposterna över livscykeln fås nedan ta-

bell som visar att vinsten är ca 487 mnkr med projektet över 25 års av-

skrivningstid=kalkyltid plus 5 års genomförandetid. 

 
Tabell 8 Sammanställning över kostnaderna över 30 år 

KOSTNADSSLAG FÖRE PROJEKT EFTER PROJEKTET NETTOEFFEKT 

Energikostnad 908 785 955 604 342 916 304 443 039 

Tillsyn/skötsel 172 677 934 172 677 934 0 

Akut underhåll 125 735 813 43 640 542 82 095 272 

Planerat underhåll 571 526 424 205 258 382 366 268 042 

KAPITALKOSTNADER 0   

Räntekostnad   53 897 066 -53 897 066 

Avskrivningskostnad 46 500 000 258 031 810 -211 531 810 

SUMMA KOSTNADER 1 825 226 127 1 337 848 650 487 377 477 

VINST     487 377 477 

 

8.5 Kassaflödesanalys av projektet 

För att kunna betala alla de fakturor som uppstår i ett projekt krävs 

en kassaflödesanalys som tar hänsyn till skatteintäkter som tas in under 

projektets livscykel som normalt ska gå till reinvesteringar samt minsk-

ningar av de löpande kostnadsposterna då projektet skär bort onda kost-

nader. Trots att projektet är på ca 333 mnkr kan merparten av projektet 

finansieras över de löpande skatteintäkterna.  

 
Tabell 9 Kassaflödesanalys av projektet 

Finansiering Projektår 1 Projektår 2 Projektår 3 Projektår 4 Projektår 5 SUMMA 

Upparbetning 3% 20% 26% 26% 25%   

Utbetalningar 9 997 506 66 650 042 86 645 054 86 645 054 83 312 552 333 250 208 

Minskade driftskostnader             
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Energikostnad 253 718 507 437 3 382 911 5 074 366 6 342 957 15 561 389 

Utfall 3% 6% 40% 60% 75%   

Tillsyn & skötsel 0 0 0 0 0   

Utfall 0% 0% 0% 0% 0%   

Akut underhåll 115 000 115 000 230 000 1 150 000 2 070 000 3 680 000 

Utfall 5% 5% 10% 50% 90%   

Planerat underhåll 500 000 500 000 4 000 000 8 500 000 10 000 000 23 500 000 

Utfall 5% 5% 40% 85% 100%   

SUMMA DRIFTBESPARING 868 718 1 122 437 7 612 911 14 724 366 18 412 957 42 741 389 

NETTO ATT FINANSIERA 
VIA AVSKRIV-
NINGAR/LÅN 

9 128 788 65 527 605 79 032 144 71 920 688 64 899 595 290 508 820 

VARJE ÅR TAS DET IN 
SKATT SOM SKA TÄCKA 
REINVESTERINGAR 

34 848 485 34 848 485 34 848 485 34 848 485 34 848 485 174 242 424 

8.6 Extern finansiering av projektet 

För att kunna genomföra projektet under en fem årsperiod krävs det 

en extern finansiering om ca 116 mnkr. Idag kan kommuner låna till 

nära noll procent ränta av Kommuninvest vilket medför att detta lån har 

positiv eller ingen påverkan på kommunens resultaträkning i stort. Där-

till går det att binda lånet över löptiden / amorteringstiden vilket gör att 

risken för kommunen att låna är minimal. Orsaken till att kommunen 

inte vill ha en lång genomförandetid är för att minimera de onda kostna-

derna samt få till den förändring av organisationen som krävs för att 

fortsätta arbeta med en värdeskapande fastighetsförvaltning. Att genom-

föra projektet långsamt innebär stora risker med att byggnader behöver 

stängas då den idag gamla tekniken inte håller hela vägen tills den byts ut 

eller så behöver den bytas ut akut vilket driver de onda kostnaderna. 

 
Tabell 10 Extern finansiering 

Totalt projekt 333 250 208 kr 

Egenfinansiering 216 983 813 kr 

TOTALT LÅNEBEHOV 116 266 396 kr 

Årlig driftskostnadseffektivisering 23 067 288 kr 

ÅTERBETALNINGSTID 5,0 år 

Egenfinansiering 65%  

 

9 Projektorganisation 
För att lyckas driva ett storskaligt fastighetsförädlingsprojekt krävs 

en tydlig projektorganisation, se figur 8 nedan. Varje roll förklaras i de-

talj efter figuren. 



 

31 

© Figuren är framtagen av ESM AB i samarbete med Länsstyrelsen i Skåne 

 

Figur 8 Projektorganisation 

Det är viktigt att delprojektledarna tillsammans kan säkerställa att 

följande parallella interna processer (figur 9) hanteras på ett effektivt 

sätt under projekttiden. 
  



 

 

 
© Tabellen är framtagen av ESM AB i samarbete med Länsstyrelsen i Skåne. 

 
Figur 9 Parallella interna processer 

 

Verksamheten

Behovsanalys

Gränsdragnings-lista

Hyresmodell

Organisation

Behov av tydligt uppdrag

Utreda arbetsmoment, 
arbetsbeskrivningar

Införa en resultatdriven organisation

Arbeta  systematiskt

Föl ja upp

Utveckl ing

Fastighetsdatabas

Bestämma vad som ska finnas

Samla in och systematisera

Utveckla arbetsprocesser

Stänga ner onödiga verktyg

Utveckl ing

Verktyg för värdeskapande 
förvaltning

Kalkylverktyg för LCC

Bes iktnings-modell

Projektdatabas för ri tningar, 
dokument, driftinstruktioner

Mal lar för upphandling

Mal lar för tekniska beskrivningar

Modernisering

Definiera åtgärder

Projektera åtgärder

Handla upp/ropa av entreprenörer

Kontrol lera

Föl ja upp

Bes iktiga

Dri fta

Ekonomi

Budget mha K3 & LCC

LCC ka lkyler

Nya budgetrutiner

Finansiera moderniseringen

Amortera  lån / skriv av 

Föl j upp effektiviseringarna

Lokalförsörjningsplan

Starta  upp process

Engagera intressenter

Utveckla mål

Fastställ planer/strategier

Ta  fram kravställningar

Fastställa vilka lokaler som ska 
finnas kvar/utvecklas/avvecklas

Upphandling

Grunder i LOU

Grunder i AB/ABT/ABK/AMA

Process för upphandling

Driv upphandlingar

Väl j leverantör på LCC a lt kostnad vs  
kval itet

Avta l/beställning

Kontrol l/
uppföljning



 

 

9.1 Projektarkitekten 

Projektarkitekten designar projektet i nära samråd med beställarens 

olika organisationer med processmodell, struktur, bemanning, ekono-

miska beräkningsverktyg, tidplan, uppföljningsmodell. Projektarkitek-

ten hjälper styrgruppen och projektledningen med goda råd och tar fram 

beslutsunderlag. Rollen som projektarkitekt omfattas av 3-4 personer 

med stor erfarenhet av liknande projekt och som har överblick av hela 

projektet så att resurser och lokaler används optimalt samt att risker ska 

minimeras så att målen nås. 

9.2 Projektägaren  

Ett annat ord för projektägare är projektsponsor. Projektägaren fi-

nansierar projektet. I en kommun är det kommunfullmäktige som är 

projektägare eftersom storleken är så stort att detta sällan kan delegeras. 

 

Vanliga ansvarsområden för projektägaren: 

• Att effektmålen definieras 

• Att LCC tas fram – att det finns en kalkyl för när projektet 

ska löna sig 

• Sätta projektets prioritet i förhållande till annat som pågår i 

organisationen 

• Förankrar projektet i ledningen och andra intressenter 

• Bevakar andra satsningar och omvärldsfaktorer som kan på-

verka projektet 

 

Förslag på Projektägarens befogenheter: 

• Initiera/avsluta projektet. 

• Tillsätta/avsätta beställaren 

• Tillsätta/avsätta styrgruppsmedlemmar 

• Tillsätta/avsätta projektledare 

• Justera projektbudgeten 

• Tar beslut om grindpassage eller eventuell nedläggning. 

9.2.1 Projektbeställare 

Projektbeställaren får mandat av projektägaren att agera som den 

operativa beställaren av projektet. 

Projektbeställaren är den som ansvarar för att projektet uppfyller ef-

fektmålen. Dessa effektmål ska vara mätbara. Vanliga ansvarsområden 

för Projektbeställare: 

https://www.astrakan.se/projektbestallare-projektdirektiv-och-forsta-traffen-med-projektledaren/
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• Projektbeställningen i sin helhet 
• Ordförande i styrgruppen 
• Effektmålen ska uppnås 
• Projektmålen ska sättas så att de matchar effektmålen 
• Gör en effekthemtagningsplan tillsammans med de som ska följa 

upp effekten 
• Säkerställa att investeringen uppnår förväntad nytta 
• Bevaka att projektet följer tidplan 
• Arbetar med projektledaren och ska finnas som stöd till denne 

genom hela projektet 
• Hanterar intressekonflikter 
• Planera och bjuda in till styrgruppsmöte 
• Prioriterar mellan tid, kostnad och omfattning 
• Ser till att det finns resurser till projektet 
• Bevaka andra satsningar och omvärldsfaktorer som påverkar pro-

jektet 

Förslag på Projektbeställarens befogenheter: 

• Tillsätta/avsätta styrgrupp 
• Tillsätta/avsätta projektledare 
• Godkänner projektavslut 
• Tillser att det finns mottagare av projektet vid avslut 

9.2.2 Styrgruppen 

Styrgruppens roll är att stötta projektbeställaren. Vanliga ansvarsom-

råden för styrgruppen: 

• Följer upp projektets resultat och rådgör med projektbeställaren 
inför beslut 

• Agerar som ambassadörer för projektet 
• Arbetar för projektets bästa (och inte sin egen enhet/avdelning) 
• Underlättar för projektet – eliminerar hinder 
• Stöttar projektledaren och beställaren 
• Förankrar projektet hos olika intressenter 
• Göra beställaren uppmärksam på eventuella bristfälliga besluts-

underlag 
• Omvärldsbevakning i organisationen för andra projektet eller 

satsningar vilka kan ha beröringspunkter till projektet. 

9.2.3 Projektledare 

Projektledaren utses av beställaren. Projektledaren ansvarar för att 

nå projektmålen inom ramarna för budget, tid och omfattning. Vanliga 

ansvarsområden för projektledaren: 
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• Att projektmålen uppnås 
• Planera projektet 
• Att leda projektet i enlighet med beslutad budget, tid och om-

fattning 
• Tillse att beställaren har tillräckligt med beslutsunderlag inför 

varje enskilt beslut i projektet. 
• Ge beställaren en status med överenskommet intervall, på tid, 

kostnad och omfattning. 
• Föredra projektstatus, beslutsunderlag, riskanalys på styrgrupp-

smöten 
• Riskhantering 
• Konflikthantering 
• Stötta delprojektledarna i sitt arbete 
• Hantera intressenter samt kommunikation med dessa 
• Koordinera arbetet i projektet 
• Leverans av projektets resultat 
• Författa slutrapport med tillhörande lärdomar och erfarenheter 
• Tillse att projektgruppen får jobba i lugn och ro, dvs lösa even-

tuella konflikter som finns högre upp i organisationen utan pro-
jektdeltagarnas vetskap (om så inte krävs) 

• Ansvarar för att projektet har resurser med rätt kompetens och 
tid 

• Planera, leda och kalla till projektledningsmöten (där projektle-
daren och delprojektledarna ingår) 

• Planera, leda och kalla till projektmöten (där samtliga projekt-
deltagare ingår) 

Förslag på Projektledarens befogenheter: 

• Tillsätta/avsätta delprojektledare 
• Tillsätta/avsätta projektmedlemmar 
• Fatta beslut inom ramen för projektets budget, tid och omfatt-

ning 

10 Upphandling och entreprenadjuridik 

10.1 Upphandlingsbehov 

Alla upphandlingar som genomförs i kommun måste följa lagen om 

offentlig upphandling. I snitt kostar en upphandling ca 50 000 kronor att 

administrera. Samordning av upphandlingar kan härmed medföra stor-

skalsfördelar som i sin tur kan innebära många miljoner i sänkta kostna-

der. Det är därför av vikt att avväga hur upphandlingarna kan göras så 

smidigt som möjligt. 
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Att tillämpa traditionell projektering och upphandling som kommu-

nen gör när kommunen driver “budgetentreprenader”1 kommer inte 

leda till den effektivitet och storskalhetsfördel som krävs för att pro-

jektet ska lyckas. I stället krävs det helt andra upphandlingsmetoder. 

Hur upphandlingarna ska optimeras fastställs i projektfas 2 (Figur 6) som 

kallas för ”Detaljplanering”. Tabell 11 sammanfattar upphandlingsvoly-

merna för ett projekt som omfattar 115.000 kvm: 
 

TEKNISKT OMRÅDE TOTALT UTAN 
BIDRAG 

VARAV 
MATERIAL 

VARAV AR-
BET 

ANTAL 
TIMMAR 

ANTAL ÅRS-
ARBETE 

ANTAL MÅ-
NADER 

Värme 47 207 500 23 603 750 23 603 750 47 208 28,6 343,3 

Vatten, spillvatten, sanitet, 
avlopp 

46 594 167 23 297 083 23 297 083 46 594 28,2 338,9 

Ventilation 77 625 000 38 812 500 38 812 500 77 625 47,0 564,5 

Belysning 11 356 250 5 678 125 5 678 125 11 356 6,9 82,6 

El 23 000 000 11 500 000 11 500 000 23 000 13,9 167,3 

Styr och regler 21 200 000 10 600 000 10 600 000 21 200 12,8 154,2 

Byggnadsskal och byggtek-
niska åtgärder 

14 403 750 7 201 875 7 201 875 14 404 8,7 104,8 

Mätning 776 000 388 000 388 000 776 0,5 5,6 

Dokumentation 8 050 000 4 025 000 4 025 000 8 050 4,9 58,5 

Hyresgästens miljö och yt-
skikt invändigt 

16 387 500 8 193 750 8 193 750 16 388 9,9 119,2 

Konsultarvode 39 990 025 0 39 990 025 44 433 26,9 323,2 

SUMMA 306 590 192 133 300 083 173 290 108 311 034 188,5 2262,1 

Tabell 11 Antalet årsarbeten per teknikområde och upphandlingsvolymerna 

10.2 Entreprenadjuridik 

I ett fastighetsförädlingsprojekt kommer standardavtal att behöva an-

vändas så att marknadens aktörer ska förstå vad de ska leverera. Dessa 

har funnits sedan många år och behöver anpassas efter projektets förut-

sättningar.  

Allmänna bestämmelser kallas i Sverige olika standardavtal inom 

branschorganisationer, där det mest kända finns inom byggsektorn, All-

männa bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentre-

prenader. Dessa allmänna bestämmelser är framtagna gemensamt av be-

ställar- och utförarsidan. 

Bestämmelserna benämns med förkortningen följt av årtalet för ut-

givningen, till exempel AB 92 och AB 04 för utförandentreprenader, 

ABT 94 och ABT 06 för totalentreprenader samt ABK 96 och ABK 09 

för konsultuppdrag. Genom att olika projekt har olika byggstart och 

ibland långa byggtider, förekommer vid samma tidpunkt avtal för på-

gående projekt som bygger på avtalsbestämmelser från olika år. Det 

finns alltid en övergångstid innan en ny avtalsgeneration når allmän till-

 
1 Budgetentreprenader genomförs så att projektbudgeten hålls utan hänsyn till driftkostna-
derna. Detta medför oftast höga energinivåer och problem med driften i framtiden  

http://sv.wikipedia.org/wiki/Sverige
http://sv.wikipedia.org/wiki/Standardavtal
http://sv.wikipedia.org/wiki/Utf%C3%B6randeentreprenad
http://sv.wikipedia.org/wiki/Konsult
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lämpning. Det finns heller inget som hindrar att äldre bestämmelser an-

vänds i ett nytecknat avtal. Bestämmelserna blir gällande först då de åbe-

ropas i ett avtal mellan parterna. 

Bestämmelserna, som har tagits fram av representanter från både be-

ställar- och entreprenörssidan, är en kompromiss som är avsedd att för-

dela riskerna lika mellan parterna. 

AB, ABT och ABK ges ut av Byggandets Kontraktskommitté. Till 

AB, ABT och ABK finns det ett omfattande regelverk om hur en bygg-

nad/anläggning ska uppföras. Detta regleras i AMA-böcker. Det finns 

t.ex. AMA-AF som reglerar allmänna avtalsvillkor. VVS-AMA reglerar 

hur värme, vatten och sanitetsanläggningarna ska projekteras och bygg-

gas.  

Hela det juridiska ramverket bygger på den s.k. ”pyramidregeln” vil-

ket innebär att kommunen som beställare använder standardtexter som 

finns i AMA-böckerna. Används en standardrubrik i förfrågningsun-

derlagets Administrativa föreskrifter används den text som finns i AMA-

böckerna om beställaren inte anger annat. Dessutom används även de 

underrubriker som ligger under huvudrubriken vilket innebär att ett 

förfrågningsunderlag inte behöver innehålla alla de texter som behövs 

utan dessa återfinns och åberopas per automatik i standardramverken 

som konsulter och entreprenörer måste känna till för att kunna utföra 

sitt arbete. 

10.3 Beskrivning av tillämpbara energitjänstemodeller 

Det finns idag olika sorters affärsmodeller som olika entreprenörer 

och konsulter använder sig av. När kommunen låter energieffektisering 

vara en drivkraft för projektet benämns dessa affärsmodeller för ”Ener-

gitjänster”. Begreppet Energitjänster finns definierat i EG-direktivet 

(Energieffektiviseringsdirektivet EN 2012/27/EU) och lyder: 

  ”Den fysiska vinst, nytta eller fördel som erhålls genom en kom-

bination av energi med energieffektiv teknik eller åtgärder, som 

kan inbegripa den drift, det underhåll och den kontroll som 

krävs för tillhandahållandet av tjänsten, som tillhandahålls på 

grundval av ett avtal och under normala förhållanden påvisats 

leda till kontrollerbar och mätbar eller uppskattningsbar förbätt-

rad energieffektivitet och/eller primärenergibesparing”.  

Som framgår av ovan definition är begreppet väldigt brett och ger 

stor tolkningsfrihet. För att underlätta för val av en eller flera ener-

gitjänster behöver en strukturering och beskrivning genomföras för de 

energitjänstemodeller som finns i Sverige. En uppdelning görs utifrån 

vilka juridiska ramverk som används och vem som ansvarar för respek-

tive arbetsmoment. 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Byggandets_Kontraktskommitt%C3%A9
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 AFFÄRSMODELL 

ARBETSMOMENT EPC 
ABT+ABFF 

EPG 
ABFF 

TRADITIONELL 
ABK+AB/ABT 

LEP 
ABK/ABT/AB/ABFF 

Leda B TE B B 

Projektleda TE TE K K 

Utreda TE TE K K 

Paketera TE TE K B/K 

Projektera TE TE K K 

Finansiera B/TE B/TE B B 

Upphandling av 
GE/TE/UE 

TE TE B B/K/TE 

Garanterar energi TE TE - - 

Entreprenad TE TE GE/TE GE/TE 

Drift B TE B B 

Förklaringar till förkortningarna i tabellen: 
B = Beställare 
TE = Totalentreprenör 
GE = Generalentreprenör 
UE = Underentreprenör 
K = Konsult 
EPC = Energy Performance Contracting 
EPG = Energy Performance Guarantee 
ABFF = Allmänna bestämmelser för förvaltningsentreprenader 
ABK = Allmänna bestämmelser för konsultuppdrag 
ABT = Allmänna bestämmelser för totalentreprenader avseende byggnads-, anläggnings- 
och installationsarbeten 
AB = Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten 

Tabell 12 Olika energitjänster utifrån entreprenadjuridiskt perspektiv 

10.3.1 EPC = Energy Performance Contracting 

En totalentreprenör genomför projektet i tre faser som oftast ligger 

efter varandra. Fas 1 – projektutveckling handlar om att kartlägga åtgär-

der, beräkna besparingar och investering samt paketera åtgärderna. Fas 

2 – projektutveckling innebär att de överenskomna åtgärderna genom-

förs till ett fast pris. Fas 3 – projektuppföljning innebär att beställaren 

driftar anläggningarna utifrån checklistor mm och totalentreprenören 

garanterar en energibesparing knutet till ett inneklimatkrav. I Sverige 

finns det ca 2-4 företag som marknadsför denna tjänst och cirka 50 kom-

muner har gjort någon typ av EPC projekt. Marknaden var på stark till-

växt fram till 2014 men då beställarna inte beställt tillräckligt många 

projekt har denna affärsmodell tappat och idag är det få företag som har 

kapacitet att klara större projekt. 
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Figur 10 EPC-modellen 

10.3.2 EPG = Energy Performance Guarantee 

En entreprenör tar över driften och ska under avtalstiden genomföra 

åtgärder som sänker energianvändningen. Entreprenören garanterar en 

högsta energikostnad som justeras mot verksamhetsförändringar, ener-

giprisutveckling och SMHI:s graddagar. I Sverige finns det bara ett före-

tag som marknadsför denna tjänst och enbart några få beställare har köpt 

denna energitjänst. Iså vitt som vi vet har inga EPG projekt har handlats 

upp via LOU. 

 
Figur 11 EPG-modellen 

10.3.3 Traditionell modell - Budgetentreprenader 

Detta arbetssätt är den dominerande modellen på den svenska mark-

naden. Beställaren ropar av sin konsult som tar fram en handling som se-

dan entreprenörer arbetar utifrån. Det är väldigt sällan som detta arbets-

sätt bygger på en proaktivitet, helhetstänk och lönsamhetsfokus. Projekt 

som genomförs med denna modell har ofta planerats under lång tid, bud-

get har erhållits sedan minst ett år och åtgärderna genomförs ofta för att 

den tekniska utrustningen är i behov av akut utbyte. Det är väldigt sällan 

som dessa projekt följs upp så det går inte att ta fram någon statistik som 

visar att åtgärderna verkligen gett en sänkt energianvändning. Projekten 

drivs av linjeorganisationen och volymen av projekt begränsas till deras 

Upphandling Ramavtal
Fas 1

ABT

Beslut om 
Fas 2&3

Fas 2

ABT

Fas 3

ABFF

Upphandling
Drift

ABFF
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kapacitet och lagda budget. Att driva en upprustning av ett helt fastighets-

bestånd på detta sätt är extremt kostsamt varför denna modell inte är till-

lämpbar. 

 
Figur 12 Traditionell modell 

10.3.4 LEP = Lean Energy Project  

Denna modell drar nytta av alla juridiska regelverk för att skapa 

team, konkurrens och kostnadseffektivitet i varje led. På detta sätt 

sprids riskerna och varje aktör får arbeta med det de är bäst på. Ett pro-

jekt tar hänsyn till fler omständigheter och parametrar än de andra ener-

gitjänster som beskrivs ovan och är den mest komplexa. Denna modell 

bygger på ”LEAN” som används inom fordonsindustrin där fokus handlar 

om att få ett jämnt arbetstempo och flöde under hela projektets löptid 

på respektive yrkesgrupp. Projektet leds av en ”projektarkitekt” som 

styr alla processer. Skillnaden mot t.ex. EPC-modellen är att inte alla 

byggnader går in i samma steg tillsammans utan kommunen sprider ut 

detta i etapper för att alla underprocesser ska få en jämn belastning. 

 
Figur 13 LEP-modell 

10.3.5 SWOT analys för tillämpbara energitjänstemodeller 

I en ”SWOT-analys” tar kommunen på ett objekt sätt fram olika styr-

kor, svagheter, hot och möjligheter för att genomföra olika typer av pro-

jekt. Den affärsmodell där styrkorna och möjligheterna mest överväger 

hoten och svagheterna är den modell som passar för kommunen. 

 

Problem Avrop av K Utredning/projetering Avrop av TE/GE Entreprenad

Problem Avrop av K
Utredning/projeteri

ng
Avrop av TE/GE Entreprenad

Energi & drift 
optimering

Uppföljning
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EPC 
STYRKA SVAGHETER 

• En aktör att skriva avtal med 

• Tydlig entreprenadjuridik baserat på 
ABT och ABFF 

• Proaktivt arbetssätt där syftet är att få 
genomfört alla lönsamma och nöd-
vändiga åtgärder på ett så effektivt 
sätt som möjligt 

 

• Få aktörer på marknaden erbjuder 
denna tjänst 

• Affären inte förankrad i företagets 
ledningsgrupp 

• Påslagen upplevs höga av beställarna 

• Alla fastigheter genomför utredning i 
en etapp vilket medför att utredning-
arna kan bli 3-4 år gamla innan de 
praktiskt verkställs i nästa etapp 

• Beroende på leverantör fås olika le-
veransomfattning trots samma avtals-
stukturer 

• Det finns ingen lokal aktör som kan 
driva denna typ av projekt 

HOT MÖJLIGHETER 

• Alla uppdrag läggs på en part. 

• Kommunen överlåter drivkraften till 
en annan part. 

• Går snabbt om det är en bra leveran-
tör 

 

Figur 14 SWOT EPC 

 

EPG 
STYRKA SVAGHETER 

• En aktör att skriva avtal med 
 

• En aktör på marknaden erbjuder denna 
tjänst 

• Affären inte förankrad i företagets led-
ningsgrupp 

• Avtalen bygger inte på standardjuridik 
 

HOT MÖJLIGHETER 

• Alla uppdrag läggs på en part. 

• Kommunen överlåter drivkraften till en 
annan part. 

• Att överlåta kontrollen till en leverantör 
kräver oerhört tydliga strukturer och kon-
troller som kan upplevas tidskrävande 

 

• Leverantören har alla möjligheter att 
skapa ett oerhört energieffektivt fastig-
hetsbestånd utifrån sina egna idéer, kom-
petens och kreativitet. 

Figur 15 SWOT EPG 

 

Traditionell modell/budgetentreprenader 
STYRKA SVAGHETER 

• Det finns en god vana att arbete med kon-
sulter och entreprenörer enligt färdiga 
handlingar 

 

• Affärsmodellen är långsam och enbart 
budgeterade åtgärder genomföras. 

• Något helhetstänk om hela fastighetsbe-
ståndet eller hela byggnaden görs sällan. 
Kommunen löser ”synliga problem” 

 
HOT MÖJLIGHETER 

• Budgetstyrd och inte lönsamhetsstyrd mo-
dell vilket gör att många lönsamma åtgär-
der inte genomförs 

• Projekten följs sällan upp vilket leder till 
att effektiviseringar inte uppnås 

 

• En bekväm modell tills en kvalitetsrevis-
ion genomförs 

 

Figur 16 SWOT Traditionell 
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LEP 
STYRKA SVAGHETER 

• Använder drivkraften från EPC-modellen 
med att låta varje aktör göra det de är bäst 
på 

• Proaktivt arbetssätt 

• Strukturerat arbetssätt 

• Upprätthåller konkurrensen genom hela 
projektet 

 

• De befintliga strukturerna, avtalen mm är 
oftast för dåliga att bygga projektet på. 
Många nya rutiner och kompetenser krävs. 

• Projektets budget utvecklas successivt un-
der tiden vilket är ovanligt för en offentlig 
beställare som oftast har en fyrkantig bud-
getmodell som tas minst ett år i förväg 

HOT MÖJLIGHETER 

• Tjänstemän och yrkesarbetare blir chock-
ade då åtgärder som planerats för de 
närmaste 30 åren genomförs på 4 till 5 år 

• Väldigt många lönsamma åtgärder kan ge-
nomföras 

• Kvaliteten lyfts och säkerställs 

• Skapar engagemang och trivsel bland de 
anställda 

• Nya rutiner och vanor skapas för framtida 
projekt 

 

Figur 17 SWOT LEP 

11 Risker och hantering av dessa 
Det finns flera risker och dessa behöver hanteras på bästa sätt för att 

minimera dess konsekvenser. 

 
Tabell 13 Risker och hantering av dessa 

Nr Risk Orsak Hantering 

1 Beslut tas om att 

inte genomföra ett 

lönsamt, storska-

ligt fastighetsut-

vecklingsprojekt 

Ett sådant beslut bygger ofta på okun-

skap om hur ekonomin kommer att fun-

gera och bristande verklighetsinsyn.  

En annan anledning är att beslutsfattarna 

inte förstår de omfattande problemen 

som finns inom fastighetsbeståndet. 

Innan beslut ska tas krävs 

omfattande informations-

insatser så att beslutsfat-

tarna förstår nyttan med 

projektet samt hur illa 

ställt det är idag.  

2 Beslut tas om att 

testa på en eller 

flera byggnader 

men inte helheten. 

Om ett sådant beslut tas har beslutsfat-

tarna inte förtroende för rapporten som 

beslutet ska tas från. Det är även vanligt 

att beslutsfattarna inte läser underlagen 

utan går på hörsägen och då förstår kom-

munen inte skillnaden mellan att ge-

nomföra ett litet projekt och effekterna 

av ett storskaligt projekt. 

Att testa på en eller några 

byggnader medför att 

kommunen fortsätter med 

sin ineffektiva förvaltning 

vilket strider mot lagstift-

ningen. Det krävs än mer 

utbildningsinsatser, stu-

diebesök mm för att und-

vika att denna risk upp-

står. 

3 Beslut tas om att 

inte hålla ett högt 

tempo utan att dra 

ut på projektet i 

tid. 

Detta kan bero på att kommunen inte 

förstår hur illa ställt det är eller förstår 

inte hur ekonomin fungerar, dvs att 

varje dag som går i onödan så går det 

upp skattemedel i rök.  

Detta åtgärdas med stu-

diebesök, kalkylgenom-

gångar mm 
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4 Beslut tas om att 

inte anlita externa 

specialister utan 

kommunen ska låta 

den ordinarie verk-

samheten ansvara 

och driva pro-

jektet. 

Det finns ofta en övertro att den egna 

personalen är rustade för denna typ av 

projekt men väldigt få klarar dessa kom-

plexa projekt och hittills har ingen kom-

mun i Sverige klarat sig utan externa 

specialister.  

Genom studiebesök hos 

andra kommuner som 

gjort denna tugga resa så 

fås förståelse för hur kom-

plext projektet är. 

5 Det kan vara svårt 

att hitta tillräckligt 

många och kompe-

tenta resurser 

Då antal komplexa fastighetsutvecklings-

projekt är få finns det heller inte så 

många personer som byggt upp kunskap 

och erfarenhet om hur kommunen ska 

driva ett projekt.  

För att attrahera rätt re-

surser krävs marknadsfö-

ring av projektet på olika 

sätt. 

6 Investeringen blir 

större än beräknat 

Detta kan bero på att felen är än större 

än normalt baserat på de erfarenhets-

värde som använts vid den initiala kalky-

len. 

Genom kontinuerliga för-

bättringar och effektivise-

ringar blir projektet be-

tydligt lönsammare att ut-

föra jämfört med dagens 

modell. Krävs mer inve-

steringsmedel behöver 

ekonomiavdelningen en-

gageras. 

7 Besparingen på 

driften blir mindre 

än beräknat 

Besparingar kan inte mätas utan bara be-

räknas. Uppnås inte målet måste kom-

munen arbeta än mer med driftsoptime-

ring och proaktivt arbete. 

Genom att sätta upp en 

uppföljningsmodell i bör-

jan av projektet och an-

vända den kontinuerligt 

kommer avvikelse identi-

fieras och korrigeras innan 

de får för stort utfall. 

8 Upphandlingar blir 

överklagade 

Risken finns alltid att anbudsgivare kän-

ner sig felbehandlade. 

Detta undviks genom att 

följa upphandlingslagstift-

ningen och vara extra 

noggranna vid varje upp-

handling. 

9 Tidplanen håller 

inte 

Felen kan vara större än förväntat vilket 

kräver extra resurser. 

Det krävs en kontinuerlig 

projektstyrning så att re-

surser används optimalt 

och att projektets delakti-

viteter  

10 Felen i byggna-

derna är större än 

Risken är stor att när kommunen börjar 

lyfta på en sten så kommer det fram 

ännu mer som behöver åtgärdas. 

I projektkalkylen finns det 

en riskbuffert som ska an-
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den initiala under-

sökningen visade 

vändas till dessa fel. Där-

till så kommer vissa del-

projekt att bli billigare 

medan andra dyrare vilket 

har en utjämnande effekt. 

11 Hyresgästerna 

störs alldeles för 

mycket 

När många åtgärder ska genomföras kan 

detta störa hyresgästen. 

Med bra information och 

involvering av hyresgästen 

under planeringsskedet 

minimerar störningseffek-

ten. Att kommunicera på 

ett oerhört tydligt sätt är 

avgörande för att lyckas. 

12 Det bildas option 

mot att lönsamma 

åtgärder ska ge-

nomföras på ett ef-

fektivt sätt. 

Detta händer ofta och beror ofta på att 

ett storskaligt projekt ofta lyfter fram 

mängder av fel och brister som upplevs 

som riktiga pinsamheter för personal och 

politiker. Det är också inte helt ovanligt 

att projekt lovats bort till olika leveran-

törer som då mister sin inkomst. 

Med en tydlig och trans-

parent process där mål, 

nuvarande status och kon-

sekvenser av att låta bli ett 

projekt får kommunen 

bort optionen mot att 

projektet genomförs. Det 

är även viktigt att pro-

jektet är djupt förankrat 

och har en stark styrgrupp 

som kan försvara pro-

jektet om detta skulle be-

hövas. 
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12 Bilagor 

Bilaga 1 Statusrosens poäng 
för administrativa förutsätt-
ningar  

OMRÅDE/POÄNG 1 2 3 4 5 

Mätning Mätning saknas Mätning sker årsvis Mätning sker 
kvartalsvis 
och följs upp 
kvartalsvis 

Mätning sker 
månadsvis och 
korrigeras mot 
SMHI:s gradda-
gar alt index 

Mätning sker 
månadsvis och 
korrigeras mot 
utetemperatur 
med regressions-
analys 

Dokumentation Dokumentationen 
är genomgående 
bristfällig. 

Dokumentationen är 
bristfällig. 

Flertalet av 
följande sak-
nas: OVK pro-
tokoll är utan 
anmärkning. 
Energidekla-
ration är ut-
förd. Driftin-
struktioner 
finns tillgäng-
liga. Arbets-
moment är 
beskrivna i 
frekvens. 

Något av föl-
jande saknas: 
OVK protokoll 
är utan an-
märkning. 
Energideklarat-
ion är utförd. 
Driftinstrukt-
ioner finns till-
gängliga. Ar-
betsmoment 
är beskrivna i 
frekvens. Do-
kumenten 
finns digitalt. 

OVK pro-

tokoll är utan an-

märkning. Ener-

gideklaration är 

utförd. Driftin-

struktioner finns 

tillgängliga. Ar-

betsmoment är 

beskrivna i fre-

kvens. 
Dokumenten 
finns digitalt. 

Akut underhåll Flera akutåtgär-
der blir aldrig ut-
förda 

Merparten av budgeten 
går till akutåtgärder 

Merparten av 
akutarbetet 
kan utföras 
av egen per-
sonal 

Akutåtgär-
derna är få 
men tar allde-
les för mycket 
tid. 

Ett fåtal insatser 
per vecka då det 
proaktiva arbe-
tet förebygger 
akutinsatser 

Planerat underhåll Det saknas plane-
rat underhåll 

Det finns planerat UH 
men det finns inga upp-
daterade planer 

Det finns UH 
planer men 
merparten 
blir inte utfört 

Det finns UH 
planer som 
följs, men allt 
blir inte utfört. 

Det finns UH-pla-
ner för 30 år i ti-
den som följs 
och hålls uppda-
terade 

Reinvesteringsar-
bete 

Det finns inga pla-
ner 

Det genomförs reinveste-
ringar men det finns inga 
uppdaterade planer 

Det finns re-
investerings-
planer planer 
men merpar-
ten blir inte 
utfört 

Det finns rein-
vesteringspla-
ner som följs, 
men allt blir 
inte utfört. 

Det är naturligt 
att inför varje 
budget ha upp-
daterade planer 
för vad som be-
höver reinveste-
ras och pengar 
och resurser er-
hålls 

Budgetprocess Budgeten fast-
ställs genom att 
öka förra årets 
budget med index 

Budgeten tas fram i sam-
råd med fastighetsför-
valtningen, men det sak-
nas behovsanalyser 

Budgeten tas 
fram utifrån 
status-besikt-
ning men 
flera åtgärder 
behöver prio-
riteras bort. 

Budgeten är 
behovsanpas-
sad men sak-
nar något av 
investeringar 
eller driftskost-
nadsanalys 

Budgeten är be-
hovsanpassad 
där både reinve-
steringar och 
driftskostnadsa-
nalyser finns 
som underlag 

Kalkylverktyg för 
ekonomi 

Saknar verktyg Beräknar investering  Beräknar in-
vestering och 
driftskostnad 

Beräknar LCC Analyserar LCC 

Kalkylverktyg för 
energi 

Saknar verktyg Beräknar kWh Beräknar in-
vestering och 
driftskostnad 

Beräknar LCC Analyserar LCC 

Organisation Saknar drivkraft, 
motivation, ar-
betsbeskrivningar 

Funderar på att något 
behöver göras 

Har viss per-
sonal men 
saknar några 
nyckelperso-
ner 

Saknar något 
av: full driv-
kraft med ar-
betsbeskriv-
ningar. Inser 
egna brister 
och komplette-
rar dessa med 
externa resur-
ser 

Full drivkraft 
med arbetsbe-
skrivningar. Inser 
egna brister och 
kompletterar 
dessa med ex-
terna resurser 



 

46 

Processer för vär-
deskapande fastig-
hetsförvaltning 

Saknar processer, 
verktyg mm 

Har funderat på att inför-
skaffa databaser mm 

Har databa-
ser, mallar 
men har inga 
rutiner för att 
arbeta med 
dessa på ett 
effektivt sätt 

Saknar något 
av: processer, 
verktyg och 
tidplaner som 
följs och an-
vänds 

Har processer, 
verktyg och tid-
planer som följs 
och används 

© Tabellen är framtagen av ESM AB i samarbete med Länsstyrelsen i Skåne 

 

Bilaga 2 Statusrosens poäng 
för tekniska förutsättningar  
 

OMRÅDE/POÄNG 1 2 3 4 5 

Värme Bristande nivå på ut-
rustning för vär-
meöverföring. 

Gammal utrustning som nått 
sin ekonomiska och tekniska 
livslängd avseende värme-
växlare, shuntgrupper, vär-
memängdsmätning och ter-
mostater. 

Saknar flera av: 
moderna värme-
växlare, nya 
shuntgrupper, 
värmemängds-
mätning. Injuste-
ring genomförd 
senaste fyra åren. 
Nya termostater. 

Saknar något av: 
moderna värme-
växlare, nya 
shuntgrupper, 
värmemängds-
mätning. Injuste-
ring genomförd 
senaste fyra åren. 
Nya termostater. 

Moderna värme-
växlare, nya 
shuntgrupper, 
värmemängds-
mätning. In-
justering ge-
nomförd senaste 
fyra åren. Nya 
termostater. 

Vatten, spillvatten, 
sanitet. Avlopp 

Läckande utrustning 
som är gammal/alt 
dåligt skött. 

Tvågreppsblandare och an-
nan gammal utrustning 

Vattensparut-
rustning på tapp-
ställen 

Vattensparutrust-
ning på tappstäl-
len och i klosetter 

Vattensparut-
rustning på 
tappställen och i 
klosetter samt 
mätning av 
varmvatten. 

Ventilation Ventilationen är 
omodern och upp-
fyller inte krav. 

Ventilationen är av F/S typ Ventilationen är 
av annan FT 

Ventilationen är 
av FTX men in-
justeringsproto-
koll saknas och 
har remdrift. 

Ventilationen är 
av FTX, är mo-
dern och injuste-
rad. 

Belysning Flertalet T-12 utan 
styrning 

Flertalet T-8 delvis styrning Flertalet T-5 
med styrning 

Flera energispar-
armaturer 

LED-belysning 
genomgående 
med styrning 

El Bristande nivå på ut-
rustning för el. 

Gammal utrustning som nått 
sin ekonomiska och tekniska 
livslängd avseende el-cen-
traler, kablage och elmätare. 

Saknar flera av: 
nya moderna el 
centraler, nytt 
kablage och el 
mätning. 

Saknar något av: 
nya moderna el 
centraler, nytt 
kablage och el 
mätning. 

Nya moderna el 
centraler, nytt 
kablage och el 
mätning. 

Styr och regler Utrustningen är 
äldre än 15 år. 

Utrustning är äldre än 10 år 
och saknar uppkoppling mot 
överordnat system. 

Utrustning (> 10 
år) som är upp-
kopplad mot 
överordnat sy-
stem 

Utrustning (4–10 
år) som är upp-
kopplad mot 
överordnat sy-
stem 

Ny utrustning 
(max 4 år) som 
är uppkopplad 
mot överordnat 
system 

Byggnadsskal och 
byggtekniska åtgär-
der 

Problem med läck-
ande tak, hängrän-
nor, möglig fasad, 
slitna dörrar, ruttna 
fönster  

Problem inom flera områ-
den inom läckande tak, 
hängrännor, möglig fasad, 
slitna dörrar, ruttna fönster  

Problem med 
något område 
inom läckande 
tak, hängrännor, 
möglig fasad, 
slitna dörrar, 
ruttna fönster  

Färre problem 
som kan åtgärdas 
med mindre insats 

Inga problem, 
bra standard ge-
nomgående. 

Mätning Mätning saknas Mätning sker årsvis Mätning sker 
kvartalsvis och 
följs upp kvar-
talsvis 

Mätning sker må-
nadsvis och korri-
geras mot SMHI:s 
graddagar alt in-
dex 

Mätning sker 
månadsvis och 
korrigeras mot 
utetemperatur 
med regress-
ionsanalys 

Dokumentation Dokumentationen 
är genomgående 
bristfällig. 

Dokumentationen är ge-
nomgående bristfällig. 

Flertalet av föl-
jande saknas: 
OVK protokoll 
är utan anmärk-
ning. Energide-
klaration är ut-
förd. Driftin-
struktioner finns 
tillgängliga. Ar-
betsmoment är 
beskrivna i fre-
kvens. 

Något av följande 
saknas: OVK pro-
tokoll är utan an-
märkning. Energi-
deklaration är ut-
förd. Driftin-
struktioner finns 
tillgängliga. Ar-
betsmoment är 
beskrivna i fre-
kvens. Ritningar 
är digitala 

OVK protokoll 
är utan anmärk-
ning. Energide-
klaration är ut-
förd. Driftin-
struktioner finns 
tillgängliga. Ar-
betsmoment är 
beskrivna i fre-
kvens. Ritningar 
är digitala 

Hyresgästens miljö 
och ytskikt invän-
digt 

Problem med slitna 
golv, hål i väggar, 
omålade partier, in-
nerdörrar är sönd-
riga  

Problem inom flera områ-
den med slitna golv, hål i 
väggar, omålade partier, in-
nerdörrar är söndriga 

Problem inom 
något av områ-
dena med slitna 
golv, hål i väg-
gar, omålade 
partier, inner-
dörrar är sönd-
riga 

Färre problem 
som kan åtgärdas 
med mindre insats 

Inga problem, 
bra standard ge-
nomgående. 

© Tabellen är framtagen av ESM AB i samarbete med Länsstyrelsen i Skåne 
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1 Sammanfattning 
Denna fältstudie har utförts för att Osby kommun ska få veta vad som behöver göras för att sim och 

sporthallen i Lönsboda ska fortsätta vara en attraktiv fastighet dit medborgarna vill vallfärda och 

njuta av motion samtidigt som kommunen säkerställer att byggnaden håller i ytterligare minst 25 år. 

Simhallen är 45 år gammal och behöver moderniseras ytterligare en gång för att säkerställa ett bra 

inneklimat och hushållning av kommunens resurser. Den befintliga utrustningen som nyttjar energi 

har uppnått sin tekniska och ekonomiska livslängd och det är därför viktigt att proaktivt starta 

arbetet med moderniseringen i tid så att verksamheten kan fortgå med minimala störningar under 

entreprenadtiden.  

Med en investering som omfattar ca 16,9 mnkr går det att sänka driftkostnaderna med 46,9 mnkr de 

närmaste 25 åren. Det innebär att kommunen kan spara ca 29 mnkr i nettokostnader och kraftfullt 

sänka miljöpåverkan samtidigt som innemiljön förbättras. Åtgärderna som föreslås omfattar både 

åtgärder med energieffektiviseringskaraktär men även åtgärder för att säkerställa kvaliteten och 

undvika närtida akutåtgärder då avloppsrören börjar spricka och tätskikten har gått sönder så att det 

finns fuktskador i byggnaden. 

Denna rapport omfattar: 

• Behovsanalys av verksamheternas behov av fastigheten 

• Statusbesiktning 

• Sammanställning av investeringsbehov 

• Förslag på effektiviseringsåtgärder 

• Analys av driftskostnader 

• Upprättande av en reinvesteringsbudget med grund i K31 och LCC2. 

• Förslag på objektsanpassad hyra 

• Sammanfattning i denna rapport 

2 Status i fastigheten 
Initialt får man ett fint intryck av byggnaden, men vid närmare kontroll visar det sig att merparten av 

den tekniska utrustningen är utsliten och borde vara ekonomiskt avskriven sedan länge. Den behöver 

bytas för att säkerställa en driftsäker och kostnadseffektiv fastighetsdrift som gör det trivsamt för 

besökarna att vistas i lokalerna.  

Husets originalfönster har delvis ersatts med nya fönster, varför inte alla fönster ersatts synes 

märkligt då dessa har höga U-värden.  

Huset har även mindre fuktproblem vilket kräver åtgärder som inte kommer att spara energi men 

krävs för att skadorna ska bli större och därmed dyrare att åtgärda. För att få veta vad siffrorna i 

nedan tabell innebär så se tabell 2 ovan. 

För att exemplifiera hur det ser ut i fastigheterna har vi valt ut några av de 200 foton som tagits 

under statuskontrollen och kommenterat dem nedan.  

 

 
1 K3 = komponentavskrivningsmetod som kommunerna i Sverige ska tillämpa sedan 2014 
2 LCC = Livscykelkostnadskalkylering. En kalkylmetod där kostnaderna beräknas över avskrivningstiden. Den 
kalkyl som ger lägst totalkostnad är den som är bäst så länge lagar och mål uppnås. 
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FOTO BESKRIVNING 

 

Taket läcker varvid fukt rinner ner i 

undertaket i entrén.  

  

 

Till och frånluftsdon sitter i taket vilket 

kortsluter luftströmmarna. Det medför att lite 

av friskluften når ner till golvet där barnen 

gymnastiserar. I taket sitter omodern och 

energi-slösande belysning med kostsam 

skötsel. 

  

 

Hela byggnadens styr- och reglerutrustning är 

omodern. Detta innebär att det saknas 

reservdelar och servicepersonal som kan laga 

den om den går sönder. Utrustningen går inte 

att styra anläggningen på ett optimalt sätt. 

Fastighetsavdelningen och dess personal kan 

inte övervaka och få larm på distans. Hela 

styr- och reglerutrustningen behöver bytas ut 

och ersättas med modern som medför ett 

effektivt arbetssätt. 

  

 

På toaletterna sitter det tvågreppsblandare. 

Dessa behöver bytas till engreppsblandare 
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Toaletter, duschrum och omklädningsrum 

behöver moderniseras. Spegeln behöver bytas. 

  

 

Spricka i tegelfasaden behöver åtgärdas för att 

undvika fuktproblem. 

  

 

Flertalet dörrar behöver bytas. 

 

  

 

Flera ventiler har ärgat och behöver bytas ut så 

att de fungerar. 
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Shuntgrupper är gamla och behöver bytas.  

  

 

Taket är lagat men läcker. Livslängden för 

takpappen har uppnåtts och behöver bytas. I 

samband med byte ska tilläggsisolering göras. 

På taket kan sedan solceller placeras.  

 

  

 

Ventilationen för sporthallen består av från 

och tilllufts-ventilation utan återvinning. 

Tilluften värmer hela sporthallen. Detta sätt att 

ventilera och värme upp en sporthall är 

synnerligen ineffektivt och behöver därför 

byggas om. Nytt ventialtionsaggregat placeras 

i ett nytt teknikrum.  

  

 

När sporthallen fick nytt tak isolerades inte det 

gamla taket. Frånluftskanalen förlängdes och 

samma gamla och energislukande fläkt 

flyttades upp på det nya taket. 
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I byggnaden finns mestadels gammal 

belysning vars lysrör behöver bytas vartannat 

år. Med modern och energisnål LED 

belysning slipper man byta lysrör på ca 15 år 

vilket både sparar energi och arbets- och 

materialkostnad. 

  

 

Golven i simhall och omklädningsrum är 

genomgående nedslitna och behöver läggas 

om. 

  

 

I källaren hänger rör i rostiga pinnar som om 

de rostar sönder kan medföra rörbrott. Rören 

behöver saneras från asbest och hängas om. 

  

 

Dörrparti som är otätt och har högt U-värde. 

Nya dörrpartier installeras. 
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Bassängen är oisolerad vilket gör att värme 

läcker till källaren. 

Bassängerna behöver isoleras 

  

 
 

Undervisningsbassängen är ännu varmare 

vilket ger höga väggtemperaturer i källaren. 

Denna isoleras 
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Köldbryggor längst upp i simhallen. Isolering 

krävs. 

 
 

Otätt dörrparti. 

Nytt dörrparti installeras. 
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3 Kvalitetsnivå 
I det kvalitetssystem som används för att förädla fastighetsbeståndet fås nedan figur. Den mörkgröna 

inre linjen visar utfallet vid statusbesöket. Den ljusgröna linjen visar vart fastigheten ska nå för att 

den ska vara kostnadseffektiv och säkerställa kvaliteterna för verksamheten. De åtgärder som 

föreslås kommer att medföra att målet uppnås. 

• Målnivån är: 4,5 i medeltal 

• Statusnivån idag är: 1,8 i medeltal 

 

4 Ekonomi 

4.1 Sammanställning av investeringsbehov 
Investeringsbehovet beräknas genom nyckeltal och bygger på erfarenhetsvärde om vad varje system 

normalt brukar medföra för investering. 

Sammanfattningsvis krävs det ca 17 mnkr i investeringar nu för att rusta upp fastigheten så att den är 

funktionsduglig och kostnadseffektiv.  

 

0
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Värme

Vatten, spillvatten, sanitet,
avlopp

Ventilation
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Styr och regler
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TABELL 1 INVESTERINGBEHOV 

BYGGNADSÅTGÄRDER Behov Ålder idag (år) 
Bedömd 
kvarvarande 
livslängd (år) 

Antal kvm /st 
Pris / st/kvm 
(kr) 

Pris (kr) 

Takomläggning, utsprång, 
hängrännor, stuprör 

Taket behöver 
läggas om då det 
idag läcker på flera 
platser. 

47 0 3 000 500 1 500 000 

Byte av fönster 

Fönster och 
fönsterpartier som 
ej bytts tidigare 
behöver bytas 

47 0 4 25 000 100 000 

Fasadrenovering 
Det finns en spricka 
i fasaden 

47 0 1 50 000 50 000 

Nytt teknikrum för ventilation 
till sporthallen 

  0 0 1 500 000 500 000 

Isolering av bassängerna 
Källaren är mycket 
varm 

47   1 100 000 100 000 

Isolering av takpåbyggnad   0 0 1000 200 200 000 

Allmän uppfräschning, dvs 
målning, laga hål etc, 
renovera omklädningsrum 
mm 

  47 0 400 2500 1 000 000 

SUMMA           3 450 000 

VENTILATION Behov Ålder idag (år) 
Bedömd 
kvarvarande 
livslängd (år) 

Antal kvm /st 
Pris / st/kvm 
(kr) 

Pris (kr) 

Byte av ventialtionsaggregat 
för badhuset 

Dålig funktion  15 10 1 800 000 800 000 

Byte av ventilationsaggregat 
för sporthallen 

  47 0 1 400 000 400 000 

Ombyggnation av kanaler för 
sporthallen 

  47 0 1 400 000 400 000 

Nytt aggregat för 
omklädningsrum 

  0 0 1 200 000 200 000 

Städning av don och kanaler 
Don och kanaler är 
smutsiga, delar 
behöver bytas ut 

32 0 1 50 000 50 000 

SUMMA           1 850 000 

Utbyte av kylanläggning Behov Ålder idag (år) 
Bedömd 
kvarvarande 
livslängd (år) 

Antal kvm /st 
Pris / st/kvm 
(kr) 

Pris (kr) 

      0     0 

SUMMA           0 

EL Behov Ålder idag (år) 
Bedömd 
kvarvarande 
livslängd (år) 

Antal kvm /st 
Pris / st/kvm 
(kr) 

Pris (kr) 

Modernisering av belysning 
med LED och frånvarostyrning 
i sporthallen 

Stort behov då 
nuvarande 
belysning är original 

47 0 50 3 000 150 000 
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Utbyte av övrig belysning 
Stort behov då 
nuvarande 
belysning är original 

47 0 50 1 500 75 000 

Modernisering av belysning i 
simhallen med LED och 
frånvarostyrningi simhallen 

Stort behov då 
nuvarande 
belysning är original 

47 0 10 12 000 120 000 

Byte av glödlampor till Led 
glödlampor 

Stort behov då 
nuvarande 
belysning är original 

47 0 250 50 12 500 

Solceller 
Bra tak att placera 
solceller på. 

0 30 1 200 2 500 3 000 000 

SUMMA           3 357 500 

VÄRME Behov Ålder idag (år) 
Bedömd 
kvarvarande 
livslängd (år) 

Antal kvm /st 
Pris / st/kvm 
(kr) 

Pris (kr) 

Nya termostater och 
injustering 

Stort behov då 
tekniken är slut 

32 0 4000 100 400 000 

Byta ventiler 
Stort behov då flera 
ventialer ärgat 

40 0 20 4 000 80 000 

Asbest sanering 
I en moderiserad 
fastighet ska det 
inte finnas asbest 

80 0 4000 25 100 000 

Ny värmepump 
Bygga en egen 
värmecentral  

0 25 1 2 500 000 2 500 000 

Nya shuntar till radiatorer och 
golvvärme 

    0 2 50 000 100 000 

SUMMA           3 180 000 

VATTEN&AVLOPP Behov Ålder idag (år) 
Bedömd 
kvarvarande 
livslängd (år) 

Antal kvm /st 
Pris / st/kvm 
(kr) 

Pris (kr) 

Vattensparåtgärder Saknas idag 47 0 40 1500 60 000 

Avloppsrenovering 
Flera avloppsrör 
håller på att spricka 

47 13 4000 200 800 000 

SUMMA           860 000 

STYRNING & MÄTNING Behov Ålder idag (år) 
Bedömd 
kvarvarande 
livslängd (år) 

Antal kvm /st 
Pris / st/kvm 
(kr) 

Pris (kr) 

Modernisering av styr och 
regler 

Saknas idag ett 
modernt system 

47 0 3 150 000 450 000 

SUMMA           450 000 

ÖVRIGT Behov Ålder idag (år) 
Bedömd 
kvarvarande 
livslängd (år) 

Antal kvm /st 
Pris / st/kvm 
(kr) 

Pris (kr) 

Rivning av gamla 
installationer/system 

      4000 100 400 000 

SUMMA           400000 

TOTALSUMMA           
13 547 

500 
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KONSULTARVODE 
Projektering 
projektledning, 
besiktning mm 

        2 032 125 

RISKPÅSLAG 

Risken minimeras ju 
längre fram i 
processen man 
kommer 

        1 354 750 

TOTALSUMMA INKL K & RISK           
16 934 

375 

 

Utöver ovan förslag på åtgärder finns det andra åtgärder som bör beaktas. Tex bör en relining av 

bassängen övervägas eller att bassängen kläs in med rostfri plåt. 

I kalkylen finns det även med ett riskpåslag som används till åtgärder som ännu inte identifierats eller 

om vissa åtgärder blir dyrare än kalkylen visar. Genom att paketera flera olika åtgärder till ett större 

moderniseringsprojekt skapas oftast samordningsvinster och administrationskostnaderna för tex 

upphandling minimeras. 

4.2 Förslag på energieffektiviseringsåtgärder 
I samband med upprustningen är det viktigt att välja produkter och systemlösningar som sänker 

energianvändningen och medför låga tillsyns-, skötsel- och underhållskostnader. Det innebär att det i 

investeringsomfattningen finns med ett flertal åtgärder som kraftigt kommer att sänka 

driftskostnaderna och gör det möjligt att skapa finansieringsutrymme för andra icke lönsamma 

åtgärder. Åtgärderna som föreslås är valda för att minimera totalkostnaderna de närmaste 25 åren, 

inte för att minimera investeringsbeloppet.  

4.3 Analys av driftskostnader 
Vid synen av fastigheterna upptäcktes möjligheter till omfattande energieffektiviseringsåtgärder. 

Uppskattningsvis går det att sänka energikostnaderna med ca 63 % i fastigheten om alla de 

föreslagna åtgärderna genomförs. Effektiviseringen kommer framför allt att uppstå när 

uppvärmningen ändras från oljepanna till värmepump och installation av solceller samt när 

belysningen och ventilationen moderniseras. Med modern belysning, nya shuntgrupper, nya 

ventialtionsaggregat med hög återvinning samt ny styr och regler kommer energianvändningen att 

sjunka markant eftersom styrningen av värme och ventilationen anpassas efter behovet.  

 

TABELL 2 ENERGINYCKELTAL FÖRE PROJEKT 

Energislag Energianvändning kWh Energianvändning per kvm Energikostnad kr 

El 467,9 118 491 316 

Värme 400,5 101 350 510 

SUMMA 868,4 219 841 826 

 

TABELL 3 ENERGINYCKELTAL EFTER PROJEKT 

NYTT LÄGE Före 
Köpt 
Energi 
MWh 

Före 
Köpt Energi 

kr 

Före 
Använd 
Energi 
MWh 

Besparing 
MWh 

Ny 
Använd 
Energi 
MWh 

Ny 
Köpt 
Energi 
MWh 

Ny 
Köpt 
Energi 
kr 

Besparings- 
potential 

procent 

Besparing 
i kr 

El 467,9 491 316 468 80 388 388 407 316 17% 84 000 
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Värme - olja 369 316 910 276 
190 

 0 0 
85% 

316 910 

Värme - VP 32 33 600 96 182 61 63 831 -30 231 

Solceller    251 -251 -251 -264 072  264 072 

SUMMA 868 841 826 840 521 319 197 207 075 77% 634 751 

 

4.4 Energipriser 
I LCC-kalkylerna har följande energipriser använts. 

TABELL 4 ENERGIPRISER I KALKYLERNA 

Energislag Pris Enhet 

El 1050 kr/MWH 

Värme (olja) 860 kr/MWH 

Medel 969 kr/MWH 

 

TABELL 5 EFFEKTIVISERINGAR OCH PRODUKTION VILKEN SÄNKER DEN KÖPTA ENERGIANVÄNDNINGEN  

Efter projekt 
Energislag 

Energi-
användning 
MWH 

Energi-
användning 
per kvm 

Energi-
kostnad 
kr 

El 136,4 34 143 244 

Värme (el till VP) 60,8 15 63 831 

SUMMA 197,2 50 207 075 

 

I LCC-kalkylen antas energikostnaderna stiga med ca 6% per år utifrån energikostnadsutvecklingen 

som kommunen haft de senaste åren. Det är av vikt att sänka den köpta energianvändningen 

maximalt eftersom det i reelle termer ger stort utslag över tiden. Den egen producerade energin blir 

relativt mer värd över tiden när energipriserna stiger.   

4.5 Kalkylränta 
Kommunen har en kalkylränta om 1,5% vilket är i linje med SKL:s rekommendationer som för år 2020 

fastställt kalkylräntan till 1,5 procent. Den är oförändrad jämfört med internräntan avseende år 2019. 

Huvudkällan till räntenivån är Kommuninvests skulddatabas, KI Finans. Analysen visar att de lån som 

omsätts idag ersätts med lån till lägre ränta. Detta innebär att den genomsnittliga 

upplåningskostnaden inte ökar, trots att förväntningarna på marknadsräntan innebär en viss 

uppgång. 

Internräntan ändras enbart i kvarts procentenheter. Internränta för aktuellt år tas fram av SKL:s 

internräntekommitté i februari året innan. I februari 2018 fastställdes internräntan för 2019 till 1,5 

procent. 

4.6 Budget m.h.a K3 och LCC 
Att upprätta en budget med hjälp av K3 och LCC innebär att alla åtgärder som tidigare tagits som 

underhåll nu ska tas upp i balansräkningen som en tillgång och skrivas av varvid resultatet belastas 

med en avskrivningskostnad och en räntekostnad. Därmed kommer stora delar av de resurser som 

idag läggs på underhåll att kunna skäras bort.  

Om ett stort moderniseringsprojekt genomförs kommer budgeten att se ut på följande sätt: 
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TABELL 6 BUDGET FÖRE OCH EFTER ETT PROJEKT 

Bokf nr Post   Nuvarande 
kostnad 

Effektivisering Ny kostnad 

0 Intäkter 0     

30XX Hyra 1094000   1 094 000 

39XX Övrigt 0   0 

0 TOTAL INTÄKT 1094000   1 094 000 

          

0 Driftkostnader 0   0 

4600 Hantverkare, externa 0   0 

          

5020 Elnät 0     

5025 Förbrukningsel 491 316 348 072 143 244 

5030 Fjärrvärme/Värme 350 510 286 679 63 831 

5040 Vatten & Avlopp 47 500 5 000 42 500 

5050 Gas 0   0 

5060 Sopor 0   0 

5065 Städning & Renhållning 280 000   280 000 

5070 Planerat underhåll 585 000 400 000 185 000 

5075 Akut underhåll 89 800 2 000 87 800 

5080 Försäkring 14 000     

5090 Tillsyn 140 000   140 000 

5095 Skötsel (trädgård, snöröjning) 33 700   33 700 

6210 IT/telefon 0   0 

6320 Självrisker vid skada 0   0 

6370 Larm & Bevakning 6 100   6 100 

6375 Larmutryckningar 0   0 

0 0 0   0 

6420 Revision 0   0 

6550 Konsultarvoden 0   0 

6950 Myndighetsavgifter 53 300   53 300 

0 0 0   0 

72XX Personal 0   0 

75XX Arbetsgivaravgifter 0   0 

0 TOTAL DRIFTSKOSTNAD 2 091 226 1 041 751 1 049 475 

0 DRIFTSKOSTNADSANDEL 67% 
 

36% 

0 0     0 

0 Kapitalkostnader     0 

7821 Avskrivningskostnad 796 000 -627 392 1 423 392 

8400 Räntekostnad 213 000 -254 016 467 016 

0 TOTAL KAPITALKOSTNAD 1 009 000 -881 407 1 890 407 

0 0 0   0 

8999 Resultat 3 100 226 160 343 2 939 883 
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År 2018 hade fastigheten en kostnad på 3 100 226 kr och en hyresintäkt på 1 094 000 kr, dvs den 

genererar ett stort underskott. Med en investering på ca 17 mnkr kommer kapitalkostnaderna att 

öka med 881 407 kr medan driftskostnaderna kommer att sjunka med ca 1mnkr. Detta innebär att 

totalkostnaden för fastigheten är lägre redan första året efter moderniseringen. Det innebär att 

kommunens invånare och medarbetare får en betydligt bättre fastighet till lägre kostnad samtidigt 

som klimatpåverkan minskas. 

4.7 LCC för hela anläggningen 
Totalkostnaderna för en fastighet ger den självkostnadshyra som kan tas ut av verksamheterna. 

Genom att beräkna kostnadsutvecklingen för drifts- och kapitalkostnaderna över en längre tid (25 år) 

fås nedan figur. 

 

 

FIGUR 1 LCC FÖR ETT PROJEKT I SIM OCH SPORTHALLEN I LÖNSBODA 

 

Figuren visar att totalkostnaden vid ett projekt är samma första året då ett projekts kapitalkostnader 

matchar de effektiveringar som går att genomföra. Men över 25 år kommer det vara en mycket 

lönsam investering. Orsaken till detta är att energiprisutvecklings påverkan är betydande och att 

räntan minskar vartefter projektet skrivs av. Ett annat sätt att visa detta på är nedan stapeldiagram. 

 

0

1

2

3

4

5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

to
ta

lk
o

st
n

ad
 f

ö
r 

fa
st

ig
h

et
sf

ö
rv

al
tn

in
ge

n
 i

 s
ek

M
ilj

o
n

ta
l

avskrivningstid i år

LCC

UTAN PROJEKT

MED PROJEKT



 

Sida 17 av 17 
 

 

FIGUR 2 TOTALKOSTNADER MED ETT PROJEKT OCH SOM VISAR VILKA BESPARINGAR SOM UPPSTÅR NÄR ETT PROJEKT 

GENOMFÖRS 

Genom att beräkna kostnaderna för fastigheten för de närmaste 25 åren syns det tydligt att det är 

lönsammast att genomföra ett projekt där hela fastigheten moderniseras eftersom 

nettokostnadssänkningen = vinsten uppskattas till 29 mnkr. Att fortsätta utan ett projekt medför 

höga energikostnader och en kraftigt stigande kostnad för akutåtgärder då tex avloppsrören redan 

idag har sprickor. 

Ett stort moderniseringsprojekt kommer alltså innebära att kommunen framgent kan erbjuda 

sportlivet en fin byggnad till fortsatt låg hyresnivå.  
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1 Sammanfattning 
Denna fältstudie har utförts för att Osby kommun ska få veta vad 

som behöver göras för att sim och sporthallen i Lönsboda ska fortsätta 

vara en attraktiv fastighet dit medborgarna vill vallfärda och njuta av 

motion samtidigt som kommunen säkerställer att byggnaden håller i yt-

terligare minst 25 år. 

Simhallen är 45 år gammal och behöver moderniseras ytterligare en 

gång för att säkerställa ett bra inneklimat och hushållning av kommunens 

resurser. Den befintliga utrustningen som nyttjar energi har uppnått sin 

tekniska och ekonomiska livslängd och det är därför viktigt att proaktivt 

starta arbetet med moderniseringen i tid så att verksamheten kan fortgå 

med minimala störningar under entreprenadtiden.  

Med en investering som omfattar ca 16,9 mnkr går det att sänka 

driftkostnaderna med 46,9 mnkr de närmaste 25 åren. Det innebär att 

kommunen kan spara ca 29 mnkr i nettokostnader och kraftfullt sänka 

miljöpåverkan samtidigt som innemiljön förbättras. Åtgärderna som fö-

reslås omfattar både åtgärder med energieffektiviseringskaraktär men 

även åtgärder för att säkerställa kvaliteten och undvika närtida akutåt-

gärder då avloppsrören börjar spricka och tätskikten har gått sönder så 

att det finns fuktskador i byggnaden. 

Då fastigheten utgör ca 3 % av kommunens totala fastighetsbestånd 

är det av stor vikt att en handlingsplan tas fram för att säkerställa även de 

andra 97% av fastigheterna så att även potentialen i dessa fastigheter 

lyfts fram och realiseras. 

2 Mål och syfte med projektet 
Osby kommun har under 2019 anmält sitt intresse för att delta ett 

projekt som heter ” Energieffektiva kommunala fastigheter - värdeskap-

ande fastighetsförvaltning " som Länsstyrelsen i Skåne leder och finan-

sieras av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden, Region Skåne och 

Länsstyrelsen Skåne. Målet med detta projekt är att de deltagande kom-

munerna får: 
1. Kunskap om hur lagar kan tolkas för att skapa de juridiska förut-

sättningarna för att driva ett storskaligt energieffektiseringsar-

betet 

2. En genomgång av sina nyckeltal för energi inom fastighetsbestån-

det för att sina vilka möjligheter det finns att sänka energikostna-

derna 

3. En fältstudie som resulterar i denna rapport som visar hur lagarna 

tillämpas i ett objekt. 
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4. En gemensam utbildningsdag för att lära sig grunderna i hur man 

skapar och realiserar ett storskaligt energieffektivseringsprojekt 

5. En handlingsplan för att varje kommun ska realisera den potential 

som finns. Denna plan kommer att presenteras för politiker och 

tjänstemän. 

  

Projektet tar sitt avstamp i fastighetsekonomi och LCC-kalkylering 

(beräkning av kostnaderna över en livscykel) för att skapa en koppling 

mellan de teoretiska studierna och hur det fungerar i praktiken. Arbetet 

ska ta hänsyn till K3 (komponentavskrivning) då kommunerna måste 

tillämpa detta sedan 2014. Denna fältstudierapport omfattar: 

• Statusbesiktning 

• Sammanställning av investeringsbehov 

• Förslag på effektiviseringsåtgärder 

• Analys av driftskostnader 

• Upprättande av en reinvesteringsbudget med K3 och LCC. 

• Förslag på objektsanpassad hyra 

• Sammanfattning i denna rapport 

3 Allmän information 
Fastighetsägare:  Osby kommun 

Fastighet:  Simhallen i Lönsboda 

Adress:  Tosthultsvägen 19, 280 70 Lönsboda 

Konsult:   ESM AB 

Daniel Svensson 

0768-91 1975 

daniel.svensson@esmanagement.se 

www.esmanagement.se 

  Tomas Nilsson 

0709 – 245 395 

tomas@twn-em.se 

Version:  2019-06-11 

Statusbesök: 2019-05-09 

4 Statusrapport 

4.1 Om fastigheten 
Simhallen har en 25-metersbassäng och en grundare undervisnings-

bassäng. I 25 metersbassängen med 6 banor finns även 1 m och 3 m svik-

mailto:daniel.svensson@esmanagement.se
http://www.esmanagement.se/
mailto:tomas@twn-em.se
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tar. Undervisningsbassängen har varierat djup, det är alltid minst 32 gra-

der varmt i denna bassäng. Sporthallen består av en normalstor tränings-

hall med läktare och fyra omklädningsrum. Denna har byggts om med 

nytt högre tak för att klara de krav som finns i innebandyligan.  

4.2 Fastighetsavdelningens mål 
För att kunna erbjuda lokaler för verksamheternas behov behöver 

kommunen veta: 

• Vad behöver göras för att fastigheten ska vara funktionsduglig de 

närmaste 25 åren? 

• Vad behöver genomföras på kort sikt för att säkerställa rätt kvali-

tetsnivån? 

• Vad kan göras för att förbättra driftsekonomin och totalekono-

min? 

• Hur kommer totalkostnaden att påverkas och därmed hyran? 

4.3 Areor 
Den totala ytan uppgår till ca 3969 kvm. Byggnaden består av en 

sporthall, en simhall, en källare runt simbassängen samt ytterligare plan 

för driftutrymme och omklädningsrum.  
 

Tabell 1. Ytor av olika definitioner för fastigheten 

BYGGNAD (kvm) 

Atemp   

BRA 3969 

NTA   

BTA   

 

4.4 Kvalitetsnivåer 
För att kunna mäta, följa upp och säkerställa att kommunen 

levererar rätt nivå för vad som är en bra fastighet behöver kommunen 

ett enkelt och effektivt kvalitetssystem för uppföljning och planering av 

sin fastighetsförvaltning. Ett sådant kvalitetssystem saknas idag i 

kommunen varvid förslaget i denna rapport kan nyttjas även för andra 

fastigheter och beståndet som helhet. 

När kommunen fastställt en kvalitetsnivå som de anser ska vara som 

en målbild blir det enklare att diskutera tekniska behov och 

reinvesteringsbehov med hyresgästerna och andra delar av kommunen 

för att uppnå en god och hållbar ekonomi på kort och lång sikt. För utan 

ett enkelt kvalitetsledningssystem blir ofta diskussionerna subjektiva och 

grundar sig inte på fakta.  
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Nedan framgår hur poäng sätts vid statusbedömningen vid 

fältbesöken i fastigheten. För att kunna bedöma att rätt nivå på 

moderniseringen nås har även en målnivå satts. Denna nivå har satts 

utifrån att fastigheten ska vara funktionsduglig och kostnadseffektiv de 

närmaste 25 åren. Genom att sätta en målnivå går det även att sakligt 

argumentera för vad som behöver göras för att säkerställa hushållning av 

kommunens resurser. 

 
Tabell 2 Poängsättning för statusbedömning 

OMRÅDE/POÄNG 1 2 3 4 5 

Värme Bristande nivå på ut-
rustning för vär-
meöverföring. 

Gammal utrustning som nått 
sin ekonomiska och tekniska 
livslängd avseende värme-
växlare, shuntgrupper, vär-
memängdsmätning och ter-
mostater. 

Saknar flera av: 
moderna värme-
växlare, nya 
shuntgrupper, 
värmemängds-
mätning. In-
justering ge-
nomförd senaste 
fyra åren. Nya 
termostater. 

Saknar något av: 
moderna värme-
växlare, nya 
shuntgrupper, 
värmemängds-
mätning. In-
justering ge-
nomförd senaste 
fyra åren. Nya 
termostater. 

Moderna värme-
växlare, nya 
shuntgrupper, 
värmemängds-
mätning. Injuste-
ring genomförd 
senaste fyra 
åren. Nya ter-
mostater. 

Vatten, spillvatten, 
sanitet. Avlopp 

Läckande utrustning 
som är gammal/alt 
dåligt skött. 

Tvågreppsblandare och an-
nan gammal utrustning 

Vattensparut-
rustning på 
tappställen 

Vattensparutrust-
ning på tappstäl-
len och i klosetter 

Vattensparut-
rustning på tapp-
ställen och i klo-
setter samt mät-
ning av varmvat-
ten. 

Ventilation Ventilationen är 
omodern och upp-
fyller inte krav. 

Ventilationen är av F/S typ Ventilationen är 
av annan FT 

Ventilationen är 
av FTX men in-
justeringsproto-
koll saknas och 
har remdrift. 

Ventilationen är 
av FTX, är mo-
dern och injuste-
rad. 

Belysning Flertalet T-12 utan 
styrning 

Flertalet T-8 delvis styrning Flertalet T-5 
med styrning 

Flera energispar-
armaturer 

LED-belysning 
genomgående 
med styrning 

El Bristande nivå på ut-
rustning för el. 

Gammal utrustning som nått 
sin ekonomiska och tekniska 
livslängd avseende el-cen-
traler, kablage och elmätare. 

Saknar flera av: 
nya moderna el 
centraler, nytt 
kablage och el 
mätning. 

Saknar något av: 
nya moderna el 
centraler, nytt 
kablage och el 
mätning. 

Nya moderna el 
centraler, nytt 
kablage och el 
mätning. 

Styr och regler Utrustningen är 
äldre än 15 år. 

Utrustning är äldre än 10 år 
och saknar uppkoppling mot 
överordnat system. 

Utrustning (> 10 
år) som är upp-
kopplad mot 
överordnat sy-
stem 

Utrustning (4–10 
år) som är upp-
kopplad mot 
överordnat sy-
stem 

Ny utrustning 
(max 4 år) som 
är uppkopplad 
mot överordnat 
system 

Byggnadsskal och 
byggtekniska 
åtgärder 

Problem med läck-
ande tak, hängrän-
nor, möglig fasad, 
slitna dörrar, ruttna 
fönster  

Problem inom flera områ-
den inom läckande tak, 
hängrännor, möglig fasad, 
slitna dörrar, ruttna fönster  

Problem med nå-
got område inom 
läckande tak, 
hängrännor, 
möglig fasad, 
slitna dörrar, 
ruttna fönster  

Mindre problem 
som kan åtgärdas 
med mindre in-
sats 

Inga problem, 
bra standard ge-
nomgående. 

Mätning Mätning saknas Mätning sker årsvis Mätning sker 
kvartalsvis och 
följs upp kvar-

talsvis 

Mätning sker må-
nadsvis och korri-
geras mot SMHI:s 

graddagar alt in-
dex 

Mätning sker 
månadsvis och 
korrigeras mot 

utetemperatur 
med regressions-
analys 

Dokumentation Dokumentationen 
är genomgående 
bristfällig. 

Dokumentationen är ge-
nomgående bristfällig. 

Flertalet av föl-
jande saknas: 
OVK protokoll 
är utan anmärk-
ning. Energide-
klaration är ut-
förd. Driftin-
struktioner finns 
tillgängliga. Ar-
betsmoment är 
beskrivna i 
frekvens. 

Något av följande 
saknas: OVK pro-
tokoll är utan an-
märkning. Ener-
gideklaration är 
utförd. Driftin-
struktioner finns 
tillgängliga. Ar-
betsmoment är 
beskrivna i 
frekvens. Ritnigar 
är digitala 

OVK protokoll 
är utan anmärk-
ning. Energide-
klaration är ut-
förd. Driftin-
struktioner finns 
tillgängliga. Ar-
betsmoment är 
beskrivna i 
frekvens. Rit-
nigar är digitala 

Hyresgästens miljö 
och ytskikt invän-
digt 

Problem med slitna 
golv, hål i väggar, 
omålade partier, in-
nerdörrar är sönd-
riga  

Problem inom flera områ-
den med slitna golv, hål i 
väggar, omålade partier, in-
nerdörrar är söndriga 

Problem inom 
något av områ-
dena med slitna 
golv, hål i väg-
gar, omålade 
partier, inner-
dörrar är sönd-
riga 

Mindre problem 
som kan åtgärdas 
med mindre in-
sats 

Inga problem, 
bra standard ge-
nomgående. 
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4.5 Statusbedömning 

4.5.1 Nuvarande status 
Den nuvarande statusen är bedömd enligt tabell 2 och visar på ett 

medelvärde på 1,85 medan målvärdet är bedömt till 4,5 vilket framgår 

av tabell 3 nedan. Ett så pass lågt betyg som 1,75 medför att huset om-

gående kräver insatser.  

Initialt får man ett fint intryck av byggnaden, men vid närmare kon-

troll visar det sig att merparten av den tekniska utrustningen är utsliten 

och borde vara ekonomiskt avskriven sedan länge. Den behöver bytas 

för att säkerställa en driftsäker och kostnadseffektiv fastighetsdrift som 

gör det trivsamt för besökarna att vistas i lokalerna. Värme- och venti-

lationssystem är osedvanligt låg standard (låga poäng) vilket gör att 

energikostnaderna är extra höga. 

Därtill är det dammigt i byggnaden vilket kräver mer städning. 

Husets originalfönster har delvis ersatts med nya fönster, varför inte 

alla fönster ersatts synes märkligt då dessa har höga U-värden.  

Huset har även mindre fuktproblem vilket kräver åtgärder som inte 

kommer att spara energi men krävs för att skadorna ska bli större och 

därmed dyrare att åtgärda. För att få veta vad siffrorna i nedan tabell in-

nebär så se tabell 2 ovan. 

 
Tabell 3 Kvalitetsnivå i Sim- och sporthallen i Lönsboda  

OMRÅDE UTFALL MÅL 

Värme 1 5 

Vatten, spillvatten, sanitet, avlopp 1,5 4 

Ventilation 2,5 5 

Belysning 1,5 5 

El 2 4 

Styr och regler 1 5 

Byggnadsskal och byggtekniska åtgärder 2 4 

Mätning 1 5 

Dokumentation 3 5 

Hyresgästens miljö och ytskikt invändigt 2 4 

Medel 1,75 4,5 

 

Ett annat sätt att visa utfallet av statuskontrollen är nedan spindeldia-

gram som visar differensen mellan en hushållsam och effektiv byggnad 

och dagens status.  
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Figur 1 Statusros för sim- och sporthallen i Lönsboda 

Differensen mellan den orangea och den blåa linjen i statusrosen vi-

sar att fastigheten är i stort behov av modernisering. Tex har sporthallen 

fått ett nytt tak utan att isolering av taket gjorts. Något nytt ventilations-

system har heller inte byggts vilket borde vara ett krav enligt BBR (Bo-

verkets Bygg Regler) vilket förklarar de höga energikostnaderna. Utifrån 

de relativt få timmar per år som anläggningen används så är energian-

vändningen 300 procent högre än en modern villa per år. 

4.5.2 Exempel på status 
För att exemplifiera hur det ser ut i fastigheterna har vi valt ut några 

av de 200 foton som tagits under statuskontrollen och kommenterat 

dem nedan.  

 

 

Taket läcker varvid fukt rin-

ner ner i undertaket i en-

trén.  
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Till och frånluftsdon sitter i 

taket vilket kortsluter luft-

strömmarna. Det medför att 

lite av friskluften når ner till 

golvet där barnen gymnasti-

serar. I taket sitter omodern 

och energi-slösande belys-

ning med kostsam skötsel. 

  

 

Hela byggnadens styr- och 

reglerutrustning är omo-

dern. Detta innebär att det 

saknas reservdelar och ser-

vicepersonal som kan laga 

den om den går sönder. Ut-

rustningen går inte att styra 

anläggningen på ett optimalt 

sätt. Fastighetsavdelningen 

och dess personal kan inte 

övervaka och få larm på di-

stans. Hela styr- och regler-

utrustningen behöver bytas 

ut och ersättas med modern 

som medför ett effektivt ar-

betssätt. 

  

 

På toaletterna sitter det 

tvågreppsblandare. Dessa 

behöver bytas till engrepps-

blandare 

  

 

Toaletter, duschrum och 

omklädningsrum behöver 

moderniseras. Spegeln behö-

ver bytas. 
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Spricka i tegelfasaden behö-

ver åtgärdas för att undvika 

fuktproblem. 

  

 

Flertalet dörrar behöver by-

tas. 

 

  

 

Flera ventiler har ärgat och 

behöver bytas ut så att de 

fungerar. 

  

 

Shuntgrupper är gamla och 

behöver bytas.  
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Taket är lagat men läcker. 

Livslängden för takpappen 

har uppnåtts och behöver 

bytas. I samband med byte 

ska tilläggsisolering göras. 

På taket kan sedan solceller 

placeras.  

 

  

 

Ventilationen för sporthallen 

består av från och tilllufts-

ventilation utan återvinning. 

Tilluften värmer hela sport-

hallen. Detta sätt att venti-

lera och värme upp en 

sporthall är synnerligen inef-

fektivt och behöver därför 

byggas om. Nytt vential-

tionsaggregat placeras i ett 

nytt teknikrum.  

  

 

När sporthallen fick nytt tak 

isolerades inte det gamla ta-

ket. Frånluftskanalen för-

längdes och samma gamla 

och energislukande fläkt 

flyttades upp på det nya ta-

ket. 

  

 

I byggnaden finns mestadels 

gammal belysning vars lys-

rör behöver bytas vartannat 

år. Med modern och energi-

snål LED belysning slipper 

man byta lysrör på ca 15 år 

vilket både sparar energi och 

arbets- och materialkostnad. 

  



 

14 

 

Golven i simhall och om-

klädningsrum är genomgå-

ende nedslitna och behöver 

läggas om. 

  

 

I källaren hänger rör i ros-

tiga pinnar som om de rostar 

sönder kan medföra rör-

brott. Rören behöver sane-

ras från asbest och hängas 

om. 

  

 

 

Dörrparti som är otätt och 

har högt U-värde. 

Nya dörrpartier installeras. 
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Bassängen är oisolerad vilket 

gör att värme läcker till käl-

laren. 

Bassängerna behöver isoleras 

  

 
 

 

Undervisningsbassängen är 

ännu varmare vilket ger 

höga väggtemperaturer i käl-

laren. Denna isoleras 
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Köldbryggor längst upp i 

simhallen. Isolering krävs. 

 
 

 

Otätt dörrparti. 

Nytt dörrparti installeras. 

 



 

17 

4.6 Förslag på komponentindelning  
Uppdraget går ut på att utreda vad som behöver genomföras för att 

fastigheterna ska vara brukbar för ytterligare 30 år. Därför kommer ne-

dan avskrivningslängder(intervall) att väljas. Dock kommer högst 50 år 

att tillämpas för alla komponentgrupper då värdet av investeringarna i 

fastigheten ska vara ”förbrukade” om 50 år. Då återstår bara värdet av 

marken.  

1. Mark  

2. Markbyggnationer (25–50 år)  

3. Stomme och grundkonstruktioner (100 år)  

4. Yttertak (30 år)  

5. Utvändiga huskompletteringar (40–50 år)  

6. Fasader (40–80 år)  

7. Fönster och dörrar (50 år)  

8. Inre rumsbildande byggdelar och huskompletteringar (50 år)  

9. Invändiga ytskikt (15 år)  

10. Inredning (15–20 år)  

11. Våtrum (25–35 år)  

12. Vitvaror (15 år)  

13. VA-, VVS-, Kyl, och processmediesystem (25–30 år)  

14. Styr- och övervakningssystem (15 år)  

15. Ledningssystem VA (50 år)  

16. El- och telesystem (40 år)  

17. Transportsystem (25 år)  

18. Restpost  

4.7 Sammanställning av investeringsbehov 
Investeringsbehovet beräknas genom nyckeltal och bygger på erfa-

renhetsvärde om vad varje system normalt brukar medföra för investe-

ring. 

Sammanfattningsvis krävs det ca 17 mnkr i investeringar nu för att 

rusta upp fastigheten så att den är funktionsduglig och kostnadseffektiv.  

 
Tabell 4 Investeringbehov 

BYGGNADSÅT-
GÄRDER 

Behov 
Ålder idag 
(år) 

Bedömd 
kvarva-
rande livs-
längd (år) 

Antal kvm 
/st 

Pris / 
st/kvm 
(kr) 

Pris (kr) 

Takomläggning, ut-
språng, hängrännor, 
stuprör 

Taket behö-
ver läggas om 
då det idag 
läcker på 
flera platser. 

47 0 3 000 500 1 500 000 

Byte av fönster 

Fönster och 
fönsterpartier 
som ej bytts 
tidigare behö-
ver bytas 

47 0 4 25 000 100 000 
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Fasadrenovering 
Det finns en 
spricka i fasa-
den 

47 0 1 50 000 50 000 

Nytt teknikrum för 
ventilation till 
sporthallen 

  0 0 1 500 000 500 000 

Isolering av bassäng-
erna 

Källaren är 
mycket varm 

47   1 100 000 100 000 

Isolering av takpå-
byggnad 

  0 0 1000 200 200 000 

Allmän uppfräsch-
ning, dvs målning, 
laga hål etc, reno-
vera omklädnings-
rum mm 

  47 0 400 2500 1 000 000 

SUMMA           3 450 000 

VENTILATION Behov 
Ålder idag 
(år) 

Bedömd 
kvarva-
rande livs-
längd (år) 

Antal kvm 
/st 

Pris / 
st/kvm 
(kr) 

Pris (kr) 

Byte av vential-
tionsaggregat för 
badhuset 

Dålig funkt-
ion  

15 10 1 800 000 800 000 

Byte av ventilat-
ionsaggregat för 
sporthallen 

  47 0 1 400 000 400 000 

Ombyggnation av 
kanaler för sporthal-
len 

  47 0 1 400 000 400 000 

Nytt aggregat för 
omklädningsrum 

  0 0 1 200 000 200 000 

Städning av don och 
kanaler 

Don och ka-
naler är 
smutsiga, de-
lar behöver 
bytas ut 

32 0 1 50 000 50 000 

SUMMA           1 850 000 

Utbyte av kylan-
läggning 

Behov 
Ålder idag 
(år) 

Bedömd 
kvarva-
rande livs-
längd (år) 

Antal kvm 
/st 

Pris / 
st/kvm 
(kr) 

Pris (kr) 

      0     0 

SUMMA           0 

EL Behov 
Ålder idag 
(år) 

Bedömd 
kvarva-
rande livs-
längd (år) 

Antal kvm 
/st 

Pris / 
st/kvm 
(kr) 

Pris (kr) 

Modernisering av 
belysning med LED 
och frånvarostyr-
ning i sporthallen 

Stort behov 
då nuvarande 
belysning är 
original 

47 0 50 3 000 150 000 

Utbyte av övrig be-
lysning 

Stort behov 
då nuvarande 
belysning är 
original 

47 0 50 1 500 75 000 

Modernisering av 
belysning i simhal-
len med LED och 
frånvarostyrningi 
simhallen 

Stort behov 
då nuvarande 
belysning är 
original 

47 0 10 12 000 120 000 
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Byte av glödlampor 
till Led glödlampor 

Stort behov 
då nuvarande 
belysning är 
original 

47 0 250 50 12 500 

Solceller 
Bra tak att 
placera sol-
celler på. 

0 30 1 200 2 500 3 000 000 

SUMMA           3 357 500 

VÄRME Behov 
Ålder idag 
(år) 

Bedömd 
kvarva-
rande livs-
längd (år) 

Antal kvm 
/st 

Pris / 
st/kvm 
(kr) 

Pris (kr) 

Nya termostater 
och injustering 

Stort behov 
då tekniken 
är slut 

32 0 4000 100 400 000 

Byta ventiler 
Stort behov 
då flera ven-
tialer ärgat 

40 0 20 4 000 80 000 

Asbest sanering 

I en moderi-
serad fastig-
het ska det 
inte finnas as-
best 

80 0 4000 25 100 000 

Ny värmepump 
Bygga en 
egen värme-
central  

0 25 1 2 500 000 2 500 000 

Nya shuntar till ra-
diatorer och golv-
värme 

    0 2 50 000 100 000 

SUMMA           3 180 000 

VATTEN&AV-
LOPP 

Behov 
Ålder idag 
(år) 

Bedömd 
kvarva-
rande livs-
längd (år) 

Antal kvm 
/st 

Pris / 
st/kvm 
(kr) 

Pris (kr) 

Vattensparåtgärder Saknas idag 47 0 40 1500 60 000 

Avloppsrenovering 
Flera avlopps-
rör håller på 
att spricka 

47 13 4000 200 800 000 

SUMMA           860 000 

STYRNING & 
MÄTNING 

Behov 
Ålder idag 
(år) 

Bedömd 
kvarva-
rande livs-
längd (år) 

Antal kvm 
/st 

Pris / 
st/kvm 
(kr) 

Pris (kr) 

Modernisering av 
styr och regler 

Saknas idag 
ett modernt 
system 

47 0 3 150 000 450 000 

SUMMA           450 000 

ÖVRIGT Behov 
Ålder idag 
(år) 

Bedömd 
kvarva-
rande livs-
längd (år) 

Antal kvm 
/st 

Pris / 
st/kvm 
(kr) 

Pris (kr) 

Rivning av gamla in-
stallationer/system 

      4000 100 400 000 

SUMMA           400000 

TOTALSUMMA           13 547 500 

KONSULTAR-
VODE 

Projektering 
projektled-
ning, besikt-
ning mm 

        2 032 125 
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RISKPÅSLAG 

Risken mini-
meras ju 
längre fram i 
processen 
man kommer 

        1 354 750 

TOTALSUMMA 
INKL K & RISK 

          16 934 375 

 

Utöver ovan förslag på åtgärder finns det andra åtgärder som bör be-

aktas. Tex bör en relining av bassängen övervägas eller att bassängen 

kläs in med rostfri plåt. 

I kalkylen finns det även med ett riskpåslag som används till åtgärder 

som ännu inte identifierats eller om vissa åtgärder blir dyrare än kalky-

len visar. Genom att paketera flera olika åtgärder till ett större moderni-

seringsprojekt skapas oftast samordningsvinster och administrationskost-

naderna för tex upphandling minimeras. 

4.8 Förslag på energieffektiviseringsåtgärder 
I samband med upprustningen är det viktigt att välja produkter och 

systemlösningar som sänker energianvändningen och medför låga till-

syns-, skötsel- och underhållskostnader. Det innebär att det i investe-

ringsomfattningen finns med ett flertal åtgärder som kraftigt kommer 

att sänka driftskostnaderna och gör det möjligt att skapa finansieringsut-

rymme för andra icke lönsamma åtgärder. Åtgärderna som föreslås är 

valda för att minimera totalkostnaderna de närmaste 25 åren, inte för att 

minimera investeringsbeloppet.  

4.9 Analys av driftskostnader 
Vid synen av fastigheterna upptäcktes möjligheter till omfattande 

energieffektiviseringsåtgärder. Uppskattningsvis går det att sänka ener-

gikostnaderna med ca 63 % i fastigheten om alla de föreslagna åtgär-

derna genomförs. Effektiviseringen kommer framför allt att uppstå när 

uppvärmningen ändras från oljepanna till värmepump och installation av 

solceller samt när belysningen och ventilationen moderniseras. Med mo-

dern belysning, nya shuntgrupper, nya ventialtionsaggregat med hög 

återvinning samt ny styr och regler kommer energianvändningen att 

sjunka markant eftersom styrningen av värme och ventilationen anpassas 

efter behovet.  

 
Tabell 5 Energinyckeltal före projekt 

Ener-
gislag 

Energianvändning 
kWh 

Energianvändning 
per kvm 

Energikostnad 
kr 

El 467,9 118 491 316 

Värme 400,5 101 350 510 

SUMMA 868,4 219 841 826 

 
Tabell 6 Energinyckeltal efter projekt 



 

21 

NYTT LÄGE Före 
Köpt 
Energi 
MWh 

Före 
Köpt 
Energi 
kr 

Före 
Använd 
Energi 
MWh 

Be-
spar-
ing 
MWh 

Ny 
Använd 
Energi 
MWh 

Ny 
Köpt 
En-
ergi 
MWh 

Ny 
Köpt 
Energi 
kr 

Be-
spar-
ings- 
po-
ten-
tial 
pro-
cent 

Bespar-
ing i kr 

El 467,9 491 316 468 80 388 388 407 316 17% 84 000 

Värme - olja 369 316 910 276 
190 

 0 0 
85% 

316 910 

Värme - VP 32 33 600 96 182 61 63 831 -30 231 

Solceller    251 -251 -251 -264 072  264 072 

SUMMA 868 841 826 840 521 319 197 207 075 77% 634 751 

 

4.10 Energipriser 
I LCC-kalkylerna har följande energipriser använts. 

Tabell 7 Energipriser i kalkylerna 

Energislag Pris Enhet 

El 1050 kr/MWH 

Värme (olja) 860 kr/MWH 

Medel 969 kr/MWH 

 
Tabell 8 Effektiviseringar och produktion vilken sänker den köpta energian-
vändningen 

Efter projekt 
Energislag 

Energi-
använd-
ning MWH 

Energi-
användning 
per kvm 

Energi-
kostnad 
kr 

El 136,4 34 143 244 

Värme (el till VP) 60,8 15 63 831 

SUMMA 197,2 50 207 075 

 

I LCC-kalkylen antas energikostnaderna stiga med ca 6% per år uti-

från energikostnadsutvecklingen som kommunen haft de senaste åren. 

Det är av vikt att sänka den köpta energianvändningen maximalt ef-

tersom det i reelle termer ger stort utslag över tiden. Den egen produ-

cerade energin blir relativt mer värd över tiden när energipriserna sti-

ger.   

4.11 Kalkylränta 
Kommunen har en kalkylränta om 1,5% vilket är i linje med SKL:s 

rekommendationer som för år 2020 fastställt kalkylräntan till 1,5 pro-

cent. Den är oförändrad jämfört med internräntan avseende år 2019. 

Huvudkällan till räntenivån är Kommuninvests skulddatabas, KI Fi-

nans. Analysen visar att de lån som omsätts idag ersätts med lån till lägre 

ränta. Detta innebär att den genomsnittliga upplåningskostnaden inte 

ökar, trots att förväntningarna på marknadsräntan innebär en viss upp-

gång. 
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Internräntan ändras enbart i kvarts procentenheter. Internränta för 

aktuellt år tas fram av SKL:s internräntekommitté i februari året innan. I 

februari 2018 fastställdes internräntan för 2019 till 1,5 procent. 

4.12 Budget m.h.a K3 och LCC 
Att upprätta en budget med hjälp av K3 och LCC innebär att alla åt-

gärder som tidigare tagits som underhåll nu ska tas upp i balansräk-

ningen som en tillgång och skrivas av varvid resultatet belastas med en 

avskrivningskostnad och en räntekostnad. Därmed kommer stora delar 

av de resurser som idag läggs på underhåll att kunna skäras bort.  

Om ett stort moderniseringsprojekt genomförs kommer budgeten 

att se ut på följande sätt: 

 
Tabell 9 Budget före och efter ett projekt 

Bokf nr Post   Nuvarande 
kostnad 

Effektivis-
ering 

Ny 
kostnad 

0 Intäkter 0     

30XX Hyra 1094000   1 094 000 

39XX Övrigt 0   0 

0 TOTAL INTÄKT 1094000   1 094 000 

          

0 Driftkostnader 0   0 

4600 Hantverkare, externa 0   0 

          

5020 Elnät 0     

5025 Förbrukningsel 491 316 348 072 143 244 

5030 Fjärrvärme/Värme 350 510 286 679 63 831 

5040 Vatten & Avlopp 47 500 5 000 42 500 

5050 Gas 0   0 

5060 Sopor 0   0 

5065 Städning & Renhållning 280 000   280 000 

5070 Planerat underhåll 585 000 400 000 185 000 

5075 Akut underhåll 89 800 2 000 87 800 

5080 Försäkring 14 000     

5090 Tillsyn 140 000   140 000 

5095 Skötsel (trädgård, snöröjning) 33 700   33 700 

6210 IT/telefon 0   0 

6320 Självrisker vid skada 0   0 

6370 Larm & Bevakning 6 100   6 100 

6375 Larmutryckningar 0   0 

0 0 0   0 

6420 Revision 0   0 

6550 Konsultarvoden 0   0 

6950 Myndighetsavgifter 53 300   53 300 

0 0 0   0 
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72XX Personal 0   0 

75XX Arbetsgivaravgifter 0   0 

0 TOTAL DRIFTSKOSTNAD 2 091 226 1 041 751 1 049 475 

0 DRIFTSKOSTNADSANDEL 67% 
 

36% 

0 0     0 

0 Kapitalkostnader     0 

7821 Avskrivningskostnad 796 000 -627 392 1 423 392 

8400 Räntekostnad 213 000 -254 016 467 016 

0 TOTAL KAPITALKOSTNAD 1 009 000 -881 407 1 890 407 

0 0 0   0 

8999 Resultat 3 100 226 160 343 2 939 883 

 

År 2018 hade fastigheten en kostnad på 3 100 226 kr och en hyresin-

täkt på 1 094 000 kr, dvs den genererar ett stort underskott. Med en in-

vestering på ca 17 mnkr kommer kapitalkostnaderna att öka med 881 

407 kr medan driftskostnaderna kommer att sjunka med ca 1mnkr. 

Detta innebär att totalkostnaden för fastigheten är lägre redan första året 

efter moderniseringen. Det innebär att kommunens invånare och med-

arbetare får en betydligt bättre fastighet till lägre kostnad samtidigt som 

klimatpåverkan minskas. 

4.13 LCC för hela anläggningen 
Totalkostnaderna för en fastighet ger den självkostnadshyra som kan 

tas ut av verksamheterna. Genom att beräkna kostnadsutvecklingen för 

drifts- och kapitalkostnaderna över en längre tid (25 år) fås nedan figur. 

 

 
Figur 2 LCC för ett projekt i sim och sporthallen i Lönsboda 

 

Figuren visar att totalkostnaden vid ett projekt är samma första året 

då ett projekts kapitalkostnader matchar de effektiveringar som går att 

genomföra. Men över 25 år kommer det vara en mycket lönsam inve-
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stering. Orsaken till detta är att energiprisutvecklings påverkan är bety-

dande och att räntan minskar vartefter projektet skrivs av. Ett annat sätt 

att visa detta på är nedan stapeldiagram. 

 

 
Figur 3 Totalkostnader med ett projekt och som visar vilka besparingar som 
uppstår när ett projekt genomförs 

Genom att beräkna kostnaderna för fastigheten för de närmaste 25 

åren syns det tydligt att det är lönsammast att genomföra ett projekt där 

hela fastigheten moderniseras eftersom nettokostnadssänkningen = vins-

ten uppskattas till 29 mnkr. Att fortsätta utan ett projekt medför höga 

energikostnader och en kraftigt stigande kostnad för akutåtgärder då tex 

avloppsrören redan idag har sprickor. 

Ett stort moderniseringsprojekt kommer alltså innebära att kommu-

nen framgent kan erbjuda sportlivet en fin byggnad till fortsatt låg hyres-

nivå.  
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Förädling av Osby kommuns fastighetsbestånd 

1 RELEVANTA LAGAR SAMT FÖRORDNINGAR OCH TOLKNING AV DESSA 
Det finns flera lagar och förordningar som kräver ekonomisk hushållsamhet, resurssnålhet och minime-

ring av miljöpåverkan. Några av dessa lagar och paragrafer är sammanställda i detta kapitel. 

1.1 EG-DIREKTIV OM ENERGIEFFEKTIVISERING 
Energieffektiviseringsdirektivet EN 2012/27/EU definierar ett förädlingsprojekt med följande text: ”den 

fysiska vinst, nytta eller fördel som erhålls genom en kombination av energi med energieffektiv teknik 

eller åtgärder, som kan inbegripa den drift, det underhåll och den kontroll som krävs för tillhandahållan-

det av tjänsten, som tillhandahålls på grundval av ett avtal och under normala förhållanden påvisats led 

till kontrollerbar och mätbar eller uppskattningsbar förbättrad energieffektivitet och/eller primärenergi-

besparing”  

1.2 KOMMUNALLAGEN  
Kommunallagen (2017:725) reglerar att en kommun kan gå med ett litet överskott över en konjunkturcy-

kel1 men ska inte eftersträva vinst då verksamheten ska vara självkostnadsfinansierade. I Kommunallagen2 

står det även att kommuner ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Kommuner ska förvalta 

sina medel på ett sådant sätt att krav på god avkastning och betryggande säkerhet kan tillgodoses. 

Att inte genomföra ett effektiviseringsprojekt medför alltså att kommunen fortsätter slösa pengar som i sin 

tur ger försämrat ekonomiskt resultat och minskad soliditet – detta är alltså inte förenligt med Kommunalla-

gen. 

När onödiga driftskostnader omvandlas till kapitalkostnader via re-investeringar minskar driftskostnaderna 

och kapitalkostnaderna ökar. Genom minskad räntekostnad över tiden och minskade akutkostnader i driften 

kommer detta leda till förbättrat resultat. Då resultatet förbättras även det egna kapitalet i balansräkningen 

varmed soliditeten förbättras. 

När en offentlig fastighetsägare växlar sina onödiga driftskostnader mot värdeskapande kapitalkostnader föl-

jer kommunen Kommunallagen. 

1.3 LAG OM KOMMUNAL BOKFÖRING OCH REDOVISNING 
En kommuns ekonomiska styrning regleras av Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning. För 

att få hjälp att tolka dessa lagar finns Rådet3 för kommunal redovisning som tar fram tex olika policys för hur 

en kommun ska tolka begrepp som investering och hur en kommun ska skriva av sina tillgångar. ”I slutet av 

2013 bestämde Rådet för kommunal redovisning (RKR) att förvaltningar i kommuner och landsting från och 

med 2014 måste använda komponentredovisning vid redovisning av sina materiella anläggningstillgångar. 

 
1 Kommunallagen (2017:725) 11 kap §12 
2 Kommunallagen (2017:725) 11 kap §1 och §2 
3 www.rkr.se 
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Detta var ett steg i arbetet med att harmonisera redovisningen med den som gäller för bolag där bokförings-

nämnden redan året innan beslutat om användning av komponentredovisning” 4. 

Att bokföra reinvesteringar som kostnader är inte tillåtet. Det är inte heller frivilligt att tillämpa K3 utan kom-

munen måste redovisa på rätt sätt. Grunden för att lyckas med att sluta slösa pengar på onödiga driftskostna-

der är att förstå och tillämpa bokföringsparagraferna så att fakturorna bokförs på rätt sätt!  

För detta arbete krävs att kommunen har riktlinjer för vilka avskrivningstider kommunen ska tillämpa igenom 

hela sitt projekt. Dessa riktlinjer behöver vara något flexibla så att kommunen kan anpassa dem efter varje 

delprojekt som ska göras. 

1.4 LAG OM ENERGI 
Många kommuner har satt sina energieffektiviseringsmål så att de ska uppnås år 2020. Detta följer av ett 

gammalt statligt krav som innebar att 20% skulle uppnås till 2020. Detta mål är sedan 2016 justerat vilket nu 

lyder ”Sverige ska år 2030 ha 50 procent effektivare energianvändning jämfört med 2005. Målet uttrycks i 

termer av tillförd energi i relation till BNP5”. Det finns därtill ett långsiktigare mål som föreskriver en 85% 

minskning av utsläppen till år 2045 samt en ny lag6 som reglerar detta. 

Att sätta miljömål utan ekonomisk kunskap är olyckligt eftersom man då sällan kan tillsätta de resurser som 

krävs för att uppnå målen. Kommunala miljöplaner saknar de oftast realistiska mål – målen är så lågt satta att 

de inte ens går att följa upp för bruset av störningar i mätningarna. Ett betydligt bättre mål är: ”Vi ska genom-

föra alla lönsamma och nödvändiga effektiviseringsåtgärder så snabbt och smidigt som möjligt”. Men då 

måste kommunen veta vad som är lönsamt och nödvändigt. 

1.5 PLAN OCH BYGGLAGEN OCH BOVERKETS BYGGREGLER 
I plan och bygglagen (2010:900) framgår det att en kommuns fastigheter ska underhållas och vara energief-

fektiva7. ”Ett byggnadsverk ska ha de tekniska egenskaper som är väsentliga i fråga om energihushållning och 

värmeisolering. Kraven i 4 § ska uppfyllas på så sätt att de 1. uppfylls vid nybyggnad, ombyggnad och annan 

ändring av en byggnad än ombyggnad, och 2. med normalt underhåll kan antas komma att fortsätta att vara 

uppfyllda under en ekonomiskt rimlig livslängd.” 

Boverkets tar fram flera olika föreskrifter och allmänna råd varav den om fastställande av byggnadens energi-

användning vid normalt brukande och ett normalår, BEN BFS 2016:12 med ändringar till och med BFS 2017:68 

är viktig att känna till om man arbeta med energieffektivisering. 

En fastighetsägare ska se till att alla de byggnader man äger underhålls så att byggnaden fungerar under sin 

livslängd. Det krävs även att en fastighetsägare har kontroll på sin energianvändning. 

 
4 Komponentredovisning av fastigheter i förvaltningar, Sveriges Kommuner och Landsting, 2014. 
5 http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/11/overenskommelse-om-sveriges-mal-for-energieffektivi-
sering/ 
6 Klimatlag (2017:720) 

7 Plan och Bygglagen (2010:900) 8 kap §4 och §5 
8 https://www.boverket.se/Resources/constitutiontextstore/BEN/xml/Konsoliderad_BEN_BFS_2016_12.pdf 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20100900.htm
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1.6 MILJÖBALKEN 
I Miljöbalken9 står det att ”Alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd skall hushålla med råvaror 

och energi samt utnyttja möjligheterna till återanvändning och återvinning. I första hand skall förnybara 

energikällor användas.” I Miljöbalken10 framgår det att bästa möjliga teknik ska användas vid yrkesmässig 

verksamhet så långt det inte är orimligt. Verksamhetsutövaren ska ha kunskap om vad som är bästa möjliga 

teknik. I Sverige ska bästa möjliga teknik användas vid yrkesmässig verksamhet så långt det inte är orimligt. 

Miljöbalken (1998:808) reglerar att en fastighetsförvaltning ska arbeta aktivt med att minimera sin miljöpå-

verkan. Det finns ett kunskapskrav som innebär att ”de som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet 

eller vidta en åtgärd skall skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens 

art och omfattning för att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet”11. Det finns sär-

skilda krav på att åtgärder ska utföras så att ”särskild hänsyn tas till nyttan av skyddsåtgärder och andra för-

siktighetsmått jämfört med kostnaderna för sådana åtgärder.”12 Konsekvensen av dessa skrivningar är att 

man ska ha kunskap om vad som ska göras och åtminstone genomföra de lönsamma åtgärderna. 

Det är alltså helt förbjudet enligt Miljöbalken att förstöra miljön om det är ekonomiskt försvarbart att genom-

föra en åtgärd. 

1.7 ARBETSMILJÖ 
Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift ”AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö” ska det finnas resurser 

så att personal ska kunna uppnå mål för arbetet eller hantera krav i arbetet. ”Resurserna kan vara: arbetsme-

toder och arbetsredskap, kompetens och bemanning, rimliga och tydliga mål, återkoppling på arbetsinsats…” 

För att lyckas med att bli en energieffektiv kommun krävs följande: 

• Ordning och reda på sina processer, arkiv, ritningar, beslut osv 

• Arbetsbeskrivningar så att alla vet vad de ska göra 

• Verktyg i form av databaser, kalkylverktyg mm så att man kan arbeta effektivt 

• Utbildning av nyanställda och fortbildning av övriga anställda så att man arbetar på samma sätt och 

med samma verktyg för att arbetet inte ska bli personberoende. 

Med ovan punkter skapas grunden för en organisation som arbetar mot samma mål och där det ges möjlig-

heter att nå de mål som finns uppsatta. 

1.8 RÄTTSFALL 
NJA 2009 s. 194 - Vid prövning av en ansökan om tillstånd till utvidgning av en kraftvärmeanläggning har 

MÖD klassat en panna i anläggningen som samförbränningsanläggning enligt 3 § förordningen 

(2002:1060) om avfallsförbränning och en annan panna som avfallsförbränningsanläggning enligt 

 
9 Miljöbalken (1998:808) 2 kap §5 
10 Miljöbalken (1998:808) 2 kap. 3 och 7 §§ 
11 Miljöbalken (1998:808) 2 kap §2 
12 Miljöbalken (1998:808) 2 kap §7 
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samma paragraf. Sedan EG-domstolen i ett förhandsavgörande förklarat att klassificeringen skulle grun-

das på andra överväganden än dem MÖD hade gjort, har målet återförvisats till MÖD för fortsatt hand-

läggning. 

MÖD 2009:17 (dom 2009-04-07 i mål M 1114-08) – MÖD fann att ett bolags energihushållning bäst bed-

revs genom att kontinuerligt i driften av anläggningarna successivt förbättra hushållningen genom flera 

åtgärder som var för sig var mindre omfattande. Bolaget ålades att årligen till tillsynsmyndigheten redo-

visa en energihushållningsplan med uppgifter om planerade energihushållningsåtgärder och en redovis-

ning av genomförda åtgärder. Tillsynsmyndigheten bemyndigades att föreskriva de villkor om energihus-

hållning som kunde aktualiseras av planen. Sådana villkor kan vara mer långtgående än vad som är lön-

samt från enbart företagsekonomiska utgångspunkter. Vidare fann MÖD att bolagets transporter inte 

gav upphov till sådana effekter i närområdet att det fanns anledning att reglera dem genom villkor i till-

ståndet. 

MÖD 2008:23 (dom 2008-06-26 i mål M 6531-06) – Kostnaden för ombyggnad av en barktork för att till-

varata spillvärme, som annars skulle gå förlorad, har inte ansetts vara rimlig. Även ombyggnaden av ett 

kokeri för att minska energiåtgången ansågs svår att motivera från kostnadssynpunkt. Därtill skulle om-

byggnaden medföra genomgripande förändringar som var svåra att överblicka. 

MÖD 2007:56 (dom 2007-12-18 i mål M 1352-07) – Det har som villkor föreskrivits att förbrukningen av 

energi (elektricitet respektive värme) per ton produkt inte får överskrida vissa värden. MÖD konstate-

rade bl.a. att energihushållning har ett egenvärde och att det i vissa fall kan finnas behov av en reglering 

av energianvändningen utöver den som uppnås med generella styrmedel. Domen överklagades till HD 

som inte meddelade prövningstillstånd. 

MÖD 2007:4 (dom 2007-02-13 i mål M 9927-05) – Miljödomstolen gav i deldom bolaget tillstånd att 

uppföra nytt anriknings- och pelletsverk. Naturvårdsverket överklagade domen och yrkade bl.a. att ener-

gifrågan skulle sättas på prövotid med föreskrift att under prövotiden utreda möjligheter till energieffek-

tivisering. I likhet med Naturvårdsverket ansåg MÖD att hushållningsprincipen i 2 kap. 5 § miljöbalken 

ställer längre gående krav på energihushållning än vad som motsvaras av bolagets arbete enligt PFE 

(Programmet För Energieffektivisering), som är inriktat på åtgärder av företagsekonomiskt intresse. 

MÖD biföll därför Naturvårdsverkets yrkande.  
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Förädling av Osby kommuns fastighetsbestånd 

1 INLEDNING 

Detta dokument fastställer de minimikrav avseende inomhusklimat som ska gälla samt de minimikrav 

avseende luftflöden som skall gälla vid nyinstallation av hela system. Dokumentet definierar även verifi-

eringspunkter och uppföljning av kraven. 

För anläggningar som delvis byggs om/förändras gäller att ljud från ventilation, lufthastigheter i rum och 

luftomsättning ej får försämras jämfört mot de innan entreprenaden rådande nivåerna under verksam-

hetstiderna. Undantag från detta får göras om rådande nivåer överstiger kraven enligt kraven i detta do-

kument. Nivåerna kan då sänka till dessa nivåer. 

Temperaturer nedan avser lufttemperatur i vistelsezon. 

För samtliga nedan angivna börvärden är minvärdet max 2°C under börvärdet under en begränsad tid 

baserat på hastiga klimatförändringar och tröghet i fastighetens klimatsystem. 

2 VERKSAMHETSTIDER 

De generella verksamhetstiderna redovisas nedan, avvikelse på dessa redovisas i respektive hyresavtal. 

Verksamhet Verksamhetstid Verksamhetsdagar 

Förskola 06.00 – 18.00 Mån – Fre 

Skola, klassrum 07.45 - 16.00 Mån – Fre 

Skola, allmänna ut-

rymmen 
07.30 - 16.00 Mån – Fre 

Gymnastiklokal Se resp hyresavtal Se resp hyresavtal 

Äldreboende 00.00 - 24.00 Mån – Sön 

Badhus Se resp hyresavtal Se resp hyresavtal 

Bostäder 00.00 - 24.00 Mån – Sön 

Kontor 07.00 – 17.00 Mån – Fre 

Industrilokal, verk-

stad 
07.00 – 16.00 Mån – Fre 
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3 INOMHUSKLIMAT 

3.1 FÖRSKOLOR 
I tabeller nedan presenteras de min- och börvärden för inomhusklimat som föreskrivs enligt dagens gäl-

lande normer och krav för förskolor. 

Typ av lokal/ 

verksamhet 

Temperatur 

verksamhetstid 

(Celsius) 

Temperatur 

övrig tid 

(Celsius) 

Kommentar 

Förskola    

Lekutrymme/ 

vilrum 

21  19 
 

Matrum/allrum 21  19  

Personalrum 21  19  

 

Tabell 1. Börvärden för inomhustemperatur. 

Inomhustemperaturerna avser uppvärmningssäsong, dock ej i outhyrda lokaler. 

Kraven på inomhustemperaturer gäller bara under verksamhetstid. För luftväxling gäller nivåerna i tabell 

2, nedan. 

Typ av lokal/ 

verksamhet 

l/s l/s, m2 l/s, per-

son 

Kommentar 

Förskola     

Lekutrymme/ 

vilrum 

 T0,35 T7,0 innebär att q=0,35 l/s 

x A + 7 x p (0,4 p/m2) 

Matrum/allrum 
 T0,35 T7,0 innebär att q=0,35 l/s 

x A + 7 x p (0,4 p/m2) 

Personalrum  T5,0   

WC / städ F15    

 

Tabell 2. Minimikrav för luftväxling. 

För att uppleva det dragfritt i vistelsezonen bör lufthastigheten understiga 0,15 (Vinter) och 0,25 (Som-

mar) m/s. 

Kategori Koldioxidhalt, ppm 

Sjukvård 800 

Boende- och livsmiljö 1000 

Arbetslokaler 1000 

Skolor 1000 
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Hygieniska gränsvärdet 5000 

 

Tabell 3. Maxvärden för koldioxidhalt i rumsluft. 

Kraven på maxvärden för koldioxid gäller endast i de fall då verksamheten i aktuellt rum eller lokal ej 

överskrider den dimensionerande lasten för rummet eller för lokalen. Dimensionerande last är antal 

personer och personernas uppehållstider. 

Typ av lokal/verksamhet 
Belysningsstyrka, 

lux 

Förskola  

Lekutrymme 300 

Matrum/allrum/vilrum 200 

Personalrum 200 

 

Tabell 4. Belysningskrav, medelnivå. 

Luxmätning mäts som ett medelvärde av rummets arbetsyta. 

Typ av lokal/verksamhet Ljudnivå, Lpa ( dB ) 

Förskola  

Vilrum, undervisningsrum 30 

Lekrum, kontorsrum, personalrum, samtalsrum 35 

Korridorer, WC/Dusch, Omkl.rum 45 

 

Tabell 5. Krav på ljudnivå från installationer. 

Kraven avser högsta ljudnivåer i möblerade lokaler. 

3.2 SKOLOR 
I tabeller nedan presenteras de min- och börvärden för inomhusklimat som föreskrivs enligt dagens gäl-

lande normer och krav för skolor.  

I tabell nedan presenteras börvärden för inomhustemperaturen i fastigheten. 

Typ av lokal/ 

verksamhet 

Temperatur 

verksamhets-

tid 

Temperatur 

övrig tid 

Kommentar 

Skolor    

Klassrum, grupp-

rum mm 

21 19 
 

Gymnastikhall 17 15 Behovsanpassas efter 

verksamhet 
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Typ av lokal/ 

verksamhet 

Temperatur 

verksamhets-

tid 

Temperatur 

övrig tid 

Kommentar 

Omklädningsrum 

gym 

Korridorer                            

21 

 

19 

19 

 

17 

 

 

Tabell 6. Börvärden för inomhustemperatur. 

Inomhustemperaturerna avser uppvärmningssäsong, dock ej i outhyrda lokaler. 

Kraven på inomhustemperaturer gäller bara under verksamhetstid. 

Typ av lo-

kal/verksamhet 

l/s l/s, m2 l/s, per-

son 

Kommentar 

Skolor     

Klassrum, grupp-

rum mm. 

 T0,35 T7,0  innebär att q=0,35 l/s x A + 

7 x p 

Gymnastikhall   T17,5  

Omklädningsrum 

gym 

 T5,0  
 

WC F20    

Korridor  T0,35   

 

Tabell 7. Minimikrav för luftväxling . 

För att uppleva det dragfritt i vistelsezonen bör lufthastigheten understiga 0,15 (Vinter) och 0,25 (Som-

mar) m/s. 

Kategori Koldioxidhalt, ppm 

Sjukvård 800 

Boende- och livsmiljö 1000 

Arbetslokaler 1000 

Skolor 1000 

Hygieniska gränsvärdet 5000 

 

Tabell 8. Maxvärden för koldioxidhalt i rumsluft. 

Kraven på maxvärden för koldioxid gäller endast i de fall då verksamheten i aktuellt rum eller lokal ej 

överskrider den dimensionerande lasten för rummet eller för lokalen. Dimensionerande last är antal 

personer och personernas uppehållstider. 

Typ av lokal/verksamhet Belysningsstyrka, lux 

Skolor  
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Klassrum, samlingssal 500 

Grupprum, kontorsrum 500 

Lärarrum, personalrum 200 

Gymnastikhall 300-500 

Omklädningsrum, WC/dusch, korri-

dor 
200 

 

Tabell 9. Belysningskrav, medelnivå. 

Luxmätning mäts som ett medelvärde av rummets arbetsyta. 

Typ av lokal/verksamhet Ljudnivå, Lpa ( dB ) 

Skolor  

Klassrum, samlingssal 30 

Grupprum, lärarrum, personalrum, kontorsrum 35 

Gymnastikhall, slöjdsal 40  

Matsal 40 

Omklädningsrum, WC/dusch, korridor 45 

 

Tabell 10. Krav på ljudnivå från installationer. 

 
Kraven avser högsta ljudnivåer i möblerade lokaler. 

3.3 ÄLDREBOENDE 
I tabeller nedan presenteras de min- och börvärden för inomhusklimat som föreskrivs enligt dagens gäl-

lande normer och krav.  

I tabell nedan presenteras börvärden för inomhustemperaturen i fastigheten.  

Typ av lo-

kal/verksamhet 

Temperatur 

verksamhetstid 

Temperatur 

övrig tid 

Kommentar 

Äldreboende    

Boenderum 23 23  

Kök 23 23  

Badrum 23 23  

Övriga lokaler 23 19  

Omklädningsrum 21 19  

 

Tabell 11. Börvärden för inomhustemperatur. 

Inomhustemperaturerna avser uppvärmningssäsong, dock ej i outhyrda lokaler. 
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Kraven på inomhustemperaturer gäller bara under verksamhetstid. 

Typ av lo-

kal/verksamhet 

l/s l/s, m2 l/s, per-

son 
Kommentar 

Äldreboende     

Boenderum  T0,7  Min 4,0 l/s,sovplats 

WC i boenderum F10   avser WC utan dusch, 

F25 l/s för dusch/wc 

Dagrum, allrum   T5,0  

WC allmän F20    

 

Tabell 12. Minimikrav för luftväxling  

 
För att uppleva det dragfritt i vistelsezonen bör lufthastigheten understiga 0,15 (Vinter) och 0,25 (Som-

mar) m/s. 

Kategori Koldioxidhalt, ppm 

Sjukvård 800 

Boende- och livsmiljö 1000 

Arbetslokaler 1000 

Skolor 1000 

Hygieniska gränsvärdet 5000 

 

Tabell 13. Maxvärden för koldioxidhalt i rumsluft. 

Kraven på maxvärden för koldioxid gäller endast i de fall då verksamheten i aktuellt rum eller lokal ej 

överskrider den dimensionerande lasten för rummet eller för lokalen. Dimensionerande last är antal 

personer och personernas uppehållstider som definieras i respektive byggnadsrapport. 

Typ av lokal/verksamhet Belysningsstyrka, lux 

Äldreboende  

Boenderum 200 

Dagrum, allrum 300 

Samlingssal 200 

Hobbylokaler 300 

 

Tabell 14. Belysningskrav, medelnivå. 

 

Luxmätning mäts som ett medelvärde av rummets arbetsyta. 
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Typ av lokal/verksamhet Ljudnivå, Lpa ( dB ) 

Äldreboende  

Boenderum 30 

Dagrum, allrum 30 

Samlingssal 35 

Hobbylokaler 40 

 

Tabell 15. Krav på ljudnivå från installationer. 

 

Kraven avser högsta ljudnivåer i möblerade lokaler. 

3.4 BADHUS 
I tabeller nedan presenteras de min- och börvärden för inomhusklimat som föreskrivs enligt dagens gäl-

lande normer och krav. 

I tabell nedan presenteras börvärden för inomhustemperaturen i fastigheten. 

Typ av lokal/ 

verksamhet 

Temperatur 

verksamhetstid 

Temperatur 

övrig tid 

Kommentar 

Badhus    

Bassänghall 1-2 grader över 

vattentemperatur 

1-2 grader 

över vatten-

temperatur 

RH 50-55%, anpas-

sas efter årstid 

Gymnastikhall 17-18 17 Behovsanpassas ef-

ter verksamhet 

Omklädningsrum 21 19  

 

Tabell 16. Börvärden för inomhustemperatur. 

 

Typ av lo-

kal/verksamhet 

Vattentempera-

tur verksam-

hetstid 

Min / Bör 

Vattentempera-

tur övrig tid 

Min / Bör 

Kommentar 

Badhus XX 28/30 28/30  

Badhus XX 27/29 27/29  

    

 

Tabell 17. Min- och börvärden för vattentemperatur. 

Inomhustemperaturerna avser uppvärmningssäsong, dock ej i outhyrda lokaler. 
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Kraven på inomhustemperaturer gäller bara under verksamhetstid. 

Typ av lo-

kal/verksamhet 

l/s l/s, 

m2 

l/s, per-

son 

Kommentar 

Badhus     

Bassänghall   T15  

Gymnastikhall   T17,5  

Omklädningsrum  T5,0   

 

Tabell 18. Minimikrav för luftväxling. 

För att uppleva det dragfritt i vistelsezonen bör lufthastigheten understiga 0,15-0,20 m/s beroende på 

årstid. 

Kategori Koldioxidhalt, ppm 

Sjukvård 800 

Boende- och livsmiljö 1000 

Arbetslokaler 1000 

Skolor 1000 

Hygieniska gränsvärdet 5000 

 

Tabell 19. Maxvärden för koldioxidhalt i rumsluft 

Kraven på maxvärden för koldioxid gäller endast i de fall då verksamheten i aktuellt rum eller lokal ej 

överskrider den dimensionerande lasten för rummet eller för lokalen. Dimensionerande last är antal 

personer och personernas uppehållstider. 

Typ av lokal/verksamhet Belysningsstyrka, lux 

Badhus  

Bassänghall 300 

Omklädningsrum 200 

Gymnastikhall 300 

 

Tabell 20. Belysningskrav, medelnivå. 

 

Luxmätning mäts som ett medelvärde av rummets arbetsyta. 

Typ av lokal/verksamhet Ljudnivå, Lpa ( dB ) 

Badhus  

Bassänghall 45 

Omklädningsrum 35 
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Gymnastikhall 40 

 

Tabell 21. Krav på ljudnivå från installationer. 

Kraven avser högsta ljudnivåer i möblerade lokaler. 

3.5 PERSONALRUM OCH ARBETSLOKALER 
I tabeller nedan presenteras de min- och börvärden för inomhusklimat som föreskrivs enligt dagens gäl-

lande normer och krav.  

I tabell nedan presenteras börvärden för inomhustemperaturen i fastigheten. 

Typ av lo-

kal/verksamhet 

Temperatur 

verksamhetstid 

Temperatur 

övrig tid 

Kommentar 

Personalrum, Ar-

betslokaler 

21 19 
 

Omklädningsrum 21 19  

Matrum 21 19  

Pentry 21 19  

Vilrum 21 19  

 

Tabell 22. Börvärden för inomhustemperatur. 

Inomhustemperaturerna avser uppvärmningssäsong, dock ej i outhyrda lokaler. 

Kraven på inomhustemperaturer gäller bara under verksamhetstid.  

Typ av lokal/ 

verksamhet 

l/s l/s, m2 l/s, per-

son 

Kommentar 

Personalrum, Ar-

betslokaler 

  
  

Omklädningsrum  T5,0   

Matrum  T5,0   

Pentry F15    

Vilrum  T0,35 +T7,0 innebär att q=0,35 l/s x A + 7 x 

p 

Duschrum med 

fönster 

F15   
Per dusch 

Duschrum utan 

fönster 

F15   
Forcering till 30 l/s.dusch 

WC F15   Per stol 

Städrum  F3,0  Min. 15l/s 
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Tabell 23. Minimikrav för luftväxling . 

För att uppleva det dragfritt i vistelsezonen bör lufthastigheten understiga 0,15-0,20 m/s beroende på 

årstid. 

Kategori Koldioxidhalt, ppm 

Sjukvård 800 

Boende- och livsmiljö 1000 

Arbetslokaler 1000 

Skolor 1000 

Hygieniska gränsvärdet 5000 

 

Tabell 24. Maxvärden för koldioxidhalt i rumsluft. 

Kraven på maxvärden för koldioxid gäller endast i de fall då verksamheten i aktuellt rum eller lokal ej 

överskrider den dimensionerande lasten för rummet eller för lokalen. Dimensionerande last är antal 

personer och personernas uppehållstider. 

Typ av lokal/verksamhet Belysningsstyrka, lux 

Skolor  

Omklädningsrum 200 

Matrum 200 

Pentry 200 

 

Tabell 25. Belysningskrav, medelnivå. 

Luxmätning mäts som ett medelvärde av rummets arbetsyta. 

Typ av lokal/verksamhet Ljudnivå, Lpa ( dB ) 

Skolor  

Omklädningsrum 40 

Matrum 35 

Vilrum 35 

 

Tabell 26. Krav på ljudnivå från installationer. 

Kraven avser högsta ljudnivåer i möblerade lokaler. 

3.6 BOSTÄDER 
I tabeller nedan presenteras de min- och börvärden för inomhusklimat som föreskrivs enligt dagens gäl-

lande normer och krav.  

I tabell nedan presenteras börvärden för inomhustemperaturen i fastigheten. 
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Typ av lokal/ 

verksamhet 

Temperatur 

verksamhetstid 
Temperatur 

övrig tid 
Kommentar 

Bostäder    

Allmänt 21 20 21 i hygienutrymme 

Sovrum 21 20  

Kök 21 20  

 

Tabell 27. Börvärden för inomhustemperatur 

 

Inomhustemperaturerna avser uppvärmningssäsong, dock ej i outhyrda lokaler. 

Kraven på inomhustemperaturer gäller bara under verksamhetstid.  

Typ av lokal/ 

verksamhet 

l/s l/s, 

m2 

l/s, per-

son 

Kommentar 

Bostäder     

Allmänt  T0,35  0,5 oms/h 

Sovrum   T4,0  

Kök F10    

Pentry, kokvrå F15    

WC F10    

Bad- eller 

duschrum med 

öppningsbart 

fönster 

F10   

+1 l/s.m2 över 5m2 

Bad- eller 

duschrum utan 

öppningsbart 

fönster 

F15   

+1 l/s.m2 över 5m2 alternativt F10 

och forcering till F30 l/s 

Soprum  F5,0  Torra sopor F0,35 l/s.m2 

 

Tabell 28. Minimikrav för luftväxling . 

För att uppleva det dragfritt i vistelsezonen bör lufthastigheten understiga 0,15-0,20 m/s beroende på 

årstid. 

Kategori Koldioxidhalt, ppm 

Sjukvård 800 

Boende- och livsmiljö 1000 

Arbetslokaler 1000 

Skolor 1000 
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Hygieniska gränsvärdet 5000 

 

Tabell 29. Maxvärden för koldioxidhalt i rumsluft. 

Kraven på maxvärden för koldioxid gäller endast i de fall då verksamheten i aktuellt rum eller lokal ej 

överskrider den dimensionerande lasten för rummet eller för lokalen. Dimensionerande last är antal 

personer och personernas uppehållstider. 

Typ av lokal/verksamhet Belysningsstyrka, lux 

Bostäder  

Allmänt  

Sovrum  

Kök  

 

Tabell 30. Belysningskrav, medelnivå. 

Luxmätning mäts som ett medelvärde av rummets arbetsyta. 

Typ av lokal/verksamhet Ljudnivå, Lpa ( dB ) 

Bostäder  

Vardagsrum 30 

Sovrum 30 

Kök (grundventilation/ 

forceringsflöde) 
35/45 

 

Tabell 31. Krav på ljudnivå från installationer. 

Kraven avser högsta ljudnivåer i möblerade lokaler. 

3.7 KONTOR 
I tabeller nedan presenteras de min- och börvärden för inomhusklimat som föreskrivs enligt dagens gäl-

lande normer och krav. 

I tabell nedan presenteras börvärden för inomhustemperaturen i fastigheten. 

Typ av lokal/ 

verksamhet 

Temperatur 

verksamhetstid 

Temperatur 

övrig tid 

Kommentar 

Kontor    

Kontorsrum 21 19  

Kontorslandskap 21 19  

Konferensrum 21 19  

 
Tabell 32. Börvärden för inomhustemperatur. 
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Inomhustemperaturerna avser uppvärmningssäsong, dock ej i outhyrda lokaler. 

Kraven på inomhustemperaturer gäller bara under verksamhetstid.  

Typ av lokal/ 

verksamhet 

l/s l/s, m2 l/s, 

per-

son 

Kommentar 

Kontor     

Kontorsrum  T0,35 +T7,0 Normalt T20l/s.p m.h.t. intern-

laster 

Kontorsland-

skap 

 T0,35 T9,0 
Normalt 15-20 l/s.p 

Konferensrum  T0,35 T9,0 Grundventilation T0,35 l/s.m2 

och forcering till T3,85 l/s.m2. 

Korridor T0,35    

WC F15    

 

Tabell 33. Minimikrav för luftväxling . 

För att uppleva det dragfritt i vistelsezonen bör lufthastigheten understiga 0,15 (Vinter) och 0,25 (Som-

mar) m/s. 

Kategori Koldioxidhalt, ppm 

Sjukvård 800 

Boende- och livsmiljö 1000 

Arbetslokaler 1000 

Skolor 1000 

Hygieniska gränsvärdet 5000 

 

Tabell 34. Maxvärden för koldioxidhalt i rumsluft. 

Kraven på maxvärden för koldioxid gäller endast i de fall då verksamheten i aktuellt rum eller lokal ej 

överskrider den dimensionerande lasten för rummet eller för lokalen. Dimensionerande last är antal 

personer och personernas uppehållstider. 

 

Typ av lokal/verksamhet Belysningsstyrka, lux 

Kontor  

Kontorsrum 500 

Kontorslandskap 300 

Konferensrum 500 

 

Tabell 35. Belysningskrav, medelnivå. 
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Luxmätning mäts som ett medelvärde av rummets arbetsyta. 

Typ av lokal/verksamhet Ljudnivå, Lpa ( dB ) 

Kontor  

Kontorsrum 35 

Kontorslandskap 40 

 

Tabell 36. Krav på ljudnivå från installationer. 

 

Kraven avser högsta ljudnivåer i möblerade lokaler. 

3.8 INDUSTRILOKALER OCH VERKSTÄDER 
I tabeller nedan presenteras de min- och börvärden för inomhusklimat som föreskrivs enligt dagens gäl-

lande normer och krav. 

I tabell nedan presenteras börvärden för inomhustemperaturen i fastigheten.  

Typ av lokal/ 

verksamhet 

Temperatur 

verksamhetstid 

Temperatur 

övrig tid 

Kommentar 

Industri, verkstad    

Kontorsrum 20-21 19  

Konferensrum 20-21 19  

Produktionsyta, 

verkstad 

20-21 19 Vid stillasittande, fysiskt 

mindre ansträngande ar-

bete 

Produktionsyta, 

verkstad 

16 14 Vid rörligt eller fysiskt 

mera ansträngande ar-

bete 

 

Tabell 37. Börvärden för inomhustemperatur. 

Inomhustemperaturerna avser uppvärmningssäsong, dock ej i outhyrda lokaler. 

Kraven på inomhustemperaturer gäller bara under verksamhetstid.  

Typ av lokal/ 

verksamhet 

l/s l/s, m2 l/s, per-

son 
Kommentar 

Industri, verkstad     

Kontorsrum  T0,35 +T7,0  

Konferensrum  T0,35 T9,0 Grundventilation T0,35 l/s.m2 

och forcering till T3,85 l/s.m2. 
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Typ av lokal/ 

verksamhet 

l/s l/s, m2 l/s, per-

son 
Kommentar 

Produktionsyta, 

verkstad 

   Anpassas till typ av verksam-

het 

Korridor T0,35    

WC F15    

 

Tabell 38. Minimikrav för luftväxling. 

För att uppleva det dragfritt i vistelsezonen bör lufthastigheten understiga 0,15-0,20 m/s beroende på 

årstid. 

Kategori Koldioxidhalt, ppm 

Sjukvård 800 

Boende- och livsmiljö 1000 

Arbetslokaler 1000 

Skolor 1000 

Hygieniska gränsvärdet 5000 

 

Tabell 39. Maxvärden för koldioxidhalt i rumsluft. 

Kraven på maxvärden för koldioxid gäller endast i de fall då verksamheten i aktuellt rum eller lokal ej 

överskrider den dimensionerande lasten för rummet eller för lokalen. Dimensionerande last är antal 

personer och personernas uppehållstider. 

Typ av lokal/verksamhet Belysningsstyrka, lux 

Industri, verkstad  

Kontorsrum 500 

Kontorslandskap 300 

Konferensrum 500 

Produktionsyta, verkstad Anpassas till typ av verksam-

het 

 

Tabell 40. Belysningskrav, medelnivå. 

Luxmätning mäts som ett medelvärde av rummets arbetsyta. 

Typ av lokal/verksamhet Ljudnivå, Lpa ( dB ) 

Industri, verkstad  

Kontorsrum 40 

Kontorslandskap 40 

Produktionsyta, verkstad 55 

 



Bilaga Inneklimat Sekretess enl OSL (2009:400) Osby kommun 

Energy Service Management i Sverige AB 
Bergstensgatan 4, 263 65 Viken 

www.esmanagement.se 

17 

Tabell 41. Krav på ljudnivå från installationer. 

Kraven avser högsta ljudnivåer i möblerade lokaler. 

4 VERIFIERINGSPUNKTER 

I byggnader där åtgärder genomförs som påverkar inomhusklimatet görs följande. 

4.1 ÅTGÄRDER SOM BERÖR LUFTMÄNGDER 

I system och rum som berörs av dessa åtgärder mäts luftmängd före och efter åtgärd, därefter stäms 

värdet av mot inomhusklimatkrav (mätning sker i samma punkt vid båda tillfällena och dokumenteras). 

4.2 ÅTGÄRDER SOM PÅVERKAR TEMPERATUR 
I system och rum som berörs av dessa åtgärder görs mätningar före och efter åtgärden, därefter stäms 

värdet av mot inomhusklimatkrav (mätning sker i samma punkt vid båda tillfällena och dokumenteras). 

4.3 ÅTGÄRDER SOM PÅVERKAR LJUD FRÅN INSTALLATIONER  
Där åtgärder görs, generellt, som kan påverka ljud från installationer (Luft, Temperatur, Ljus) mäts stick-

provsmässigt i berörda plan/rum före och efter åtgärd, detta för att säkerställa att inte ljud från install-

ationer försämras (mätning sker i samma punkt vid båda tillfällena och dokumenteras). Installation av 

referensgivare för att dokumentera ljudnivå över tiden föreslås ej vid denna typ av åtgärd. 

4.4 ÅTGÄRDER SOM KAN PÅVERKA STOMLJUD 
Där åtgärder görs som innebär att byta eller slår samman system till ett större (sammanslagning av flera 

små aggregat, fläktar till ett gemensamt större FTX system), görs en bandbreddsmätning av ljudet före 

åtgärd samt efter åtgärd (mätning sker i samma punkt vid båda tillfällena och dokumenteras). Installat-

ion av referensgivare för att dokumentera ljudnivå över tiden föreslås ej vid denna typ av åtgärd. 

4.5 ÅTGÄRDER SOM KAN BERÖRA CO2 
Inga mätningar av CO2 kommer att utföras. 

För anläggningar som delvis byggs om/förändras gäller att luftomsättning ej försämras jämfört mot de 

innan entreprenaden rådande nivåerna under verksamhetstiderna. 

Där åtgärder görs som påverkar luftmängder (behovsstyrning) som direkt är kopplade till CO2, vid dessa 

åtgärder mäts inte CO2 före åtgärden utan befintliga luftmängd före åtgärd förutsätts klara ställda krav 

på CO2 som är redovisat tidigare i detta dokument. 

Vid nyinstallationer av hela system skall nya nivåer fastställas enligt aktuella lagar och förordningar. 

I händelse av att nivåerna enligt ovanstående överskrids är detta att betrakta som en större avvikelse. 
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4.6 ÅTGÄRDER SOM KAN BERÖRA LJUS 
Där åtgärder görs som kan påverka ljusstyrkan kommer ljusmätning att utföras efter åtgärd och stäm-

mas av mot de belysningskrav som är bestämda i detta dokument. Referensgivare kommer ej att install-

eras och ljusstyrkan kommer därmed inte att loggas. 
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1 Sammanfattning 
Denna fältstudie har utförts för att Osby kommun ska få veta vad som behöver i fastigheten 

Visseltoftaskolan så att den kan fortsätta vara en attraktiv fastighet för kommunens invånare. 

Idag används byggnaden som förskola i källareplan. Plan 1 används ej till skola längre. 

Byggnaden behöver moderniseras och rustas för att säkerställa värdet. En enklare teknisk 

uppdatering behöver utföras. Om verksamheten behålls behöver köket moderniseras. 

Det finns dock beslut om att byggnaden ska säljas. För detta krävs att Förskolan i Killeberg flyttas till 

Visseltofta. Därtill behöver en avstyckning göras om byggnaden ska säljas. 

Med en investering som omfattar ca 2,6 mnkr går det att sänka driftkostnaderna med 2,3 mnkr de 

närmaste 30 åren. Det innebär att kommunen kan rusta upp fastigheten med samma totalkostnad 

som idag men med sänkt miljöpåverkan samtidigt som innemiljön förbättras. Åtgärderna som 

föreslås omfattar både åtgärder med energieffektiviseringskaraktär men även åtgärder för att 

säkerställa kvaliteten och undvika närtida akutåtgärder. Därtill lyfts kvaliteten för hela verksamheten 

när projektet är genomfört. 

SAMMANFATTNING  Enhet 

Fastighet Visseltofta skola (H)  

Area 625 kvm 

Status i nuläge i medel 2,9 poäng 

Mål med projekt 4,5 poäng 

Investeringsbehov 2 559 000 sek 

Effektivisering av driftskostnaderna 2 290 068 sek under livscykeln 

LCC utan projekt 20 244 741 sek under livscykeln 

LCC med projekt 20 981 673 sek under livscykeln 

Hyra utan projekt i årssnitt de närmaste 10 åren 597 073 sek/år 

Hyra med projekt i årssnitt de närmaste 10 åren 636 161 sek/år 

Energinyckeltal utan projekt 145 kWh/kvm 

Energinyckeltal med projekt 112 kWh/kvm 

 

Denna rapport omfattar: 

• Behovsanalys av verksamheternas behov av fastigheten 

• Statusbesiktning 

• Sammanställning av investeringsbehov 

• Förslag på effektiviseringsåtgärder 

• Analys av driftskostnader 

• Upprättande av en reinvesteringsbudget med grund i K31 och LCC2. 

• Förslag på objektsanpassad hyra 

• Sammanfattning i denna rapport 

 
1 K3 = komponentavskrivningsmetod som kommunerna i Sverige ska tillämpa sedan 2014 
2 LCC = Livscykelkostnadskalkylering. En kalkylmetod där kostnaderna beräknas över avskrivningstiden. Den 
kalkyl som ger lägst totalkostnad är den som är bäst så länge lagar och mål uppnås. 
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2 Status i fastigheten 
För att exemplifiera hur det ser ut i fastigheten har vi valt ut några av de ca 100 foton som tagits 

under statuskontrollen och kommenterat dem nedan.  

2.1 Status byggnaden 

FOTO KOMMENTAR 

 

Byggnaden används i dag som förskola. I källaren 

finns även ett kök. Ovanvåningen är mer eller mindre 

tomställd. 

  

 

På gaveln har ett garage byggts som innehåller ett 

portabelt reservkraftverk. 

  

 

Smide behöver rostskyddsbehandlas och målas 

  

 

Det finns ett dieseldrivet reservkraftaggregat på 

fastigheten i garaget på gaveln. 
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Oljetankar. Används till reservkraften 

  

 

Byggnaden värms med hjälp av en värmepump. 

  

 

Oljepannan finns kvar. Bör demonteras och skrotas. 

  

 

Tvättstugan behöver renoveras. 

  

 

Fin trapphall med originalkakel. 
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Värmesystem injusteras. 

  

 

Belysningen består till stor del av T5-lysrör som 

ersätts med LED 

  

 

Matsalen har ny LED-belysning 

  

 

Belysning som inte är LED byts till LED. 

  

 

Nya fönster behövs om bygganden ska behållas. 
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25 år gammalt ventilationsaggregat med en typ av 

återvinning som har låg verkningsgrad. Nytt aggregat 

ersätter det gamla som även då kopplas upp mot styr- 

och regler systemet. 

  

 

Gammal styr- och reglerutrustning till ventilationen. 

Denna behöver bytas ut. 

  

 

Vinden har blivit tilläggsisolerad 

  

 

Elcentralen sitter i köket. Köket behöver 

moderniseras om kommunen behåller byggnaden. 

  

 

Köket behöver renoveras. 
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Kyla till köket är gammal och har passerat sin 

tekniska livslängd. 

  

 

Ventiler är gamla och behöver bytas. 

  

 

3 Kvalitetsnivå 
I det kvalitetssystem som används för att förädla fastighetsbeståndet fås nedan figur. Den mörkgröna 

inre linjen visar utfallet vid statusbesöket. Den ljusgröna linjen visar vart fastigheten ska nå för att 

den ska vara kostnadseffektiv och säkerställa kvaliteterna för verksamheten. De åtgärder som 

föreslås kommer att medföra att målet uppnås. 

• Målnivån är: 4,5 i medeltal 

• Statusnivån idag är: 2,9 i medeltal 
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4 Ekonomi 
Sammanfattning av ekonomin presenteras i nedan resultaträkningsuppställning. Då kommunen idag 

inte för kostnader per byggnad utan per fastighet är detta en uppskattning av 

kostnadsfördelningarna.  

I samband med förädlingsarbetet kommer ekonomin att utvecklas så att kostnader bokför per 

byggnad för att möjliggöra en uppföljning, analys och beslut om fler åtgärder och förbättringar. Med 

en investering om ca 2,5 mnkr kommer hyran behållas nästintill oförändrad. Om plan 1 används / 

hyrs ut kommer byggnadens hyresintäkter öka vilket ger en förbättrad totalekonomi. 

RESULTATRÄKNING UTAN PROJEKT FÖRÄDLING MED PROJEKT KOSTNADSUTVECKLING 

Driftskostnader 351 56 295   

60110 Extern lokalhyra 0 0 0 1,0% 

61310 Sophämtning 17 0 17 1,0% 

61510 Sotning/myndighetskrav 9 0 9 1,0% 

61625 Fastighetstekniker 28 0 28 1,0% 

61625 Anläggningstekniker 11 0 11 1,0% 

61625 Administration 6 0 6 1,0% 

61700 Akut underhåll 39 30 9 2,0% 

61910 Fastighetsskatt 0 0 0 1,0% 

62110 El 126 26 99 2,0% 

62310 Olja 0 0 0 2,0% 

62340 Fjärrvärme 0 0 0 2,0% 

62810 VA 13 0 13 1,0% 

64100 Förbrukningsinventarier  (lås, nycklar, vitvaror) 24 0 24 2,0% 

64600 Förbrukningsmaterial ( filter, vvs) 14 0 14 2,0% 

66100 Reservkraf (rep) 57 0 57 2,0% 
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66200 Brand 4 0 4 1,0% 

73100 Försäkring 3 0 3 1,0% 

73300 Larm 2 0 2 1,0% 

73400 Brandskydd 5 0 5 1,0% 

Kapitalkostnader 212 99 311   

79000 Avskriv-ning 182  182  

85400 Intern-ränta 29  29 0,5% 

Nya avskrivningar  99 99  

Ny internränta  0 0 0,5% 

Resultat 7 43 -6   

Driftskostanadsandel 62%  49%  

Hyra 557  612  

 

Ett viktigt nyckeltal är att studera hur totalkostnaden fördelas mellan driftskostnader och 

kapitalkostnader. Ju högre driftskostnadsandel desto pengar går till löpande utgifter (onda 

kostnader). Efter investeringen kommer driftskostandsandelen sjunka från 62 % till 49% vilket 

medför att en förbättring av byggnadernas status. 

4.1 Investeringar 
I nedan tabeller framgår vilka åtgärder som behöver genomföras per byggnad. Åtgärderna är 

fördelade per plan och fasad och beskrivs kortfattat i denna rapport. 

INVESTERINGAR BYGGNAD 1 TOTALT 

Investering 2 117 500 2 117 500 

Projektering, KA, besiktning, byggledning 211 750 211 750 

Risk 211 750 211 750 

SUMMA PROJEKTBUDGET 2 541 000 2 541 000 

Avskrivningskostnad 99 100 99 100 

 

4.1.1 Byggnad 1 

Nr Plan Beskrivning Pris Avskrivningskostnad 

1 Källare Smide rostskyddsbehandlas och målas  25 000 1 250 

2 Källare Renovera tvättstuga 40 000 2 000 

3 Källare Rent vatten istället för tvättmedel 15 000 750 

4 Källare Ny styr och regler 50 000 1 000 

5 Källare Städa källare 30 000 1 000 

6 Källare Måla väggar och tak 90 000 4 500 

7 Källare Rengör golv i källare 20 000 667 

8 Källare 
Nytt kök med diskmaskiner, fläkt, spisar, kylar och 
frysar 400 000 16 000 

9 Källare Injustera ventilation 15 000 1 500 

10 1 Behandla ytterdörrar 10 000 333 

11 1 Laga och måla alla väggar på hela planet 75 000 5 000 

12 1 Byt belysning till LED 67 500 2 250 

13 1 Injustera värme inkl byte av termostater 45 000 4 500 
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14 1 Injustera ventilation 15 000 1 500 

15 Vind Injustera och koppla upp ventilationsaggregat 25 000 500 

16 Vind Nytt ventialtionsaggregat 350 000 11 667 

17 Södra fasad Byt fönster 120 000 4 000 

18 Västa fasad Byt fönster 360 000 12 000 

19 Norra fasad Byt fönster 5 000 167 

20 Östra fasad  Byt fönster 360 000 12 000 

  SUMMA   2 117 500 82 583 

  

Projektering, KA, 
besiktning, 
byggledning 10% 211 750 8 258 

  Risk 10% 211 750 8 258 

  SUMMA   2 541 000 99 100 

 

4.2 Energi 
Då flera av åtgärderna som föreslås påverkar energianvändningen fås följande nuläge och 

förbättring. Om byggnaden behålles bör även solceller monteras på taket. Denna åtgärd finns dock 

inte med i förslaget men beräknas innebära en minskning av el med ytterligare 20MWh/år 

ENERGI                     

  Före Förädling Efter 

  

Köpt 
energi 
MWh 

Köpt 
energi 
kWh/m2 

Köpt 
energi 
kr 

Besparing 
MWh 

Produktion 
MWh 

Köpt 
energi 
MWh 

Köpt 
energi 
kWh/m2 

Köpt 
energi 
kr 

Besparings-
potential 

Besparing 
kr 

El 103 145 125 748 23,0 0 80 112 99 298 22% 26 450 

Värme - FJV                     

Värme - Olja                     

Vatten                     

Summa 103 145 125 748 23,0 0 80 112 99 298 22% 26 450 

 

4.3 Hyran 
Hyran kommer att initialt justeras uppåt med 40 kkr. Detta framgår av figuren nedan. Med ett 

projekt kan hyresutvecklingen hålles mer modest vilket gör att kommunens totalekonomi inte 

påverkas nämnvärt över tiden. 
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4.4 Livscykelkostnadskalkyl 
För att få en rättvisande bild över projektets investering behöver en kalkyl göras som sträcker sig 

över en livscykel. Eftersom kommunen har en planeringshorisont för skolorna till 2050 görs kalkylen 

för 30 år vilket även motsvarar medelavskrivningslängden när K3-reglemetet tillämpas för 

investeringen. Över livscykeln är investeringen inte lönsam, men om plan 1 kan hyras ut alternativt 

byggas om till boende och hyras ut kommer totalekonomin att förbättras nämnvärt. 

RESULTATRÄKNING UTAN PROJEKT MED PROJEKT DIFFERENS 

Driftskostnader 13 891 11 601 2 290 

60110 Extern lokalhyra 0 0 0 

61310 Sophämtning 574 574 0 

61510 Sotning/myndighetskrav 299 299 0 

61625 Fastighetstekniker 957 957 0 

61625 Anläggningstekniker 391 391 0 

61625 Administration 217 217 0 

61700 Akut underhåll 1 590 373 1 217 

61910 Fastighetsskatt 0 0 0 

62110 El 5 101 4 028 1 073 

62310 Olja 0 0 0 

62340 Fjärrvärme 0 0 0 

62810 VA 456 456 0 

64100 Förbrukningsinventarier  (lås, nycklar, vitvaror) 978 978 0 

64600 Förbrukningsmaterial ( filter, vvs) 560 560 0 

66100 Reservkraf (rep) 2 308 2 308 0 

66200 Brand 129 129 0 

73100 Försäkring 111 111 0 

73300 Larm 56 56 0 

73400 Brandskydd 163 163 0 

Kapitalkostnader 6 354 9 327 -2973 

Avskrivningar 5 472 5 472 0 

Intern ränta 882 882 0 

Nya avskrivningar 0 2 973 -2 973 

Ny internränta 0 0 0 

Resultat 20245 20928 -683 
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1 Sammanfattning 
Denna fältstudie har utförts för att Osby kommun ska få veta vad som behöver i fastigheten 

Visseltofta idrottsplats så att den kan fortsätta vara en attraktiv fastighet för kommunens invånare 

Idag används fastighets som träningsanläggning för den lokala fotbollsklubben. 

Byggnaderna behöver moderniseras och rustas för att säkerställa värdet. En enklare teknisk 

uppdatering behöver utföras. 

Då det idag är idrottsföreningen som står för underhåll av byggnaderna är det viktigt att säkerställa 

att underhållet genomförs. Någon investeringskalkyl har inte utförts för denna fastighet pga 

idrottsföreningen ansvarar för underhåll och reinvesteringar.  

SAMMANFATTNING   Enhet 

Fastighet Visseltofta idrottsplats  

Area 0 kvm 

Status i nuläge i medel 2,6 poäng 

Mål med projekt 4,2 poäng 

Investeringsbehov - sek 

Effektivisering av driftskostnaderna - sek under livscykeln 

LCC utan projekt - sek under livscykeln 

LCC med projekt - sek under livscykeln 

Hyra utan projekt i årssnitt de närmaste 10 åren - sek/år 

Hyra med projekt i årssnitt de närmaste 10 åren - sek/år 

Energinyckeltal utan projekt - kWh/kvm 

Energinyckeltal med projekt - kWh/kvm 

 

Denna rapport omfattar: 

• Behovsanalys av verksamheternas behov av fastigheten 

• Statusbesiktning 

• Sammanställning av investeringsbehov 

• Förslag på effektiviseringsåtgärder 

• Sammanfattning i denna rapport 
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2 Status i fastigheten 
För att exemplifiera hur det ser ut i fastigheten har vi valt ut några av de ca 50 foton som tagits under 

statuskontrollen och kommenterat dem nedan.  

2.1 Status byggnaden 

FOTO KOMMENTAR 

 

Byggnaderna behöver målas. 

  

 

Taket behöver tvättas för att förlänga livslängden 
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Tak behöver tvättas för att förlänga livslängden på 

takpannorna. 

  

 

Byggnaden behöver målas. 

  

 

Fönster behöver renoveras/målas. 

  

 

Dörrar behöver renoveras/målas. 
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Röjning av växtlighet till WC behövs 

  

 

Städning är inte utfört på länge 

  

 

Parkeringen som verkar vara en bandyplan 
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Fotbollsplanen saknar belysning. 

 

3 Kvalitetsnivå 
I det kvalitetssystem som används för att förädla fastighetsbeståndet fås nedan figur. Den mörkgröna 

inre linjen visar utfallet vid statusbesöket. Den ljusgröna linjen visar vart fastigheten ska nå för att 

den ska vara kostnadseffektiv och säkerställa kvaliteterna för verksamheten. De åtgärder som 

föreslås kommer att medföra att målet uppnås. 

• Målnivån är: 4,2 i medeltal 

• Statusnivån idag är: 2,6 i medeltal 

 

4 Ekonomi 
Då kommunen idag tar in hyra eller betalar för fastigheten är det dock viktigt att kommunens 

säkerställer att sina tillgångar inte förfaller. En genomgång av hyresavtalet med idrottsföreningen 

behöver göras för att få säkerställt att byggnaderna inte förfaller. 

0

1

2

3

4

5
Värme

Vatten, spillvatten, sanitet,
avlopp

Ventilation

Belysning

El

Styr och regler

Byggnadsskal och
byggtekniska åtgärder

Mätning

Dokumentation

Hyresgästens miljö och
ytskikt invändigt

Status
MÅL Byggnad 1 MEDEL



 

 

 

  

OSBY KOMMUN 

Fastighetsrapport 
Killebergsskolan 

 

 

Daniel Svensson 
2020-08-18 
 
 
 

 



 

Sida 1 av 8 
 

 

 

 

 

 

 

  

Titel: Fastighetsrapport 

Killebergsskolan 

Osby kommun 

 

Utgiven av: ESM AB 

Författare: Daniel Svensson, Energy Service Management i 

Sverige AB,  

Beställare: Osby kommun 

Copyright: ESM AB 

Fastighetsbeteckning: Lilla Stockhult 1:45 

Objektsnummer: 41001-41003 

Objektsnamn: Killebergsskolan 

År: 2020 

Omslagsbild Killebergsskolan, Daniel Svensson 

 



 

Sida 2 av 8 
 

Innehåll 

1 Sammanfattning ........................................................................................................ 3 

2 Status i fastigheten .................................................................................................... 3 

2.1 Status byggnaden .......................................................................................................... 4 

3 Kvalitetsnivå .............................................................................................................. 5 

4 Ekonomi ..................................................................................................................... 6 

5 Ekonomi ..................................................................................................................... 6 

5.1 Investeringskalkyler ....................................................................................................... 6 

5.2 Hyran ............................................................................................................................ 7 

5.3 Livscykelkostnadskalkyl ................................................................................................. 8 

 

 

  



 

Sida 3 av 8 
 

1 Sammanfattning 
Denna fältstudie har utförts för att Osby kommun ska få veta vad som behöver utföras med 

fastigheten skolan i Killeberg. Befintliga byggnader är i dåligt skick och läcker energi. Att bygga om 

dessa till välfungerande och kostnadseffektiva lokaler är inte effektivt. Istället har kommunen 

beslutat att skolan rivas och en ny skola ska byggas vid idrottsplatsen. När detta är gjort lämnas 

barackerna tillbaka. 

Om en ny och resurseffektiv skola byggs kommer det sänka kommunens totala kostnader med ca 45 

mnkr. Det är alltså lönsamt att bygga en ny skola istället för att använda den gamla. 

SAMMANFATTNING   Enhet 

Fastighet Killebergsskolan (H)  

Area 1 650 kvm 
Status i nuläge i medel 1,9 poäng 
Mål med projekt 5 poäng 
Investeringsbehov 41 250 000 sek 
Effektivisering av driftskostnaderna 45 711 153 sek under livscykeln 
LCC utan projekt 90 828 741 sek under livscykeln 
LCC med projekt 46 428 588 sek under livscykeln 
Hyra utan projekt i årssnitt de närmaste 10 åren 2 702 661 sek/år 
Hyra med projekt i årssnitt de närmaste 10 åren 1 443 082 sek/år 
Energinyckeltal utan projekt 200 kWh/kvm 
Energinyckeltal med projekt 40 kWh/kvm 

 

Denna rapport omfattar: 

• Behovsanalys av verksamheternas behov av fastigheten 

• Statusbesiktning 

• Sammanställning av investeringsbehov 

• Förslag på effektiviseringsåtgärder 

• Analys av driftskostnader 

• Upprättande av en reinvesteringsbudget med grund i K31 och LCC2. 

• Förslag på objektsanpassad hyra 

• Sammanfattning i denna rapport 

2 Status i fastigheten 
För att exemplifiera hur det ser ut i fastigheten har vi valt ut några av de ca 50 foton som tagits under 

statuskontrollen och kommenterat dem nedan. Inga åtgärder är aktuella eftersom byggnaderna ska 

rivas. 

 

 

 

 

 

 
1 K3 = komponentavskrivningsmetod som kommunerna i Sverige ska tillämpa sedan 2014 
2 LCC = Livscykelkostnadskalkylering. En kalkylmetod där kostnaderna beräknas över avskrivningstiden. Den 
kalkyl som ger lägst totalkostnad är den som är bäst så länge lagar och mål uppnås. 
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2.1 Status byggnaden 

FOTO KOMMENTAR 

 

Killebergsskolan är omodern och nedsliten. Den ska 

rivas och ersättas med en ny. 

 

  

 

Skorstenen håller på att sakta falla samman. 

  

 

 

  

 

Skolan är nedsliten 

  

 

Belysningen är omodern. 
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Denna typ av ventilationslösningar är inte bra för 

barnen.  

  

 

Barackerna ska återlämnas när Killebergsskolan är 

byggd. 

  

 

3 Kvalitetsnivå 
I det kvalitetssystem som används för att förädla fastighetsbeståndet fås nedan figur. Den ljusgröna 

inre linjen visar utfallet vid statusbesöket. Den ljusgröna linjen visar vart fastigheten ska nå för att 

den ska vara kostnadseffektiv och säkerställa kvaliteterna för verksamheten. De åtgärder som 

föreslås kommer att medföra att målet uppnås. 

• Målnivån är: 5,0 i medeltal 

• Statusnivån idag är: 1,9 i medeltal 
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4 Ekonomi 

5 Ekonomi 
Då denna fastighet bedöms som svår att bygga om med fullgott resultat har vi utgått från att bygga 

en helt ny modern skola. Det är därtill redan beslutat i kommunen att så ska ske. 

5.1 Investeringskalkyler 
Men för att få jämförbara resultat har vi tagit fram fyra olika kalkyler som baseras på nyckeltal. 

KALKYL ALTERNATIV BEHÅLLA NUVARANDE SKOLA   

Befintlig driftskostnad 1 795 208 kr/år 

Avskrivningskostnad 781 300 kr/år 

Summa totalkostnad 2 576 508 kr/år 

Förändring av hyra 1 174 008 sek/år 

Hyra per kvm 1 482 sek/år 

 

KALKYL ALTERNATIV 1 HELT NYA BYGGNADER MED BRA KVALITET 

Investeringar i nya byggnader 25 000 sek/kvm 

Area 1 650 kvm 

Investering totalt 41 250 000 sek 

Avskrivningslängd 50 år 

Avskrivningskostnad 825 000 kr/år 

Ränta 0 procent 

Räntekostnad 0 kr/år 

Driftskostnader 350 sek/kvm 

Driftskostnader 577 500 sek/år 

TOTALKOSTNAD PER ÅR  1 402 500 kr/år 

Hyra per kvm 850 sek/år 
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KALKYL ALTERNATIV 2 HELT NYA BYGGNADER - MEN DYRARE   

Investeringar i nya byggnader 30 000 sek/kvm 

Area 1 650 kvm 

Investering totalt 49 500 000 sek 

Avskrivningslängd 40 år 

Avskrivningskostnad 1 237 500 kr/år 

Ränta 0 procent 

Räntekostnad 0 kr/år 

Driftskostnader 400 sek/kvm 

Driftskostnader 660 000 sek/år 

TOTALKOSTNAD PER ÅR  1 897 500 kr/år 

Hyra per kvm 1 150 sek/år 

 

KALKYL ALTERNATIV 3 HELT NYA BYGGNADER MELLANALTERNATIV 

Investeringar i nya byggnader 27 500 sek/kvm 

Area 1 650 kvm 

Investering totalt 45 375 000 sek 

Avskrivningslängd 45 år 

Avskrivningskostnad 1 008 333 kr/år 

Ränta 0 procent 

Räntekostnad 0 kr/år 

Driftskostnader 375 sek/kvm 

Driftskostnader 618 750 sek/år 

TOTALKOSTNAD PER ÅR  1 627 083 kr/år 

Hyra per kvm 986 sek/år 

 

5.2 Hyran 
Hyran påverkas av flera olika faktorer. En byggnad med lång avskrivningstid (dvs bra kvalitet) kostar 

mindre än en byggnad med sämre kvalitet. Därtill är det viktigt att bygga för låga driftskostnader. De 

fyra olika kalkylerna genererar följande kostnader, dvs hyra. Alt 1 ger lägst hyra per år och över tiden 

vilket framgår av figuren nedan. Det ska påpekas att nuvarande skola skulle behöva renoveras för 

minst 10 mnkr om den ska användas i framtiden vilket inte är inräknat i kalkylerna. 
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5.3 Livscykelkostnadskalkyl 
För att få en rättvisande bild över projektets investering behöver en kalkyl göras som sträcker sig 

över en livscykel. Eftersom kommunen har en planeringshorisont för skolorna till 2050 görs kalkylen 

för 30 år vilket även motsvarar medelavskrivningslängden när K3-reglemetet tillämpas för 

investeringen. Alt 1 är billigast med en byggnad med låg kvalitet där arbetet med låga driftskostnader 

är mindre viktigt är dyrast. 
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1 Sammanfattning 
Denna fältstudie har utförts för att Osby kommun ska få veta vad som behöver utföras med 

fastigheten Hemgården i Killeberg så att den kan fortsätta vara en attraktiv fastighet för kommunens 

invånare. 

Idag används byggnaden av PRO. Det finns även ett utrymme på ovanvåningen som är inrett för 

fritids men det är oklart hur detta nyttjas. 

Förslagsvis säljs fastigheten och verksamheten flyttas till den nya skolan som planeras vid 

fotbollsplanen för att samordna personal och lokaler på ett bättre sätt. 

Behålls fastigheten behöver det investeras 1 mnkr för att säkerställa kvaliteten de närmaste 30 åren. 

 

SAMMANFATTNING  Enhet 

Fastighet Hemgården Killeberg  

Area 290 kvm 

Status i nuläge i medel 2,4 poäng 

Mål med projekt 4,3 poäng 

Investeringsbehov 1 000 560 sek 

Effektivisering av driftskostnaderna 580 124 sek under livscykeln 

LCC utan projekt 4 374 247 sek under livscykeln 

LCC med projekt 5 010 743 sek under livscykeln 

Hyra utan projekt i årssnitt de närmaste 10 åren 130 871 sek/år 

Hyra med projekt i årssnitt de närmaste 10 åren 155 767 sek/år 

Energinyckeltal utan projekt 67 kWh/kvm 

Energinyckeltal med projekt 11 kWh/kvm 

 

Denna rapport omfattar: 

• Behovsanalys av verksamheternas behov av fastigheten 

• Statusbesiktning 

• Sammanställning av investeringsbehov 

• Förslag på effektiviseringsåtgärder 

• Analys av driftskostnader 

• Upprättande av en reinvesteringsbudget med grund i K31 och LCC2. 

• Förslag på objektsanpassad hyra 

• Sammanfattning i denna rapport 

2 Status i fastigheten 
För att exemplifiera hur det ser ut i fastigheten har vi valt ut några av de ca 50 foton som tagits under 

statuskontrollen och kommenterat dem nedan.  

 
1 K3 = komponentavskrivningsmetod som kommunerna i Sverige ska tillämpa sedan 2014 
2 LCC = Livscykelkostnadskalkylering. En kalkylmetod där kostnaderna beräknas över avskrivningstiden. Den 
kalkyl som ger lägst totalkostnad är den som är bäst så länge lagar och mål uppnås. 
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2.1 Status byggnaden 

FOTO KOMMENTAR 

 

Hemgården används idag sporadiskt av PRO. 

Byggnaden bör säljas. 

  

 

All belysning byts till LED 

  

 

 

  

 

Värmesystemet kräver en injustering 

  

 

Fritidsverksamheten på plan 2 verkar inte vara igång.  
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Byggnaden ventilera av totalt 5 frånluftsfläktar. Ett 

nytt ventilationssystem behövs. 

  

 

 

Vinden är bara delvis isolerad. Kompletterande 

isolering behöver göras. 
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Dörren till ett kallt vindsutrymme är en vanlig 

oisolerad innerdörr. 

  

 

3 Kvalitetsnivå 
I det kvalitetssystem som används för att förädla fastighetsbeståndet fås nedan figur. Den ljusgröna 

inre linjen visar utfallet vid statusbesöket. Den mörkröna linjen visar vart fastigheten ska nå för att 

den ska vara kostnadseffektiv och säkerställa kvaliteterna för verksamheten. De åtgärder som 

föreslås kommer att medföra att målet uppnås. 

• Målnivån är: 4,3 i medeltal 

• Statusnivån idag är: 2,4 i medeltal 
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4 Ekonomi 
Sammanfattning av ekonomin presenteras i nedan resultaträkningsuppställning. Då kommunen idag 

inte för kostnader per byggnad utan per fastighet är detta en uppskattning av 

kostnadsfördelningarna. I samband med förädlingsarbetet kommer ekonomin att utvecklas så att 

kostnader bokför per byggnad för att möjliggöra en uppföljning, analys och beslut om fler åtgärder 

och förbättringar. Med en investering om ca 18 mnkr kommer hyran behållas nästintill oförändrad. 

Över tiden blir hyresnivån förbättrad med ett projekt vilket stärker kommunens totala ekonomi. 

RESULTATRÄKNING 
UTAN 
PROJEKT 

FÖRÄDLIN
G 

MED 
PROJEKT 

KOSTNADSUTVECKLIN
G 

Driftskostnader 78 14 64  
60110 Extern lokalhyra 0 0 0 1,0% 

61310 Sophämtning 2 0 2 1,0% 

61510 Sotning/myndighetskrav 1 0 1 1,0% 

61625 Fastighetstekniker 13 0 13 1,0% 

61625 Anläggningstekniker 5 0 5 1,0% 

61625 Administration 3 0 3 1,0% 

61700 Akut underhåll 1 0 1 2,0% 

61910 Fastighetsskatt 0 0 0 1,0% 

62110 El 34 14 20 2,0% 

62310 Olja 0 0 0 2,0% 

62340 Fjärrvärme 0 0 0 2,0% 

62810 VA 6 0 6 1,0% 

64100 Förbrukningsinventarier  (lås, nycklar, 
vitvaror) 5 0 5 2,0% 

64600 Förbrukningsmaterial ( filter, vvs) 3 0 3 2,0% 

66100 Reservkraf (rep) 0 0 0 2,0% 

66200 Brand 4 0 4 1,0% 

73100 Försäkring 2 0 2 1,0% 

73300 Larm 0 0 0 1,0% 

73400 Brandskydd 0 0 0 1,0% 

Kapitalkostnader 47 41 88  
79000 Avskriv-ning 43  43  
85400 Intern-ränta 4  4 0,5% 

Nya avskrivningar  41 41  
Ny internränta  0 0 0,5% 

Resultat 6 26 -1  

 

Ett viktigt nyckeltal är att studera hur totalkostnaden fördelas mellan driftskostnader och 

kapitalkostnader. Ju högre driftskostnadsandel desto pengar går till löpande utgifter (onda 

kostnader). Efter investeringen kommer driftskostandsandelen sjunka från 62% till 42% vilket medför 

att en kraftfull förbättring av byggnadernas status. 

4.1 Investeringar 
I nedan tabeller framgår vilka åtgärder som behöver genomföras per byggnad. Åtgärderna är 

fördelade per plan och fasad och beskrivs kortfattat i denna rapport. 

INVESTERINGAR BYGGNAD 1 TOTALT 

Investering 833 800 833 800 

Projektering, KA, besiktning, byggledning 83 380 83 380 

Risk 83 380 83 380 
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SUMMA PROJEKTBUDGET 1 000 560 1 000 560 

Avskrivningskostnad 40 554 40 554 

4.1.1 Byggnad 1 

Nr Plan Beskrivning Pris Avskrivningskostnad 

1 Fasad Renovera dörrar 6 000 200 

2 Fasad Måla panel 62 500 3 125 

3 Fasad Måla fönster 10 000 333 

4 Fasad Ny brandutrymningsstege 25 000 833 

5 Tak Tvätta tak 40 000 1 333 

6 Tak Solceller 60 000 2 000 

7 1 All belysning byts till LED 52 500 3 500 

8 1 Injustering av värmesystem 31 300 2 087 

9 1 Nedsäkring 4 000 133 

10 2 Laga och måla väggar 37 500 1 250 

11 2 Nytt ventilationsaggregat 250 000 8 333 

12 2 Nytt kanalsystem 170 000 5 667 

13 2 Tilläggisolering av vind 20 000 667 

14 2 Ny styr och regler 50 000 3 333 

15 2 Måla innedörrar 15 000 1 000 

 SUMMA  833 800 33 795 

 Projektering, KA, besiktning, byggledning 10% 83 380 3 380 

 Risk 10% 83 380 3 380 

 SUMMA  1 000 560 40 554 

4.2 Energi 
Då flera av åtgärderna som föreslås påverkar energianvändningen fås följande nuläge och 

förbättring. 

ENERGI           

 
Före Förädling Efter 

 

Köpt 
energi 
MWh 

Köpt 
energi 
kWh/m2 

Köpt 
energi 
kr 

Besparing 
MWh 

Produktion 
MWh 

Köpt 
energi 
MWh 

Köpt 
energi 
kWh/m2 

Köpt 
energi 
kr 

Besparings-
potential 

Besparing 
kr 

El 21 67 34 422 3,5 6 11 36 20 092 46% 14 330 

Värme - FJV           

Värme - Olja           

Vatten           

Summa 21 67 34 422 3,5 6 11 36 20 092 46% 14 330 

 

4.3 Hyran 
Hyran kommer att initialt justeras uppåt med 25 kkr. Detta framgår av figuren nedan. Med ett 

projekt kan hyresutvecklingen hålles mer modest vilket gör att kommunens totalekonomi inte 

påverkas särskilt negativt över tiden.  
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4.4 Livscykelkostnadskalkyl 
För att få en rättvisande bild över projektets investering behöver en kalkyl göras som sträcker sig 

över en livscykel. Eftersom kommunen har en planeringshorisont för fastighetsbeståndet stäcker sig 

till 2050 görs kalkylen för 30 år vilket även motsvarar medelavskrivningslängden när K3-reglemetet 

tillämpas för investeringen. Över livscykeln är investeringen inte lönsam men flertalet åtgärder 

behöver genomföras för att huset ska kan användas ytterligare 30 år. 

RESULTATRÄKNING UTAN PROJEKT MED PROJEKT DIFFERENS 

Driftskostnader 2 952 2 372 580 

60110 Extern lokalhyra 0 0 0 

61310 Sophämtning 83 83 0 

61510 Sotning/myndighetskrav 24 24 0 

61625 Fastighetstekniker 444 444 0 

61625 Anläggningstekniker 182 182 0 

61625 Administration 101 101 0 

61700 Akut underhåll 37 37 0 

61910 Fastighetsskatt 0 0 0 

62110 El 1 396 816 580 

62310 Olja 0 0 0 

62340 Fjärrvärme 0 0 0 

62810 VA 212 212 0 

64100 Förbrukningsinventarier  (lås, nycklar, 
vitvaror) 187 187 0 

64600 Förbrukningsmaterial ( filter, vvs) 105 105 0 

66100 Reservkraf (rep) 0 0 0 

66200 Brand 129 129 0 

73100 Försäkring 52 52 0 

73300 Larm 0 0 0 

73400 Brandskydd 0 0 0 

Kapitalkostnader 1 422 2 639 -1217 

Avskrivningar 1 293 1 293 0 

Intern ränta 129 129 0 

Nya avskrivningar 0 1 217 -1 217 

Ny internränta 0 0 0 

Resultat 4374 5011 -636 
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1 Sammanfattning 
Denna fältstudie har utförts för att Osby kommun ska få veta vad som behöver i fastigheten 

Killebergs idrottsplats så att den kan fortsätta vara en attraktiv fastighet för kommunens invånare 

Idag används fastighets som träningsanläggning för den lokala fotbollsklubben. 

Byggnaderna behöver moderniseras och rustas för att säkerställa värdet. En enklare teknisk 

uppdatering behöver utföras. 

Då det idag är idrottsföreningen som står för underhåll av byggnaderna är det viktigt att säkerställa 

att underhållet genomförs. Någon investeringskalkyl har inte utförts för denna fastighet pga 

idrottsföreningen ansvarar för underhåll och reinvesteringar.  

SAMMANFATTNING   Enhet 

Fastighet Killebergs idrottsplats  

Area 0 kvm 

Status i nuläge i medel 2,6 poäng 

Mål med projekt 4,2 poäng 

Investeringsbehov - sek 

Effektivisering av driftskostnaderna - sek under livscykeln 

LCC utan projekt - sek under livscykeln 

LCC med projekt - sek under livscykeln 

Hyra utan projekt i årssnitt de närmaste 10 åren - sek/år 

Hyra med projekt i årssnitt de närmaste 10 åren - sek/år 

Energinyckeltal utan projekt - kWh/kvm 

Energinyckeltal med projekt - kWh/kvm 

 

Denna rapport omfattar: 

• Behovsanalys av verksamheternas behov av fastigheten 

• Statusbesiktning 

• Sammanställning av investeringsbehov 

• Förslag på effektiviseringsåtgärder 

• Sammanfattning i denna rapport 
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2 Status i fastigheten 
För att exemplifiera hur det ser ut i fastigheten har vi valt ut några av de ca 50 foton som tagits under 

statuskontrollen och kommenterat dem nedan.  

2.1 Status byggnaden 

FOTO KOMMENTAR 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

3 Kvalitetsnivå 
I det kvalitetssystem som används för att förädla fastighetsbeståndet fås nedan figur. Den mörkgröna 

inre linjen visar utfallet vid statusbesöket. Den ljusgröna linjen visar vart fastigheten ska nå för att 

den ska vara kostnadseffektiv och säkerställa kvaliteterna för verksamheten. De åtgärder som 

föreslås kommer att medföra att målet uppnås. 

• Målnivån är: 4,2 i medeltal 

• Statusnivån idag är: 2,6 i medeltal 
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4 Ekonomi 
Då kommunen idag tar in hyra eller betalar för fastigheten är det dock viktigt att kommunens 

säkerställer att sina tillgångar inte förfaller. En genomgång av hyresavtalet med idrottsföreningen 

behöver göras för att få säkerställt att byggnaderna inte förfaller. 
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1 Sammanfattning 
Denna fältstudie har utförts för att Osby kommun ska få veta vad som behöver i fastigheten 

Hjärtesjön så att den kan fortsätta vara en attraktiv fastighet för kommunens invånare och dess 

besökare. 

Idag används byggnaderna för friluftslivet och det finns rum att hyra. Byggnaden har nyligen målats 

utvändigt men det finns mer att göra för att säkerställa kvalitet bland annat finns enklare åtgärder för 

fönster och tak att utföra. 

Med en investering som omfattar ca 590 kkr går det att sänka driftkostnaderna med 1 187 kkr de 

närmaste 30 åren. Genomförs inte åtgärderna behöver dyrare insatser genomföras framöver istället 

då det finns byggnadsfel i husen. 

Fastighetens kostnader över livscykeln blir 337 000 kr lägre med projektet över livscykeln. 

SAMMANFATTNING   Enhet 

Fastighet Hjärtasjötorpet  

Area 337 kvm 

Status i nuläge i medel 2,5 poäng 

Mål med projekt 4,2 poäng 

Investeringsbehov 588 000 sek 

Effektivisering av driftskostnaderna 1 186 779 sek under livscykeln 

LCC utan projekt 7 348 964 sek under livscykeln 

LCC med projekt 7 012 407 sek under livscykeln 

Hyra utan projekt i årssnitt de närmaste 10 åren 222 106 sek/år 

Hyra med projekt i årssnitt de närmaste 10 åren 218 414 sek/år 

Energinyckeltal utan projekt 221 kWh/kvm 

Energinyckeltal med projekt 122 kWh/kvm 

 

Denna rapport omfattar: 

• Behovsanalys av verksamheternas behov av fastigheten 

• Statusbesiktning 

• Sammanställning av investeringsbehov 

• Förslag på effektiviseringsåtgärder 

• Analys av driftskostnader 

• Upprättande av en reinvesteringsbudget med grund i K31 och LCC2. 

• Förslag på objektsanpassad hyra 

• Sammanfattning i denna rapport 

 

 
1 K3 = komponentavskrivningsmetod som kommunerna i Sverige ska tillämpa sedan 2014 
2 LCC = Livscykelkostnadskalkylering. En kalkylmetod där kostnaderna beräknas över avskrivningstiden. Den 
kalkyl som ger lägst totalkostnad är den som är bäst så länge lagar och mål uppnås. 
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2 Status i fastigheten 
För att exemplifiera hur det ser ut i fastigheten har vi valt ut några av de ca 100 foton som tagits 

under statuskontrollen och kommenterat dem nedan.  

2.1 Status byggnaden 

FOTO KOMMENTAR 

 

Takplåt byts till taktegel för att återskapa rätt 

kulturvärde 

  

 

Takpannor tvättas för att förlänga livslängden 

  

 

Utearmaturer byts ut 
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Taket tvättas för att förlänga livslängden på 

takpannorna 

  

 

Fönsterplåten är felmonterad. Risk för 

vatteninträngning och rötskador.  

  

 

Fönster behöver målas 

  

 

Köket kan rustas upp i tidstypisk anda. Ett projekt 

för tex eleverna på Lernia. 
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Elskåpet behöver bytas ut då dörren inte går att 

stänga. 

  

 

 

  

 

Smida rostskyddsbehandlas och målas. 

  

 

Rum för uthyrning 
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Rum för uthyrning 

  

 

Soptunnan får nytt fodral. 

 

3 Kvalitetsnivå 
I det kvalitetssystem som används för att förädla fastighetsbeståndet fås nedan figur. Den mörkgröna 

inre linjen visar utfallet vid statusbesöket. Den ljusgröna linjen visar vart fastigheten ska nå för att 

den ska vara kostnadseffektiv och säkerställa kvaliteterna för verksamheten. De åtgärder som 

föreslås kommer att medföra att målet uppnås. 

• Målnivån är: 4,2 i medeltal 

• Statusnivån idag är: 2,5 i medeltal 
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4 Ekonomi 
Sammanfattning av ekonomin presenteras i nedan resultaträkningsuppställning. Då kommunen idag 

inte för kostnader per byggnad utan per fastighet är detta en uppskattning av 

kostnadsfördelningarna. I samband med förädlingsarbetet kommer ekonomin att utvecklas så att 

kostnader bokför per byggnad för att möjliggöra en uppföljning, analys och beslut om fler åtgärder 

och förbättringar. Med en investering om ca 18 mnkr kommer hyran behållas nästintill oförändrad. 

Över tiden blir hyresnivån förbättrad med ett projekt vilket stärker kommunens totala ekonomi. 

RESULTATRÄKNING 
UTAN 
PROJEKT 

FÖRÄDLIN
G 

MED 
PROJEKT 

KOSTNADSUTVECKLIN
G 

Driftskostnader 103 29 74   

60110 Extern lokalhyra 0 0 0 1,0% 
61310 Sophämtning 0 0 0 1,0% 
61510 Sotning/myndighetskrav 1 0 1 1,0% 
61625 Fastighetstekniker 15 0 15 1,0% 
61625 Anläggningstekniker 6 0 6 1,0% 
61625 Administration 3 0 3 1,0% 
61700 Akut underhåll 3 1 2 2,0% 
61910 Fastighetsskatt 0 0 0 1,0% 
62110 El 66 28 38 2,0% 
62310 Olja 0 0 0 2,0% 
62340 Fjärrvärme 0 0 0 2,0% 
62810 VA 0 0 0 1,0% 
64100 Förbrukningsinventarier  (lås, nycklar, 
vitvaror) 1 0 1 2,0% 
64600 Förbrukningsmaterial ( filter, vvs) 6 0 6 2,0% 
66100 Reservkraf (rep) 0 0 0 2,0% 
66200 Brand 0 0 0 1,0% 
73100 Försäkring 2 0 2 1,0% 
73300 Larm 0 0 0 1,0% 
73400 Brandskydd 2 0 2 1,0% 

Kapitalkostnader 108 28 137   

79000 Avskriv-ning 76  76  
85400 Intern-ränta 32  32 0,5% 
Nya avskrivningar  28 28  

0
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4
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Ny internränta  0 0 0,5% 

Resultat -21 -1 4   

Driftskostanadsandel 49%  35%  
Hyra 190  215  

 

Ett viktigt nyckeltal är att studera hur totalkostnaden fördelas mellan driftskostnader och 

kapitalkostnader. Ju högre driftskostnadsandel desto pengar går till löpande utgifter (onda 

kostnader). Efter investeringen kommer driftskostandsandelen sjunka från 49 % till 35% vilket 

medför att en förbättring av byggnadernas status. 

4.1 Investeringar 
I nedan tabeller framgår vilka åtgärder som behöver genomföras per byggnad. Åtgärderna är 

fördelade per plan och fasad och beskrivs kortfattat i denna rapport. 

INVESTERINGAR BYGGNAD 1   TOTALT 

Investering 490 000  490 000 

Projektering, KA, besiktning, byggledning 49 000  49 000 

Risk 49 000  49 000 

SUMMA PROJEKTBUDGET 588 000  588 000 

Avskrivningskostnad 28 341  28 341 

 

4.1.1 Byggnad 1 

Nr Plan Beskrivning Pris 
Avskrivningskostn
ad 

1 Fasad Utearmaturer byts ut 3 000 200 

2 Fasad 
Fönsterplåten är felmonterad. Risk för 
vatteninträngning och rötskador. 12 000 400 

3 Fasad Fönster behöver målas 12 000 600 

4 Fasad 
Elskåpet behöver bytas ut då dörren inte går att 
stänga. 3 000 150 

5 Plan 1 
Köket kan rustas upp i tidstypisk anda. Ett 
projekt för tex eleverna på Lernia. 30 000 2 000 

6 Tak 
Takplåt byts till taktegel för att återskapa rätt 
kulturvärde 112 500 3 750 

7 Tak Takpannor tvättas för att förlänga livslängden 15 000 750 

8 Ute Smida roskskyddsbehandlas och målas. 15 000 1 071 

9 Ute Soptunnan får nytt fodral. 5 000 333 

10   Bergvärmepump + kulvert 120 000 8 000 

11   Borrhål+kulvert 80 000 2 000 

12   Nytt värmesystem 82 500 2 063 

13   Nedsäkring 4 000 800 

14   Solceller på ladan 45 000 1 500 

  SUMMA   490 000 23 617 

  
Projektering, KA, besiktning, 
byggledning 10% 49 000 2 362 

  Risk 10% 49 000 2 362 

  SUMMA   588 000 28 341 

 

4.2 Energi 
Då flera av åtgärderna som föreslås påverkar energianvändningen fås följande nuläge och 

förbättring. 

ENERGI                     
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  Före Förädling Efter 

  

Köpt 
energi 
MWh 

Köpt 
energi 
kWh/m2 

Köpt 
energi 
kr 

Besparing 
MWh 

Produktion 
MWh 

Köpt 
energi 
MWh 

Köpt 
energi 
kWh/m2 

Köpt 
energi 
kr 

Besparings-
potential 

Besparing 
kr 

El 51 221 66 371 18 5 28 122 38 116 45% 28 254 

Värme - FJV                     

Värme - Olja                     

Vatten                     

Summa 51 221 66 371 18 5 28 122 38 116 45% 28 254 

 

4.3 Hyran 
Hyran kommer inte justeras initialt. Detta framgår av figuren nedan. Med ett projekt kan 

hyresutvecklingen hålles mer modest vilket gör att kommunens totalekonomi stärks över tiden. 

 

 

4.4 Livscykelkostnadskalkyl 
För att få en rättvisande bild över projektets investering behöver en kalkyl göras som sträcker sig 

över en livscykel. Eftersom kommunen har en planeringshorisont för skolorna till 2050 görs kalkylen 

för 30 år vilket även motsvarar medelavskrivningslängden när K3-reglemetet tillämpas för 

investeringen. Över livscykeln är investeringen lönsam med ca 337 kkr. 

RESULTATRÄKNING UTAN PROJEKT MED PROJEKT DIFFERENS 

Driftskostnader 4 103 2 916 1 187 

60110 Extern lokalhyra 0 0 0 
61310 Sophämtning 0 0 0 
61510 Sotning/myndighetskrav 38 38 0 
61625 Fastighetstekniker 516 516 0 
61625 Anläggningstekniker 211 211 0 
61625 Administration 117 117 0 
61700 Akut underhåll 134 93 41 
61910 Fastighetsskatt 0 0 0 
62110 El 2 689 1 542 1 146 
62310 Olja 0 0 0 
62340 Fjärrvärme 0 0 0 
62810 VA 0 0 0 
64100 Förbrukningsinventarier  (lås, nycklar, vitvaror) 20 20 0 
64600 Förbrukningsmaterial ( filter, vvs) 235 235 0 
66100 Reservkraf (rep) 0 0 0 
66200 Brand 0 0 0 
73100 Försäkring 63 63 0 
73300 Larm 0 0 0 
73400 Brandskydd 80 80 0 

Kapitalkostnader 3 246 4 096 -850 

0,00

50,00

100,00

150,00
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300,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
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Avskrivningar 2 280 2 280 0 
Intern ränta 966 966 0 
Nya avskrivningar 0 850 -850 
Ny internränta 0 0 0 

Resultat 7349 7012 337 
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1 Sammanfattning 
Denna fältstudie har utförts för att Osby kommun ska få veta vad som behöver utföras med 

fastigheten BRIO huset i Osby. 

Idag används fastigheten som museum och kontor och består av flera äldre byggnadskroppar som 

blivit påbyggda vid flera tillfällen.  

Det finns flera olika alternativ för fastigheten: 

• Att renovera och bygga om fastigheten till bostäder kräver troligtvis en investering om ca 10-

15000 kr/kvm vilket medför en total investering om ca 100-150 mnkr. 

• I fastigheten finns ett museum som behöver mer yta. Det finns intresse om att utveckla 

muséet om EU kan bidra med finansiering. 

• De tomställda lokalerna ka konverteras till ett ”anti-energi-slöseri-centrum” dit kommuner 

och andra fastighetsägare kan komma och studera hur det borde se ut i en energismart 

fastighet och hur det ser ut idag. Lokalen kan även inrymma utbildningslokaler mm så att 

man kommer till Briohuset för att lära sig vad som kan göras och lämna Brio huset med en 

handlingsplan så att arbetet blir utfört. Denna typ av åtgärder kan få EU-stöd. 

• Ett annat alternativ är att riva byggnaderna till en kostnad om ca 2000kr/kvm dvs ca 20-25 

mnkr. Då flyttas muséet flyttas till en annan byggnad på gamla Naturbruksområdet. 

• Det sista alternativet men som torde vara bäst för kommunen är att sälja fastigheten till en 

privat fastighetsutvecklare som kan utveckla fastigheten med externa resurser. 

 

SAMMANFATTNING RESULTAT Enhet 

Fastighet   

Area  kvm 

Status i nuläge i medel  poäng 

Mål med projekt  poäng 

Investeringsbehov  sek 

Effektivisering av driftskostnaderna  sek under livscykeln 

LCC utan projekt  sek under livscykeln 

LCC med projekt  sek under livscykeln 

Hyra utan projekt i årssnitt de närmaste 10 åren  sek/år 

Hyra med projekt i årssnitt de närmaste 10 åren  sek/år 

Energinyckeltal utan projekt  kWh/kvm 

Energinyckeltal med projekt  kWh/kvm 

 

Denna rapport omfattar: 

• Behovsanalys av verksamheternas behov av fastigheten 

• Statusbesiktning 

• Sammanställning av investeringsbehov 

• Förslag på effektiviseringsåtgärder 

• Analys av driftskostnader 
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• Upprättande av en reinvesteringsbudget med grund i K31 och LCC2. 

• Förslag på objektsanpassad hyra 

• Sammanfattning i denna rapport 

2 Status i fastigheten 
För att exemplifiera hur det ser ut i fastigheten har vi valt ut några av de ca 200 foton som tagits 

under statuskontrollen och kommenterat dem nedan.  

2.1 Status byggnaden 

FOTO KOMMENTAR 

 

Fastigheten består av flera sammanhängande 

byggnadskroppar som är uppförda vid olika tider. 

  

 

Skötseln av fastigheten har många brister. 

  

 

Fönster behöver renoveras/målas 

  

 

Det syns i statistiken att värmen sänkts i huset 

mellan 2018 och 2019 

  

 
1 K3 = komponentavskrivningsmetod som kommunerna i Sverige ska tillämpa sedan 2014 
2 LCC = Livscykelkostnadskalkylering. En kalkylmetod där kostnaderna beräknas över avskrivningstiden. Den 
kalkyl som ger lägst totalkostnad är den som är bäst så länge lagar och mål uppnås. 
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Fjärrvärmecentralen är över 30år och behöver 

bytas ut. 

  

 

Styr- och reglersystemet är gammalt och behöver 

bytas ut. 

  

 

Det finns lager av gamla saker där en stor del 

aldrig kommer att användas igen. Det behöver 

genomföras en storrensning och katalogisering av 

kvarvarande saker för att dessa ska kunna 

återanvändas. 

  

 

Merparten av radiatorsystemet är i dåligt skick. 

  

 

Omodern belysning i källaren 
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Ventiler behöver bytas 

  

 

Prylar ligger i högar.  

  

 

Byggnaderna har många tomma kontorslokaler 

  

 

Innergården behöver renoveras. 
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Målning och uppfräschning av alla invändiga ytor 

behöver utföras. 

  

 

Installationer, tak mm är i dåligt skick. 

  

 

Stora tomma ytor 

  

 

Gammalt ventilationsaggregat med låg 

verkningsgrad detta behöver bytas ut. 
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Äldre kylmaskin som idag är avställd.  

  

 

Takpannorna har glidit ner. Stor risk för 

vattenläckage inom kort. 

  

 

Ett flertal ventilationsaggregat som behöver bytas. 

  

 

Installationerna behöver gås igenom och anpassas 

efter framtida behov. 
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Fasaderna behöver renoveras. 

  

 

 

  

 

Fönsterna behöver renoveras innan det är för sent. 
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Hängrännor, stuprör och dränering behöver bytas 

ut. 

  

 

Fasaden behöver moderniseras. 

  

 

Markiserna är sönder och behöver bytas ut. 
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Värmefläkt som behöver demonteras. Hela 

värmesystemet behöver gås igenom och nya 

radiatorer behöver monteras. 

  

 

Ett av flera förråd med prylar 

  

 

Demonterad köksutrustning. När kommer denna 

användas igen? 

  

 

BRIOs historiska föremål. Var ska dessa förvaras? 
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Majoriteten av all belysning är modern och 

behöver bytas. 

  

 

Nyare och demonterad kåpa. När ska denna 

användas? 

  

 

Ett annat exempel på omodern belysning som 

behöver bytas. 

  

 

Innergården behöver renoveras. Risk för 

vattenläckage nedåt i byggnaden. 
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Kontor som är renoverat och kan hyras ut igen. 

  

 

Läckage i undertaket från läckande 

ventialtionsaggregat. 

  

 

Kontor som skulle kunna hyras ut. 
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Stort kontor som skulle kunna hyras ut. 

  

 

Stora tomställda ytor som behöver iordningsställas 

och hyras ut. 

  

 

Stora tomställda ytor som behöver iordningsställas 

och hyras ut. 

  

 

Stora tomställda ytor som behöver iordningsställas 

och hyras ut. 

  



 

Sida 15 av 19 
 

 

Största ventilationsaggregatet som är tekniskt slut. 

  

 

Pump av äldre och energislösande modell 

  

 

Gammal och uttjänt styr och reglerteknik. 

  

 

Takpannorna behöver ersättas. Risk för läckage. 
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Kylmaskiner behöver bytas ut. 

Taket behöver målas alt bytas ut. 

  

 

Läckage i undertak från läckage. 

  

 

En av flera radiatorer som är tekniskt slut. 

  

 

All ventilation behöver dimensioneras för framtida 

behov. 
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3 Kvalitetsnivå 
I det kvalitetssystem som används för att förädla fastighetsbeståndet fås nedan figur. Den mörkgröna 

inre linjen visar utfallet vid statusbesöket. Den ljusgröna linjen visar vart fastigheten ska nå för att 

den ska vara kostnadseffektiv och säkerställa kvaliteterna för verksamheten. De åtgärder som 

föreslås kommer att medföra att målet uppnås. 

• Målnivån är: 4,4 i medeltal 

• Statusnivån idag är: 1,6 i medeltal 

 

4 Ekonomi 
För att kunna genomföra en riktig kalkyl är det av vikt att kommunen kommer fram till vad de vill 

göra med fastigheten. Varje år kostar fastigheten 2 mnkr i driftskostnader.  

Att riva byggnaderna kostar ca 20-25 mnkr och att renovera upp byggnaderna till en modern 

standard kräver en investering på ca 150 mnkr.  

Alternativet till rivning eller renovering är en försäljning av fastigheten. Detta medför att muséet och 

övriga verksamheter kan flytta till andra tomma lokaler som kommunen äger och som idag stor 

tomma. 

I denna rapport har vi räknat med att byggnaden rivs och att fastigheten i framtiden försäljs. 

Framtida försäljningsintäkter ingår inte i kalkylen. 

4.1 Resultaträkningen 
RESULTATRÄKNING UTAN PROJEKT FÖRÄDLING MED PROJEKT 

Driftskostnader 1 814 1 814 0 

60110 Extern lokalhyra 0 0 0 
61310 Sophämtning 7 7 0 

0
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61510 Sotning/myndighetskrav 3 3 0 

61625 Fastighetstekniker 491 491 0 

61625 Anläggningstekniker 201 201 0 

61625 Administration 111 111 0 

61700 Akut underhåll 17 17 0 

61910 Fastighetsskatt 92 92 0 

62110 El 216 216 0 

62310 Olja 0 0 0 

62340 Fjärrvärme 483 483 0 

62810 VA 85 85 0 

64100 Förbrukningsinventarier  (lås, nycklar, vitvaror) 1 1 0 

64600 Förbrukningsmaterial ( filter, vvs) 37 37 0 

66100 Reservkraf (rep) 0 0 0 

66200 Brand 0 0 0 

73100 Försäkring 61 61 0 

73300 Larm 9 9 0 

73400 Brandskydd 1 1 0 

Kapitalkostnader 599 855 1453 

79000 Avskriv-ning 512  512 
85400 Intern-ränta 86  86 

Nya avskrivningar  855 855 

Ny internränta  0 0 

Resultat -124 -959 0 

Driftskostanadsandel 75%  0% 
Hyra 2537  1453 

Genom att riva byggnaderna kommer driftskostnaderna att minimeras vilket är en lönsam åtgärd för 

kommunen. 

4.2 Investeringar 
För att riva en byggnaderna på fastigheten krävs en insats om ca 25 mnkr. 

4.3 Hyran 
Hyran kommer att bli noll kronor vid en rivning. Om kommunen istället låter byggnaderna stå kvar 

utan någon annan insats kommer nettokostnaderna vara enligt nedan diagram(kkr). Dvs det är 

betydligt billigare för kommunen att ha en fastighet utan byggnader än att låta den stå kvar och 

förfalla. 

 

4.4 Livscykelkostnadskalkyl 
För att få en rättvisande bild över projektets investering behöver en kalkyl göras som sträcker sig 

över en livscykel. Eftersom kommunen har en planeringshorisont för fastigheterna till 2050 görs 

kalkylen för 30 år. Över livscykeln är investeringen lönsam med ca 47 mnkr. Till detta kan en intäkt 

tillkomma om fastigheten försäljs. 
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RESULTATRÄKNING UTAN PROJEKT MED PROJEKT DIFFERENS 

Driftskostnader 67 454 0 67 454 

60110 Extern lokalhyra 0 0 0 
61310 Sophämtning 250 0 250 
61510 Sotning/myndighetskrav 97 0 97 
61625 Fastighetstekniker 17 062 0 17 062 
61625 Anläggningstekniker 6 980 0 6 980 
61625 Administration 3 878 0 3 878 
61700 Akut underhåll 686 0 686 
61910 Fastighetsskatt 3 207 0 3 207 
62110 El 8 763 0 8 763 
62310 Olja 0 0 0 
62340 Fjärrvärme 19 594 0 19 594 
62810 VA 2 960 0 2 960 
64100 Förbrukningsinventarier  (lås, nycklar, vitvaror) 24 0 24 
64600 Förbrukningsmaterial ( filter, vvs) 1 513 0 1 513 
66100 Reservkraf (rep) 0 0 0 
66200 Brand 0 0 0 
73100 Försäkring 2 118 0 2 118 
73300 Larm 299 0 299 
73400 Brandskydd 21 0 21 

Kapitalkostnader 17 958 43 598 -25640 

Avskrivningar 15 372 15 372 0 
Intern ränta 2 586 2 586 0 
Nya avskrivningar 0 25 640 -25 640 
Ny internränta 0 0 0 

Resultat 85412 43598 41814 
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1 Sammanfattning 
Denna fältstudie har utförts för att Osby kommun ska få veta vad som behöver i fastigheten 

Kommunhus så att den kan fortsätta vara en attraktiv fastighet för kommunens invånare 

Idag används fastighets som administrationsbyggnad. 

Byggnaden är nyligen renoverad men vissa funktioner för värme och ventilation är inte optimerade 

och behöver byggas om. 

 

SAMMANFATTNING   Enhet 

Fastighet Kommunhus, Sotaren 9 o 10 
Area 1 837 kvm 
Status i nuläge i medel 3,9 poäng 
Mål med projekt 4,7 poäng 
Investeringsbehov 632 220 sek 
Effektivisering av driftskostnaderna 1 735 746 sek under livscykeln 
LCC utan projekt 94 223 522 sek under livscykeln 
LCC med projekt 93 740 217 sek under livscykeln 
Hyra utan projekt i årssnitt de närmaste 10 åren 3 020 653 sek/år 
Hyra med projekt i årssnitt de närmaste 10 åren 3 015 552 sek/år 
Energinyckeltal utan projekt 180 kWh/kvm 
Energinyckeltal med projekt 155 kWh/kvm 

 

Denna rapport omfattar: 

• Behovsanalys av verksamheternas behov av fastigheten 

• Statusbesiktning 

• Sammanställning av investeringsbehov 

• Förslag på effektiviseringsåtgärder 

• Analys av driftskostnader 

• Upprättande av en reinvesteringsbudget med grund i K31 och LCC2. 

• Förslag på objektsanpassad hyra 

• Sammanfattning i denna rapport 

  

 
1 K3 = komponentavskrivningsmetod som kommunerna i Sverige ska tillämpa sedan 2014 
2 LCC = Livscykelkostnadskalkylering. En kalkylmetod där kostnaderna beräknas över avskrivningstiden. Den 
kalkyl som ger lägst totalkostnad är den som är bäst så länge lagar och mål uppnås. 



 

Sida 4 av 8 
 

2 Status i fastigheten 
För att exemplifiera hur det ser ut i fastigheten har vi valt ut några av de ca 50 foton som tagits under 

statuskontrollen och kommenterat dem nedan.  

2.1 Status byggnaden 
  

FOTO  KOMMENTAR  

  

Kommunhuset har nyligen renoverats  

    

  

Solcellsanläggningen behöver ses över eftersom 
mätaren visa på 0 kW  
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3 Kvalitetsnivå 
I det kvalitetssystem som används för att förädla fastighetsbeståndet fås nedan figur. Den mörkgröna 

inre linjen visar utfallet vid statusbesöket. Den ljusgröna linjen visar vart fastigheten ska nå för att 

den ska vara kostnadseffektiv och säkerställa kvaliteterna för verksamheten. De åtgärder som 

föreslås kommer att medföra att målet uppnås. 

• Målnivån är: 4,7 i medeltal 

• Statusnivån idag är: 3,9 i medeltal 
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4 Ekonomi 
Sammanfattning av ekonomin presenteras i nedan resultaträkningsuppställning. Då kommunen idag 

inte för kostnader per byggnad utan per fastighet är detta en uppskattning av 

kostnadsfördelningarna. I samband med förädlingsarbetet kommer ekonomin att utvecklas så att 

kostnader bokför per byggnad för att möjliggöra en uppföljning, analys och beslut om fler åtgärder 

och förbättringar. Med en investering om ca 0,6mnkr kommer hyran kunna sänkas något. Över tiden 

blir hyresnivån förbättrad med ett projekt vilket stärker kommunens totala ekonomi. 

RESULTATRÄKNING UTAN PROJEKT FÖRÄDLING MED PROJEKT 

Driftskostnader 617 43 574 

60110 Extern lokalhyra 0 0 0 
61310 Sophämtning 21 0 21 
61510 Sotning/myndighetskrav 6 0 6 
61625 Fastighetstekniker 121 0 121 
61625 Anläggningstekniker 49 0 49 
61625 Administration 27 0 27 
61700 Akut underhåll 42 0 42 
61910 Fastighetsskatt 0 0 0 
62110 El 156 21 135 
62310 Olja 0 0 0 
62340 Fjärrvärme 117 21 96 
62810 VA 9 0 9 
64100 Förbrukningsinventarier  (lås, nycklar, vitvaror) 10 0 10 
64600 Förbrukningsmaterial ( filter, vvs) 14 0 14 
66100 Reservkraf (rep) 7 0 7 
66200 Brand 0 0 0 
73100 Försäkring 15 0 15 
73300 Larm 22 0 22 
73400 Brandskydd 4 0 4 

Kapitalkostnader 2354 42 2396 

79000 Avskriv-ning 1701  1701 

0
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85400 Intern-ränta 653  653 
Nya avskrivningar  42 42 
Ny internränta  0 0 

Resultat -12 -1 -11 

Driftskostanadsandel 21%  19% 
Hyra 2983  2981 

 

Ett viktigt nyckeltal är att studera hur totalkostnaden fördelas mellan driftskostnader och 

kapitalkostnader. Ju högre driftskostnadsandel desto pengar går till löpande utgifter (onda 

kostnader). Efter investeringen kommer driftskostandsandelen sjunka från 21 % till 19% vilket 

medför att en liten förbättring av byggnadens status. 

4.1 Investeringar 
I nedan tabell framgår vilka åtgärder som behöver genomföras. Åtgärderna är fördelade per plan och 

fasad och beskrivs kortfattat i denna rapport. 

4.1.1 Byggnad 1  

Nr Beskrivning Pris Avskrivningskostnad 
1 Kontrollera solceller så att dessa fungerar 10 000 333 

2 Injustering av ventilation 25 000 1 667 

3 Utöka styr & regler med inomhusgivare mm 200 000 13 333 

4 Zonstyrning av värme 200 000 13 333 

5 Injustering av värmesystem 91 850 6 123 

  SUMMA 526 850 34 790 

  Projektering, KA, besiktning, byggledning 52 685 3 479 

  Risk 52 685 3 479 

  SUMMA 632 220 41 748 

 

4.2 Energi 
Då flera av åtgärderna som föreslås påverkar energianvändningen fås följande nuläge och 

förbättring. 

ENERGI                     

  Före Förädling Efter 

  

Köpt 
energi 
MWh 

Köpt 
energi 
kWh/m2 

Köpt 
energi 
kr 

Besparing 
MWh 

Produktion 
MWh 

Köpt 
energi 
MWh 

Köpt 
energi 
kWh/m2 

Köpt 
energi 
kr 

Besparings-
potential 

Besparing 
kr 

El 168 91 156 410 18,9 0 149 81 139 562 11% 16 849 

Värme - FJV 163 89 117 060 25,8   137 74 98 453 16% 18 607 

Värme - Olja                     

Vatten                     

Summa 330 180 273 470 44,8 0 285 155 238 015 14% 35 456 

 

4.3 Hyran 
Hyran kommer att initialt justeras nedåt med 2 kkr. Detta framgår av figuren nedan. Med ett projekt 

kan hyresutvecklingen hålles mer modest vilket gör att kommunens totalekonomi stärks över tiden. 
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4.4 Livscykelkostnadskalkyl 
För att få en rättvisande bild över projektets investering behöver en kalkyl göras som sträcker sig 

över en livscykel. Eftersom kommunen har en planeringshorisont för skolorna till 2050 görs kalkylen 

för 30 år vilket även motsvarar medelavskrivningslängden när K3-reglemetet tillämpas för 

investeringen. Över livscykeln är investeringen lönsam med ca 0,4 mnkr. 

RESULTATRÄKNING UTAN PROJEKT MED PROJEKT DIFFERENS 

Driftskostnader 23 598 21 862 1 736 

60110 Extern lokalhyra 0 0 0 
61310 Sophämtning 737 737 0 
61510 Sotning/myndighetskrav 209 209 0 
61625 Fastighetstekniker 4 207 4 207 0 
61625 Anläggningstekniker 1 721 1 721 0 
61625 Administration 956 956 0 
61700 Akut underhåll 1 704 1 704 0 
61910 Fastighetsskatt 0 0 0 
62110 El 6 345 5 481 864 
62310 Olja 0 0 0 
62340 Fjärrvärme 4 749 3 877 872 
62810 VA 327 327 0 
64100 Förbrukningsinventarier  (lås, nycklar, vitvaror) 414 414 0 
64600 Förbrukningsmaterial ( filter, vvs) 552 552 0 
66100 Reservkraf (rep) 264 264 0 
66200 Brand 0 0 0 
73100 Försäkring 518 518 0 
73300 Larm 751 751 0 
73400 Brandskydd 143 143 0 

Kapitalkostnader 70 626 71 878 -1252 

Avskrivningar 51 033 51 033 0 
Intern ränta 19 593 19 593 0 
Nya avskrivningar 0 1 252 -1 252 
Ny internränta 0 0 0 

Resultat 94224 93740 483 
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1 Sammanfattning 
Denna fältstudie har utförts för att Osby kommun ska få veta vad som behöver i fastigheten Ekebo så 

att den kan fortsätta vara en attraktiv fastighet för kommunens invånare 

Idag används byggnaden som matsal och kök åt eleverna på gymnasiet. Boende i seniorboendet i 

kvarteret har även de möjlighet att köpa lunch i matsalen. I byggnaden finns även några möteslokaler 

som går att hyra. 

Beläggningsnivån är mycket låg vilket gör energinyckeltalen ovanligt höga. Detta beror troligtvis på 

att byggnaden saknar eget fjärrvärmeabonnemang utan får värme via grannfastigheten. 

Byggnaden behöver moderniseras och rustas för att säkerställa värdet. En enklare teknisk 

uppdatering behöver utföras. 

Med en investering som omfattar ca 4 mnkr går det att sänka driftkostnaderna med 9 mnkr de 

närmaste 30 åren. Det innebär att kommunen kan spara ca 4,5 mnkr i nettokostnader och kraftfullt 

sänka miljöpåverkan samtidigt som innemiljön förbättras. Åtgärderna som föreslås omfattar både 

åtgärder med energieffektiviseringskaraktär men även åtgärder för att säkerställa kvaliteten och 

undvika närtida akutåtgärder. Därtill lyfts kvaliteten för hela verksamheten när projektet är 

genomfört. Konferensrummen byggs om till skolsalar för gymnasiet. 

SAMMANFATTNING  Enhet 

Fastighet Ekebo  

Area 1 100 kvm 

Status i nuläge i medel 2,9 poäng 

Mål med projekt 4,6 poäng 

Investeringsbehov 4 080 600 sek 

Effektivisering av driftskostnaderna 9 211 880 sek under livscykeln 

LCC utan projekt 36 177 380 sek under livscykeln 

LCC med projekt 32 564 101 sek under livscykeln 

Hyra utan projekt i årssnitt de närmaste 10 åren 1 056 658 sek/år 

Hyra med projekt i årssnitt de närmaste 10 åren 993 889 sek/år 

Energinyckeltal utan projekt 337 kWh/kvm 

Energinyckeltal med projekt 172 kWh/kvm 

 

Denna rapport omfattar: 

• Behovsanalys av verksamheternas behov av fastigheten 

• Statusbesiktning 

• Sammanställning av investeringsbehov 

• Förslag på effektiviseringsåtgärder 

• Analys av driftskostnader 

• Upprättande av en reinvesteringsbudget med grund i K31 och LCC2. 

• Förslag på objektsanpassad hyra 

 
1 K3 = komponentavskrivningsmetod som kommunerna i Sverige ska tillämpa sedan 2014 
2 LCC = Livscykelkostnadskalkylering. En kalkylmetod där kostnaderna beräknas över avskrivningstiden. Den 
kalkyl som ger lägst totalkostnad är den som är bäst så länge lagar och mål uppnås. 
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• Sammanfattning i denna rapport 

2 Status i fastigheten 
För att exemplifiera hur det ser ut i fastigheten har vi valt ut några av de ca 100 foton som tagits 

under statuskontrollen och kommenterat dem nedan.  

2.1 Status byggnaden 

FOTO KOMMENTAR 

 

Byggnaden har utmärkta tak för solceller 

  

 

Utemiljön behöver åtgärdas 

  

 

Hängrännor och stuprör behöver bytas. Husets 

dräneringssystem behöver spolas och filmas innan 

eventuell fler åtgärder behövs. 

  

 

Fönsterpartier behöver bytas ut. 

  



 

Sida 5 av 11 
 

 

Invändigt solskydd är i dåligt skick och behöver 

bytas ut 

  

 

Rent vatten system installeras i tvättstugan 

  

 

Ventiler behöver bytas och hela värmesystemet 

justeras in. 

  

 

Radiatortermostater byts i samband med 

injusteringen. 
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Byggnaden saknar egen fjärrvärmecentral. Värme fås 

via en fjärrvärmecentral som Osbybostäder äger. 

Mätning av värmeanvändningen är bristfällig och det 

går inte att styra värmen på ett bra sätt. 

Installera en egen fjärrvärmecentral för byggnaden. 

  

 

 

Byggnadens belysning byts till LED. 

  

 

Arbete med att byta ut styr- och reglersystemet pågår. 

Kompletteras med styrning med hjälp av 

inomhusgivare. 

  

 

Läckage i taket behöver åtgärdas. I samband med 

detta tilläggsisoleras taket innan takduk och solceller 

monteras. 
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Plåtgaller har satts framför tilluftsdonen på ett sätt 

som gör att omblandningen försämras. 

  

 

Ett nytt ventilationsaggregat håller på att installeras. 

Ventilationen i resten av huset behöver också bytas 

ut. 

  

 

Det finns stora toppar i eleffektuttaget. Detta gör att 

elnätskostnaden blir hög. 

 

 

3 Kvalitetsnivå 
I det kvalitetssystem som används för att förädla fastighetsbeståndet fås nedan figur. Den mörkgröna 

inre linjen visar utfallet vid statusbesöket. Den ljusgröna linjen visar vart fastigheten ska nå för att 

den ska vara kostnadseffektiv och säkerställa kvaliteterna för verksamheten. De åtgärder som 

föreslås kommer att medföra att målet uppnås. 

• Målnivån är: 4,6 i medeltal 

• Statusnivån idag är: 2,3 i medeltal 
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4 Ekonomi 
Sammanfattning av ekonomin presenteras i nedan resultaträkningsuppställning. Då kommunen idag 

inte för kostnader per byggnad utan per fastighet är detta en uppskattning av 

kostnadsfördelningarna. I samband med förädlingsarbetet kommer ekonomin att utvecklas så att 

kostnader bokför per byggnad för att möjliggöra en uppföljning, analys och beslut om fler åtgärder 

och förbättringar. Med en investering om ca 4 mnkr kommer hyran behållas nästintill oförändrad. 

Över tiden blir driftsnettot förbättrad med ett projekt vilket stärker kommunens totala ekonomi. 

RESULTATRÄKNING 
UTAN 
PROJEKT 

FÖRÄDLIN
G 

MED 
PROJEKT 

KOSTNADSUTVECKLIN
G 

Driftskostnader 689 228 461   

60110 Extern lokalhyra 0 0 0 1,0% 
61310 Sophämtning 28 0 28 1,0% 
61510 Sotning/myndighetskrav 7 0 7 1,0% 
61625 Fastighetstekniker 48 5 43 1,0% 
61625 Anläggningstekniker 20 1 19 1,0% 
61625 Administration 11 0 11 1,0% 
61700 Akut underhåll 50 25 25 2,0% 
61910 Fastighetsskatt 0 0 0 1,0% 
62110 El 167 74 94 2,0% 
62310 Olja 0 0 0 2,0% 
62340 Fjärrvärme 180 82 97 2,0% 
62810 VA 29 1 28 1,0% 
64100 Förbrukningsinventarier  (lås, nycklar, 
vitvaror) 90 40 50 2,0% 
64600 Förbrukningsmaterial ( filter, vvs) 7 0 7 2,0% 
66100 Reservkraf (rep) 0 0 0 2,0% 
66200 Brand 6 0 6 1,0% 
73100 Försäkring 6 0 6 1,0% 
73300 Larm 41 0 41 1,0% 
73400 Brandskydd 0 0 0 1,0% 

0
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Kapitalkostnader 311 187 498   

79000 Avskriv-ning 240  240  
85400 Intern-ränta 72  72 0,5% 
Nya avskrivningar  187 187  
Ny internränta  0 0 0,5% 

Resultat -42 41 19   

Driftskostanadsandel 69%  48%  
Hyra 959  978  

 

Ett viktigt nyckeltal är att studera hur totalkostnaden fördelas mellan driftskostnader och 

kapitalkostnader. Ju högre driftskostnadsandel desto pengar går till löpande utgifter (onda 

kostnader). Efter investeringen kommer driftskostandsandelen sjunka från 69 % till 48% vilket 

medför att en kraftfull förbättring av byggnadens status. 

4.1 Investeringar 
I nedan tabeller framgår vilka åtgärder som behöver genomföras per byggnad. Åtgärderna är 

fördelade per plan och fasad och beskrivs kortfattat i denna rapport. 

INVESTERINGAR BYGGNAD 1 TOTALT 

Investering 3 400 500 3 400 500 
Projektering, KA, besiktning, byggledning 340 050 340 050 
Risk 340 050 340 050 
SUMMA PROJEKTBUDGET 4 080 600 4 080 600 
Avskrivningskostnad 186 620 186 620 

 

4.1.1 Byggnad 1 

Nr Plan Beskrivning Pris 
Avskrivningsko
stnad 

1 1 Koppla bort värme från grannfastigheten 10 000 333 

2 1 Installera värmeväxlare och teckna abonnemang. 
150 
000 5 000 

3 1 
Komplettera styr med inomhusgivare och koppla upp köks 
aggregat 

100 
000 2 000 

5 1 Ny informations TV 3 000 100 

6 1 Byt belysning till LED 
150 
000 5 000 

7 1 Injustera värme inkl byte av termostater 
110 
000 11 000 

8 1 Injustera ventilation 55 000 5 500 

9 1 Nytt undertak i matsal 
100 
000 3 333 

10 1 Demontera utrustning som ej behövs, tex tidskortläsare 10 000 333 

11 1 
Laga och måla alla väggar på hela planet samt inred 
konferensrum till klassrum 

112 
500 3 750 

12 1 
Bygg om ventilationsdon för bättre luftomsättning i vissa 
rum. 60 000 6 000 

13 1 Upprusta tvättstuga med rent vatten 30 000 2 000 

14 2 Nytt ventilationsaggregat för kök inklusive enjya system. 
600 
000 40 000 

15 Fasad Dränera om huset 
375 
000 12 500 

16 Fasad Byt fasadbelysning till LED 10 000 333 

17 Fasad Byt stuprör och hängrännor 50 000 1 667 
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18 Fasad Nya fönsterpartier 
500 
000 16 667 

19 Fasad Nya markiser 
200 
000 13 333 

20 Tak 
Byt papptak samt placera solceller mot söder. 
Tilläggsisolera 

562 
500 18 750 

21 Tak Byt takpapp och lägg takplåt mot norr. Tilläggsisolera 
187 
500 6 250 

22 Utomhus Ta bort växtligheten och mossa runt huset 25 000 1 667 

  SUMMA   
3 400 

500 155 517 

  
Projektering, KA, 
besiktning, byggledning 10% 

340 
050 15 552 

  Risk 10% 
340 
050 15 552 

  SUMMA   
4 080 

600 186 620 

 

4.2 Energi 
Då flera av åtgärderna som föreslås påverkar energianvändningen fås följande nuläge och 

förbättring. 

ENERGI                     

  Före Förädling Efter 

  

Köpt 
energi 
MWh 

Köpt 
energi 
kWh/m2 

Köpt 
energi 
kr 

Besparing 
MWh 

Produktion 
MWh 

Köpt 
energi 
MWh 

Köpt 
energi 
kWh/m2 

Köpt 
energi 
kr 

Besparings-
potential 

Besparing 
kr 

El 111 101 167 486 25,0 38 48 44 93 736 57% 73 750 

Värme - FJV 257 235 179 619 117,6   139 128 97 299 46% 82 320 

Värme - Olja                     

Vatten                     

Summa 367 337 347 105 142,6 38 187 172 191 035 49% 156 070 

 

4.3 Hyran 
Hyran kommer att initialt justeras nedåt med 41kkr. Detta framgår av figuren nedan. Med ett projekt 

kan hyresutvecklingen hålles mer modest vilket gör att kommunens totalekonomi stärks över tiden. 
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4.4 Livscykelkostnadskalkyl 
För att få en rättvisande bild över projektets investering behöver en kalkyl göras som sträcker sig 

över en livscykel. Eftersom kommunen har en planeringshorisont för fastigheterna till 2050 görs 

kalkylen för 30 år vilket även motsvarar medelavskrivningslängden när K3-reglemetet tillämpas för 

investeringen. Över livscykeln är investeringen lönsam med ca 3,6 mnkr. 

RESULTATRÄKNING UTAN PROJEKT MED PROJEKT DIFFERENS 

Driftskostnader 26 838 17 627 9 212 

60110 Extern lokalhyra 0 0 0 
61310 Sophämtning 974 974 0 
61510 Sotning/myndighetskrav 243 243 0 
61625 Fastighetstekniker 1 684 1 510 174 
61625 Anläggningstekniker 689 654 35 
61625 Administration 383 383 0 
61700 Akut underhåll 2 041 1 026 1 014 
61910 Fastighetsskatt 0 0 0 
62110 El 6 795 3 803 2 992 
62310 Olja 0 0 0 
62340 Fjärrvärme 7 287 3 947 3 340 
62810 VA 1 002 967 35 
64100 Förbrukningsinventarier  (lås, nycklar, vitvaror) 3 655 2 032 1 623 
64600 Förbrukningsmaterial ( filter, vvs) 268 268 0 
66100 Reservkraf (rep) 0 0 0 
66200 Brand 191 191 0 
73100 Försäkring 195 195 0 
73300 Larm 1 433 1 433 0 
73400 Brandskydd 0 0 0 

Kapitalkostnader 9 339 14 938 -5599 

Avskrivningar 7 188 7 188 0 
Intern ränta 2 151 2 151 0 
Nya avskrivningar 0 5 599 -5 599 
Ny internränta 0 0 0 

Resultat 36177 32564 3613 
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1 Sammanfattning 
Denna fältstudie har utförts för att Osby kommun ska få veta vad som behöver utföras med 

fastigheten Väktaren så att den kan fortsätta vara en attraktiv fastighet för kommunens invånare. 

Idag används byggnaden av som boende för äldre och som gruppbostad.  

Byggnaden är i gott skick men behöver energioptimeras. Därtill passar taket utmärkt för solceller. 

Investeringen kommer att generera en vinst på ca 1,1 mnkr. 

SAMMANFATTNING   Enhet 

Fastighet Väktaren Gruppbostad  

Area 2045 kvm 

Status i nuläge i medel 3,2 poäng 

Mål med projekt 4,3 poäng 

Investeringsbehov 828 240 sek 

Effektivisering av driftskostnaderna 2 763 092 sek under livscykeln 

LCC utan projekt 49 277 223 sek under livscykeln 

LCC med projekt 48 165 571 sek under livscykeln 

Hyra utan projekt i årssnitt de närmaste 10 åren 1 535 066 sek/år 

Hyra med projekt i årssnitt de närmaste 10 åren 1 515 536 sek/år 

Energinyckeltal utan projekt 118 kWh/kvm 

Energinyckeltal med projekt 96 kWh/kvm 

 

Denna rapport omfattar: 

• Behovsanalys av verksamheternas behov av fastigheten 

• Statusbesiktning 

• Sammanställning av investeringsbehov 

• Förslag på effektiviseringsåtgärder 

• Analys av driftskostnader 

• Upprättande av en reinvesteringsbudget med grund i K31 och LCC2. 

• Förslag på objektsanpassad hyra 

• Sammanfattning i denna rapport 

 

 

 

 

 

 

2 Status i fastigheten 
För att exemplifiera hur det ser ut i fastigheten har vi valt ut några av de ca 50 foton som tagits under 

statuskontrollen och kommenterat dem nedan.  

 
1 K3 = komponentavskrivningsmetod som kommunerna i Sverige ska tillämpa sedan 2014 
2 LCC = Livscykelkostnadskalkylering. En kalkylmetod där kostnaderna beräknas över avskrivningstiden. Den 
kalkyl som ger lägst totalkostnad är den som är bäst så länge lagar och mål uppnås. 
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2.1 Status byggnaden 

FOTO KOMMENTAR 

 

Taket passar utmärkt för solceller 

  

 

Radiatorer saknar termostater. Detta medför en 

övertemperatur. Termostater monteras och en 

värmeinjustering behöver utföras. 

  

 

Ventilationsaggregat från 2008 

  

 

Att montera en armatur för badkar utan ho och 

avlopp är inte fackmässigt. 
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Taket behöver tvättas 

  

 

Motorventil läcker. 

  

 

 

 

 

Ny styr och regler behövs. Nuvarande är anpassad för 

en villa. 

  

 

Reservdelar sorteras. Det som kan tas till vara och 

återanvändas sparas. Övrigt kastas. 

  



 

Sida 6 av 9 
 

 

Rutan har en spricka 

  

 

Många elmätare gör att de fasta elnätsavgifterna blir 

höga 

  

 

3 Kvalitetsnivå 
I det kvalitetssystem som används för att förädla fastighetsbeståndet fås nedan figur. Den ljusgröna 

inre linjen visar utfallet vid statusbesöket. Den mörkröna linjen visar vart fastigheten ska nå för att 

den ska vara kostnadseffektiv och säkerställa kvaliteterna för verksamheten. De åtgärder som 

föreslås kommer att medföra att målet uppnås. 

• Målnivån är: 4,2 i medeltal 

• Statusnivån idag är: 3,2 i medeltal 
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4 Ekonomi 
Sammanfattning av ekonomin presenteras i nedan resultaträkningsuppställning. Då kommunen idag 

inte för kostnader per byggnad utan per fastighet är detta en uppskattning av 

kostnadsfördelningarna. I samband med förädlingsarbetet kommer ekonomin att utvecklas så att 

kostnader bokför per byggnad för att möjliggöra en uppföljning, analys och beslut om fler åtgärder 

och förbättringar. Med en investering om ca 18 mnkr kommer hyran behållas nästintill oförändrad. 

Över tiden blir hyresnivån förbättrad med ett projekt vilket stärker kommunens totala ekonomi. 

(tabell nedan i kkr) 

RESULTATRÄKNING 
UTAN 
PROJEKT 

FÖRÄD-
LING 

MED 
PROJEKT 

KOSTNADS-
UTVECKLING 

Driftskostnader 567 68 499   

60110 Extern lokalhyra 0 0 0 1,0% 
61310 Sophämtning 24 0 24 1,0% 
61510 Sotning/myndighetskrav 6 0 6 1,0% 
61625 Fastighetstekniker 90 0 90 1,0% 
61625 Anläggningstekniker 37 0 37 1,0% 
61625 Administration 20 0 20 1,0% 
61700 Akut underhåll 74 25 49 2,0% 
61910 Fastighetsskatt 24 0 24 1,0% 
62110 El 76 32 44 2,0% 
62310 Olja 0 0 0 2,0% 
62340 Fjärrvärme 126 11 115 2,0% 
62810 VA 47 0 47 1,0% 
64100 Förbrukningsinventarier  (lås, nycklar, 
vitvaror) 2 0 2 2,0% 
64600 Förbrukningsmaterial ( filter, vvs) 12 0 12 2,0% 
66100 Reservkraf (rep) 0 0 0 2,0% 
66200 Brand 10 0 10 1,0% 
73100 Försäkring 10 0 10 1,0% 
73300 Larm 10 0 10 1,0% 
73400 Brandskydd 13 0 13 1,0% 

Kapitalkostnader 913 55 968   

79000 Avskriv-ning 572  572  
85400 Intern-ränta 341  341 0,5% 

0
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Nya avskrivningar  55 55  
Ny internränta  0 0 0,5% 

Resultat -34 13 29   

Driftskostanadsandel 38%  34%  
Hyra 1446  1497  

 

Ett viktigt nyckeltal är att studera hur totalkostnaden fördelas mellan driftskostnader och 

kapitalkostnader. Ju högre driftskostnadsandel desto pengar går till löpande utgifter (onda 

kostnader). Efter investeringen kommer driftskostandsandelen sjunka från 38 % till 34% vilket 

medför att en förbättring av byggnadernas status.  

4.1 Investeringar 
I nedan tabeller framgår vilka åtgärder som behöver genomföras per byggnad. Åtgärderna är 

fördelade per plan och fasad och beskrivs kortfattat i denna rapport. 

INVESTERINGAR BYGGNAD 1 TOTALT 

Investering 690 200 690 200 

Projektering, KA, besiktning, byggledning 69 020 69 020 

Risk 69 020 69 020 

SUMMA PROJEKTBUDGET 828 240 828 240 

Avskrivningskostnad 55 048 55 048 

 

4.1.1 Byggnad 1 

Nr Plan Beskrivning Pris Avskrivningskostnad 

1 Källare Ny styr och regler inklusive innegivare 100 000 6 667 

2 Källare Städa undercentral 1 200 40 

3 Källare Byt motorventil 3 000 200 

4 1 Byt söndrigt glas 3 000 200 

5 Hela huset Injustera värme inkl byte av termostater 190 000 19 000 

6 Hela huset Injustera ventilation 95 000 9 500 

7 Tak Placera solceller mot söder 288 000 9 600 

8 Fasad Byt fasadbelysning till LED 10 000 667 

9 Källare Minska antalet elabonnemang 10 000 1 000 

  SUMMA   690 200 45 873 

  Projektering, KA, besiktning, byggledning 10% 69 020 4 587 

  Risk 10% 69 020 4 587 

  SUMMA   828 240 55 048 

 

4.2 Energi 
Då flera av åtgärderna som föreslås påverkar energianvändningen fås följande nuläge och 

förbättring. 

ENERGI                     

  

Före Förädling Efter 

Köpt 
energi 
MWh 

Köpt 
energi 
kWh/m2 

Köpt 
energi 
kr 

Besparing 
MWh 

Produktion 
MWh 

Köpt 
energi 
MWh 

Köpt 
energi 
kWh/m2 

Köpt 
energi 
kr 

Besparings-
potential 

Besparing 
kr 
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El 47 25 75 750 0 27 20 11 43 590 57% 32 160 

Värme - FJV 172 93 125 810 15   157 85 114 860 9% 10 950 

Värme - Olja                     

Vatten                     

Summa 220 118 201 561 15 27 178 96 158 451 19% 43 110 

4.3 Hyran 
Hyran kommer att initialt justeras nedåt med 13 kkr. Detta framgår av figuren nedan. Med ett projekt 

kan hyresutvecklingen hålles mer modest vilket gör att kommunens totalekonomi stärks över tiden. 

 

4.4 Livscykelkostnadskalkyl 
För att få en rättvisande bild över projektets investering behöver en kalkyl göras som sträcker sig 

över en livscykel. Eftersom kommunen har en planeringshorisont för skolorna till 2050 görs kalkylen 

för 30 år vilket även motsvarar medelavskrivningslängden när K3-reglemetet tillämpas för 

investeringen. Över livscykeln är investeringen lönsam med ca 1,1 mnkr. (tabell nedan i kkr) 

RESULTATRÄKNING UTAN PROJEKT MED PROJEKT DIFFERENS 

Driftskostnader 21 878 19 115 2 763 

60110 Extern lokalhyra 0 0 0 
61310 Sophämtning 845 845 0 
61510 Sotning/myndighetskrav 195 195 0 
61625 Fastighetstekniker 3 130 3 130 0 
61625 Anläggningstekniker 1 280 1 280 0 
61625 Administration 711 711 0 
61700 Akut underhåll 3 010 1 996 1 014 
61910 Fastighetsskatt 817 817 0 
62110 El 3 073 1 768 1 305 
62310 Olja 0 0 0 
62340 Fjärrvärme 5 104 4 660 444 
62810 VA 1 617 1 617 0 
64100 Förbrukningsinventarier  (lås, nycklar, vitvaror) 61 61 0 
64600 Förbrukningsmaterial ( filter, vvs) 503 503 0 
66100 Reservkraf (rep) 0 0 0 
66200 Brand 362 362 0 
73100 Försäkring 355 355 0 
73300 Larm 348 348 0 
73400 Brandskydd 466 466 0 

Kapitalkostnader 27 399 29 050 -1651 

Avskrivningar 17 166 17 166 0 
Intern ränta 10 233 10 233 0 
Nya avskrivningar 0 1 651 -1 651 
Ny internränta 0 0 0 

Resultat 49277 48166 1112 
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1 Sammanfattning 
Denna fältstudie har utförts för att Osby kommun ska få veta vad som behöver utföras med 

fastigheten WC Coop i Osby så att den kan fortsätta vara en attraktiv fastighet för kommunens 

invånare. 

Idag används byggnaden av som allmän WC. Byggnaden är i bra skick och kan kompletteras med 

solceller och energioptimeras. Därmed halveras driftskostnaden för byggnaden. 

Denna rapport omfattar: 

• Behovsanalys av verksamheternas behov av fastigheten 

• Statusbesiktning 

• Sammanställning av investeringsbehov 

• Förslag på effektiviseringsåtgärder 

• Analys av driftskostnader 

• Upprättande av en reinvesteringsbudget med grund i K31 och LCC2. 

• Förslag på objektsanpassad hyra 

• Sammanfattning i denna rapport 

SAMMANFATTNING   Enhet 

Fastighet Kundtoalett Coop  

Area 10 kvm 

Status i nuläge i medel 3,2 poäng 

Mål med projekt 4,3 poäng 

Investeringsbehov 22 800 sek 

Effektivisering av driftskostnaderna 502 233 sek under livscykeln 

LCC utan projekt 4 189 890 sek under livscykeln 

LCC med projekt 3 714 057 sek under livscykeln 

Hyra utan projekt i årssnitt de närmaste 10 åren 132 357 sek/år 

Hyra med projekt i årssnitt de närmaste 10 åren 119 681 sek/år 

Energinyckeltal utan projekt 468 kWh/kvm 

Energinyckeltal med projekt 249 kWh/kvm 

2  Status i fastigheten 
För att exemplifiera hur det ser ut i fastigheten har vi valt ut några av de ca 10 foton som tagits under 

statuskontrollen och kommenterat dem nedan.  

 

 

 
1 K3 = komponentavskrivningsmetod som kommunerna i Sverige ska tillämpa sedan 2014 
2 LCC = Livscykelkostnadskalkylering. En kalkylmetod där kostnaderna beräknas över avskrivningstiden. Den 
kalkyl som ger lägst totalkostnad är den som är bäst så länge lagar och mål uppnås. 
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2.1 Status byggnaden 

FOTO KOMMENTAR 

 

Byggnaden har hög standard.  

Belysningsarmaturen kan bytas till LED 

Taket passar utmärkt för solpaneler. 

  

 

Stupröret behöver åtgärdas 

  

 

Fin entré 

 

3 Kvalitetsnivå 
I det kvalitetssystem som används för att förädla fastighetsbeståndet fås nedan figur. Den mörkgröna 

inre linjen visar utfallet vid statusbesöket. Den ljusgröna linjen visar vart fastigheten ska nå för att 

den ska vara kostnadseffektiv och säkerställa kvaliteterna för verksamheten. De åtgärder som 

föreslås kommer att medföra att målet uppnås. 

• Målnivån är: 4,2 i medeltal 

• Statusnivån idag är: 3,2 i medeltal 
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4 Ekonomi 
Sammanfattning av ekonomin presenteras i nedan resultaträkningsuppställning. Då kommunen idag 

inte för kostnader per byggnad utan per fastighet är detta en uppskattning av 

kostnadsfördelningarna. I samband med förädlingsarbetet kommer ekonomin att utvecklas så att 

kostnader bokför per byggnad för att möjliggöra en uppföljning, analys och beslut om fler åtgärder 

och förbättringar. Med en investering om ca 18 kkr kommer hyran sänkas vilket stärker kommunens 

totala ekonomi. (kkr i tabellen nedan) 

RESULTATRÄKNING 
UTAN 
PROJEKT 

FÖRÄD-
LING 

MED 
PROJEKT 

KOSTNADS-
UTVECKLING 

Driftskostnader 29 12 16   

60110 Extern lokalhyra 0 0 0 1,0% 
61310 Sophämtning 0 0 0 1,0% 
61510 Sotning/myndighetskrav 0 0 0 1,0% 
61625 Fastighetstekniker 0 0 0 1,0% 
61625 Anläggningstekniker 0 0 0 1,0% 
61625 Administration 0 0 0 1,0% 
61700 Akut underhåll 15 10 5 2,0% 
61910 Fastighetsskatt 0 0 0 1,0% 
62110 El 7 2 5 2,0% 
62310 Olja 0 0 0 2,0% 
62340 Fjärrvärme 0 0 0 2,0% 
62810 VA 0 0 0 1,0% 
64100 Förbrukningsinventarier  (lås, nycklar, 
vitvaror) 4 0 4 2,0% 
64600 Förbrukningsmaterial ( filter, vvs) 2 0 2 2,0% 
66100 Reservkraf (rep) 0 0 0 2,0% 
66200 Brand 0 0 0 1,0% 
73100 Försäkring 0 0 0 1,0% 
73300 Larm 0 0 0 1,0% 
73400 Brandskydd 0 0 0 1,0% 

Kapitalkostnader 101 1 102   

79000 Avskriv-ning 96  96  
85400 Intern-ränta 5  5  
Nya avskrivningar  1 1  
Ny internränta  0 0  

Resultat 109 12 118   

Driftskostanadsandel 22%  14%  
Hyra 239  121  
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Ett viktigt nyckeltal är att studera hur totalkostnaden fördelas mellan driftskostnader och 

kapitalkostnader. Ju högre driftskostnadsandel desto pengar går till löpande utgifter (onda 

kostnader). Efter investeringen kommer driftskostandsandelen sjunka från 22 % till 14% vilket 

medför att en förbättring av byggnadernas totalekonomi. 

4.1 Investeringar 
I nedan tabeller framgår vilka åtgärder som behöver genomföras per byggnad. Åtgärderna är 

fördelade per plan och fasad och beskrivs kortfattat i denna rapport. 

INVESTERINGAR BYGGNAD 1 TOTALT 

Investering 19 000 19 000 

Projektering, KA, besiktning, byggledning 1 900 1 900 

Risk 1 900 1 900 

SUMMA PROJEKTBUDGET 22 800 22 800 

Avskrivningskostnad 880 880 

 

4.1.1 Byggnad 1 

Nr Plan Beskrivning Pris Avskrivningskostnad 

1 Tak Placera solceller på tak 16 000 533 

2 Vägg Byta till LED belysning 3 000 200 

3 
 

Optimering, ev elvärmestyrning 10 000 667 

  SUMMA   19 000 733 

  Projektering, KA, besiktning, byggledning 10% 1 900 73 

  Risk 10% 1 900 73 

  SUMMA   22 800 880 

 

4.2 Energi 
Då flera av åtgärderna som föreslås påverkar energianvändningen fås följande nuläge och 

förbättring. 

ENERGI                     

  Före Förädling Efter 

  

Köpt 
energi 
MWh 

Köpt 
energi 
kWh/m2 

Köpt 
energi 
kr 

Besparing 
MWh 

Produktion 
MWh 

Köpt 
energi 
MWh 

Köpt 
energi 
kWh/m2 

Köpt 
energi 
kr 

Besparings-
potential 

Besparing 
kr 

El 4,7 468 6 936 1,0 1,2 2,5 249 4 556 47% 2 380 

Värme - FJV                     

Värme - Olja                     

Vatten                     

Summa 4,7 468 6 936 1,0 1,2 2,5 249 4 556 47% 2 380 

4.3  Hyran 
Hyran kommer att halveras. Detta framgår av figuren nedan. Med ett projekt kan hyresutvecklingen 

hålles betydligt lägre vilket gör att kommunens totalekonomi stärks över tiden. 
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4.4 Livscykelkostnadskalkyl 
Eftersom kommunen har en planeringshorisont för sina fastigheter till 2050 görs kalkylen för 30 år 

vilket även motsvarar medelavskrivningslängden när K3-reglemetet tillämpas för investeringen. Över 

livscykeln är investeringen lönsam med ca 467 kkr. (kkr i tabellen nedan) 

RESULTATRÄKNING UTAN PROJEKT MED PROJEKT DIFFERENS 

Driftskostnader 1 166 664 502 

60110 Extern lokalhyra 0 0 0 
61310 Sophämtning 0 0 0 
61510 Sotning/myndighetskrav 0 0 0 
61625 Fastighetstekniker 15 15 0 
61625 Anläggningstekniker 6 6 0 
61625 Administration 3 3 0 
61700 Akut underhåll 625 219 406 
61910 Fastighetsskatt 0 0 0 
62110 El 281 185 97 
62310 Olja 0 0 0 
62340 Fjärrvärme 0 0 0 
62810 VA 0 0 0 
64100 Förbrukningsinventarier  (lås, nycklar, vitvaror) 170 170 0 
64600 Förbrukningsmaterial ( filter, vvs) 61 61 0 
66100 Reservkraf (rep) 0 0 0 
66200 Brand 0 0 0 
73100 Försäkring 3 3 0 
73300 Larm 0 0 0 
73400 Brandskydd 0 0 0 

Kapitalkostnader 3 024 3 050 -26 

Avskrivningar 2 874 2 874 0 
Intern ränta 150 150 0 
Nya avskrivningar 0 26 -26 
Ny internränta 0 0 0 

Resultat 4190 3714 476 
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1 Sammanfattning 
Denna fältstudie har utförts för att Osby kommun ska få veta vad som behöver utföras med 

fastigheten Naturbruk Norr i Osby så att den kan fortsätta vara en attraktiv fastighet för kommunens 

invånare.  

Byggnaderna behöver iordningsställas för att klara hela projektets rotation av elever när övriga 

skolor ska renoveras. Byggnaderna kommer att verka som evakueringslokaler under projektet och 

därefter kan annan verksamhet flytta in i lokalerna så att extra hyreskontrakt kan sägas upp. 

De tekniska systemen behöver moderniseras för att klara dagens krav på inneklimat. Därtill är 

faserna, fönster och dörrar i akut behov av renovering om inte större skador ska uppstå. 

En nettoinvestering om ca 12,2 mnkr skulle skapa 17,6 mnkr förbättrat driftsnetto vilket innebär en 

sänkt kostnad för kommunen. 

SAMMANFATTNING   Enhet 

Fastighet Naturbruk norra  

Area 3 867 kvm 
Status i nuläge i medel 2,333 poäng 
Mål med projekt 4 poäng 
Investeringsbehov 12 245 000 sek 
Effektivisering av driftskostnaderna 17 606 000 sek under livscykeln 
Nya hyresintäkter 0 sek under livscykeln 
LCC utan projekt 93 907 000 sek under livscykeln 
LCC med projekt 86 582 000 sek under livscykeln 
Hyra utan projekt i årssnitt de närmaste 10 åren 2 873 000 sek/år 
Hyra med projekt i årssnitt de närmaste 10 åren 2 718 000 sek/år 
Energinyckeltal utan projekt 181 kWh/kvm 
Energinyckeltal med projekt 162 kWh/kvm 

 

Denna rapport omfattar: 

• Behovsanalys av verksamheternas behov av fastigheten 

• Statusbesiktning 

• Sammanställning av investeringsbehov 

• Förslag på effektiviseringsåtgärder 

• Analys av driftskostnader 

• Upprättande av en reinvesteringsbudget med grund i K31 och LCC2. 

• Förslag på objektsanpassad hyra 

• Sammanfattning i denna rapport 

 

 

2 Status i fastigheten 
För att exemplifiera hur det ser ut i fastigheten har vi valt ut några av de ca 200 foton som tagits 

under statuskontrollen och kommenterat dem nedan.  

 
1 K3 = komponentavskrivningsmetod som kommunerna i Sverige ska tillämpa sedan 2014 
2 LCC = Livscykelkostnadskalkylering. En kalkylmetod där kostnaderna beräknas över avskrivningstiden. Den 
kalkyl som ger lägst totalkostnad är den som är bäst så länge lagar och mål uppnås. 
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2.1 Status byggnad 1 - Naturbruk, (H) kök o matsal (hus 5 & 7) 
FOTO  KOMMENTAR  

  

Denna byggnad används som skola under 

förädlingsprojektet. 

    

  

Matsal i gott skick. 

    

  

Fjärrvärmecentralen är 32 år gammal och betjänar 
flera hus på området.  
En ny fjärrvärmecentral installeras och övriga 
byggnader på området direktansluts  

    

  

Shuntgrupp som har passerat sin tekniska 
livslängd.  
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Ventilationsaggregat av villa-typ  

    

  

Kylmaskiner till kök. Återvinning saknas  

    

  

Ventilationsaggregat till kök är från 2008 och i bra 
skick men har en värmeväxlare med låg 
verkningsgrad.  

    

  

Fasad tvättas och målas 
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Luckor målas. 

    

  

Ventiler behöver bytas ut bland annat för att 
kunna injustera värmesystemet.  

    

  

Upprustning av tvättstuga behövs. 

    

  

Ventilationsaggregat från 2006 betjänar 
matsalen.  
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Belysning vid lärararbetsplatser är omodern  

    

  

Matsal.  

    

  

Klassrum  
Belysningen är generellt omodern i hela skolan.  
Byts mot LED  

    

  

Bristfälligt utfört arbete  
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Rum på vindsplan med elvärme.   
Dåligt isolerat. 

    

  

Ett äldre ventilationsaggregat som betjänar 
skolsalar. 

    

  

Remdrivna fläktar i 
ventilationsaggregatet.  Fläktmotorerna byts. 

    

  

Tak tvättas. 
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2.2 Status byggnad 3 - Hus 4 Naturbruk, motionshall 
FOTO  KOMMENTAR  

 

Fasad tvätts och port underhålls. 

  

 

Fönster renoberas/bytes. Fasad tvättas och målas. 

  

 

Nya hängrännor och stuprör behövs. 

  



 

Sida 10 av 24 
 

 

Port moderniseras om möjligt alternativt bytes. 

  

 

Förråd städas ur. 

  

 

Tre nya skolsalar byggs och fritids flyttas till Pulsen. 
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2.3 Status byggnad 4 - Hus 31 Dufveska undervisning 
FOTO  KOMMENTAR  

  

Hela huset är i dåligt skick. Men kommer att 
bevaras och rustas upp då det är en 
kulturbyggnad. 
Fasaden behöver totalrenoveras  

    

  

Fönster är i dåligt skick och behöver 
renoveras eller bytas  

    

  

Fasaden har målats med dålig färg. Fasaden 
behöver bytas ut eller renoveras  

    

  

Utrymningsvägar behöver ses över.  
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Inkommande värme via kulvert från 
skolbyggnaden. Hela installationen har passerat 
sin tekniska livslängd.  
Installera ny fjärrvärmecentral   

    

  

Styr- & reglerutrustningen behöver bytas ut.  

    

  

Fönster har skruvats igen på ett felaktigt sätt.  

    

  

Termostater är gamla och behöver bytas. På 
något ställe saknas termostater  
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Nytt och modernt ventilationsaggregat.  

    

  

  

    

  

Radiator på vindsplanet  

    

  

Oisolerad och uppvärmd vind  

    



 

Sida 14 av 24 
 

  
  

  

Belysningen är av varierande typ men generellt 
omodern.  
Ny LED-belysning installeras  

    

  

En stor del av plan 3 används ej.  

    

2.4 Status byggnad 5 - Hus 6 Elevhem 
FOTO  KOMMENTAR  

 

Byggnaden säljs. 
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Nya ägaren får investera i ny värmecentral. 

  

 

Renovering  av alla lokaler krävs. 

  

 

Tak behöver tvättas. 
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Badrum behöver renoveras. 

  

 

 

2.5 Status byggnad 6 - Hus 33 Elevhem Caraposka 
Ska säljas/är såld 

FOTO  KOMMENTAR  

 

Byggnaden ska säljas. 

  

 

2.6 Status byggnad 7 - Hus 30 Elevhem Rydströms 
Ska säljas/är såld 

2.7 Status byggnad 8 - Hus 1 Adrians 
Ska säljas/är såld 
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2.8 Status byggnad 9 - Hus 2 Vita villan 
FOTO  KOMMENTAR  

  

Byggnaden ska säljas. 

    

  

  

    

  

Fönster behöver renoveras/bytas  

    

  

Radiatorer är delvis felplacerade  
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Shuntgruppen har passerat sin tekniska livslängd.  

    

  

Gammal styr & regler  
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Fjärrvärme kommer från Skolbyggnaden.   
Installera en ny fjärrvärmecentral alternativt en 
värmepump  

    

 

3 Kvalitetsnivå 
I det kvalitetssystem som används för att förädla fastighetsbeståndet fås nedan figur. Den mörkgröna 

inre linjen visar utfallet vid statusbesöket. Den ljusgröna linjen visar vart fastigheten ska nå för att 

den ska vara kostnadseffektiv och säkerställa kvaliteterna för verksamheten. De åtgärder som 

föreslås kommer att medföra att målet uppnås. 

• Målnivån är: 4,2 i medeltal 

• Statusnivån idag är: 2,3 i medeltal 

 

0

1

2

3

4

5
Värme

Vatten, spillvatten, sanitet,
avlopp

Ventilation

Belysning

El

Styr och regler

Byggnadsskal och
byggtekniska åtgärder

Mätning

Dokumentation

Hyresgästens miljö och
ytskikt invändigt

Status
MÅL MEDEL
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4 Ekonomi 
Sammanfattning av ekonomin presenteras i nedan resultaträkningsuppställning. Då kommunen idag 

inte för kostnader per byggnadskropp utan per fastighet är detta en uppskattning av 

kostnadsfördelningarna. I samband med förädlingsarbetet kommer ekonomin att utvecklas så att 

kostnader bokför per byggnad för att möjliggöra en uppföljning, analys och beslut om fler åtgärder 

och förbättringar. Med en investering om ca 12,2 mnkr kommer hyran kunna sänkas. 

RESULTATRÄKNING 
UTAN 
PROJEKT 

FÖRÄDLIN
G 

MED 
PROJEKT 

KOSTNADSUTVECKLIN
G 

Driftskostnader 1 514 463 1 051   

60110 Extern lokalhyra 0 0 0 1,0% 
61310 Sophämtning 34 17 17 1,0% 
61510 Sotning/myndighetskrav 10 0 10 1,0% 
61625 Fastighetstekniker 447 100 347 1,0% 
61625 Anläggningstekniker 183 50 133 1,0% 
61625 Administration 102 20 82 1,0% 
61700 Akut underhåll 55 20 35 2,0% 
61910 Fastighetsskatt 0 0 0 1,0% 
62110 El 149 116 33 2,0% 
62310 Olja 0 0 0 2,0% 
62340 Fjärrvärme 389 121 268 2,0% 
62810 VA 59 6 53 1,0% 
64100 Förbrukningsinventarier  (lås, nycklar, 
vitvaror) 0 0 0 2,0% 
64600 Förbrukningsmaterial ( filter, vvs) 5 0 5 2,0% 
66100 Reservkraf (rep) 0 0 0 2,0% 
66200 Brand 30 0 30 1,0% 
73100 Försäkring 18 7 11 1,0% 
73300 Larm 16 6 10 1,0% 
73400 Brandskydd 17 0 17 1,0% 

Kapitalkostnader 1259 343 1602   

79000 Avskriv-ning 1045  1045  
85400 Intern-ränta 214  214 0,5% 
Nya avskrivningar  343 343  
Ny internränta  0 0 0,5% 
Hyresintäkter     
Nya hyresintäkter     

Resultat -17 -806 21   

Driftskostanadsandel 55%  40%  
 

Ett viktigt nyckeltal är att studera hur totalkostnaden fördelas mellan driftskostnader och 

kapitalkostnader. Ju högre driftskostnadsandel desto pengar går till löpande utgifter (onda 

kostnader). Efter investeringen kommer driftskostandsandelen sjunka från 55 % till 40% vilket 

medför att en kraftfull förbättring av byggnadernas status. 

4.1 Investeringar 
I nedan tabeller framgår vilka åtgärder som behöver genomföras per byggnad. beskrivs kortfattat i 

denna rapport. Sammanfattningsvis krävs det en nettoinvestering om ca 12,2 mnkr. 

INVESTERINGAR   BYGGNAD 1 BYGGNAD 2 BYGGNAD 3 BYGGNAD 4 BYGGNAD 5 BYGGNAD 6 BYGGNAD 7 BYGGNAD 8 BYGGNAD 9 TOTALT 

Investering  4 556 000 0 2 050 000 4 610 000 -750 000 -260 000 -240 000 0 -420 000 9 546 000 
Projektering, KA, besiktning, byggledning  455 600 0 205 000 461 000 0 0 0 0 0 1 121 600 
Risk  911 200 0 205 000 461 000 0 0 0 0 0 1 577 200 
SUMMA PROJEKTBUDGET  5 922 800 0 2 460 000 5 532 000 -750 000 -260 000 -240 000 0 -420 000 12 244 800 
Avskrivningskostnad  249 795  92 900    

  
 342 695 
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4.1.1 Byggnad 1 - Naturbruk, (H) kök o matsal (hus 5 & 7) 
Nr Beskrivning Pris Avskrivningskostnad 

1 Ny fjärrvärmeväxlare 200 000 6 667 

2 Nya termostatventiler, termostarer och injustering 173 000 11 533 

3 Byt samtliga ventiler på VS 86 500 5 767 

4 Ny styr och regler inkl innegivare 300 000 20 000 

5 Nya direktdrivna fläktar och ny styr till ventilation på vinden  70 000 3 500 

6 Injustera ventilation 86 500 5 767 

7 Bygg om kanalsystem 500 000 16 667 

8 Byt belysning till LED 262 500 17 500 

9 Demontera utrustning som ej behövs 100 000 3 333 

10 Byt fasadbelysning till LED 15 000 1 000 

11 Byt hängrännor och stuprör 200 000 6 667 

12 Dörrar renoveras 30 000 1 000 

13 Fönster renoveras  500 000 16 667 

14 Solceller på tak 200 000 6 667 

15 Tvätta tak 112 500 3 750 

16 Rostskyddsbehandla och måla smide 100 000 3 333 

17 Renovera källaren  820 000 27 333 

18 Renovera tvättstugan 50 000 1 667 

19 Nya solmarkiser 500 000 25 000 

20 Renovera fasad, laga och måla 250 000 8 333 

  SUMMA 4 556 000 192 150 

  Projektering, KA, besiktning, byggledning 455 600 19 215 

  Risk 911 200 38 430 

  SUMMA 5 922 800 249 795 

 

4.1.2 Byggnad 3 - Hus 4 Naturbruk, motionshall 
Nr Beskrivning Pris Avskrivningskostnad 

1 Nya termostatventiler, termostarer och injustering 56 000 3 733 

2 Byt samtliga ventiler på VS 28 000 1 867 

3 Ny styr och regler inkl innegivare 50 000 3 333 

4 Nya direktdrivna fläktar och ny styr till ventilation på vinden  35 000 1 750 

5 Injustera ventilation 28 000 1 867 

6 Bygg om kanalsystem 250 000 8 333 

7 Byt belysning till LED 84 000 5 600 

8 Demontera utrustning som ej behövs 50 000 1 667 

9 Byt fasadbelysning till LED 9 000 600 

10 Byt hängrännor och stuprör 100 000 3 333 

11 Dörrar renoveras 15 000 500 

12 Fönster renoveras  75 000 2 500 

13 Solceller på tak 200 000 6 667 

14 Tvätta tak 35 000 1 167 

15 Rostskyddsbehandla och måla smide 25 000 833 

16 Renovera källaren  560 000 18 667 

17 Bygga klassrum i byggnaden 450 000 15 000 

18 Renovera fasad, laga och måla 100 000 3 333 

  SUMMA 2 050 000 77 417 

  Projektering, KA, besiktning, byggledning 205 000 7 742 

  Risk 205 000 7 742 

  SUMMA 2 460 000 92 900 

 

4.1.3 Byggnad 4 - Hus 31 Dufveska undervisning 
Nr Beskrivning Pris Avskrivningskostnad 

1 Ny fjärrvärmeväxlare 200 000 6 667 

2 Nya termostatventiler, termostarer och injustering 150 000 10 000 

3 Byt samtliga ventiler på VS 75 000 5 000 
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4 Ny styr och regler inkl innegivare 300 000 20 000 

5 Nya direktdrivna fläktar och ny styr till ventilation på vinden  70 000 3 500 

6 Injustera ventilation 75 000 5 000 

7 Bygg om kanalsystem 500 000 16 667 

8 Byt belysning till LED 225 000 15 000 

9 Demontera utrustning som ej behövs 100 000 3 333 

10 Byt fasadbelysning till LED 15 000 1 000 

11 Byt hängrännor och stuprör 200 000 6 667 

12 Dörrar renoveras 30 000 1 000 

13 Fönster renoveras  270 000 9 000 

14 Solceller på tak 200 000 6 667 

15 Tvätta tak 50 000 1 667 

16 Rostskyddsbehandla och måla smide 100 000 3 333 

17 Renovera källaren  800 000 26 667 

18 Renovera tvättstugan 0 0 

19 Nya solmarkiser 500 000 25 000 

20 Renovera fasad, laga och måla 500 000 16 667 

21 Isolera vinden och möjliggör användning  250 000 8 333 

  SUMMA 4 610 000 191 167 

  Projektering, KA, besiktning, byggledning 461 000 19 117 

  Risk 461 000 19 117 

  SUMMA 5 532 000 229 400 

 

4.1.4 Byggnad 5 - Hus 6 Elevhem  
Nr Beskrivning Pris Avskrivningskostnad 

1 Intäkt vid försäljning -750 000 -25 000 

  SUMMA -750 000 -25 000 

  Projektering, KA, besiktning, byggledning   0 

  Risk   0 

  SUMMA -750 000 -25 000 

 

4.1.5 Byggnad 6 - Hus 33 Elevhem Caraposka 

Nr Beskrivning Pris Avskrivningskostnad 
1 Intäkt vid försäljning -260 000 -8 667 

  SUMMA -260 000 -8 667 

  Projektering, KA, besiktning, byggledning   0 

  Risk   0 

  SUMMA -260 000 -8 667 

 

4.1.6 Byggnad 7 - Hus 33 Elevhem Caraposka 
Nr Beskrivning Pris Avskrivningskostnad 

1 Intäkt vid försäljning -240 000 -8 000 

  SUMMA -240 000 -8 000 

  Projektering, KA, besiktning, byggledning   0 

  Risk   0 

  SUMMA -240 000 -8 000 

 

4.1.7 Byggnad 8 - Hus 1 Adrians  
Nr Beskrivning Pris Avskrivningskostnad 

1 Intäkt vid försäljning (är redan såld till okänt pris) 0 0 

  SUMMA 0 0 

  Projektering, KA, besiktning, byggledning    

  Risk    

  SUMMA 0  
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4.1.8 Byggnad 9 - Hus 2 Vita villan 
Nr Beskrivning Pris Avskrivningskostnad 

1 Intäkt vid försäljning -420 000 -14 000 

  SUMMA -420 000 -14 000 

  Projektering, KA, besiktning, byggledning   0 

  Risk   0 

  SUMMA -420 000 -14 000 

 

4.2 Energi 
Då flera av åtgärderna som föreslås påverkar energianvändningen fås följande nuläge och 

förbättring. 

ENERGI                     

  Före Förädling Efter 

  

Köpt 
energi 
MWh 

Köpt 
energi 
kWh/m2 

Köpt 
energi 
kr 

Besparing 
MWh 

Produktion 
MWh 

Köpt 
energi 
MWh 

Köpt 
energi 
kWh/m2 

Köpt 
energi 
kr 

Besparings-
potential 

Besparing 
kr 

El 98 27 149 260 42,4 45 10 4 33 051 89% 116 209 

Värme - FJV 568 155 388 764 176,1   391 158 268 121 19% 120 642 

Värme - Olja                     

Vatten                     

Summa 665 181 538 023 218,5 45 402 162 301 172 40% 236 851 

 

4.3 Hyran 
Hyran kan sänkas med ca 150 kkr första året. Detta framgår av figuren nedan. Med ett projekt kan 

hyresutvecklingen hålles mer modest vilket gör att kommunens totalekonomi stärks över tiden. 

 

 

4.4 Livscykelkostnadskalkyl 
För att få en rättvisande bild över projektets investering behöver en kalkyl göras som sträcker sig 

över en livscykel. Eftersom kommunen har en planeringshorisont för sitt fastighetsbestånd till 2050 

görs kalkylen för 30 år vilket även motsvarar medelavskrivningslängden när K3-reglemetet tillämpas 

för investeringen. Över livscykeln är investeringen lönsam med ca 7 mnkr utan hänsyn till de extra 

hyresintäkterna som moderniseringen kan generera. 

0,00
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2 000,00

3 000,00

4 000,00
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kk
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Kostnad över livscykeln

UTAN PROJEKT MED PROJEKT
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RESULTATRÄKNING UTAN PROJEKT MED PROJEKT DIFFERENS 

Driftskostnader 56 125 38 519 17 606 

60110 Extern lokalhyra 0 0 0 
61310 Sophämtning 1 190 595 595 
61510 Sotning/myndighetskrav 348 348 0 
61625 Fastighetstekniker 15 562 12 084 3 478 
61625 Anläggningstekniker 6 366 4 627 1 739 
61625 Administration 3 537 2 841 696 
61700 Akut underhåll 2 231 1 420 811 
61910 Fastighetsskatt 0 0 0 
62110 El 6 054 1 339 4 714 
62310 Olja 0 0 0 
62340 Fjärrvärme 15 771 10 877 4 894 
62810 VA 2 042 1 830 212 
64100 Förbrukningsinventarier  (lås, nycklar, vitvaror) 16 16 0 
64600 Förbrukningsmaterial ( filter, vvs) 187 187 0 
66100 Reservkraf (rep) 0 0 0 
66200 Brand 1 040 1 040 0 
73100 Försäkring 630 383 247 
73300 Larm 550 330 219 
73400 Brandskydd 602 602 0 

Kapitalkostnader 37 782 48 063 -10281 

Avskrivningar 31 353 31 353 0 
Intern ränta 6 429 6 429 0 
Nya avskrivningar 0 10 281 -10 281 
Ny internränta 0 0 0 
Hyresintäkter 0 0 0 
Nya hyresintäkter 0 0 0 

Resultat 93907 86582 7326 
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1 Sammanfattning 
Denna fältstudie har utförts för att Osby kommun ska få veta vad som behöver utföras med 

fastigheten Naturbruk Öster i Osby så att den kan fortsätta vara en attraktiv fastighet för 

kommunens invånare. 

Det finns fem byggnader på fastigheten. Byggnaderna används bara delvis och flera byggnader står 

tomma. Kyrkstugan/slakteri rives och rektorsbostaden säljs eller rives. 

De tekniska systemen behöver moderniseras för att klara dagens krav på inneklimat. Därtill krävs 

omfattande fasadrenoveringar för att byggnaderna för att undvika kommande akuta insatser. 

En nettoinvestering om ca 4,1 mnkr skulle sänka driftkostnaderna med 3,7 mnkr under livscykeln. 

Hyresintäkterna skulle öka med 3,7 mnkr under livscykeln . 

SAMMANFATTNING   Enhet 

Fastighet Naturbruk Öster  

Area 1745 kvm 

Status i nuläge i medel 1,8 poäng 

Mål med projekt 4 poäng 

Investeringsbehov 3 834 000 sek 

Effektivisering av driftskostnaderna 4 958 000 sek under livscykeln 

Nya hyresintäkter 3 715 026 sek under livscykeln 

LCC utan projekt 11 713 000 sek under livscykeln 

LCC med projekt 7 947 745 sek under livscykeln 

Hyra utan projekt i årssnitt de närmaste 10 åren 320 206 sek/år 

Hyra med projekt i årssnitt de närmaste 10 åren 234 260 sek/år 

Energinyckeltal utan projekt 168 kWh/kvm 

Energinyckeltal med projekt 141 kWh/kvm 

 

Denna rapport omfattar: 

• Behovsanalys av verksamheternas behov av fastigheten 

• Statusbesiktning 

• Sammanställning av investeringsbehov 

• Förslag på effektiviseringsåtgärder 

• Analys av driftskostnader 

• Upprättande av en reinvesteringsbudget med grund i K31 och LCC2. 

• Förslag på objektsanpassad hyra 

• Sammanfattning i denna rapport 

 

 

2 Status i fastigheten 
För att exemplifiera hur det ser ut i fastigheten har vi valt ut några av de ca 200 foton som tagits 

under statuskontrollen och kommenterat dem nedan.  

 

 
1 K3 = komponentavskrivningsmetod som kommunerna i Sverige ska tillämpa sedan 2014 
2 LCC = Livscykelkostnadskalkylering. En kalkylmetod där kostnaderna beräknas över avskrivningstiden. Den 
kalkyl som ger lägst totalkostnad är den som är bäst så länge lagar och mål uppnås. 
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BASINFORMATION Namn Beteckning/nr Area 

Fastighet Hus 37 Biotopen elevhem  2724 

Byggnad 1 Hus 37 Biotopen elevhem 44008 908 

Byggnad 2 Hus 34 Garvaregården elevhem 44009 356 

Byggnad 3 Hus 35 Kyrkstugan elevhem/slakteri 44010 309 

Byggnad 4 Hus 36 Fiskehus  44011 100 

Byggnad 5 Hus 38 Lärarrum 44012 72 

Summa     1 745 

 

2.1 Status byggnad 1 - Biotopen elevhem 
FOTO  KOMMENTAR  

  

Byggnaderna har använts som undervisningslokaler 

och elevhem. 

Under förädlingsprojektet kommer de användas till 

evakueringslokaler.  

Därefter kan bibliotek, museum mm flytta in i 

lokalerna. 

   

  

Byggnaden är sliten men kan fungera utmärkt som 

evakueringslokaler om de renoveras. 
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Ytterdörrarna behöver renoveras. Även fönster 

behöver renoveras alt bytas ut. 

   

  

Fasaden behöver rengöras och målas. 

   

 

Fönster behöver underhåll alternativt bytas 
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Lärarrum med platsbyggt kök renoveras. 

  

 

Boenderum på andra våningen används ej idag. Nya 

klassrum och grupprum kan skapas här. 

   

  

Radiaotorsystemet behöver moderniseras, dvs flera 

radiatorer behöver bytas. Termostater bytas och 

systemet injusteras för att värmen ska spridas jämnt i 

huset. 
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Balkongdörrarna är slut och behöver bytas. 

   

  

Bjälklaget är devis isoleras. Tak isoleras. 

Ventilationsaggregat ca 15 år gammalt och håller ca 

10 år till. 

 

   

 

Felaktig inkoppling av värme till värmebatteriet. Risk 

finns för sönderfrysning och läckage. 

  

  

Takfönster kontrolleras för läckage. 
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Belysningen är omodern och byts till LED 

Väggar målas. 

   

 

 Hängrännor och stuprör är tekniskt slut. Bytas 
inkluderas. 

Rör i mark bytes eller spolas och relinas. 

  

 

Växter tas bort från fasad innan denna lagas och 
målas 
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Fjärrvärmecentralen är över 30 år och måste bytas 
ut. 

  

 

Styr och reglerutrustning är föråldrad och ny 
installeras, 

  

 

Fönster lagas och rengörs. 
Ventiler bytes. 
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Gammal teknisk utrustning, i det här fallet en 
frånluftsfläkt demonteras 

  

 

Ingen godkänd utrymningsväg.  

 
 

 

 

2.2 Status byggnad 2 - Garvaregården elevhem 
FOTO  KOMMENTAR  

 

 Elevhemmet byggs om till museum för 
leksaksmuseum då Briohuset antingen säljs eller 
rives 
Ett nytt ventilationssystem behöver installeras om 
ny verksamhet skall bedrivas i byggnaden.  
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Byggnaden behöver tilläggsisoleras 

  

 

Radiatorsystemet behöver injusteras. 
En nu fjärrvärmecentral installeras. Idag kommer 
värmen via kulvert från Biotopen 

  



 

Sida 12 av 18 
 

 

Ytskikten behöver renoveras. 

  

 

 

2.3 Status byggnad 3 - Kyrkstugan elevhem 
FOTO  KOMMENTAR  

 

Byggnaden bör rivas 

  

 

 

  

 

Ventilation saknas i byggnaden och takhöjden är låg 
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2.4 Status byggnad 4 - Fiskehus 
FOTO  KOMMENTAR  

  

Byggnaden används till viss del idag till att ha 

maskiner som gräsklippare osv. 

Byggnaden kan byggas om till garage alternativ rivas. 

    

  

 

   

  

 

   

 

2.5 Status byggnad 5 - Lärarrum 
FOTO  KOMMENTAR  

 

Villan rives eller säljs. 

  



 

Sida 14 av 18 
 

 

 

  

 

Golvet är skadat 

  

 

Värme- och varmvatten kommer via kulvert från 
Biotopen. 
Byggnaden förses med egen uppvärmning via 
värmepump före en eventuell försäljning.  
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3 Kvalitetsnivå 
I det kvalitetssystem som används för att förädla fastighetsbeståndet fås nedan figur. Den mörkgröna 

inre linjen visar utfallet vid statusbesöket. Den ljusgröna linjen visar vart fastigheten ska nå för att 

den ska vara kostnadseffektiv och säkerställa kvaliteterna för verksamheten. De åtgärder som 

föreslås kommer att medföra att målet uppnås. 

• Målnivån är: 4,2 i medeltal 

• Statusnivån idag är: 1,8 i medeltal 

 

4 Ekonomi 
Sammanfattning av ekonomin presenteras i nedan resultaträkningsuppställning. Då kommunen idag 

inte för kostnader per byggnadskropp utan per fastighet är detta en uppskattning av 

kostnadsfördelningarna. I samband med förädlingsarbetet kommer ekonomin att utvecklas så att 

kostnader bokför per byggnad för att möjliggöra en uppföljning, analys och beslut om fler åtgärder 

och förbättringar. Med en investering om ca 4,1 mnkr kommer bygganderna kunna användas i 

många år framöver. Det är viktigt att dessa byggander fungerar som evakueringslokaler under 

förädlingsprojektet fär att övriga byggander ska kunna tömmas och renoveras. 

RESULTATRÄKNING UTAN PROJEKT FÖRÄDLING MED PROJEKT 

Driftskostnader 294 129 164 

60110 Extern lokalhyra 0 0 0 
61310 Sophämtning 7 7 0 
61510 Sotning/myndighetskrav 0 0 0 
61625 Fastighetstekniker 0 0 0 
61625 Anläggningstekniker 0 0 0 
61625 Administration 0 0 0 

0

1

2

3

4

5
Värme

Vatten, spillvatten, sanitet,
avlopp

Ventilation

Belysning

El

Styr och regler

Byggnadsskal och
byggtekniska åtgärder

Mätning

Dokumentation

Hyresgästens miljö och
ytskikt invändigt

Status
MÅL MEDEL
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61700 Akut underhåll 4 4 0 
61910 Fastighetsskatt 0 0 0 
62110 El 87 26 60 
62310 Olja 0 0 0 
62340 Fjärrvärme 163 60 104 
62810 VA 5 5 0 
64100 Förbrukningsinventarier  (lås, nycklar, vitvaror) 2 2 0 
64600 Förbrukningsmaterial ( filter, vvs) 0 0 0 
66100 Reservkraf (rep) 0 0 0 
66200 Brand 0 0 0 
73100 Försäkring 9 9 0 
73300 Larm 17 17 0 
73400 Brandskydd 0 0 0 

Kapitalkostnader 0 168 169 

79000 Avskriv-ning 0  0 
85400 Intern-ränta 0  0 
Nya avskrivningar  168 168 
Ny internränta  0 0 
Hyresintäkter    
Nya hyresintäkter    
Resultat 0 -191 3 

Driftskostanadsandel 100%  49% 
Hyra 294 107 336 

 

Resultaträkningarna ska ses tillsammans med Naturbruks övriga rapporter eftersom kostanderna inte 

är rättvist fördelade idag. 

4.1 Investeringar 
I nedan tabeller framgår vilka åtgärder som behöver genomföras per byggnad. Åtgärderna är 

fördelade per plan och fasad och beskrivs kortfattat i denna rapport. 

INVESTERINGAR 
BYGGNAD 
1 

BYGGNAD 
2 

BYGGNAD 
3 

BYGGNAD 
4 

BYGGNAD 
5 

TOTALT 

Investering 1 107 800 2 076 600 618 000 0 -360 000 
3 442 

400 
Projektering, KA, besiktning, 
byggledning 

110 780 207 660 61 800 0 -36 000 344 240 

Risk 110 780 207 660 61 800 0 -36 000 344 240 

SUMMA PROJEKTBUDGET 1 329 360 2 491 920 741 600 0 -432 000 
4 130 

880 
Avskrivningskostnad 66 084 92 048 24 720 0 -14 400 168 452 

 

4.1.1 Byggnad 1 - Hus 37 Biotopen elevhem 
Nr Beskrivning Pris Avskrivningskostnad 

1 Ny fjärrvärmecentral 150 000 5 000 

2 Injustering av värmesystem 90 800 6 053 

3 Ombyggnad av kanalystem för nya klassrum/grupprum 150 000 6 000 

4 Inreda fler klassrum på 2a vån 200 000 8 000 

5 Ny LED-belysning 150 000 10 000 

6 Ta bort växter från fasaden 10 000 1 000 

7 Ny styr & regler ink inomhusgivare 100 000 6 667 

8 Måla väggar, dörrar, lister 227 000 11 350 

9 Nya stuprör och hängrännor 30 000 1 000 

  SUMMA 1 107 800 55 070 

  Projektering, KA, besiktning, byggledning 110 780 5 507 

  Risk 110 780 5 507 

  SUMMA 1 329 360 66 084 
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4.1.2 Byggnad 2 - Hus 34 Garvaregården elevhem 
Nr Beskrivning Pris Avskrivningskostnad 

  Ny fjärrvärmecentral 150 000 5 000 

  Injustering av värmesystem 35 600 2 373 

  Nytt ventilationssystem 890 000 29 667 

  Nytt styr och reglersystem inkl innegivare 100 000 6 667 

  Tilläggsisolering 100 000 3 333 

  Måla väggar, dörrar, lister 89 000 5 933 

  lokalanpassning för museum 712 000 23 733 

  SUMMA 2 076 600 76 707 

  Projektering, KA, besiktning, byggledning 207 660 7 671 

  Risk 207 660 7 671 

  SUMMA 2 491 920 92 048 

        

 

4.1.3 Byggnad 3 - Hus 35 Kyrkstugan elevhem 
Nr Beskrivning Pris Avskrivningskostnad 

1 RIVNING 618 000 20 600 

  SUMMA 618 000 20 600 

  Projektering, KA, besiktning, byggledning 61 800 2 060 

  Risk 61 800 2 060 

 

4.1.4 Byggnad 4 - Fiskehus 
Inga åtgärder har planerats då diskussion om byggnadens funktion behöver tas. 

4.1.5 Byggnad 5  - Hus 38 Lärarrum 
Nr Beskrivning Pris Avskrivningstid Avskrivningskostnad 

1 SÄLJES -360 000 30 -12 000 

  SUMMA -360 000   -12 000 

  

Projektering, KA, 
besiktning, 
byggledning -36 000 30 -1 200 

  Risk -36 000 30 -1 200 

  SUMMA -432 000   -14 400 

 

4.2 Energi 
Då flera av åtgärderna som föreslås påverkar energianvändningen fås följande nuläge och 

förbättring. 

ENERGI                     

  Före Förädling Efter 

  

Köpt 
energi 
MWh 

Köpt 
energi 
kWh/m2 

Köpt 
energi 
kr 

Besparing 
MWh 

Produktion 
MWh 

Köpt 
energi 
MWh 

Köpt 
energi 
kWh/m2 

Köpt 
energi 
kr 

Besparings-
potential 

Besparing 
kr 

El 67 38 86 834 22,3 0 44 33 58 534 33% 28 300 

Värme - FJV 227 130 163 388 82,7   144 106 103 838 36% 59 550 

Värme - Olja                     

Vatten                     

Summa 294 168 250 222 105,0 0 189 138 162 372 36% 87 850 

 

4.3 Hyran 
Hyran kommer att behöva justeras upp med ca 100 kkr per år, men då byggnaderna idag har ingen 

eller en blygsam hyra eftersom det saknas verksamhet i husen är denna helt naturligt. Med ett 



 

Sida 18 av 18 
 

projekt kan hyresutvecklingen hålles mer modest vilket gör att kommunens totalekonomi stärks över 

tiden. 

 

 

4.4 Livscykelkostnadskalkyl 
För att få en rättvisande bild över projektets investering behöver en kalkyl göras som sträcker sig 

över en livscykel. Eftersom kommunen har en planeringshorisont för sitt fastighetsbestånd till 2050 

görs kalkylen för 30 år vilket även motsvarar medelavskrivningslängden när K3-reglemetet tillämpas 

för investeringen. Över livscykeln är investeringen lönsam med ca 3,7 mnkr när hänsyn till de extra 

hyresintäkterna beaktats. 

RESULTATRÄKNING UTAN PROJEKT MED PROJEKT DIFFERENS 

Driftskostnader 11 701 6 667 5 034 

60110 Extern lokalhyra 0 0 0 
61310 Sophämtning 230 0 230 
61510 Sotning/myndighetskrav 0 0 0 
61625 Fastighetstekniker 0 0 0 
61625 Anläggningstekniker 0 0 0 
61625 Administration 0 0 0 
61700 Akut underhåll 174 0 174 
61910 Fastighetsskatt 0 0 0 
62110 El 3 523 2 453 1 070 
62310 Olja 0 0 0 
62340 Fjärrvärme 6 628 4 213 2 415 
62810 VA 163 0 163 
64100 Förbrukningsinventarier  (lås, nycklar, vitvaror) 81 0 81 
64600 Förbrukningsmaterial ( filter, vvs) 0 0 0 
66100 Reservkraf (rep) 0 0 0 
66200 Brand 0 0 0 
73100 Försäkring 323 0 323 
73300 Larm 577 0 577 
73400 Brandskydd 0 0 0 

Kapitalkostnader 12 5 066 -5054 

Avskrivningar 12 12 0 
Intern ränta 0 0 0 
Nya avskrivningar 0 5 054 -5 054 
Ny internränta 0 0 0 
Hyresintäkter 0 0 0 
Nya hyresintäkter 0 -3 715 3 715 

Resultat 11713 8017 3696 
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1 Sammanfattning 
Denna fältstudie har utförts för att Osby kommun ska få veta vad som behöver utföras med 

fastigheten Naturbruk Söder i Osby så att den kan fortsätta vara en attraktiv fastighet för 

kommunens invånare. 

Idag används byggnaderna inte till något utan står tomma. Förslagsvis säljs alla byggnaderna förutom 

garaget och huset med undercentralen. Då försäljningen av byggnaderna redan inletts behöver 

undercentralen byggas om så att de nya ägarna inte får fjärrvärme via kommunen utan från 

energibolaget. 

Flertalet av byggnader säljes medan garaget behålles detta ger en intäkt om ca 2,55 mnkr. 

SAMMANFATTNING   Enhet 

Fastighet Elevhem 41  

Area 1 420 kvm 
Status i nuläge i medel 2,7 poäng 
Mål med projekt 4 poäng 
Investeringsbehov -2 550 000 sek 
Effektivisering av driftskostnaderna 9 775 864 sek under livscykeln 
Nya hyresintäkter 0 sek under livscykeln 
LCC utan projekt 10 163 664 sek under livscykeln 
LCC med projekt -2 532 200 sek under livscykeln 
Hyra utan projekt i årssnitt de närmaste 10 åren 288 372 sek/år 
Hyra med projekt i årssnitt de närmaste 10 åren -86 581 sek/år 
Energinyckeltal utan projekt 125 kWh/kvm 
Energinyckeltal med projekt 3,5 kWh/kvm 

 

Denna rapport omfattar: 

• Behovsanalys av verksamheternas behov av fastigheten 

• Statusbesiktning 

• Sammanställning av investeringsbehov 

• Förslag på effektiviseringsåtgärder 

• Analys av driftskostnader 

• Upprättande av en reinvesteringsbudget med grund i K31 och LCC2. 

• Förslag på objektsanpassad hyra 

• Sammanfattning i denna rapport 

2 Status i fastigheten 
För att exemplifiera hur det ser ut i fastigheten har vi valt ut några av de ca 200 foton som tagits 

under statuskontrollen och kommenterat dem nedan.  

BASINFORMATION Namn Beteckning/nr Användning Area 

Byggnad 1 Elevhem 41 44013   148 

Byggnad 2 Elevhem 42 44014   216 

Byggnad 3 Elevhem 43 44015  216 

Byggnad 4 Elevhem 44 44016   148 

Byggnad 5 Elevhem 45 44017  148 

 
1 K3 = komponentavskrivningsmetod som kommunerna i Sverige ska tillämpa sedan 2014 
2 LCC = Livscykelkostnadskalkylering. En kalkylmetod där kostnaderna beräknas över avskrivningstiden. Den 
kalkyl som ger lägst totalkostnad är den som är bäst så länge lagar och mål uppnås. 
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Byggnad 6 elevhem 46 44018   148 

Byggnad 7 Elevhem 47 44019  216 

Byggnad 8 Hus 32 Garage fjärrvärmecentral 44020  180 

Summa       1 420 

 

 

 

2.1 Status byggnad 1 – Elevhem 41 
FOTO  KOMMENTAR  

 

Taken behöver rengöras från mossa. 

Fasader målas. 

  

 

Mindre skador i tak behöver lagas 

  

 

Taket behöver rengöras för att säkerställa den 
tilltänkta livslängden på takpannorna. 
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Utebelysning byts till LED 

  

 

2.2 Status byggnad 2 - Elevhem 42 
FOTO  KOMMENTAR  

 

 Åtgärderna är likartade som i nr 41 i samtliga 
elevhem. 

  

 

2.3 Status byggnad 8 - Hus 32 Garage fjärrvärmecentral 
FOTO  KOMMENTAR  

 

I huset med fjärrvärmecentral finns en 

undercentral som behöver byggas om. Idag går 

det kulvertar till alla hus. Kulverterna är av 

varierande kvalitet och ålder. 

Nya undercentraler placeras i respektive 

byggnad med eget abonnemang. Detta medför 

att husen som inte behövs kan säljas. 
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Ritning över hur kulvertar är förlagda idag. 

  

 

3 Kvalitetsnivå 
I det kvalitetssystem som används för att förädla fastighetsbeståndet fås nedan figur. Den mörkgröna 

inre linjen visar utfallet vid statusbesöket. Den ljusgröna linjen visar vart fastigheten ska nå för att 

den ska vara kostnadseffektiv och säkerställa kvaliteterna för verksamheten. De åtgärder som 

föreslås kommer att medföra att målet uppnås. 

• Målnivån är: 4,3 i medeltal 

• Statusnivån idag är: 2,7 i medeltal 
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4 Ekonomi 
Sammanfattning av ekonomin presenteras i nedan resultaträkningsuppställning. Då kommunen idag 

inte för kostnader per byggnadskropp utan per fastighet är detta en uppskattning av 

kostnadsfördelningarna. I samband med förädlingsarbetet kommer ekonomin att utvecklas så att 

kostnader bokför per byggnad för att möjliggöra en uppföljning, analys och beslut om fler åtgärder 

och förbättringar. Med en försäljning av elevhemmen kommer det enbart finnas kvar ett förråd som 

kommer att ha belysning. Därmed ser resultaträkningen ut enligt nedan: 

RESULTATRÄKNING UTAN PROJEKT FÖRÄDLING MED PROJEKT 

Driftskostnader 268 259 8 

60110 Extern lokalhyra 0 0 0 
61310 Sophämtning 2 2 0 
61510 Sotning/myndighetskrav 0 0 0 
61625 Fastighetstekniker 55 55 0 
61625 Anläggningstekniker 22 22 0 
61625 Administration 12 12 0 
61700 Akut underhåll 0 0 0 
61910 Fastighetsskatt 0 0 0 
62110 El 23 15 8 
62310 Olja 0 0 0 
62340 Fjärrvärme 113 113 0 
62810 VA 31 31 0 
64100 Förbrukningsinventarier  (lås, nycklar, vitvaror) 2 2 0 
64600 Förbrukningsmaterial ( filter, vvs) 0 0 0 
66100 Reservkraf (rep) 0 0 0 
66200 Brand 0 0 0 
73100 Försäkring 6 6 0 
73300 Larm 0 0 0 
73400 Brandskydd 0 0 0 

Kapitalkostnader 2 -97 -96 

79000 Avskriv-ning 1  1 
85400 Intern-ränta 1  1 
Nya avskrivningar  -97 -97 
Ny internränta  0 0 
Hyresintäkter    
Nya hyresintäkter    
Resultat 0 -162 0 

Driftskostanadsandel 99%  -10% 
Hyra 269 0 -87 

 

4.1 Investeringar 
I nedan tabeller framgår vilka åtgärder som behöver genomföras per byggnad. Åtgärderna är 

fördelade per plan och fasad och beskrivs kortfattat i denna rapport. 

INVESTERINGAR 
BYGGN
AD 1 

BYGGN
AD 3 

BYGGN
AD 4 

BYGGN
AD 5 

BYGGN
AD 6 

BYGGN
AD 7 

BYGGN
AD 8 

BYGGN
AD 9 

TOTAL
T 

Investering 
-370 
000 

0 
-540 
000 

-370 
000 

-370 
000 

-370 
000 

-540 
000 

150 000 
-2 410 

000 
Projektering, KA, besiktning, 
byggledning 

0 0 0 0 0 0 0 15 000 15 000 

Risk 0 0 0 0 0 0 0 15 000 15 000 

SUMMA PROJEKTBUDGET 0 
-540 
000 

-540 
000 

-370 
000 

-370 
000 

-370 
000 

-540 
000 

180 000 
-2 550 

000 

Avskrivningskostnad -12 333 -18 000 -18 000 -12 333 -12 333 -12 333 -18 000 6 000 
-97 
333 
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4.1.1 Byggnad 1 till 8 
Nr Beskrivning Pris Avskrivningskostnad 

1 Intäkt vid försäljning -370 000 -12 333 

  SUMMA -370 000 -12 333 

  Projektering, KA, besiktning, byggledning   0 

  Risk   0 

  SUMMA -370 000 -12 333 

 

4.1.2 Byggnad 9 

Nr Beskrivning Pris Avskrivningskostnad 

1 Ombyggnation av undercentral för anpassa till försäljning av byggnader. 150 000 5 000 

  SUMMA 150 000 5 000 

  Projektering, KA, besiktning, byggledning 15 000 500 

  Risk 15 000 500 

  SUMMA 180 000 6 000 

 

4.2 Energi 
Då flera av åtgärderna som föreslås påverkar energianvändningen fås följande nuläge och 

förbättring. 

ENERGI                     

  Före Förädling Efter 

  

Köpt 
energi 
MWh 

Köpt 
energi 
kWh/m2 

Köpt 
energi 
kr 

Besparing 
MWh 

Produktion 
MWh 

Köpt 
energi 
MWh 

Köpt 
energi 
kWh/m2 

Köpt 
energi 
kr 

Besparings-
potential 

Besparing 
kr 

El 20 14 23 360 15,0   5 4 8 450 75% 14 910 

Värme - FJV 158 111 113 457 157,6   0 0 0 100% 113 457 

Värme - Olja                     

Vatten                     

Summa 178 125 136 817 172,6   5 4 8 450 97% 128 367 

 

4.3 Hyran 
Hyran kommer att behöva justeras nedåt ordentligt Detta framgår av figuren nedan.  

 

 

4.4 Livscykelkostnadskalkyl 
För att få en rättvisande bild över projektets investering behöver en kalkyl göras som sträcker sig 

över en livscykel. Eftersom kommunen har en planeringshorisont för sitt fastighetsbestånd till 2050 
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görs kalkylen för 30 år vilket även motsvarar medelavskrivningslängden när K3-reglemetet tillämpas 

för investeringen. Över livscykeln är investeringen lönsam med ca 9 mnkr när hänsyn till de extra 

hyresintäkterna beaktats. 

RESULTATRÄKNING UTAN PROJEKT MED PROJEKT DIFFERENS 

Driftskostnader 10 119 343 9 776 

60110 Extern lokalhyra 0 0 0 
61310 Sophämtning 56 0 56 
61510 Sotning/myndighetskrav 0 0 0 
61625 Fastighetstekniker 1 898 0 1 898 
61625 Anläggningstekniker 776 0 776 
61625 Administration 431 0 431 
61700 Akut underhåll 0 0 0 
61910 Fastighetsskatt 0 0 0 
62110 El 948 343 605 
62310 Olja 0 0 0 
62340 Fjärrvärme 4 603 0 4 603 
62810 VA 1 085 0 1 085 
64100 Förbrukningsinventarier  (lås, nycklar, vitvaror) 93 0 93 
64600 Förbrukningsmaterial ( filter, vvs) 16 0 16 
66100 Reservkraf (rep) 0 0 0 
66200 Brand 0 0 0 
73100 Försäkring 212 0 212 
73300 Larm 0 0 0 
73400 Brandskydd 0 0 0 

Kapitalkostnader 45 -2 875 2920 

Avskrivningar 30 30 0 
Intern ränta 15 15 0 
Nya avskrivningar 0 -2 920 2 920 
Ny internränta 0 0 0 
Hyresintäkter 0 0 0 
Nya hyresintäkter 0 0 0 

Resultat 10164 -2532 12696 
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1 Sammanfattning 
Denna fältstudie har utförts för att Osby kommun ska få veta vad som behöver utföras med 

fastigheten Kommunförråd Nya i Osby i Osby så att den kan fortsätta vara en attraktiv fastighet för 

kommunens invånare. 

Det finns nio byggnader på fastigheten. Innan fler miniprojekt genomförs krävs en genomgång och 

beslut om vad respektive lokal ska användas till. Annars riskerar kommunen att spendera pengar i 

onödan. 

Några byggnader är av sådant dåligt skick att de ska rivas de övriga behöver moderniseras ordentligt. 

En investering om ca 7,0 mnkr skulle sänka driftkostnaderna med ca 17,0 mnkr under livscykeln. 

Nyckeltalen för energi ökar eftersom byggnader som ej värms upp och har låga nyckeltal avvecklas. 

SAMMANFATTNING   Enhet 

Fastighet Kommunförråd Nya i Osby  

Area 3 065 kvm 

Status i nuläge i medel 1,8375 poäng 

Mål med projekt 4 poäng 

Investeringsbehov 7 112 220 sek 

Effektivisering av driftskostnaderna 16 993 750 sek under livscykeln 

Nya hyresintäkter 0 sek under livscykeln 

LCC utan projekt 84 368 372 sek under livscykeln 

LCC med projekt 76 155 563 sek under livscykeln 

Hyra utan projekt i årssnitt de närmaste 10 åren 2 607 680 sek/år 

Hyra med projekt i årssnitt de närmaste 10 åren 2 414 167 sek/år 

Energinyckeltal utan projekt 102 kWh/kvm 

Energinyckeltal med projekt 107,8 kWh/kvm 

 

Denna rapport omfattar: 

• Behovsanalys av verksamheternas behov av fastigheten 

• Statusbesiktning 

• Sammanställning av investeringsbehov 

• Förslag på effektiviseringsåtgärder 

• Analys av driftskostnader 

• Upprättande av en reinvesteringsbudget med grund i K31 och LCC2. 

• Förslag på objektsanpassad hyra 

• Sammanfattning i denna rapport 

 

 

2 Status i fastigheten 
För att exemplifiera hur det ser ut i fastigheten har vi valt ut några av de ca 200 foton som tagits 

under statuskontrollen och kommenterat dem nedan.  

 

 
1 K3 = komponentavskrivningsmetod som kommunerna i Sverige ska tillämpa sedan 2014 
2 LCC = Livscykelkostnadskalkylering. En kalkylmetod där kostnaderna beräknas över avskrivningstiden. Den 
kalkyl som ger lägst totalkostnad är den som är bäst så länge lagar och mål uppnås. 
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BASINFORMATION Namn Beteckning/nr Användning Area 

Fastighet Kommunförråd nya     855 

Byggnad 1 Hus 12 Skotaregarage 44021  0 

Byggnad 2 Hus 18 Maskinhall verkstad 44022     

Byggnad 3 Hus 10 Snickeri/dykförråd 44023  0 

Byggnad 4 Hus 11 kanotförråd/dykförråd 44024   0 

Byggnad 5 Hus 22 Växthus Naturbruk 44025  480 

Byggnad 6 Hus 20 Bussgarage 44027     

Byggnad 7 Hus 19 Bensinstation 44028  0 

Byggnad 8 Carabella 44032   234 

Byggnad 9 Ängdalen 44033  141 

Summa       855 

 

 

2.1 Status byggnad 1 - Hus 12 Skotaregarage 
FOTO  KOMMENTAR  

  

 

Ladan har inte lång livstid kvar om inget görs. 

Panel behöver bytas ut och målas. Dörrar lagas 

mm. 

 

  

 

Ladorna är ca 100 år gamla och används för att 

samla saker i samt till garage för båt, traktor mm. 

 

I nuvarande skick ska de inte användas då det 

finns risk för personskador och ras. 
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Panel behöver bytas. 

 

Frågan är dock om byggnaden ska stå kvar. 

  

 

 

2.2 Status byggnad 2 - Hus 18 Maskinhall verkstad 

FOTO KOMMENTAR 

 

Entrén behöver en uppdatering. 

Färgsättning och materialval behöver ses över och 

moderniseras. 

 

  

 

Runt bygganden växer det grönsaker 
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Fläktar mm ska demonteras och fasad lagas. 

  

 

Överskottsvärme från växlare fläktas bort. 

Utebelysning ersätts. 

  

 

Fönster är ej målade. Behöver bytas. 

  

 

Portar ska målas 

  

 

Fasad har fått tre nya garageportar.  

 

Innan fler åtgärder genomförs behöver det fastställas  
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Ventilationskanaler demonteras. 

  

 

Brunn åtgärdas 

  

 

Belysning byts till LED 

  

 

Värmesystemet behöver injusteras och nya 

termostater behövs 

  

 

Planering av vad alla rum ska användas till behövs 

innan renoveringen fortskrider  
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Byggnaden behöver städas och material sorteras. 

  

 

Utrustning som ej behövs demonteras. 

  

 

Byggnaden behöver städas och material sorteras. 

  

 

Värmesystemet ska dimensioneras så att onödiga 

installationer inte görs. 
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Ska skotvätten behållas? 

  

 

Växlare behöver moderniseras med styr och regler. 

  

 

Styr och reglersystemet behöver bytas ut. 

  

 

Krävs luftvärmare? Eller går det att lösa detta på 

annat sätt? 

  



 

Sida 10 av 21 
 

 

 

  

 

 

  

 

Kanalsystem för ventilationen behöver byggas om 

och anpassas till verksamheten 

  

 

Ventilationsaggregat till kontorsdelen är modernt 
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Frånluftsfläktar på taket är gamla. Bör ersättas med 

FTX. 

  

 

Skyddsräcke saknas vilket gör att det finns risk för 

fall när man skall ta sig upp på taket och till 

fläktrummet. 

  

 

Tak passar utmärkt för solceller. 

 

 

2.3 Status byggnad 3 och 4 - Hus 10 Snickeri/dykförråd, Hus 11 Förråd kanoter 

FOTO KOMMENTAR 

 

Byggnad 10 och11 
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Ska byggnaderna stå kvar bör man lösa dränering 

för huset. 

 

Panel behöver bytas och målas. 

  

 

Elcentralen är gammal och behöver bytas ut om 

byggnaderna ska stå kvar. 

 

  

 

I ett av utrymme finns gräsklippare på släp. 

 

En inventarielista över vad som behövs och finns 

behöver upprättas. 

  

 

Dörrar och portar behöver lagas och målas om 

husen ska stå kvar. 
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Ett av utrymmena används som båtförråd. 

  

 

Risken med för mycket garage/lador att det samlas 

skräp som ingen behöver. 

  

 

Nyinstallerad fasadbelysning som inte är särskilt 

vackert utförd. 
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2.4 Status byggnad 5 - Hus 22 Växthus Naturbruk 

FOTO KOMMENTAR 

 

Växthuset är i bra skick men kommunen har ingen 

användning av ett stort växthus. 

  

 

Växthuset används idag som lager. Längst ner 

odlas några växter som ska planteras ut i 

kommunen. 

  

 

Belysningen behöver moderniseras till LED. 

Ska växthuset användas till växthus eller lager? 

  

 

Uppvärmningen av växthuset uppgår till ca 

120.000 kr för att odla fram växter för ca 10.000 

kr. 
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Modern elcentral 

  

 

Undercentral behöver kopplas upp till styr- och 

regler systemet 

  

2.5 Status byggnad 6 - Hus 20 Bussgarage 

FOTO KOMMENTAR 

 

Vilka bilar ska stå i garaget? 

Hur många platser behövs? 

  

 

Tvätthall för bilar 

Belysning byts till LED. 
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Att isolera med skum utan att sätta på nya skivor 

är hälsovådligt. 

  

 

Omläggning av tak med tilläggsisolering och 

solceller ger denna nya skumisolering mindre 

nytta. 

 

Exempel på ”sporadisk” åtgärd utan långsiktigt 

tänkande. 

  

 

 

  

 

2.6 Status byggnad 7 - Hus 19 Bensinstation 
FOTO  KOMMENTAR   

  

  

2.7 Status byggnad 8 – Carabella 
Denna byggnad ska rivas. 

FOTO  KOMMENTAR   
  

  

2.8 Status byggnad 9 - Ängdalen 
FOTO  KOMMENTAR  
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3 Kvalitetsnivå 
I det kvalitetssystem som används för att förädla fastighetsbeståndet fås nedan figur. Den mörkgröna 

inre linjen visar utfallet vid statusbesöket. Den ljusgröna linjen visar vart fastigheten ska nå för att 

den ska vara kostnadseffektiv och säkerställa kvaliteterna för verksamheten. De åtgärder som 

föreslås kommer att medföra att målet uppnås. 

• Målnivån är: 4,3 i medeltal 

• Statusnivån idag är: 2,4 i medeltal 

 

4 Ekonomi 
Sammanfattning av ekonomin presenteras i nedan resultaträkningsuppställning. Då kommunen idag 

inte för kostnader per byggnadskropp utan per fastighet är detta en uppskattning av 

kostnadsfördelningarna. I samband med förädlingsarbetet kommer ekonomin att utvecklas så att 

kostnader bokför per byggnad för att möjliggöra en uppföljning, analys och beslut om fler åtgärder 

och förbättringar. Med en investering om ca 7 mnkr kommer hyran sänkasÖver tiden blir hyresnivån 

förbättrad med ett projekt vilket stärker kommunens totala ekonomi. 

RESULTATRÄKNING UTAN PROJEKT FÖRÄDLING MED PROJEKT 

Driftskostnader 1 340 455 885 

60110 Extern lokalhyra 0 0 0 
61310 Sophämtning 29 5 24 
61510 Sotning/myndighetskrav 12 2 10 
61625 Fastighetstekniker 464 117 347 
61625 Anläggningstekniker 190 57 133 
61625 Administration 105 24 82 
61700 Akut underhåll 59 24 35 

0

1

2

3

4

5
Värme

Vatten, spillvatten, sanitet,
avlopp

Ventilation

Belysning

El

Styr och regler

Byggnadsskal och
byggtekniska åtgärder

Mätning

Dokumentation

Hyresgästens miljö och
ytskikt invändigt

Status
MÅL MEDEL
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61910 Fastighetsskatt 0 0 0 
62110 El 130 95 35 
62310 Olja 0 0 0 
62340 Fjärrvärme 167 75 93 
62810 VA 85 32 53 
64100 Förbrukningsinventarier  (lås, nycklar, vitvaror) 0 0 0 
64600 Förbrukningsmaterial ( filter, vvs) 10 6 5 
66100 Reservkraf (rep) 0 0 0 
66200 Brand 30 0 30 
73100 Försäkring 17 5 12 
73300 Larm 15 6 10 
73400 Brandskydd 27 9 17 

Kapitalkostnader 1188 296 1484 

79000 Avskriv-ning 971  971 
85400 Intern-ränta 217  217 
Nya avskrivningar  296 296 
Ny internränta  0 0 
Hyresintäkter    
Nya hyresintäkter    
Resultat -27 -751 18 

Driftskostanadsandel 53%  37% 
Hyra 2501 0 2386 

 

Ett viktigt nyckeltal är att studera hur totalkostnaden fördelas mellan driftskostnader och 

kapitalkostnader. Ju högre driftskostnadsandel desto pengar går till löpande utgifter (onda 

kostnader). Efter investeringen kommer driftskostandsandelen sjunka från 53 % till 38% vilket 

medför att en kraftfull förbättring av byggnadernas status. 

4.1 Investeringar 
I nedan tabeller framgår vilka åtgärder som behöver genomföras per byggnad. Åtgärderna är 

fördelade per plan och fasad och beskrivs kortfattat i denna rapport. 

INVESTERINGAR 
BYGGN
AD 1 

BYGGN
AD 2 

BYGGN
AD 3 

BYGGN
AD 4 

BYGGN
AD 5 

BYGGN
AD 6 

BYGGN
AD 7 

BYGGN
AD 8 

BYGGN
AD 9 

TOTA
LT 

Investering 
100 
000 

5 392 
000 

42 000 37 750 
-375 
000 

1 163 
600 

20 000 
-234 
000 

-282 
000 

5 864 
350 

Projektering, KA, 
besiktning, byggledning 

10 000 
539 
200 

4 200 3 775 0 
116 
360 

0 0 0 
673 
535 

Risk 10 000 
539 
200 

4 200 3 775 0 
116 
360 

0 0 0 
673 
535 

SUMMA PROJEKTBUDGET 
120 
000 

6 470 
400 

50 400 45 300 
-375 
000 

1 396 
320 

20 000 
-234 
000 

-282 
000 

7 211 
420 

Avskrivningskostnad 4 000 
250 
160 

1 680 1 510 -12 500 67 688 
667 -7 800 

-9 400 
296 
005 

 

4.1.1 Byggnad 1 Skotaregarage 
Nr Beskrivning Pris Avskrivningskostnad 

1 Rives 100 000 3 333 

  SUMMA 100 000 3 333 

  Projektering, KA, besiktning, byggledning 10 000 333 

  Risk 10 000 333 

  SUMMA 120 000 4 000 

 

4.1.2 Byggnad 2 - Hus 18 Maskinhall verkstad 
Nr Beskrivning Pris Avskrivningskostnad 

1 Ny fjärrvärmeväxlare 200 000 6 667 
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2 Nya termostatventiler, termostarer och injustering 173 000 11 533 

3 Ny styr och regler inkl innegivare 250 000 16 667 

4 Injustera ventilation 86 500 5 767 

5 Bygg om kanalsystem och anpassa för verksamheten 500 000 16 667 

6 Byt belysning till LED 262 500 17 500 

7 Demontera utrustning som ej behövs 100 000 3 333 

8 Byt fasadbelysning till LED 15 000 1 000 

9 Byt hängrännor och stuprör 200 000 6 667 

10 Dörrar renoveras 30 000 1 000 

11 Byg gom entreéer 60 000 2 000 

12 Fönster renoveras alt bytes 500 000 16 667 

13 Solceller på tak 400 000 13 333 

14 Renovera befintliga portar 75 000 5 000 

15 Renovera alla rum  1 730 000 57 667 

16 Renovera tvättstugan 50 000 1 667 

17 Renovera fasad, laga och måla 500 000 16 667 

18 ventilationsaggr FTX till högdelen 250 000 8 333 

19 Fallskydd på taket 10 000 333 

    5 392 000 208 467 

  10% 539 200 20 847 

  10% 539 200 20 847 

    6 470 400 250 160 

 

4.1.3 Byggnad 3- Hus 10 Snickeri/dykförråd 
Nr Beskrivning Pris Avskrivningskostnad 

1 Rives 42 000 1 400 

  SUMMA 42 000 1 400 

  Projektering, KA, besiktning, byggledning 4 200 140 

  Risk 4 200 140 

  SUMMA 50 400 1 680 

 

4.1.4 Byggnad 4- Hus 11 kanotförråd/dykförråd 
Nr Beskrivning Pris Avskrivningskostnad 

1 Rives 37 750 1 258 

  SUMMA 37 750 1 258 

  Projektering, KA, besiktning, byggledning 3 775 126 

  Risk 3 775 126 

  SUMMA 45 300 1 510 

 

4.1.5 Byggnad 5- Hus 22 Växthus Naturbruk 
Nr Beskrivning Pris Avskrivningskostnad 

1 Intäkt vid försäljning -375 000 -12 500 

  SUMMA -375 000 -12 500 

  Projektering, KA, besiktning, byggledning   0 

  Risk   0 

  SUMMA -375 000 -12 500 

 

4.1.6 Byggnad 6- Hus 22 Växthus Naturbruk 
Nr Beskrivning Pris Avskrivningskostnad 

1 Solceller 600 000 20 000 

2 Papptak 129 600 8 640 

3 Måla fasad 300 000 20 000 

4 Måla portar 64 000 3 200 

5 LED belysning 60 000 4 000 

6 Nya stuprör 3 000 100 
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7 Nya hängrännor 7 000 467 

  SUMMA 1 163 600 56 407 

  Projektering, KA, besiktning, byggledning 116 360 5 641 

  Risk 116 360 5 641 

  SUMMA 1 396 320 67 688 

 

4.1.7 Byggnad 7- Hus 19 Bensinstation 
Nr Beskrivning Pris Avskrivningskostnad 

1 Rives 20 000 667 

  SUMMA 20 000 667 

  Projektering, KA, besiktning, byggledning 2 000 67 

  Risk 2 000 67 

  SUMMA 24 000 800 

 

4.1.8 Byggnad 8- Carabella 
Nr Beskrivning Pris Avskrivningskostnad 

1 Rives -234 000 -7 800 

  SUMMA -234 000 -7 800 

  Projektering, KA, besiktning, byggledning -23 400 -780 

  Risk -23 400 -780 

  SUMMA -280 800 -9 360 

 

4.1.9 Byggnad 9- Ängdalen 
Nr Beskrivning Pris Avskrivningskostnad 

1 Rives -282 000 -9 400 

  SUMMA -282 000 -9 400 

  Projektering, KA, besiktning, byggledning -28 200 -940 

  Risk -28 200 -940 

  SUMMA -338 400 -11 280 

 

4.2 Energi 
Då flera av åtgärderna som föreslås påverkar energianvändningen fås följande nuläge och 

förbättring. 

ENERGI                     

  Före Förädling Efter 

  

Köpt 
energi 
MWh 

Köpt 
energi 
kWh/m2 

Köpt 
energi 
kr 

Besparing 
MWh 

Produktion 
MWh 

Köpt 
energi 
MWh 

Köpt 
energi 
kWh/m2 

Köpt 
energi 
kr 

Besparings-
potential 

Besparing 
kr 

El 58 22 95 391 13,0 38 8 6 34 935 87% 60 456 

Värme - FJV 205 97 153 079 81,2   124 101 92 574 40% 60 504 

Värme - Olja                     

Vatten                     

Summa 264 102 248 470 94,2 38 132 108 127 509 50% 120 960 

 

4.3 Hyran 
Hyran kommer att behöva justeras ned med ca 190 kkr per år. Detta framgår av figuren nedan. Med 

ett projekt kan hyresutvecklingen hålles mer modest vilket gör att kommunens totalekonomi stärks 

över tiden. 
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4.4 Livscykelkostnadskalkyl 
För att få en rättvisande bild över projektets investering behöver en kalkyl göras som sträcker sig 

över en livscykel. Eftersom kommunen har en planeringshorisont för sitt fastighetsbestånd till 2050 

görs kalkylen för 30 år vilket även motsvarar medelavskrivningslängden när K3-reglemetet tillämpas 

för investeringen. Över livscykeln är investeringen lönsam med ca 9 mnkr när hänsyn till de extra 

hyresintäkterna beaktats. 

RESULTATRÄKNING UTAN PROJEKT MED PROJEKT DIFFERENS 

Driftskostnader 48 740 31 747 16 994 

60110 Extern lokalhyra 0 0 0 
61310 Sophämtning 1 005 821 184 
61510 Sotning/myndighetskrav 417 348 70 
61625 Fastighetstekniker 16 136 12 084 4 052 
61625 Anläggningstekniker 6 601 4 627 1 974 
61625 Administration 3 667 2 841 826 
61700 Akut underhåll 2 394 1 420 974 
61910 Fastighetsskatt 0 0 0 
62110 El 5 257 1 417 3 840 
62310 Olja 0 0 0 
62340 Fjärrvärme 6 790 3 756 3 035 
62810 VA 2 957 1 830 1 127 
64100 Förbrukningsinventarier  (lås, nycklar, vitvaror) 16 16 0 
64600 Förbrukningsmaterial ( filter, vvs) 410 187 223 
66100 Reservkraf (rep) 0 0 0 
66200 Brand 1 040 1 040 0 
73100 Försäkring 584 428 157 
73300 Larm 536 330 205 
73400 Brandskydd 929 602 327 

Kapitalkostnader 35 628 44 409 -8781 

Avskrivningar 29 133 29 133 0 
Intern ränta 6 495 6 495 0 
Nya avskrivningar 0 8 781 -8 781 
Ny internränta 0 0 0 
Hyresintäkter 0 0 0 
Nya hyresintäkter 0 0 0 

Resultat 84368 76156 8213 
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1 Sammanfattning 
Denna fältstudie har utförts för att Osby kommun ska få veta vad som behöver utföras med 

fastigheten Lindhem i Osby så att den kan fortsätta vara en attraktiv fastighet för kommunens 

invånare. 

Idag används fastigheten som äldreboende och består av en äldre byggnadskropp som blivit påbyggd 

vid flera tillfällen.  

Den äldre byggnaden har tidigare innehållit ett kök och en stor matsal som används som lager 

respektive uppehållsrum. Delar av ovanvåningen används som kontor medan källaren används som 

lager/förråd. 

Det finns en fin möjlighet att renovera upp det gamla huset och skapa ca 12-14 nya lägenheter. 

Källaren moderniseras och byggs om för personalen.  

De tekniska systemen behöver moderniseras för att klara dagens krav på inneklimat. 

En investering om ca 17 mnkr skulle skapa 11,6 mnkr förbättrat driftsnetto och plats för ytterligare 

äldre vilket ökar intäkterna med minst 550 kkr per år. Investeringen kommer därmed sänka 

kommunens totala kostnader med ca 9 mnkr. 

SAMMANFATTNING   Enhet 

Fastighet Lindhem  

Area 5 851 kvm 

Status i nuläge i medel 1,8 poäng 

Mål med projekt 4 poäng 

Investeringsbehov 17 303 000 sek 

Effektivisering av driftskostnaderna 11 632 978 sek under livscykeln 

Nya hyresintäkter 19 131 690 sek under livscykeln 

LCC utan projekt 92 000 731 sek under livscykeln 

LCC med projekt 82 712 063 sek under livscykeln 

Hyra utan projekt i årssnitt de närmaste 10 åren 2 702 678 sek/år 

Hyra med projekt i årssnitt de närmaste 10 åren 2 529 137 sek/år 

Energinyckeltal utan projekt 186 kWh/kvm 

Energinyckeltal med projekt 126 kWh/kvm 

 

Denna rapport omfattar: 

• Behovsanalys av verksamheternas behov av fastigheten 

• Statusbesiktning 

• Sammanställning av investeringsbehov 

• Förslag på effektiviseringsåtgärder 

• Analys av driftskostnader 

• Upprättande av en reinvesteringsbudget med grund i K31 och LCC2. 

• Förslag på objektsanpassad hyra 

• Sammanfattning i denna rapport 

 

 

 
1 K3 = komponentavskrivningsmetod som kommunerna i Sverige ska tillämpa sedan 2014 
2 LCC = Livscykelkostnadskalkylering. En kalkylmetod där kostnaderna beräknas över avskrivningstiden. Den 
kalkyl som ger lägst totalkostnad är den som är bäst så länge lagar och mål uppnås. 
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2 Status i fastigheten 
För att exemplifiera hur det ser ut i fastigheten har vi valt ut några av de ca 200 foton som tagits 

under statuskontrollen och kommenterat dem nedan.  

2.1 Status byggnaden 

FOTO KOMMENTAR 

 

Ålderdomshemmets entré byggs om för att klara in- 

och uttransport av mat mm. 

Ca hälften av fönsterna är bytta, gamla fönster bytes. 

Fasad behöver lagas då elkabelgenomföringarna 

slagit sönder teglet. 

  

 

Den gamla bygganden har blivit tillbyggd i flera 

omgångar. 

Utebelysningen bytes till LED. 

  

 

Den gamla byggnaden från tidigt 1900-tal inrymmer 

idag en matsal och resterna av ett kök. Plan 1 och 

plan 2 samt gamla byggs om till lägenheter medan 

personalutrymme ordnas med i källaren. På så vis 

skaps det ca 12-14 nya lägenheter för äldre. 

  

 

Dörrar och fönster samt trappa behöver renoveras på 

byggnaden. 
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Köket till vänster med ovanliggande vind byggs om 

till lägenheter. 

  

 

Hängrännor och stuprör behöver bytas. 

  

 

Taket passar utmärkt till solceller 

  

 

Taket passar utmärkt till solceller 
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Tak tvättas och beläggs med solceller 

  

 

Undertak och smide behöver målas,  

 

 

  

 

Ventilationen i den gamla bygganden behöver bytas 

ut. 

  

 

Gammalt personalkök på plan 2 rivs för att byggas 

om till lägenhet. De äldre kan via hiss utan problem 

ta sig till sina lägenheter. 

  

 

Köket lades ned för några år sedan. Det står 

fortfarande kvar utrustning som rivs ur för att ge plats 

åt nya lägenheter. 
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Köket renoveras till lägenheter. 

  

 

Uttjänt utrustning demonteras. 

  

 

Rum byggs om till lägenheter. 

  

 

Vinden behöver tilläggsisoleras innan den byggs om 

till lägenheter. 

  

 

Gammalt ventialtionsaggregat rivs och ersätts med 

modernt. 
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Uttjänt styr och regler byts ut och ersätts med nytt. 

  

 

Gammal ventilationsfläkt byts ut till aggregat med 

återvinning. 

  

 

Gammal ventilationsfläkt byts ut till aggregat med 

återvinning. 

  

 

Samtliga ventiler byts och värmesystemet behöver 

injusteras. 

  

 

Rent vatten maskin installeras vilket medför att 

tvättmedel och sköljmedel kan tas bort. 

Tvättstugan renoveras med nya ytskikt och förbättrad 

ventilation. 
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Värmeväxlaren har passerat sin ekonomiska 

livslängd och behöver bytas. Vid besöket var det 

minst 40C i rummet vilket beror på dålig isolering.  

  

 

Markiser behöver bytas ut. 

  

 

Källaren renoveras för personalutrymme. 

 

All belysning byts till LED. 

 

3 Kvalitetsnivå 
I det kvalitetssystem som används för att förädla fastighetsbeståndet fås nedan figur. Den mörkgröna 

inre linjen visar utfallet vid statusbesöket. Den ljusgröna linjen visar vart fastigheten ska nå för att 

den ska vara kostnadseffektiv och säkerställa kvaliteterna för verksamheten. De åtgärder som 

föreslås kommer att medföra att målet uppnås. 

• Målnivån är: 4,2 i medeltal 

• Statusnivån idag är: 1,8 i medeltal 
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4 Ekonomi 
Sammanfattning av ekonomin presenteras i nedan resultaträkningsuppställning. Då kommunen idag 

inte för kostnader per byggnadskropp utan per fastighet är detta en uppskattning av 

kostnadsfördelningarna. I samband med förädlingsarbetet kommer ekonomin att utvecklas så att 

kostnader bokför per byggnad för att möjliggöra en uppföljning, analys och beslut om fler åtgärder 

och förbättringar. Med en investering om ca 17 mnkr kommer hyran behållas oförändrad om de nya 

lägenheterna genererar ca 550 kkr per år i hyra. Över tiden blir hyresnivån förbättrad med ett projekt 

vilket stärker kommunens totala ekonomi. (kkr i tabellen nedan) 

RESULTATRÄKNING UTAN PROJEKT FÖRÄDLING MED PROJEKT 

Driftskostnader 1 845 287 1 558 

60110 Extern lokalhyra 0 0 0 
61310 Sophämtning 72 0 72 
61510 Sotning/myndighetskrav 33 0 33 
61625 Fastighetstekniker 257 0 257 
61625 Anläggningstekniker 105 0 105 
61625 Administration 59 0 59 
61700 Akut underhåll 141 0 141 
61910 Fastighetsskatt 0 0 0 
62110 El 314 132 183 
62310 Olja 0 0 0 
62340 Fjärrvärme 558 155 403 
62810 VA 162 0 162 
64100 Förbrukningsinventarier  (lås, nycklar, vitvaror) 10 0 10 
64600 Förbrukningsmaterial ( filter, vvs) 49 0 49 
66100 Reservkraf (rep) 0 0 0 
66200 Brand 17 0 17 
73100 Försäkring 30 0 30 
73300 Larm 38 0 38 
73400 Brandskydd 5 0 5 

Kapitalkostnader 715 716 1430 

79000 Avskriv-ning 616  616 
85400 Intern-ränta 99  99 
Nya avskrivningar  716 716 
Ny internränta  0 0 

0

1

2

3

4

5
Värme

Vatten, spillvatten, sanitet,
avlopp

Ventilation

Belysning
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Styr och regler

Byggnadsskal och
byggtekniska åtgärder

Mätning

Dokumentation

Hyresgästens miljö och
ytskikt invändigt

MÅL Byggnad 1 MEDEL
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Hyresintäkter    
Nya hyresintäkter    
Resultat -61 -453 31 

Driftskostanadsandel 72%  52% 
Hyra 2498 550 3020 

 

Ett viktigt nyckeltal är att studera hur totalkostnaden fördelas mellan driftskostnader och 

kapitalkostnader. Ju högre driftskostnadsandel desto pengar går till löpande utgifter (onda 

kostnader). Efter investeringen kommer driftskostandsandelen sjunka från 72 % till 52% vilket 

medför att en kraftfull förbättring av byggnadernas status. 

4.1 Investeringar 
I nedan tabeller framgår vilka åtgärder som behöver genomföras per byggnad. Åtgärderna är 

fördelade per plan och fasad och beskrivs kortfattat i denna rapport. 

INVESTERINGAR BYGGNAD 1 TOTALT 

Investering 13 310 000 13 310 000 

Projektering, KA, besiktning, byggledning 1 331 000 1 331 000 

Risk 2 662 000 2 662 000 

SUMMA PROJEKTBUDGET 17 303 000 17 303 000 

Avskrivningskostnad 715 867 715 867 

 

4.1.1 Byggnad 1 
Nr Beskrivning Pris Avskrivningskostnad 

1 Ny fjärrvärmeväxlare 200 000 6 667 

2 Nya termostatventiler, termostater och injustering 600 000 40 000 

3 Byt samtliga ventiler på VS 300 000 20 000 

4 Ny styr och regler inkl innegivare 300 000 20 000 

5 Nya ventilationsaggregat 1 800 000 60 000 

6 Injustera ventilation 300 000 20 000 

7 Bygg om kanalsystem 500 000 16 667 

8 Byt belysning till LED 900 000 60 000 

9 Demontera utrustning som ej behövs 100 000 3 333 

10 Täta gamla vädringsluckor i hus A 50 000 1 667 

11 Byt fasadbelysning till LED 60 000 4 000 

12 Laga balkong på vita huset 20 000 667 

13 Laga fogar i tegelfasader 100 000 3 333 

14 Byt hängrännor och stuprör 200 000 6 667 

15 Entré byggs om för att klara transporter 100 000 3 333 

16 Dörrar renoveras 30 000 1 000 

17 Fönster renoveras på vita huset 150 000 5 000 

18 Solceller på tak 800 000 26 667 

19 Tvätta tak 375 000 12 500 

20 Laga puts och måla om fasad 375 000 12 500 

21 Rostskyddsbehandla och måla smide 100 000 3 333 

22 Bygga om vita huset (plan 1 och 2) till 12 lägenheter 3 600 000 120 000 

23 Renovera källaren till personalrum 800 000 26 667 

24 Renovera tvättstugan 50 000 1 667 

25 Nya solmarkiser 1 500 000 75 000 

  Delsumma 13 310 000 550 667 

  Projektering 1 331 000 55 067 

  Risk 2 662 000 110 133 

  SUMMA 17 303 000 715 867 
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4.2 Energi 
Då flera av åtgärderna som föreslås påverkar energianvändningen fås följande nuläge och 

förbättring. 

ENERGI                     

  Före Förädling Efter 

  

Köpt 
energi 
MWh 

Köpt 
energi 
kWh/m2 

Köpt 
energi 
kr 

Besparing 
MWh 

Produktion 
MWh 

Köpt 
energi 
MWh 

Köpt 
energi 
kWh/m2 

Köpt 
energi 
kr 

Besparings-
potential 

Besparing 
kr 

El 304 51 314 113 70,0 60 174 29 182 611 43% 131 502 

Värme - FJV 808 135 557 799 225,0   583 97 402 549 28% 155 250 

Värme - Olja                     

Vatten                     

Summa 1112 186 871 912 295,0 60 757 126 585 160 32% 286 752 

 

4.3 Hyran 
Hyran kommer att behöva justeras upp med ca 550 kkr per år, men då de kommer från de nya 

hyreslägenheterna är det kostnadsneutralt för kommunen. Detta framgår av figuren nedan. Med ett 

projekt kan hyresutvecklingen hålles mer modest vilket gör att kommunens totalekonomi stärks över 

tiden.  

 

 

4.4 Livscykelkostnadskalkyl 
För att få en rättvisande bild över projektets investering behöver en kalkyl göras som sträcker sig 

över en livscykel. Eftersom kommunen har en planeringshorisont för sitt fastighetsbestånd till 2050 

görs kalkylen för 30 år vilket även motsvarar medelavskrivningslängden när K3-reglemetet tillämpas 

för investeringen. Över livscykeln är investeringen lönsam med ca 9 mnkr när hänsyn till de extra 

hyresintäkterna beaktats. (kkr i tabellen nedan) 

RESULTATRÄKNING UTAN PROJEKT MED PROJEKT DIFFERENS 

Driftskostnader 70 563 58 930 11 633 

60110 Extern lokalhyra 0 0 0 
61310 Sophämtning 2 515 2 515 0 
61510 Sotning/myndighetskrav 1 131 1 131 0 
61625 Fastighetstekniker 8 955 8 955 0 
61625 Anläggningstekniker 3 663 3 663 0 
61625 Administration 2 035 2 035 0 

0,00

500,00

1 000,00

1 500,00

2 000,00

2 500,00

3 000,00

3 500,00

4 000,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

kk
r

Kostnad över livscykeln

UTAN PROJEKT MED PROJEKT
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61700 Akut underhåll 5 708 5 708 0 
61910 Fastighetsskatt 0 0 0 
62110 El 12 743 7 408 5 335 
62310 Olja 0 0 0 
62340 Fjärrvärme 22 629 16 331 6 298 
62810 VA 5 639 5 639 0 
64100 Förbrukningsinventarier  (lås, nycklar, vitvaror) 418 418 0 
64600 Förbrukningsmaterial ( filter, vvs) 2 000 2 000 0 
66100 Reservkraf (rep) 0 0 0 
66200 Brand 591 591 0 
73100 Försäkring 1 033 1 033 0 
73300 Larm 1 315 1 315 0 
73400 Brandskydd 188 188 0 

Kapitalkostnader 21 438 42 914 -21476 

Avskrivningar 18 468 18 468 0 
Intern ränta 2 970 2 970 0 
Nya avskrivningar 0 21 476 -21 476 
Ny internränta 0 0 0 
Hyresintäkter 0 0 0 
Nya hyresintäkter 0 -19 132 19 132 

Resultat 92001 82712 9289 
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1 Sammanfattning 
Denna fältstudie har utförts för att Osby kommun ska få veta vad som behöver utföras med 

fastigheten Järnvägsstationen i Osby så att den blir en attraktiv fastighet för kommunens invånare 

och besökare. 

Idag används byggnaden som vänthall och café. Det finns även ett utrymme på ovanvåningen som är 

inrett för buss- och taxichaufförer men det är oklart hur detta nyttjas.  

Förslagsvis säljs fastigheten och verksamheten flyttas till Jenvägen där det kommer finnas utrymme 

för väntande passagerare. Om försäljning inte sker behöver en kraftfull renovering ske för att 

nollställa de tekniska systemet i fastigheten. Då driftskostnaderna kan sänkas kraftigt blir 

investeringen lönsam med ca 3,5 mnkr. 

 

SAMMANFATTNING   Enhet 

Fastighet Stationshus. Osby  

Area 400 kvm 
Status i nuläge i medel 1,8 poäng 
Mål med projekt 4,3 poäng 
Investeringsbehov 2 688 725 sek 
Effektivisering av driftskostnaderna 6 476 897 sek under livscykeln 
LCC utan projekt 44 959 478 sek under livscykeln 
LCC med projekt 41 494 812 sek under livscykeln 
Hyra utan projekt i årssnitt de närmaste 10 åren 1 299 815 sek/år 
Hyra med projekt i årssnitt de närmaste 10 åren 1 225 405 sek/år 
Energinyckeltal utan projekt 202 kWh/kvm 
Energinyckeltal med projekt 131 kWh/kvm 

 

Denna rapport omfattar: 

• Behovsanalys av verksamheternas behov av fastigheten 

• Statusbesiktning 

• Sammanställning av investeringsbehov 

• Förslag på effektiviseringsåtgärder 

• Analys av driftskostnader 

• Upprättande av en reinvesteringsbudget med grund i K31 och LCC2. 

• Förslag på objektsanpassad hyra 

• Sammanfattning i denna rapport 

2 Status i fastigheten 
För att exemplifiera hur det ser ut i fastigheten har vi valt ut några av de ca 50 foton som tagits under 

statuskontrollen och kommenterat dem nedan.  

 

 

 

 
1 K3 = komponentavskrivningsmetod som kommunerna i Sverige ska tillämpa sedan 2014 
2 LCC = Livscykelkostnadskalkylering. En kalkylmetod där kostnaderna beräknas över avskrivningstiden. Den 
kalkyl som ger lägst totalkostnad är den som är bäst så länge lagar och mål uppnås. 
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2.1 Status byggnaden 

FOTO KOMMENTAR 

 

Järnvägsstationen har idag ett café samt ett vilrum för 

busschaufförer. Huset är i stort behov av upprustning 

  

 

Undertak behöver målas. Hängrännor och stuprör 

behöver bytas. 

  

 

Fönster är inte underhållna och behöver bytas. 

 

  

 

Sockeln behöver putsas om. 
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Värmeväxlaren är omodern och ska bytas ut mot en 

modern. 

  

 

Källaren är drabbad av ohyra vilket beror på dåliga 

avloppssystem, hål i fasaden mm vilket behöver gås 

igenom och lagas. 

  

 

Ett stort antal radiatorer är gamla och omoderna. 

Värmesystemet behöver bytas ut. 

  

 

Vattenröret är kapat vilket kan leda till legionella. 

  

 

Ett fel-installerat aggregat medför att OVK inte är 

godkänd. 
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Stuprören har lagats nödtorftigt. 

  

 

Ventilationsaggregatet har passerat sin tekniska 

livslängd. Funktionen är bristfällig enligt OVK-

besiktningen. 

Ett nytt ventilationsaggregat behöver installeras och 

styr- och reglersystemet måste kunna hantera olika 

driftfall för båda ventialtionsaggregaten. 

  

 

Styr och reglertekniken har passerat bästa före datum. 

  

 

Takfönsterna läcker eller har läckt. Nya takfönster 

samt isolering av taket krävs då isoleringen är 

obefintlig. 
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Innerväggar mm behöver moderniseras. 

  

 

Det finns fyra elmätare till fastigheten varav två går 

till abonnemang som Osby kommun äger. Mätare 

slås samman till en för att minska fasta 

elnätskostnader. 

  

 

Vinden saknar till stor del isolering. Isolering finns 

på en del av vinden men där finns bara minimalt med 

isolering.  

  

 

Toaletter på plan 2 behöver en uppfräschning. 
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Det finns sprickor i huset som behöver åtgärdas. 

 

3 Kvalitetsnivå 
I det kvalitetssystem som används för att förädla fastighetsbeståndet fås nedan figur. Den ljusgröna 

inre linjen visar utfallet vid statusbesöket. Den mörkröna linjen visar vart fastigheten ska nå för att 

den ska vara kostnadseffektiv och säkerställa kvaliteterna för verksamheten. De åtgärder som 

föreslås kommer att medföra att målet uppnås. 

• Målnivån är: 4,2 i medeltal 

• Statusnivån idag är: 1,8 i medeltal 
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4 Ekonomi 
Sammanfattning av ekonomin presenteras i nedan resultaträkningsuppställning. Då kommunen idag 

inte för kostnader per byggnad utan per fastighet är detta en uppskattning av 

kostnadsfördelningarna. I samband med förädlingsarbetet kommer ekonomin att utvecklas så att 

kostnader bokför per byggnad för att möjliggöra en uppföljning, analys och beslut om fler åtgärder 

och förbättringar. Med en investering om ca 18 mnkr kommer hyran behållas nästintill oförändrad. 

Över tiden blir hyresnivån förbättrad med ett projekt vilket stärker kommunens totala ekonomi. (kkr i 

tabellen nedan) 

RESULTATRÄKNING 
UTAN 
PROJEKT 

FÖRÄDLIN
G 

MED 
PROJEKT 

KOSTNADSUTVECKLIN
G 

Driftskostnader 1 170 160 1 010   

60110 Extern lokalhyra 0 0 0 1,0% 
61310 Sophämtning 141 0 141 1,0% 
61510 Sotning/myndighetskrav 2 0 2 1,0% 
61625 Fastighetstekniker 18 0 18 1,0% 
61625 Anläggningstekniker 7 0 7 1,0% 
61625 Administration 4 0 4 1,0% 
61700 Akut underhåll 190 100 90 2,0% 
61910 Fastighetsskatt 0 0 0 1,0% 
62110 El 72 26 46 2,0% 
62310 Olja 0 0 0 2,0% 
62340 Fjärrvärme 53 19 34 2,0% 
62810 VA 9 0 9 1,0% 
64100 Förbrukningsinventarier  (lås, nycklar, 
vitvaror) 61 15 46 2,0% 
64600 Förbrukningsmaterial ( filter, vvs) 85 0 85 2,0% 
66100 Reservkraf (rep) 0 0 0 2,0% 
66200 Brand 0 0 0 1,0% 
73100 Försäkring 2 0 2 1,0% 
73300 Larm 526 0 526 1,0% 
73400 Brandskydd 0 0 0 1,0% 

Kapitalkostnader 53 100 154   

79000 Avskriv-ning 39  39  
85400 Intern-ränta 14  14 0,5% 
Nya avskrivningar  100 100  
Ny internränta  0 0 0,5% 

Resultat -46 -59 -20   

Driftskostanadsandel 96%  87%  
Hyra 1269  1184  

 

Ett viktigt nyckeltal är att studera hur totalkostnaden fördelas mellan driftskostnader och 

kapitalkostnader. Ju högre driftskostnadsandel desto pengar går till löpande utgifter (onda 

kostnader). Efter investeringen kommer driftskostandsandelen sjunka från 96 % till 87% vilket 

medför att en kraftfull förbättring av byggnadernas status. 

4.1 Investeringar 
I nedan tabeller framgår vilka åtgärder som behöver genomföras per byggnad. Åtgärderna är 

fördelade per plan och fasad och beskrivs kortfattat i denna rapport. 

INVESTERINGAR BYGGNAD 1 TOTALT 

Investering 2 068 250 2 068 250 

Projektering, KA, besiktning, byggledning 206 825 206 825 

Risk 413 650 413 650 

SUMMA PROJEKTBUDGET 2 688 725 2 688 725 
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Avskrivningskostnad 100 408 100 408 

 

4.1.1 Byggnad 1 
Nr Beskrivning Pris Avskrivningskostnad 

1 Byt värmeväxlare 100 000 4 000 

2 Ny styr och regler 100 000 6 667 

3 Städa källare 30 000 1 000 

4 Putsa om väggar och tak.  50 000 1 667 

5 Måla golv, väggar och tak 50 000 1 667 

6 Byt samtliga ventiler på VS samt radiatorer och rör 130 200 4 340 

7 Relina avlopp, laga mm 200 000 6 667 

8 Byt belysning till LED 18 000 1 200 

9 Slå ihop elabonnemang 5 000 1 000 

10 Laga och måla alla väggar på hela planet 25 000 833 

11 Byt belysning till LED 18 000 1 200 

12 Injustera ventilation 10 650 710 

13 Byt samtliga ventiler på VS samt radiatorer och rör 127 800 4 260 

14 Nytt kanalsystem till kök 100 000 3 333 

15 Demontera felinstallerat aggregat utomhus 5 000 167 

16 Byt samtliga fönster 225 000 7 500 

17 Laga och måla alla väggar på hela planet 25 000 833 

18 Byt samtliga ventiler på VS samt radiatorer och rör 86 400 2 880 

19 Injustera ventilation 7 200 480 

20 Byt ventilationsaggregat 300 000 12 000 

21 Tiläggsisolera  25 000 500 

22 Nya takfönster 40 000 1 333 

23 Uppfräschning av WC 50 000 1 667 

24 Måla allt synligt trä 50 000 1 667 

25 Byt papptak samt placera solceller mot söder 100 000 3 333 

26 Tvätta takpannor mot söder 20 000 667 

27 Tvätta takpannor mot norr 30 000 1 000 

28 Putsa om grund 10 000 333 

29 Byt fasadbelysning till LED 5 000 167 

30 Putsa om grund 25 000 833 

31 Byt fasadbelysning till LED 10 000 333 

32 Byt stuprör 20 000 667 

33 Putsa om grund 10 000 333 

34 Byt fasadbelysning till LED 5 000 167 

35 Putsa om grund 25 000 833 

36 Byt fasadbelysning till LED 10 000 333 

37 Byt stuprör 20 000 667 

  Delsumma 2 068 250 77 237 

  Projektering 206 825 7 724 

  Risk 413 650 15 447 

  Summa 2 688 725 100 408 

 

4.2 Energi 
Då flera av åtgärderna som föreslås påverkar energianvändningen fås följande nuläge och 

förbättring. 

ENERGI                     

  Före Förädling Efter 

  

Köpt 
energi 
MWh 

Köpt 
energi 
kWh/m2 

Köpt 
energi 
kr 

Besparing 
MWh 

Produktion 
MWh 

Köpt 
energi 
MWh 

Köpt 
energi 
kWh/m2 

Köpt 
energi 
kr 

Besparings-
potential 

Besparing 
kr 

El 45 78 71 701 8,1 8 29 51 45 871 35% 25 830 

Värme - FJV 71 124 53 191 25,1   46 80 34 366 35% 18 825 
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Värme - Olja                     

Vatten                     

Summa 116 202 124 892 33,2 8 75 131 80 237 35% 44 655 

4.3 Hyran 
Hyran kommer att initialt justeras nedåt med 85 kkr. Detta framgår av figuren nedan. Med ett projekt 

kan hyresutvecklingen hålles mer modest vilket gör att kommunens totalekonomi stärks över tiden. 

 

 

4.4 Livscykelkostnadskalkyl 
För att få en rättvisande bild över projektets investering behöver en kalkyl göras som sträcker sig 

över en livscykel. Eftersom kommunen har en planeringshorisont för fastigheterna till 2050 görs 

kalkylen för 30 år vilket även motsvarar medelavskrivningslängden när K3-reglemetet tillämpas för 

investeringen. Över livscykeln är investeringen lönsam med ca 3,5 mnkr. (kkr i tabellen nedan) 

RESULTATRÄKNING UTAN PROJEKT MED PROJEKT DIFFERENS 

Driftskostnader 43 363 36 887 6 477 

60110 Extern lokalhyra 0 0 0 
61310 Sophämtning 4 915 4 915 0 
61510 Sotning/myndighetskrav 83 83 0 
61625 Fastighetstekniker 612 612 0 
61625 Anläggningstekniker 250 250 0 
61625 Administration 139 139 0 
61700 Akut underhåll 7 700 3 643 4 057 
61910 Fastighetsskatt 0 0 0 
62110 El 2 909 1 861 1 048 
62310 Olja 0 0 0 
62340 Fjärrvärme 2 158 1 394 764 
62810 VA 310 310 0 
64100 Förbrukningsinventarier  (lås, nycklar, vitvaror) 2 454 1 846 609 
64600 Förbrukningsmaterial ( filter, vvs) 3 452 3 452 0 
66100 Reservkraf (rep) 0 0 0 
66200 Brand 3 3 0 
73100 Försäkring 73 73 0 
73300 Larm 18 304 18 304 0 
73400 Brandskydd 0 0 0 

Kapitalkostnader 1 596 4 608 -3012 

Avskrivningar 1 164 1 164 0 
Intern ränta 432 432 0 
Nya avskrivningar 0 3 012 -3 012 
Ny internränta 0 0 0 

Resultat 44959 41495 3465 
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1 Sammanfattning 
Denna fältstudie har utförts för att Osby kommun ska få veta vad som behöver utföras med 

fastigheten Jenvägen så att den kan fortsätta vara en attraktiv fastighet för kommunens invånare och 

dess besökare. 

Idag används byggnaden som WC och övergång mellan västra och östra Osby. Fastigheten behöver 

fräschas upp då den ger ett osunt intryck. Åtgärderna är förhållandevis enkla och lönsamma för 

kommunen att utföra. Vinsten med upprustningen uppskattas till ca 800 kkr. 

 

SAMMANFATTNING RESULTAT Enhet 

Fastighet Jenvägen  

Area 770 kvm 

Status i nuläge i medel 2,5 poäng 

Mål med projekt 4,3 poäng 

Investeringsbehov 181 750 sek 

Effektivisering av driftskostnaderna 1 122 722 sek under livscykeln 

LCC utan projekt 18 862 844 sek under livscykeln 

LCC med projekt 18 025 622 sek under livscykeln 

Hyra utan projekt i årssnitt de närmaste 10 åren 590 081 sek/år 

Hyra med projekt i årssnitt de närmaste 10 åren 569 295 sek/år 

Energinyckeltal utan projekt 92 kWh/kvm 

Energinyckeltal med projekt 58 kWh/kvm 

 

Denna rapport omfattar: 

• Behovsanalys av verksamheternas behov av fastigheten 

• Statusbesiktning 

• Sammanställning av investeringsbehov 

• Förslag på effektiviseringsåtgärder 

• Analys av driftskostnader 

• Upprättande av en reinvesteringsbudget med grund i K31 och LCC2. 

• Förslag på objektsanpassad hyra 

• Sammanfattning i denna rapport 

2 Status i fastigheten 
För att exemplifiera hur det ser ut i fastigheten har vi valt ut några av de ca 50 foton som tagits under 

statuskontrollen och kommenterat dem nedan.  

 

 

 

 
1 K3 = komponentavskrivningsmetod som kommunerna i Sverige ska tillämpa sedan 2014 
2 LCC = Livscykelkostnadskalkylering. En kalkylmetod där kostnaderna beräknas över avskrivningstiden. Den 
kalkyl som ger lägst totalkostnad är den som är bäst så länge lagar och mål uppnås. 
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2.1 Status byggnaden 

FOTO KOMMENTAR 

 

Genvägen är det första som möter resenärer i 

Osby. Det är då av vikt att man möts av ett positivt 

intryck.  

  

 

 

  

 

Rostiga pelare behöver målas. 

 

Stenar tas bort och ersätts av en klängros 

  

 

Hissen behöver rengöras 
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Taket är fullt med spindelväv. Rengöring och 

målning behövs. 

Belysning byts till LED. 

Golv rengöres. 

  

 

Att mötas av klotterkonst i hissen är mindre 

trevligt. 

 

  

 

Elradiator ska användas enbart på vintern. 
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Trappa rengöres. 

Väggar och tak målas 

  

 

Sil saknas.  

Ogräs tas bort. 

  

 

Övervakningsutrustning flyttas till kommunförråd. 

  

 

Skräp, soffor mm tas bort 
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Tre elradiatorer i ett utrymme som inte behöver 

vara uppvärmt. Samtliga radiatorer var varma. 

 

3 Kvalitetsnivå 
I det kvalitetssystem som används för att förädla fastighetsbeståndet fås nedan figur. Den ljusgröna 

inre linjen visar utfallet vid statusbesöket. Den mörkröna linjen visar vart fastigheten ska nå för att 

den ska vara kostnadseffektiv och säkerställa kvaliteterna för verksamheten. De åtgärder som 

föreslås kommer att medföra att målet uppnås. 

• Målnivån är: 4,3 i medeltal 

• Statusnivån idag är: 2,5 i medeltal 

 

4 Ekonomi 
Sammanfattning av ekonomin presenteras i nedan resultaträkningsuppställning. Då kommunen idag 

inte för kostnader per byggnad utan per fastighet är detta en uppskattning av 
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kostnadsfördelningarna. I samband med förädlingsarbetet kommer ekonomin att utvecklas så att 

kostnader bokför per byggnad för att möjliggöra en uppföljning, analys och beslut om fler åtgärder 

och förbättringar. Med en investering om ca 180 kkr kommer hyran behållas nästintill oförändrad. 

Över tiden blir hyresnivån förbättrad med ett projekt vilket stärker kommunens totala ekonomi. 

RESULTATRÄKNING 
UTAN 
PROJEKT 

FÖRÄDLIN
G 

MED 
PROJEKT 

KOSTNADSUTVECKLIN
G 

Driftskostnader 230 28 203   

60110 Extern lokalhyra 0 0 0 1,0% 
61310 Sophämtning 18 0 18 1,0% 
61510 Sotning/myndighetskrav 58 0 58 1,0% 
61625 Fastighetstekniker 34 0 34 1,0% 
61625 Anläggningstekniker 14 0 14 1,0% 
61625 Administration 8 0 8 1,0% 
61700 Akut underhåll 0 1 -1 2,0% 
61910 Fastighetsskatt 0 0 0 1,0% 
62110 El 88 27 61 2,0% 
62310 Olja 0 0 0 2,0% 
62340 Fjärrvärme 0 0 0 2,0% 
62810 VA 9 0 9 1,0% 
64100 Förbrukningsinventarier  (lås, nycklar, 
vitvaror) 0 0 0 2,0% 
64600 Förbrukningsmaterial ( filter, vvs) 0 0 0 2,0% 
66100 Reservkraf (rep) 0 0 0 2,0% 
66200 Brand 0 0 0 1,0% 
73100 Försäkring 2 0 2 1,0% 
73300 Larm 0 0 0 1,0% 
73400 Brandskydd 0 0 0 1,0% 

Kapitalkostnader 345 10 355   

79000 Avskriv-ning 305  305  
85400 Intern-ränta 40  40 0,5% 
Nya avskrivningar  10 10  
Ny internränta  0 0 0,5% 

Resultat -4 -37 11   

Driftskostanadsandel 40%  36%  
Hyra 571  568  

 

Ett viktigt nyckeltal är att studera hur totalkostnaden fördelas mellan driftskostnader och 

kapitalkostnader. Ju högre driftskostnadsandel desto pengar går till löpande utgifter (onda 

kostnader). Efter investeringen kommer driftskostandsandelen sjunka från 40 % till 36% vilket 

medför att en förbättring av byggnadernas status. Hyran går att sänka något redan från första året. 

4.1 Investeringar 
I nedan tabeller framgår vilka åtgärder som behöver genomföras per byggnad. Åtgärderna är 

fördelade per plan och fasad och beskrivs kortfattat i denna rapport. 

INVESTERINGAR BYGGNAD 1 TOTALT 

Investering 145 400 145 400 

Projektering, KA, besiktning, byggledning 14 540 14 540 

Risk 21 810 21 810 

SUMMA PROJEKTBUDGET 181 750 181 750 

Avskrivningskostnad 9 517 9 517 
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4.1.1 Byggnad 1 
Nr Beskrivning Pris Avskrivningskostnad 

1 Rostskyddsbehandla och måla smide 20 000 1 000 

2 Plantera klängros 2 000 67 

3 Sanera hiss 3 000 100 

4 Städa trappa 0 0 

5 Byt belysning till LED 60 000 2 000 

6 Rengör och måla tak och väggar 25 000 2 500 

7 Flytta övervakningsutrustning till centralförråd 4 000 400 

8 Städa kryp in 1 400 47 

9 Nya Varmvattenberedare 10 000 500 

10 Ny Elradiator + styr & regler elvärme 20 000 1 000 

11 Eventuellt nedsäkring 0 0 

    145 400 7 613 

  10% 14 540 761 

  15% 21 810 1 142 

    181 750 9 517 

 

4.2 Energi 
Då flera av åtgärderna som föreslås påverkar energianvändningen fås följande nuläge och 

förbättring. 

ENERGI                     

  Före Förädling Efter 

 
Köpt 
energi 
MWh 

Köpt 
energi 
kWh/m2 

Köpt 
energi 
kr 

Besparing 
MWh 

Produktion 
MWh 

Köpt 
energi 
MWh 

Köpt 
energi 
kWh/m2 

Köpt 
energi 
kr 

Besparings-
potential 

Besparing 
kr 

El 71 92 87 535 26 0 45 58 60 860 36% 26 675 
Värme - FJV           

Värme - Olja                     
Vatten           

Summa 71 92 87 535 26 0 45 58 60 860 36% 26 675 

4.3 Hyran 
Hyran kommer att initialt sänkas något. Detta framgår av figuren nedan. Med ett projekt kan 

hyresutvecklingen hålles mer modest vilket gör att kommunens totalekonomi stärks över tiden. 

 

 

4.4 Livscykelkostnadskalkyl 
För att få en rättvisande bild över projektets investering behöver en kalkyl göras som sträcker sig 

över en livscykel. Eftersom kommunen har en planeringshorisont för fastigheterna till 2050 görs 
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kalkylen för 30 år vilket även motsvarar medelavskrivningslängden när K3-reglemetet tillämpas för 

investeringen. Över livscykeln är investeringen lönsam med ca 800 kkr. 

RESULTATRÄKNING UTAN PROJEKT MED PROJEKT DIFFERENS 

Driftskostnader 8 513 7 390 1 123 

60110 Extern lokalhyra 0 0 0 
61310 Sophämtning 633 633 0 
61510 Sotning/myndighetskrav 2 021 2 021 0 
61625 Fastighetstekniker 1 179 1 179 0 
61625 Anläggningstekniker 482 482 0 
61625 Administration 268 268 0 
61700 Akut underhåll 0 -41 41 
61910 Fastighetsskatt 0 0 0 
62110 El 3 551 2 469 1 082 
62310 Olja 0 0 0 
62340 Fjärrvärme 0 0 0 
62810 VA 320 320 0 
64100 Förbrukningsinventarier  (lås, nycklar, vitvaror) 0 0 0 
64600 Förbrukningsmaterial ( filter, vvs) 0 0 0 
66100 Reservkraf (rep) 0 0 0 
66200 Brand 0 0 0 
73100 Försäkring 59 59 0 
73300 Larm 0 0 0 
73400 Brandskydd 0 0 0 

Kapitalkostnader 10 350 10 636 -286 

Avskrivningar 9 141 9 141 0 
Intern ränta 1 209 1 209 0 
Nya avskrivningar 0 286 -286 
Ny internränta 0 0 0 

Resultat 18863 18026 837 
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1 Sammanfattning 
Denna fältstudie har utförts för att Osby kommun ska få veta vad som behöver utföras med 

fastigheten Idrottsplats Gamleby i Osby så att den kan fortsätta vara en attraktiv fastighet för 

kommunens invånare. 

Idag används fastigheten som fotbollsplan för sommarträning och har omklädningsrum och 

duschhus. Byggnaderna är gamla och nedslitna och behöver renoveras. Idrottsföreningen ska förvalta 

byggnaderna, detta behöver kommunen säkerställa så att detta sker. 

Några investeringskalkyler eller LCC-kalkyler genomförs inte för fastigheten då detta inte åvilar 

kommunens fastighetsförvaltning. 

SAMMANFATTNING RESULTAT Enhet 

Fastighet   

Area  kvm 

Status i nuläge i medel  poäng 

Mål med projekt  poäng 

Investeringsbehov  sek 

Effektivisering av driftskostnaderna  sek under livscykeln 

LCC utan projekt  sek under livscykeln 

LCC med projekt  sek under livscykeln 

Hyra utan projekt i årssnitt de närmaste 10 åren  sek/år 

Hyra med projekt i årssnitt de närmaste 10 åren  sek/år 

Energinyckeltal utan projekt  kWh/kvm 

Energinyckeltal med projekt  kWh/kvm 

 

Denna rapport omfattar: 

• Behovsanalys av verksamheternas behov av fastigheten 

• Statusbesiktning 

• Sammanfattning i denna rapport 

2 Status i fastigheten 
För att exemplifiera hur det ser ut i fastigheten har vi valt ut några av de ca 50 foton som tagits under 

statuskontrollen och kommenterat dem nedan.  

2.1 Status byggnaden 

FOTO KOMMENTAR 

 

Byggnaden har dubbla paneler varav den yttersta 

inte når ända upp. 

 

Standarden är så pass låg om det inte ska 

övervägas att riva husen och ersätta dessa med 

baracker som blir över när skolrokaden är 

genomförd. 
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Bristande passning av stuprör och hängränna. 

 

  

 

Duscharna är i så pass låg kvalitet att de inte 

används längre. 

  

 

 

  

 

Planerna klipps med traktor. Att sätta in 2 st större 

robotgräsklippare kan vara ett alternativ för att 

minska skötselkostnaderna. 
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3 Kvalitetsnivå 
I det kvalitetssystem som används för att förädla fastighetsbeståndet fås nedan figur. Den mörkgröna 

inre linjen visar utfallet vid statusbesöket. Den ljusgröna linjen visar vart fastigheten ska nå för att 

den ska vara kostnadseffektiv och säkerställa kvaliteterna för verksamheten. De åtgärder som 

föreslås kommer att medföra att målet uppnås. 

• Målnivån är: 4,2 i medeltal 

• Statusnivån idag är: 1,2 i medeltal 

 

4 Ekonomi 
Då kommunen idag tar in hyra eller betalar för fastigheten är det dock viktigt att kommunens 

säkerställer att sina tillgångar inte förfaller. En genomgång av hyresavtalet med idrottsföreningen 

behöver göras för att få säkerställt att byggnaderna inte förfaller. 
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1 Sammanfattning 
Denna fältstudie har utförts för att Osby kommun ska få veta vad som behöver i fastigheten 

Parkskola så att den kan fortsätta vara en attraktiv fastighet dit elever vill vallfärda och utbilda sig 

samtidigt som kommunen säkerställer att byggnaden håller i ytterligare minst 30 år. 

Byggnaderna på skolan är 10 till 100 år gamla samt tillbyggd och delvis moderniserad under tiden 

men behöver driftoptimeras och utvecklas ytterligare en gång för att säkerställa ett bra inneklimat 

och hushållning av kommunens resurser.  

Den befintliga utrustningen som nyttjar energi har i flera fall uppnått sin tekniska och ekonomiska 

livslängd och det är därför viktigt att proaktivt starta arbetet med moderniseringen i tid så att 

verksamheten kan fortgå med minimala störningar under entreprenadtiden.  

Med en investering som omfattar ca 19,2 mnkr går det att sänka driftkostnaderna med 30,2 mnkr de 

närmaste 30 åren. Det innebär att investeringen är lönsam med ca 7,8 mnkr och kraftfullt sänka 

miljöpåverkan samtidigt som innemiljön förbättras. Åtgärderna som föreslås omfattar både åtgärder 

med energieffektiviseringskaraktär men även åtgärder för att säkerställa kvaliteten och undvika 

närtida akutåtgärder. Därtill lyfts kvaliteten för hela verksamheten när projektet är genomfört. 

SAMMANFATTNING RESULTAT Enhet 

Fastighet Parkskolan  

Area 6283 kvm 

Status i nuläge i medel 1,9 poäng 

Mål med projekt 4,6 poäng 

Investeringsbehov 19 179 900 sek 

Effektivisering av driftskostnaderna 30 217 464 sek under livscykeln 

LCC utan projekt 188 395 313 sek under livscykeln 

LCC med projekt 180 571 049 sek under livscykeln 

Hyra utan projekt i årssnitt de närmaste 10 åren 5 763 927 sek/år 

Hyra med projekt i årssnitt de närmaste 10 åren 5 690 220 sek/år 

Energinyckeltal utan projekt 201 kWh/kvm 

Energinyckeltal med projekt 132 kWh/kvm 

 

Denna rapport omfattar: 

• Behovsanalys av verksamheternas behov av fastigheten 

• Statusbesiktning 

• Sammanställning av investeringsbehov 

• Förslag på effektiviseringsåtgärder 

• Analys av driftskostnader 

• Upprättande av en reinvesteringsbudget med grund i K31 och LCC2. 

• Förslag på objektsanpassad hyra 

• Sammanfattning i denna rapport 

BASINFORMATIO
N 

Namn Beteckning/nr Användning Area 
Kvalitet 
idag 

 
1 K3 = komponentavskrivningsmetod som kommunerna i Sverige ska tillämpa sedan 2014 
2 LCC = Livscykelkostnadskalkylering. En kalkylmetod där kostnaderna beräknas över avskrivningstiden. Den 
kalkyl som ger lägst totalkostnad är den som är bäst så länge lagar och mål uppnås. 
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Fastighet Parkskolan   6283 2,5 
Byggnad 1 Parkskolan (H) (Gulahuset) 45001 BUN grundskolelokaler 2079 2,1 
Byggnad 2 Parkskolan kök 45002 BUN grundskolelokaler 1174 3,6 

Byggnad 3 
Parkskolan, Röda skolan, 
fritidshem 

45003 BUN grundskolelokaler 1678 1,9 

Byggnad 4 Parkskolan, gymnastikhus 45004 
BUN kultur o fritid 
lokaler 

908 2,1 

Byggnad 5 Parskolan, paviljong 45005 BUN grundskolelokaler 444 3 

 

2 Status i fastigheten 
För att exemplifiera hur det ser ut i fastigheten har vi valt ut några av de ca 200 foton som tagits 

under statuskontrollen och kommenterat dem nedan.  

2.1 Byggnad 1 – Gula huset 
FOTO BESKRIVNING 

 

Markiser behöver bytas ut. 

  

 

Fasaden behöver renoveras, Droppkant 
jämnas ut och hela byggnaden behöver 
målas. 
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Värmeväxlare har uppnått ekonomisk 
livslängd. I samband med att de övriga 
byggnaderna får sina egna 
värmeväxlare behöver denna 
dimensioneras om. Samtliga pumpar 
mm byts ut och rör isoleras. 

  

 

Ventilerna behöver bytas ut. 

  

 

Tillbyggnaden med en hiss från 1976 
saknar skolsalar utan är enbart till för 
WC och teknikrum. En eventuell rivning 
är aktuell. Ny hiss monteras inne i 
byggnaden istället. 
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Fasaden på tillbyggnationen behöver 
renonveras. 

  

 

Ventialtionsaggregaten behöver bytas 
ut. Värmebatteriet är eluppvärmt.  
I många driftsutrymmen står saker, tex 
läskbackar, vilket strider mot 
arbetsmiljöverkstes regler. 

  

 

Taket på tillbyggnaden behöver läggas 
om. 
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Samtlig belysning byts ut mot LED. 

  

 

I el centralen har verksamhet inrett 
rummet för barn. Detta är inte tillåtet. 
Samtliga driftsutrymme ska utrymmas 
från denna typ av verksamhet/skräp 
därefter byts lås ut med annan nyckel 
som enbart driftspersonal har tillgång 
till. 

  

 

Tillbyggnaden från 1976 innehåller en 
korridor dvs bygganden får 2 korridorer 
vilket är onödigt. 
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I syslödssalarna sitter grenkopplingar. 
Detta är inte tillåtet ur 
elsäkerhetssyppunkt. 

  

 

2.2 Byggnad 2 - Kök 
FOTO BESKRIVNING 

 

Övervakningsutrustningen behöver 
moderniseras med flera nya kameror 
och mjukvara. 

  

 

Överblivna bod och stolar samlas in och 
återanvänds. 
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Samtlig pendelbelysning byts ut. 

  

 

Köksventilationen behöver ses över för 
bättre drift. 

  

 

NO-salar byggs om till vanlig skolsal i 
samband med skolrockaden. 
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Frånluftsrör från brandskåp ska 
brandisoleras. 

  

 

Glasruta behöver bytas. 

  

 

2.3 Byggnad 3 - Röda skolan 
FOTO BESKRIVNING 

 

Taket behöver läggas om då takpappen 
är utsliten och det läcker. 
I samband med detta arbete renoveras 
balkongen, fasaden, gesimserna, 
markiser och solceller placeras på 
taket. 
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Fasaden behöver fogas om med 
kalkbruk för att förlänga livslängden på 
fasaden. 

  

 

Några fönster är bytta 2008. Övriga 
fönster renoveras alternativ byts ut. 
Virket i karmarna är mestadels i gott 
skick men behöver målas. 

  

 

Den nya tillbyggnaden är sliten efter 12 
år. Ventialtionsaggregaten tas bort och 
ytterväggen kläs in med tegel lika 
befintlig ursprungsbyggnad. Fönster 
flyttas ut enligt ursprungsbyggnad. 
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Källaren behöver storstädas och 
återställas med ny belysning, 
ljudabsorbtionsplattor i tak och väggar 
målas. 

  

 

Vinden har fyllt med isolering. Rum i 
mittskeppet renoveras och taket 
isoleras. Här kan inrymmas en 
rektorsexpedition med underbar utsikt 
över sjön. 

  

 

Ventialtionsaggregaten demonteras 
från vinden. Ett nytt 
ventilationsaggregat placeras i källaren 
i samma rum som en ny värmeväxlare. 
Värmeväxlaren kopplas direkt till 
fjärrvärmebolagets ledning vilket 
medför att interna kulvertförluster 
minimeras helt. 
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Oanvända kanaler mm 
rives/demonteras. Taket lagas och 
isoleras. 

  

 

Ventilationsdonet flyttas ned så att till-
luften kommer ut i rummet och inte i 
undertaket. 

  

 

Alla salar, uppehållsrum mm får ny LED 
belysning, väggar målas, värme och 
ventilation injusteras.. 
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Förråden behöver rensas och rustas 
upp. 

  

 

Exempel på gammal belysning som byts 
ut mot LED. 

 

  

 

2.4 Byggnad 4 - Gymnastikhus 
FOTO BESKRIVNING 
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Trappa och träppräcke behöver 
renoveras.  

  

 

Huset dränering behöver göras om 
eftersom det läcker vatten i källaren. 

  

 

Portarna behöver renoveras 
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Utrymme behöver städas 

  

 

I den gamla bassängen finns det vatten 
pga den dåliga dräneringen. 

  

 

Dusch och omklädningsrum behöver 
totalrenoveras. 
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Fuktskada på WC som behöver 
åtgärdas. 

  

 

Belysningen byts ut mot LED 

  

 

Trappa och entre behöver renoveras. 

  



 

Sida 18 av 24 
 

 

Bjälklaget har spruckit. Stötta mm 
behöver utföras. 

  

 

2.5 Byggnad 5 - Paviljong 
FOTO BESKRIVNING 

 

Bygganden avyttras så snart Röda 
huset är moderinserat. 

  

 

3 Kvalitetsnivå 
I det kvalitetssystem som används för att förädla fastighetsbeståndet fås nedan figur. Den mörkgröna 

inre linjen visar utfallet vid statusbesöket. Den ljusgröna linjen visar vart fastigheten ska nå för att 

den ska vara kostnadseffektiv och säkerställa kvaliteterna för verksamheten. De åtgärder som 

föreslås kommer att medföra att målet uppnås. 

• Målnivån är: 4,6 i medeltal 

• Statusnivån idag är: 2,5 i medeltal 
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4 Ekonomi 
Sammanfattning av ekonomin presenteras i nedan resultaträkningsuppställning. Då kommunen idag 

inte för kostnader per byggnad utan per fastighet är detta en uppskattning av 

kostnadsfördelningarna. I samband med förädlingsarbetet kommer ekonomin att utvecklas så att 

kostnader bokför per byggnad för att möjliggöra en uppföljning, analys och beslut om fler åtgärder 

och förbättringar. Med en investering om ca 19,2 mnkr kommer hyran behållas nästintill oförändrad. 

Över tiden blir hyresnivån förbättrad med ett projekt vilket stärker kommunens totala ekonomi. 

RESULTATRÄKNING UTAN PROJEKT FÖRÄDLING MED PROJEKT 

Driftskostnader 2 560 751 1 809 

60110 Extern lokalhyra 0 0 0 
61310 Sophämtning 67 0 67 
61510 Sotning/myndighetskrav 121 0 120 
61625 Fastighetstekniker 330 22 308 
61625 Anläggningstekniker 135 10 125 
61625 Administration 75 4 70 
61700 Akut underhåll 310 185 125 
61910 Fastighetsskatt 0 0 0 
62110 El 384 287 97 
62310 Olja 0 0 0 
62340 Fjärrvärme 652 137 515 
62810 VA 74 0 74 
64100 Förbrukningsinventarier  (lås, nycklar, vitvaror) 162 92 70 
64600 Förbrukningsmaterial ( filter, vvs) 60 7 53 
66100 Reservkraf (rep) 0 0 0 

0

1

2

3

4

5
Värme

Vatten, spillvatten,
sanitet, avlopp

Ventilation

Belysning

El

Styr och regler

Byggnadsskal och
byggtekniska åtgärder

Mätning

Dokumentation

Hyresgästens miljö och
ytskikt invändigt

MÅL Byggnad 1 Byggnad 2 Byggnad 3 Byggnad 4 Byggnad 5 MEDEL
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66200 Brand 47 0 47 
73100 Försäkring 30 2 28 
73300 Larm 28 0 28 
73400 Brandskydd 85 4 81 

Kapitalkostnader 3009 746 3755 

79000 Avskriv-ning 2379  2379 
85400 Intern-ränta 630  630 
Nya avskrivningar  746 746 
Ny internränta   0 

Resultat -522 4 111 

 

Ett viktigt nyckeltal är att studera hur totalkostnaden fördelas mellan driftskostnader och 

kapitalkostnader. Ju högre driftskostnadsandel desto pengar går till löpande utgifter (onda 

kostnader). Efter investeringen kommer driftskostandsandelen sjunka från 46% till 33% vilket medför 

att en kraftfull förbättring av byggnadernas status. 

4.1 Investeringar 
I nedan tabell framgår vilka åtgärder som behöver genomföras. Åtgärderna är fördelade per plan och 

fasad och beskrivs kortfattat i denna rapport. 

4.1.1 Byggnad 1 – Gula huset 

Nr Beskrivning Pris Avskrivningskostnad 

1 Solceller 360 000 12 000 

2 Nya radiatorer 1 039 500 25 988 

3 Injustering, ventiler, termostater 207 900 13 860 

4 Ny FJVC 150 000 5 000 

5 
Nytt aggregat TAFA exp 
isolering av vent-kanaler mm 200 000 6 667 

6 Ny styr & regler + inomhusgivare 100 000 6 667 

7 Ny LED-belysning i hela bygganden 300 000 20 000 

8 Nya markiser 1 000 000 50 000 

9 Laga puts och måla om 1 250 000 41 667 

10 Renovera undercentral, laga och måla tak, väggar och golv 100 000 3 333 

11 Demontera fasadplåt och ersätt med lättbetong som putsas och målas 200 000 6 667 

12 Ny papp samt tilläggisolering av tak tillbyggnaden 160 000 5 333 

13 Elcentraler får nya innerväggar så att grupprum kan byggas 225 000 7 500 

14 Nya eluttag i klassrum 20 000 667 

15 Bygga om undertak 10 000 333 

16 Måla trapphus, slipa trappa 50 000 2 500 

17 Måla väggar, dörrar, lister  519 750 25 988 

  Delsumma 5 892 150 234 168 

  Projektering, KA, besiktning, byggledning 589 215 23 417 

  Risk 589 215 23 417 

  Summa 7 070 580 281 002 

 

4.1.2 Byggnad 2 - Kök 
Nr Beskrivning Pris Avskrivningskostnad 

1 Solceller 1 000 000 33 333 

2 Nya termostater, injustering 117 400 7 827 
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3 Uppgradering av styr&regler, behovsstyrning mm VENT 100 000 6 667 

4 Styr & regler innegivare mm 50 000 3 333 

5 Ny LED-belysning 180 000 12 000 

6 Ny FJVC 150 000 5 000 

7 Övervakningsutrustning flyttas till kontor 2 000 67 

8 Nya kameror 18 000 1 800 

9 NO sal byggs om i samband med skolrockaden 5 000 167 

10 Glasruta byts 5 000 167 

  SUMMA 1 627 400 70 360 

  Projektering, KA, besiktning, byggledning 162 740 7 036 

  Risk 162 740 7 036 

  SUMMA 1 952 880 84 432 

 

4.1.3 Byggnad 3 - Röda skolan 

Nr Beskrivning Pris Avskrivningskostnad 
1 Måla dörrkram 5 000 250 

2 Måla väggar, dörrar, lister 17 500 875 

3 Bygga om undertak 10 000 500 

4 Tegla fasad 100 000 2 000 

5 Måla trapphus, slipa trappa 30 000 1 000 

6 Måla väggar, dörrar, lister på hela planet 120 000 6 000 

7 Ta bort ventilationsaggregat 10 000 333 

8 Bygga om ventilationskanaler 50 000 1 667 

9 Bygga om ventilationskanaler 50 000 1 667 

10 Ta bort radiator på vägg 5 000 167 

11 Byt belysning till LED på hela planet 72 000 4 800 

12 Laga entretrappa 40 000 1 333 

13 Injustering av värme och ventilation 48 000 4 800 

1 Måla väggar, dörrar, lister på hela planet 120 000 6 000 

2 Bygga om ventilationskanaler 50 000 1 667 

3 Bygga om ventilationskanaler 50 000 1 667 

4 Byt belysning till LED på hela planet 72 000 4 800 

5 Måla trapphus, slipa trappa 25 000 833 

6 Injustering av värme och ventilation 48 000 4 800 

1 Ny värmeväxlare mm 150 000 5 000 

2 Nytt ventilationsaggregat 500 000 16 667 

3 Bygga om ventilationskanaler 48 000 1 600 

4 Nya undertak, laga måla väggar, åtgärda golv 144 000 7 200 

5 Ta bort radiator 5 000 167 

6 Byt belysning till LED på hela planet 72 000 4 800 

7 Injustering av värme och ventilation 48 000 4 800 

8 Styr- och regler 100 000 6 667 

1 Riva ventilationskanaler och demontera aggregat 100 000 3 333 

2 Bygga expedition samt isolera tak 630 000 21 000 

1 Bygg  om hiss till vindsplan samt klä in i tegel 450 000 9 000 

2 Flytta alla huvar, lägg solceller på tak, ny takpapp 512 000 17 067 

3 Nya stuprör 10 000 333 

4 Dränera om huset i samband med byta av rör 80 000 2 667 

5 Laga fasad, fogar, takgesims 160 000 5 333 

6 Måla och renovera fönster 200 000 6 667 

7 Renovera balkong 50 000 1 667 

1 Ta bort huvar som ej behövs, byt papp 112 000 3 733 

2 Nya stuprör 10 000 333 

3 Dränera om huset i samband med byta av rör 80 000 2 667 

4 Laga fasad, fogar, takgesims 160 000 5 333 

5 Måla och renovera fönster 200 000 6 667 

6 Laga trappa 50 000 1 667 

1 Ta bort huvar som ej behövs, byt papp 52 500 1 750 

2 Dränera om huset i samband med byta av rör 37 500 1 250 
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3 Laga fasad, fogar, takgesims 75 000 2 500 

4 Måla och renovera fönster 100 000 3 333 

1 Ta bort huvar som ej behövs, byt papp 52 500 1 750 

2 Dränera om huset i samband med byta av rör 37 500 1 250 

3 Laga fasad, fogar, takgesims 75 000 2 500 

4 Måla och renovera fönster 100 000 3 333 

  SUMMA 5 323 500 197 192 

  Projektering, KA, besiktning, byggledning 532 350 19 719 

  Risk 532 350 19 719 

  SUMMA 6 388 200 236 630 

 

4.1.4 Byggnad 4 – Gymnastikhus 
Nr Beskrivning Pris Avskrivningskostnad 

1 Solceller 300 000 10 000 

2 Nya ventiler, termostater 45 400 3 027 

3 Injustering av värmesystem 90 800 6 053 

4 Uppgradering av styr&regler, behovsstyrning mm VENT 100 000 6 667 

5 Styr & regler innegivare  50 000 3 333 

6 Ny FJVC 150 000 5 000 

7 LED-belysning 135 000 9 000 

8 Laga och måla fasad 500 000 16 667 

9 Laga trappa 25 000 833 

10 Roskskyddbehandla och  måla räcke 20 000 667 

11 Dränera om huset 120 000 4 000 

12 Renovera portar 30 000 1 000 

13 Städa utrymmen 24 000 2 400 

14 Renovera duschutrymme 800 000 26 667 

15 Renovera omklädningsrum 450 000 15 000 

16 Renovera WC 75 000 2 500 

17 Entre och trappa renoveras 50 000 1 667 

18 Förstärkning av bjälklag med smide 75 000 2 500 

  SUMMA 3 040 200 116 980 

  Projektering, KA, besiktning, byggledning 304 020 11 698 

  Risk 304 020 11 698 

  SUMMA 3 648 240 140 376 

 

4.1.5 Byggnad 5 - Paviljong 
Nr Beskrivning Pris Avskrivningskostnad 

1 Återställa efter flytt av baracker 100 000 3 333 

  SUMMA 100 000 3 333 

  Projektering, KA, besiktning, byggledning 10 000 333 

  Risk 10 000 333 

  SUMMA 120 000 4 000 

 

4.2 Energi 
Då flera av åtgärderna som föreslås påverkar energianvändningen fås följande nuläge och 

förbättring. 

ENERGI                     

  Före Förädling Efter 

  

Köpt 
energi 
MWh 

Köpt 
energi 
kWh/m2 

Köpt 
energi 
kr 

Besparing 
MWh 

Produktion 
MWh 

Köpt 
energi 
MWh 

Köpt 
energi 
kWh/m2 

Köpt 
energi 
kr 

Besparings-
potential 

Besparing 
kr 

El 346 55 384 255 135,9 155 56 10 97 052 84% 287 203 

Värme - FJV 906 155 652 449 190,5   716 123 515 322 21% 137 127 

Värme - Olja                     
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Vatten                     

Summa 1252 201 1 036 704 326,4 155 771 132 612 374 38% 424 330 

 

4.3 Hyran 
Hyran kommer att initialt justeras nedåt med 4 kkr. Detta framgår av figuren nedan. Med ett projekt 

kan hyresutvecklingen hålles mer modest vilket gör att kommunens totalekonomi stärks över tiden. 

 

 

4.4 Livscykelkostnadskalkyl 
För att få en rättvisande bild över projektets investering behöver en kalkyl göras som sträcker sig 

över en livscykel. Eftersom kommunen har en planeringshorisont för skolorna till 2050 görs kalkylen 

för 30 år vilket även motsvarar medelavskrivningslängden när K3-reglemetet tillämpas för 

investeringen. Över livscykeln är investeringen lönsam med ca 7,8 mnkr. 

RESULTATRÄKNING UTAN PROJEKT MED PROJEKT DIFFERENS 

Driftskostnader 98 131 67 914 30 217 

60110 Extern lokalhyra 0 0 0 
61310 Sophämtning 2 331 2 331 0 
61510 Sotning/myndighetskrav 4 194 4 190 3 
61625 Fastighetstekniker 11 463 10 714 749 
61625 Anläggningstekniker 4 689 4 342 348 
61625 Administration 2 605 2 451 154 
61700 Akut underhåll 12 570 5 065 7 505 
61910 Fastighetsskatt 0 0 0 
62110 El 15 588 3 937 11 651 
62310 Olja 0 0 0 
62340 Fjärrvärme 26 469 20 906 5 563 
62810 VA 2 581 2 581 0 
64100 Förbrukningsinventarier  (lås, nycklar, vitvaror) 6 552 2 819 3 732 
64600 Förbrukningsmaterial ( filter, vvs) 2 451 2 159 292 
66100 Reservkraf (rep) 0 0 0 
66200 Brand 1 651 1 651 0 
73100 Försäkring 1 040 960 80 
73300 Larm 976 976 0 
73400 Brandskydd 2 971 2 831 139 

Kapitalkostnader 90 264 112 657 -22393 

Avskrivningar 71 373 71 373 0 
Intern ränta 18 891 18 891 0 
Nya avskrivningar 0 22 393 -22 393 
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Ny internränta 0 0 0 

Resultat 188 395 180 571 7824 
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1 Sammanfattning 
Denna fältstudie har utförts för att Osby kommun ska få veta vad som behöver utföras med 

fastigheten WC Spegeldammen så att den kan fortsätta vara en attraktiv fastighet för kommunens 

invånare. 

SAMMANFATTNING RESULTAT ENHET 

Fastighet Toalett Spegeldammen  

Area 12 kvm 
Status i nuläge i medel 2,9 poäng 
Mål med projekt 4,3 poäng 
Investeringsbehov 60 600 sek 
Effektivisering av driftskostnaderna 43 489 sek under livscykeln 
LCC utan projekt 722 569 sek under livscykeln 
LCC med projekt 773 280 sek under livscykeln 
Hyra utan projekt i årssnitt de närmaste 10 åren 20 207 sek/år 
Hyra med projekt i årssnitt de närmaste 10 åren 22 174 sek/år 
Energinyckeltal utan projekt 281 kWh/kvm 
Energinyckeltal med projekt 198 kWh/kvm 

 

Denna rapport omfattar: 

• Behovsanalys av verksamheternas behov av fastigheten 

• Statusbesiktning 

• Sammanställning av investeringsbehov 

• Förslag på effektiviseringsåtgärder 

• Analys av driftskostnader 

• Upprättande av en reinvesteringsbudget med grund i K31 och LCC2. 

• Förslag på objektsanpassad hyra 

• Sammanfattning i denna rapport 

2 Status i fastigheten 
För att exemplifiera hur det ser ut i fastigheten har vi valt ut några av de ca 50 foton som tagits under 

statuskontrollen och kommenterat dem nedan.  

2.1 Status byggnaden 

FOTO KOMMENTAR 

 

Ny panel och målning 

 
1 K3 = komponentavskrivningsmetod som kommunerna i Sverige ska tillämpa sedan 2014 
2 LCC = Livscykelkostnadskalkylering. En kalkylmetod där kostnaderna beräknas över avskrivningstiden. Den 
kalkyl som ger lägst totalkostnad är den som är bäst så länge lagar och mål uppnås. 
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Byt vindskiva 

  

 

 

  

 

 

  

 

Ny LED armatur 
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Byt panel 

  

 

3 Kvalitetsnivå 
I det kvalitetssystem som används för att förädla fastighetsbeståndet fås nedan figur. Den mörkgröna 

inre linjen visar utfallet vid statusbesöket. Den ljusgröna linjen visar vart fastigheten ska nå för att 

den ska vara kostnadseffektiv och säkerställa kvaliteterna för verksamheten. De åtgärder som 

föreslås kommer att medföra att målet uppnås. 

• Målnivån är: 4,2 i medeltal 

• Statusnivån idag är: 2,9 i medeltal 

 

4 Ekonomi 
Sammanfattning av ekonomin presenteras i nedan resultaträkningsuppställning. Då kommunen idag 

inte för kostnader per byggnad utan per fastighet är detta en uppskattning av 
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kostnadsfördelningarna. I samband med förädlingsarbetet kommer ekonomin att utvecklas så att 

kostnader bokför per byggnad för att möjliggöra en uppföljning, analys och beslut om fler åtgärder 

och förbättringar. Med en investering om ca 60 kkr kommer hyran behållas nästintill oförändrad. 

Över tiden blir hyresnivån förbättrad med ett projekt vilket stärker kommunens totala ekonomi. (kkr i 

tabellen nedan) 

RESULTATRÄKNING UTAN PROJEKT FÖRÄDLING MED PROJEKT 

Driftskostnader 19 1 18 

60110 Extern lokalhyra 0 0 0 
61310 Sophämtning 0 0 0 
61510 Sotning/myndighetskrav 0 0 0 
61625 Fastighetstekniker 1 0 1 
61625 Anläggningstekniker 0 0 0 
61625 Administration 0 0 0 
61700 Akut underhåll 0 0 0 
61910 Fastighetsskatt 0 0 0 
62110 El 5 1 4 
62310 Olja 0 0 0 
62340 Fjärrvärme 0 0 0 
62810 VA 6 0 6 
64100 Förbrukningsinventarier  (lås, nycklar, vitvaror) 7 0 7 
64600 Förbrukningsmaterial ( filter, vvs) 0 0 0 
66100 Reservkraf (rep) 0 0 0 
66200 Brand 0 0 0 
73100 Försäkring 0 0 0 
73300 Larm 0 0 0 
73400 Brandskydd 0 0 0 

Kapitalkostnader 0 3 3 

79000 Avskriv-ning 0  0 
85400 Intern-ränta 0  0 
Nya avskrivningar  3 3 
Ny internränta  0 0 

Resultat 80 2 0 

Driftskostanadsandel 100%  85% 
Hyra 99  21 

 

Hyran är idag inte självkostnadsbaserad vilket gör att den kan sänkas betydligt om denna princip ska 

följas. 

4.1 Investeringar 
I nedan tabeller framgår vilka åtgärder som behöver genomföras per byggnad. Åtgärderna är 

fördelade per plan och fasad och beskrivs kortfattat i denna rapport. 

INVESTERINGAR BYGGNAD 1   TOTALT 

Investering 50 500   50 500 

Projektering, KA, besiktning, byggledning 5 050   5 050 

Risk 5 050   5 050 

SUMMA PROJEKTBUDGET 60 600   60 600 

Avskrivningskostnad 3 140   3 140 

 

4.1.1 Byggnad 1 

Nr Beskrivning Pris Avskrivningskostnad 
1 Byte av panel samt målning 12 500 417 

2 Byte av vindskivor och målning 2 000 67 
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3 Solceller 8 000 267 

4 Byta till LED belysning 8 000 533 

5 Lägga om mark för att få bort fall mot hus 20 000 667 

6 Optimering, ev elvärmestyrning 10 000 667 

 Delssuma 50 500 2 617 

 Projektering 5 050 262 

 Risk 5 050 262 

 Summa 60 600 3 140 

 

4.2 Energi 
Då flera av åtgärderna som föreslås påverkar energianvändningen fås följande nuläge och 

förbättring. 

ENERGI                     

  Före Förädling Efter 

  

Köpt 
energi 
MWh 

Köpt 
energi 
kWh/m2 

Köpt 
energi 
kr 

Besparing 
MWh 

Produktion 
MWh 

Köpt 
energi 
MWh 

Köpt 
energi 
kWh/m2 

Köpt 
energi 
kr 

Besparings-
potential 

Besparing 
kr 

El 3,4 281 5 383 0,4 0,6 2,4 198 4 311 30% 1 072 

Värme - FJV                     

Värme - Olja                     

Vatten                     

Summa 3,4 281 5 383 0,4 0,6 2,4 198 4 311 30% 1 072 

4.3 Hyran 
Hyran kommer att initialt justeras uppåt med 246 kkr. Detta framgår av figuren nedan. Med ett 

projekt kan hyresutvecklingen hålles mer modest vilket gör att kommunens totalekonomi stärks över 

tiden. 

 

 

4.4 Livscykelkostnadskalkyl 
För att få en rättvisande bild över projektets investering behöver en kalkyl göras som sträcker sig 

över en livscykel. Eftersom kommunen har en planeringshorisont för skolorna till 2050 görs kalkylen 

för 30 år vilket även motsvarar medelavskrivningslängden när K3-reglemetet tillämpas för 

investeringen. Över livscykeln är investeringen inte lönsam. (kkr i tabellen nedan) 

RESULTATRÄKNING UTAN PROJEKT MED PROJEKT DIFFERENS 

Driftskostnader 723 679 43 

60110 Extern lokalhyra 0 0 0 
61310 Sophämtning 0 0 0 
61510 Sotning/myndighetskrav 0 0 0 
61625 Fastighetstekniker 18 18 0 
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61625 Anläggningstekniker 8 8 0 
61625 Administration 4 4 0 
61700 Akut underhåll 0 0 0 
61910 Fastighetsskatt 0 0 0 
62110 El 218 175 43 
62310 Olja 0 0 0 
62340 Fjärrvärme 0 0 0 
62810 VA 198 198 0 
64100 Förbrukningsinventarier  (lås, nycklar, vitvaror) 276 276 0 
64600 Förbrukningsmaterial ( filter, vvs) 0 0 0 
66100 Reservkraf (rep) 0 0 0 
66200 Brand 0 0 0 
73100 Försäkring 0 0 0 
73300 Larm 0 0 0 
73400 Brandskydd 0 0 0 

Kapitalkostnader 0 94 -94 

Avskrivningar 0 0 0 
Intern ränta 0 0 0 
Nya avskrivningar 0 94 -94 
Ny internränta 0 0 0 

Resultat 723 773 -51 
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1 Sammanfattning 
Denna fältstudie har utförts för att Osby kommun ska få veta vad som behöver utföras med 

fastigheten WC Fyren så att den kan fortsätta vara en attraktiv fastighet för kommunens invånare. 

Idag används byggnaden som toalett för allmänheten. Med mindre åtgärder som panelbyte, målning 

och solceller kommer denna byggnad bli prydlig igen. 

 

SAMMANFATTNING RESULTAT ENHET 

Fastighet Fyrtoalett Prästängen  

Area 10 kvm 

Status i nuläge i medel 2,6 poäng 

Mål med projekt 4,3 poäng 

Investeringsbehov 44 400 sek 

Effektivisering av driftskostnaderna 43 489 sek under livscykeln 

LCC utan projekt 509 417 sek under livscykeln 

LCC med projekt 532 828 sek under livscykeln 

Hyra utan projekt i årssnitt de närmaste 10 åren 14 342 sek/år 

Hyra med projekt i årssnitt de närmaste 10 åren 15 398 sek/år 

Energinyckeltal utan projekt 400 kWh/kvm 

Energinyckeltal med projekt 300 kWh/kvm 

 

Denna rapport omfattar: 

• Behovsanalys av verksamheternas behov av fastigheten 

• Statusbesiktning 

• Sammanställning av investeringsbehov 

• Förslag på effektiviseringsåtgärder 

• Analys av driftskostnader 

• Upprättande av en reinvesteringsbudget med grund i K31 och LCC2. 

• Förslag på objektsanpassad hyra 

• Sammanfattning i denna rapport 

2 Status i fastigheten 
För att exemplifiera hur det ser ut i fastigheten har vi valt ut några av de ca 10 foton som tagits under 

statuskontrollen och kommenterat dem nedan.  

 

 

 

 

 
1 K3 = komponentavskrivningsmetod som kommunerna i Sverige ska tillämpa sedan 2014 
2 LCC = Livscykelkostnadskalkylering. En kalkylmetod där kostnaderna beräknas över avskrivningstiden. Den 
kalkyl som ger lägst totalkostnad är den som är bäst så länge lagar och mål uppnås. 
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2.1 Status byggnaden 

FOTO KOMMENTAR 

 

Byt panel runt om 

  

 

Belysning byts till LED 

  

 

Skötseln behöver förbättras. 

  

 

Byt till LED 
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Tak över dörr behöver bytas. 

  

 

Foliera fönster så att man inte kan se in 

  

 

 

 

3 Kvalitetsnivå 
I det kvalitetssystem som används för att förädla fastighetsbeståndet fås nedan figur. Den ljusgröna 

inre linjen visar utfallet vid statusbesöket. Den mörkröna linjen visar vart fastigheten ska nå för att 

den ska vara kostnadseffektiv och säkerställa kvaliteterna för verksamheten. De åtgärder som 

föreslås kommer att medföra att målet uppnås. 

• Målnivån är: 4,2 i medeltal 

• Statusnivån idag är: 2,6 i medeltal 
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4 Ekonomi 
Sammanfattning av ekonomin presenteras i nedan resultaträkningsuppställning. Då kommunen idag 

inte för kostnader per byggnad utan per fastighet är detta en uppskattning av 

kostnadsfördelningarna. I samband med förädlingsarbetet kommer ekonomin att utvecklas så att 

kostnader bokför per byggnad för att möjliggöra en uppföljning, analys och beslut om fler åtgärder 

och förbättringar. Med en investering om ca 45 kkr kommer hyran behållas nästintill oförändrad. 

Över tiden blir hyresnivån förbättrad med ett projekt vilket stärker kommunens totala ekonomi. 

RESULTATRÄKNING UTAN PROJEKT FÖRÄDLING MED PROJEKT 

Driftskostnader 13 1 12 

60110 Extern lokalhyra 0 0 0 
61310 Sophämtning 0 0 0 
61510 Sotning/myndighetskrav 0 0 0 
61625 Fastighetstekniker 0 0 0 
61625 Anläggningstekniker 0 0 0 
61625 Administration 0 0 0 
61700 Akut underhåll 0 0 0 
61910 Fastighetsskatt 0 0 0 
62110 El 6 1 5 
62310 Olja 0 0 0 
62340 Fjärrvärme 0 0 0 
62810 VA 5 0 5 
64100 Förbrukningsinventarier  (lås, nycklar, vitvaror) 2 0 2 
64600 Förbrukningsmaterial ( filter, vvs) 0 0 0 
66100 Reservkraf (rep) 0 0 0 
66200 Brand 0 0 0 
73100 Försäkring 0 0 0 
73300 Larm 0 0 0 
73400 Brandskydd 0 0 0 

Kapitalkostnader 0 2 2 

79000 Avskriv-ning 0  0 
85400 Intern-ränta 0  0 
Nya avskrivningar  2 2 
Ny internränta  0 0 

Resultat -80 1 0 
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Driftskostanadsandel 100%  85% 
Hyra 94  15 

 

Ett viktigt nyckeltal är att studera hur totalkostnaden fördelas mellan driftskostnader och 

kapitalkostnader. Ju högre driftskostnadsandel desto pengar går till löpande utgifter (onda 

kostnader).  

4.1 Investeringar 
I nedan tabeller framgår vilka åtgärder som behöver genomföras per byggnad. Åtgärderna är 

fördelade per plan och fasad och beskrivs kortfattat i denna rapport. 

INVESTERINGAR BYGGNAD 1 BYGGNAD 2 BYGGNAD 3 TOTALT 

Investering 37 000   37 000 

Projektering, KA, besiktning, byggledning 3 700   3 700 

Risk 3 700   3 700 

SUMMA PROJEKTBUDGET 44 400   44 400 

Avskrivningskostnad 2 230   2 230 

 

4.1.1 Byggnad 1 

Nr Plan Beskrivning Pris Avskrivningskostnad 

1 Fasad Byte av panel samt målning 12 500 417 

2 Fasad Byte av vindskivor och målning 2 000 67 

3 Tak Solceller 8 000 267 

4 Fasad Byta till LED belysning 8 000 533 

5 Fönster Byta folia på fönster 1 500 75 

6   Optimering 5 000 500 

  SUMMA   37 000 1 858 

  Projektering, KA, besiktning, byggledning 10% 3 700 186 

  Risk 10% 3 700 186 

  SUMMA   44 400 2 230 

 

4.2 Energi 
Då flera av åtgärderna som föreslås påverkar energianvändningen fås följande nuläge och 

förbättring. 

ENERGI                     

  Före Förädling Efter 

  

Köpt 
energi 
MWh 

Köpt 
energi 
kWh/m2 

Köpt 
energi 
kr 

Besparing 
MWh 

Produktion 
MWh 

Köpt 
energi 
MWh 

Köpt 
energi 
kWh/m2 

Köpt 
energi 
kr 

Besparings-
potential 

Besparing 
kr 

El 4,0 400 6 124 0,4 0,6 3,0 300 5 052 25% 1 072 

Värme - FJV                     

Värme - Olja                     

Vatten                     

Summa 4,0 400 6 124 0,4 0,6 3,0 300 5 052 25% 1 072 
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4.3 Hyran 
Hyran kommer att initialt justeras uppåt med 1000 kr. Detta framgår av figuren nedan. Med ett 

projekt kan hyresutvecklingen hålles mer modest vilket gör att kommunens totalekonomi stärks över 

tiden. 

 

 

4.4 Livscykelkostnadskalkyl 
För att få en rättvisande bild över projektets investering behöver en kalkyl göras som sträcker sig 

över en livscykel. Eftersom kommunen har en planeringshorisont för skolorna till 2050 görs kalkylen 

för 30 år vilket även motsvarar medelavskrivningslängden när K3-reglemetet tillämpas för 

investeringen. Över livscykeln är investeringen lönsam med ca 2,3 mnkr. 

RESULTATRÄKNING UTAN PROJEKT MED PROJEKT DIFFERENS 

Driftskostnader 509 466 43 

60110 Extern lokalhyra 0 0 0 
61310 Sophämtning 0 0 0 
61510 Sotning/myndighetskrav 0 0 0 
61625 Fastighetstekniker 15 15 0 
61625 Anläggningstekniker 6 6 0 
61625 Administration 3 3 0 
61700 Akut underhåll 0 0 0 
61910 Fastighetsskatt 0 0 0 
62110 El 248 205 43 
62310 Olja 0 0 0 
62340 Fjärrvärme 0 0 0 
62810 VA 163 163 0 
64100 Förbrukningsinventarier (lås, nycklar, vitvaror) 65 65 0 
64600 Förbrukningsmaterial ( filter, vvs) 4 4 0 
66100 Reservkraf (rep) 0 0 0 
66200 Brand 0 0 0 
73100 Försäkring 3 3 0 
73300 Larm 0 0 0 
73400 Brandskydd 0 0 0 

Kapitalkostnader 0 67 -67 

Avskrivningar 0 0 0 
Intern ränta 0 0 0 
Nya avskrivningar 0 67 -67 
Ny internränta 0 0 0 

Resultat 509 533 -23 

 

0,00

1 000,00

2 000,00

3 000,00

4 000,00

5 000,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Kostnad över livscykeln

UTAN PROJEKT MED PROJEKT



 

 

 

  

OSBY KOMMUN 

Fastighetsrapport 
Osby Camping 

 

 

Daniel Svensson 
2020-08-06 
 
 
 

 



 

Sida 1 av 11 
 

 

 

 

 

 

 

  

Titel: Fastighetsrapport 

Osby Camping 

Osby kommun 

 

Utgiven av: ESM AB 

Författare: Daniel Svensson, Energy Service Management i 

Sverige AB,  

Beställare: Osby kommun 

Copyright: ESM AB 

Fastighetsbeteckning: - 

Objektsnummer: 45013,45014 

Objektsnamn: Osby Camping 

År: 2020 

Omslagsbild Osby Camping, Daniel Svensson 

 



 

Sida 2 av 11 
 

Innehåll 

1 Sammanfattning ........................................................................................................ 3 

2 Status i fastigheten .................................................................................................... 3 

2.1 Status byggnad .............................................................................................................. 4 

3 Kvalitetsnivå .............................................................................................................. 8 

4 Ekonomi ..................................................................................................................... 9 

4.1 Investeringar ................................................................................................................. 9 
4.1.1 Byggnad ........................................................................................................................................... 10 

4.2 Energi .......................................................................................................................... 10 

4.3 Hyran .......................................................................................................................... 10 

4.4 Livscykelkostnadskalkyl ............................................................................................... 11 

 

 

  



 

Sida 3 av 11 
 

1 Sammanfattning 
Denna fältstudie har utförts för att Osby kommun ska få veta vad som behöver utföras med 

fastigheten så att den kan fortsätta vara en attraktiv fastighet för kommunens invånare och dess 

besökare. 

Idag används fastigheten som camping. Ytskikt, dörrar och fönster behöver renoveras, målas mm.  

 

SAMMANFATTNING RESULTAT Enhet 

Fastighet   

Area  kvm 

Status i nuläge i medel  poäng 

Mål med projekt  poäng 

Investeringsbehov  sek 

Effektivisering av driftskostnaderna  sek under livscykeln 

LCC utan projekt  sek under livscykeln 

LCC med projekt  sek under livscykeln 

Hyra utan projekt i årssnitt de närmaste 10 åren  sek/år 

Hyra med projekt i årssnitt de närmaste 10 åren  sek/år 

Energinyckeltal utan projekt  kWh/kvm 

Energinyckeltal med projekt  kWh/kvm 

 

Denna rapport omfattar: 

• Behovsanalys av verksamheternas behov av fastigheten 

• Statusbesiktning 

• Sammanställning av investeringsbehov 

• Förslag på effektiviseringsåtgärder 

• Analys av driftskostnader 

• Upprättande av en reinvesteringsbudget med grund i K31 och LCC2. 

• Förslag på objektsanpassad hyra 

• Sammanfattning i denna rapport 

 

BASINFORMATION Namn Beteckning/nr Area 

Fastighet Osby camping (H)  1075 

Byggnad 1 Osby camping (H) 45013 180 

Byggnad 2 Servicehus 2 st 45014 240 

Byggnad 3 Servicebyggnad 6 st   355 

Byggnad 4 Stugor 10 st  300 

Summa     1075 

 
1 K3 = komponentavskrivningsmetod som kommunerna i Sverige ska tillämpa sedan 2014 
2 LCC = Livscykelkostnadskalkylering. En kalkylmetod där kostnaderna beräknas över avskrivningstiden. Den 
kalkyl som ger lägst totalkostnad är den som är bäst så länge lagar och mål uppnås. 
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2 Status i fastigheten 
För att exemplifiera hur det ser ut i fastigheten har vi valt ut några av de ca 50 foton som tagits under 

statuskontrollen och kommenterat dem nedan.  

2.1 Status byggnaden 

FOTO KOMMENTAR 

 

Campingen hyrs ut till en privat aktör till knapp 

självkostnad. 

  

 

Reception och kiosk.  

  

 

Ett ventilationsaggregat av villatyp. Timer fungerar 

ej. 

  

 

Dörröppnare är bytt men väggen är inte lagad. 
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Köksventilationen är bortkopplad. 

  

 

Lövsilar har ej tömts vilket kan orsaka vattenskador i 

fasaden. 

  

 

Äldre luft/luftvärmepump som behöver bytas ut. 

  

 

 

  

 

Gemensamhetsstuga med elvärme 

Installera luft/luftvärmepump 
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FTX-aggregat med demonterad värmeväxlare. Byt 

till ett nytt modernt ventilationsaggregat. 

  

 

Elektrisk varmvattenberedare 

  

 

Fasad, fönster och dörrar behöver renoveras och 

målas. 

  

 

Dörrbladets laminatskivor har delat sig 

  



 

Sida 7 av 11 
 

 

Fixar- Malte har varit framme.  

  

 

Pelare behöver bytas då den snart är genomrutten. 

  

 

Köket saknar ventialtion 

  

 

Dörren behöver bytas 

  

 

Fasaderna behöver målas 
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Duschens väggar behöver renoveras. Är inte 

fackmässigt utförda. 

  

 

 

  

 

3 Kvalitetsnivå 
I det kvalitetssystem som används för att förädla fastighetsbeståndet fås nedan figur. Den ljusgröna 

inre linjen visar utfallet vid statusbesöket. Den ljusgröna linjen visar vart fastigheten ska nå för att 

den ska vara kostnadseffektiv och säkerställa kvaliteterna för verksamheten. De åtgärder som 

föreslås kommer att medföra att målet uppnås. 

• Målnivån är: 4,2 i medeltal 

• Statusnivån idag är: 1,6 i medeltal 
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4 Ekonomi 
Sammanfattning av ekonomin presenteras i nedan resultaträkningsuppställning. Då kommunen idag 

inte för kostnader per byggnad utan per fastighet är detta en uppskattning av 

kostnadsfördelningarna. I samband med förädlingsarbetet kommer ekonomin att utvecklas så att 

kostnader bokför per byggnad för att möjliggöra en uppföljning, analys och beslut om fler åtgärder 

och förbättringar. Med en investering om ca 18 mnkr kommer hyran behållas nästintill oförändrad. 

Över tiden blir hyresnivån förbättrad med ett projekt vilket stärker kommunens totala ekonomi. 

RESULTATRÄKNING UTAN PROJEKT FÖRÄDLING 
MED 
PROJEKT 

KOSTNADSU
TVECKLING 

Driftskostnader      

60110 Extern lokalhyra    1,0% 

61310 Sophämtning    1,0% 

61510 Sotning/myndighetskrav    1,0% 

61625 Fastighetstekniker    1,0% 

61625 Anläggningstekniker    1,0% 

61625 Administration    1,0% 

61700 Akut underhåll    2,0% 

61910 Fastighetsskatt    1,0% 

62110 El    2,0% 

62310 Olja    2,0% 

62340 Fjärrvärme    2,0% 

62810 VA    1,0% 

64100 Förbrukningsinventarier     2,0% 

64600 Förbrukningsmaterial (filter, vvs)    2,0% 

66100 Reservkraf (rep)    2,0% 

66200 Brand    1,0% 

73100 Försäkring    1,0% 

73300 Larm    1,0% 

73400 Brandskydd    1,0% 

Kapitalkostnader      

79000 Avskriv-ning     

85400 Intern-ränta    0,5% 

Nya avskrivningar     

Ny internränta    0,5% 

Hyra     

Resultat      

 

Ett viktigt nyckeltal är att studera hur totalkostnaden fördelas mellan driftskostnader och 

kapitalkostnader. Ju högre driftskostnadsandel desto pengar går till löpande utgifter (onda 

kostnader). Efter investeringen kommer driftskostandsandelen sjunka från 51 % till 30% vilket 

medför att en kraftfull förbättring av byggnadernas status. 

4.1 Investeringar 
I nedan tabeller framgår vilka åtgärder som behöver genomföras per byggnad. Åtgärderna är 

fördelade per plan och fasad och beskrivs kortfattat i denna rapport. 

INVESTERINGAR BYGGNAD 1 BYGGNAD 2 BYGGNAD 3 TOTALT 

Investering     

Projektering, KA, besiktning, byggledning     

Risk     

SUMMA PROJEKTBUDGET     

Avskrivningskostnad     
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4.1.1 Byggnad 1 - Osby camping (H) 
 

4.1.2 Byggnad 2 - Servicehus 2 st 
 

4.1.3 Byggnad 3 - Servicebyggnad 6 st 
 

4.1.4 Byggnad 4 - Stugor 10 st 
 

4.2 Energi 
Då flera av åtgärderna som föreslås påverkar energianvändningen fås följande nuläge och 

förbättring. 

ENERGI                         

Energislag 
Pris 
kr/kW
h 

Före 
Köpt 
Ener
gi 
MW
h 

Före 
Köpt 
Energi 
kWh/kv
m 

Före 
Köpt 
Ener
gi 
kr 

Före 
Använ
d 
Energi 
MWh 

Bespari
ng 
MWh 

Ny 
Använ
d 
Energi 
MWh 

Ny 
Köpt 
Ener
gi 
MW
h 

Ny 
Köpt 
Energi 
kWh/kv
m 

Ny 
Köpt 
Ener
gi 
kr 

Besparing
s- 
potential 
procent 

Bespari
ng i kr 

El             

Värme - 
olja 

            

Värme - 
VP 

            

Värme - 
fjv 

            

Solceller             

Vatten             

SUMMA             

4.3 Hyran 
Hyran kommer att initialt justeras uppåt med 246 kkr. Detta framgår av figuren nedan. Med ett 

projekt kan hyresutvecklingen hålles mer modest vilket gör att kommunens totalekonomi stärks över 

tiden. 
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4.4 Livscykelkostnadskalkyl 
För att få en rättvisande bild över projektets investering behöver en kalkyl göras som sträcker sig 

över en livscykel. Eftersom kommunen har en planeringshorisont för skolorna till 2050 görs kalkylen 

för 30 år vilket även motsvarar medelavskrivningslängden när K3-reglemetet tillämpas för 

investeringen. Över livscykeln är investeringen lönsam med ca 2,3 mnkr. 

RESULTATRÄKNING UTAN PROJEKT MED PROJEKT DIFFERENS 

Driftskostnader    

60110 Extern lokalhyra    

61310 Sophämtning    

61510 Sotning/myndighetskrav    

61625 Fastighetstekniker    

61625 Anläggningstekniker    

61625 Administration    

61700 Akut underhåll    

61910 Fastighetsskatt    

62110 El    

62310 Olja    

62340 Fjärrvärme    

62810 VA    

64100 Förbrukningsinventarier  (lås, nycklar, vitvaror)    

64600 Förbrukningsmaterial ( filter, vvs)    

66100 Reservkraf (rep)    

66200 Brand    

73100 Försäkring    

73300 Larm    

73400 Brandskydd    

Kapitalkostnader    

Avskrivningar    

Intern ränta    

Nya avskrivningar    

Ny internränta    

Resultat    
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1 Sammanfattning 
Denna fältstudie har utförts för att Osby kommun ska få veta vad som behöver i fastigheten 

Hasslarödsskolan så att den kan fortsätta vara en attraktiv fastighet dit elever vill vallfärda och 

utbilda sig samtidigt som kommunen säkerställer att byggnaden håller i ytterligare minst 30 år. 

Skolan är ca 50 år gammal och behöver driftoptimeras och utvecklas ytterligare en gång för att 

säkerställa ett bra inneklimat och hushållning av kommunens resurser. Den befintliga utrustningen 

som nyttjar energi har i flera fall uppnått sin tekniska och ekonomiska livslängd och det är därför 

viktigt att proaktivt starta arbetet med moderniseringen i tid så att verksamheten kan fortgå med 

minimala störningar under entreprenadtiden.  

LM-byggnaden har drabbats av mögel och föreslås rivas. Även C-huset med slöjdsalar är i så pass 

dåligt skicka att denna bör rivas.  

En ny byggnad som innehåller slöjdsalar och hemkunskap byggs på skolområdet. Alternativt byggs en 

våning ovanpå huvudbyggnaden. 

Huvudbyggnaden byggs om och förses med sadeltak och tegelfasader. Simhallen är i så pass dåligt 

skick att den behöver totalrenoveras. Vi föreslår att den byggs om till en sporthall och att en ny 

simhall byggs i anslutning till den nya ishallen. 

Med en investering som omfattar ca 110 mnkr kommer sänka driftkostnaderna med 54 mnkr de 

närmaste 30 åren. Det innebär att kommunen kommer att behöva öka hyran för denna fastighet 

eftersom man behöver bygga en ny byggnad som ersätter en avskriven samtidigt som man kraftfullt 

sänker miljöpåverkan och innemiljön förbättras och skolan anpassas till högstadium. 

Åtgärderna som föreslås omfattar både åtgärder med energieffektiviseringskaraktär men även 

åtgärder för att säkerställa kvaliteten och undvika närtida akutåtgärder. Därtill lyfts kvaliteten för 

hela verksamheten när projektet är genomfört. 

SAMMANFATTNING   Enhet 

Fastighet Hasslarödsskolan  

Area 12492 kvm 

Status i nuläge i medel 2,1 poäng 

Mål med projekt 4,6 poäng 

Investeringsbehov 108 035 470 sek 

Effektivisering av driftskostnaderna 54 024 764 sek under livscykeln 

LCC utan projekt 244 394 765 sek under livscykeln 

LCC med projekt 295 423 184 sek under livscykeln 

Hyra utan projekt i årssnitt de närmaste 10 åren 7 445 692 sek/år 

Hyra med projekt i årssnitt de närmaste 10 åren 9 378 517 sek/år 

Energinyckeltal utan projekt 204 kWh/kvm 

Energinyckeltal med projekt 108 kWh/kvm 

 

Denna rapport omfattar: 

• Behovsanalys av verksamheternas behov av fastigheten 

• Statusbesiktning 

• Sammanställning av investeringsbehov 

• Förslag på effektiviseringsåtgärder 
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• Analys av driftskostnader 

• Upprättande av en reinvesteringsbudget med grund i K31 och LCC2. 

• Förslag på objektsanpassad hyra 

• Sammanfattning i denna rapport 

 

BASINFORMATION Namn Beteckning/nr Användning Area Antal våningar Kvalitet idag 

Fastighet Hasslarödsskolan     2,1 

Byggnad 1 Hasslarödskolan (H) 46001   4307 Källare+ 2 2,3 

Byggnad 2 Musikskolan, Hasslaröd 46002  611 1 2,2 

Byggnad 3 Hasslaröd kök 46003   611 1 2,2 

Byggnad 4 Hasslaröd sim- och sporthall 46004  3965 Källare + 2 1,8 

Byggnad 5 Låg- och mellanstadiet, Hasslaröd 46005   1944 1 2 

Byggnad 6 Hasslarödsgården 46006  300 Källare+ 2 + vind 2,2 

Byggnad 7 Hus B - Hemkunskap/slöjd 46007   754 1 1,8 

Summa       12492     

 

2 Status i fastigheten 
För att exemplifiera hur det ser ut i fastigheten har vi valt ut några av de ca 200 foton som tagits 

under statuskontrollen och kommenterat dem nedan.  

2.1 Status byggnad 1 - Hasslarödsskolan 
FOTO BESKRIVNING 

 

Fasaden på huvudbyggnaden består av 
gamla fönster med bröstning med dåligt U-
värde (släpper igenom mycket energi). På 
taket sitter gamla ventilationsaggregat som 
inte klarar dagens krav. Huset föreslås få 
nya fasader av lättbetong, nya fönster och 
isolerad vägg.  

  

 
1 K3 = komponentavskrivningsmetod som kommunerna i Sverige ska tillämpa sedan 2014 
2 LCC = Livscykelkostnadskalkylering. En kalkylmetod där kostnaderna beräknas över avskrivningstiden. Den 
kalkyl som ger lägst totalkostnad är den som är bäst så länge lagar och mål uppnås. 
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Trappa och entré behöver renoveras. 

  

 

Värmeväxlare byts ut då den uppnått sin 
tekniska livslängd. 

  

 

Shunt till värmesystemet har uppnått sin 

tekniska livslängd. 
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I samband med att taket får ett sadeltak 
byggs konferensrummet om så att dagens 
onödiga konstruktion får ett verkligt syfte. 

  

 

Ventilationsaggregaten på taket är gamla 

och omoderna och är dessutom otäta. Ett 

nytt ventilationsaggregat installeras. 

  

 

I samtliga rum byts belysningen ut till LED. 
Ventilationen injusteras för att luftflödet 
ska optimeras. 
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Samtliga termostater byts ut i samband 
med injustering av radiatorsystemet. 

  

 

2.2 Status byggnad 2 - Musikskolan 
FOTO BESKRIVNING 

 

Huset där musikskola, kök och matsal 
ligger behöver rustas upp ordentligt. 
Bland annat behövs ny ventilation.  

  

 

Fasaderna består av gamla fönster och 
tunna väggar. Dessa byts ut för att 
skapa ett bättre inneklimat. 
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2.3 Status byggnad 3 - Kök 
FOTO BESKRIVNING 

 

Entré, väggar och fönster moderniseras 
och byggs om. 

  

 

Ventilationskanaler byggs om för att få 
bättre inneklimat. 
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Under en lucka finns en krypgrund. I 
denna krypgrund sitter ett 
ventilationsaggregat som inte klarar 
arbetsmiljöverkets krav på 
tillgänglighet.  

  

 

Alla gamla ventilationsaggregat i 
krypgrunden ersätts med ett nytt. 

  

 

Ventilationen behöver moderniseras i 
köket. 
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2.4 Status byggnad 4 – Sim och sporthall 
FOTO BESKRIVNING 

 

Fasaden på sim och sporthallen 
behöver ses över. Med nya 
ventilationskanaler och aggregat 
kommer galler tas bort. Entrén behöver 
rustas.  
Simhallen byggs om till en bollhall och 
en ny simhall byggs i anslutning till den 
nya ishallen. 

  

 

Utrymningstrappan är inte godkänd 
och behöver bytas ut. 

  

 

Utemiljön utanför simhallen behöver 
moderniseras. 
Fönster byts och anpassas till den nya 
verksamheten.  
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Det växer svartmögel i duschen i 
sporthallen. 

  

 

Omklädningsrum och duschrum 
moderniseras. 

  

 

Då vattenrören ligger för nära taket 
fryser dessa vilket kräver en 
speciallösning. Med tilläggsisolering, ny 
takduk och solceller kommer rören inte 
frysa igen och speciallösningarna kan 
tas bort. 

  



 

Sida 12 av 26 
 

 

Dörrar, väggar mm moderniseras inne i 
sim och sporthallen.  

  

 

Simhallen byggs om till en ny bollhall. 
Det finns ett stort behov av 
modernisering av simhallen som sällan 
kan genomföras på ett bra sätt.  
Nytt undertak, ny belysning och en 
ombyggnation av ventilationen krävs. 

  

 

Bilden visar et ventilationsaggregat till 

omklädningsrummen i simhallen. 

Aggregatet är rostigt och har passerat 

sin tekniska livslängd. 
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De tekniska installationerna i simhallen 

har uppnått sin ekonomiska livslängd 

för många år sedan. 

  

 

Shuntar i värmesystemet har passerat 

sin tekniska livslängd. 

  

 

Simhallen är ansluten till 

fjärrvärmenätet men enbart varmvatten 

och värmning av bassängvatten betjänas 

av fjärrvärmecentralen. Uppvärmningen 

sker via kulvert från Hasslarödsskolan. 

En ny fjärrvärmecentral som betjänar 

hela byggnaden installeras. Kulverten 

till skolan proppas. 
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Idag sitter det troligtvis asbest på rören i 

källaren vilka behöver saneras.  

 

2.5 Status byggnad 5 – Låg och mellanstadie 
FOTO BESKRIVNING 

 

LM-huset är drabbat av fukt och mögel. 
Rivning av huset föreslås. En ny 
byggnad alternativt så byggs 
huvudbyggnad på med lokaler för  

  

 

2.6 Status byggnad 6 - Hasslarödsgården 
FOTO BESKRIVNING 

 

Hasselrödsgården är en vacker 
kulturbyggnad som kan anpassas för 
dagens krav utan större ansträngning.  
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Källaredörren och trappan behöver 
renoveras. 

  

 

Ny belysning samt lagning och målning 
av väggar, dörrar och lister behöver 
utföras. 

  

 

Ventilationskanaler som inte används 
demonteras. Tak lagas efteråt. 
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Ventilationen behöver ses över så att 
flödena fungerar. 

  

 

Det saknas ett vattensäkert golv med 
brunn under ventilationsaggregatet. En 
eventuell läcka kan förstöra bjälklaget. 
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Byggnaden värms med en elpanna. 

Installera värmepump istället. 

  

 

Då huset har FTX ventilation tas galler 
bort och hål lagas. 
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2.7 Status byggnad 7 - Hus B - Hemkunskap/slöjd 
FOTO BESKRIVNING 

 

Byggnaden är mycket sliten och 
föreslås rivas. 

  

 

Fönsterna är gamla och väggarna är 
tunna vilket innebär värmeläckage. 

  

 

En innervägg har tagits bort vilket 
gjort att taket gett vika. 
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Lokalerna är inte anpassade efter 
dagens krav på hemkunskapssalar. 

  

 

Ventilationen är till stora delar 
undermålig 

  

 

3 Kvalitetsnivå 
I det kvalitetssystem som används för att förädla fastighetsbeståndet fås nedan figur. Den linjerna 

visar utfallet vid statusbesöket. Den ljusgröna yttre linjen visar vart fastigheten ska nå för att den ska 

vara kostnadseffektiv och säkerställa kvaliteterna för verksamheten. De åtgärder som föreslås 

kommer att medföra att målet uppnås. 

• Målnivån är: 4,6 i medeltal 

• Statusnivån idag är: 2,1 i medeltal 
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4 Ekonomi 
Sammanfattning av ekonomin presenteras i nedan resultaträkningsuppställning. Då kommunen idag 

inte för kostnader per byggnad utan per fastighet är detta en uppskattning av 

kostnadsfördelningarna. I samband med förädlingsarbetet kommer ekonomin att utvecklas så att 

kostnader bokför per byggnad för att möjliggöra en uppföljning, analys och beslut om fler åtgärder 

och förbättringar. Med en investering om ca 110 mnkr kommer livslängden på skolan att förlängas 

ytterligare minst 40 år. 

RESULTATRÄKNING 
UTAN 
PROJEKT 

FÖRÄDLIN
G 

MED 
PROJEKT 

KOSTNADSUTVECKLIN
G 

Driftskostnader 4 047 1 436 2 612   

60110 Extern lokalhyra 0 0 0 1,0% 
61310 Sophämtning 75 0 75 1,0% 
61510 Sotning/myndighetskrav 150 0 150 1,0% 
61625 Fastighetstekniker 506 0 506 1,0% 
61625 Anläggningstekniker 207 50 157 1,0% 
61625 Administration 115 5 110 1,0% 
61700 Akut underhåll 185 119 66 2,0% 
61910 Fastighetsskatt 0 0 0 1,0% 
62110 El 817 616 201 2,0% 
62310 Olja 0 0 0 2,0% 
62340 Fjärrvärme 1278 593 685 2,0% 
62810 VA 384 0 384 1,0% 
64100 Förbrukningsinventarier  (lås, nycklar, 
vitvaror) 85 20 65 2,0% 
64600 Förbrukningsmaterial ( filter, vvs) 120 22 98 2,0% 
66100 Reservkraf (rep) 0 0 0 2,0% 
66200 Brand 0 0 0 1,0% 
73100 Försäkring 61 9 51 1,0% 
73300 Larm 64 1 63 1,0% 
73400 Brandskydd 111 0 111 1,0% 

Kapitalkostnader 2974 3502 6476   

0

1

2

3

4

5
Värme

Vatten, spillvatten,
sanitet, avlopp

Ventilation

Belysning

El

Styr och regler

Byggnadsskal och
byggtekniska åtgärder

Mätning

Dokumentation

Hyresgästens miljö och
ytskikt invändigt

MÅL Byggnad 1 Byggnad 2 Byggnad 3 Byggnad 4

Byggnad 5 Byggnad 6 Byggnad 7 MEDEL
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79000 Avskriv-ning 2414  2414  
85400 Intern-ränta 560  560 0,5% 
Nya avskrivningar  3502 3502  
Ny internränta  0 0 0,5% 

Resultat -230 2066 182   

Hyra 6792  9270  
 

4.1 Investeringar 
I nedan tabeller framgår vilka åtgärder som behöver genomföras per byggnad. Åtgärderna är 

fördelade per plan och fasad och beskrivs kortfattat i denna rapport. 

INVESTERINGAR BYGGNAD 1 BYGGNAD 2 BYGGNAD 4 BYGGNAD 5 BYGGNAD 6 BYGGNAD 7 TOTALT 

Investering 31 348 550 11 213 800 15 412 150 3 888 000 901 000 20 900 000 83 663 500 
Projektering, KA, besiktning, byggledning 3 134 855 1 121 380 1 541 215 388 800 90 100 2 090 000 8 366 350 
Risk 7 837 138 2 242 760 2 311 823 388 800 90 100 3 135 000 16 005 620 
SUMMA PROJEKTBUDGET 42 320 543 14 577 940 19 265 188 4 665 600 1 081 200 26 125 000 108 035 470 
Avskrivningskostnad 1 487 385 535 471 731 753 155 520 45 810 545 833 3 501 773 

 

4.1.1 Byggnad 1 - Hasslarödsskolan 

Nr Beskrivning Pris Avskrivningskostnad 
1 Ny värmeväxlare, med tillhörande utrustning 400 000 13 333 

2 Byt belysning till LED 150 000 7 500 

3 Byt samtliga ventiler på VS 80 000 4 000 

4 Städa, laga källaretrappa. Måla trappräcke 60 000 2 000 

5 Städa källare 240 000 12 000 

6 Byt fönster som är sönder 5 000 167 

7 Måla väggar och tak 160 000 5 333 

8 Ny styr och regler 400 000 26 667 

9 Sanera VS rör, byt vid behov 500 000 16 667 

10 Bygg om duschutrymme 20 000 1 333 

11 Injustering av värmesystem mm 80 000 8 000 

2 Upprustning av entre, trappa 100 000 3 333 

3 Laga källaretrappa, mur, räcke 10 000 333 

6 Solskydd på hela fasaden behöver bytas ut. 1 200 000 40 000 

7 Byt fasadbelysning till LED 25 000   

8 Laga trappa, mur och nytt räcke 10 000 333 

9 Byt belysning till LED 375 000 18 750 

10 Laga och måla alla väggar på hela planet 616 500 41 100 

11 Injustera värme inkl byte av termostater 246 600 24 660 

12 Injustera ventilation 123 300 12 330 

13 Bygga om klassrum 4 932 000 164 400 

14 Nya kanaler 500 000 10000 

1 Byt belysning till LED 150 000 7 500 

2 Laga och måla alla väggar på hela planet 2 082 000 138 800 

3 Injustera värme inkl byte av termostater 104 100 10 410 

4 Injustera ventilation 52 050 5 205 

5 Bygga om klassrum 2 082 000 69 400 

6 Nya kanaler 500 000 10000 

1 Komplettera vindsosileringen 246 600 4932 

2 Nytt golv 986 400 32880 

3 Byt ventilationsaggegrat 1 400 000 46667 

4 Nya kanaler 600 000 15000 

  Takresning med takpannor mot norr och solceller mot söder 4 932 000 164 400 

  Nya hängrännor, plåtarbete 250 000 8 333 

  Ny trappa 150 000 3 000 

  Installera solceller 800 000 26 667 

1 Dränera om huset 225 000 7 500 

2 Renovera källarefönster 50 000 1 667 

3 Byt fasadbelysning till LED 10 000 333 
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4 Byt stuprör 20 000 667 

5 Byt fönster och vägg till lättbetong, putsa och måla 1 000 000 20 000 

1 Dränera om huset 100 000 3 333 

2 Byt fasadbelysning till LED 10 000 333 

3 Byt fönster och vägg till lättbetong, putsa och måla 2 000 000 40 000 

1 Dränera om huset 225 000 7 500 

2 Byt stuprör 20 000 667 

3 Byt fasadbelysning till LED 10 000 500 

4 Byt fönster och vägg till lättbetong, putsa och måla 1 000 000 20 000 

1 Dränera om huset 100 000 3 333 

2 Byt fasadbelysning till LED 10 000 500 

3 Byt fönster och vägg till lättbetong, putsa och måla 2 000 000 40 000 

  SUMMA 31 348 550 1 101 767 

  Projektering, KA, besiktning, byggledning 3 134 855 110 177 

  Risk 7 837 138 275 442 

  SUMMA 42 320 543 1 487 385 

 

4.1.2 Byggnad 2 - Musikskolan 
Nr Beskrivning Pris Avskrivningskostnad 

1 Ny värmeväxlare, med tillhörande utrustning 400 000 13 333 

2 Ny styr och regler 200 000 6 667 

4 Upprustning av entre 40 000 1 333 

7 Solskydd på hela fasaden behöver bytas ut. 500 000 16 667 

8 Byt fasadbelysning till LED 12 500 625 

9 Byt belysning till LED 187 500 9 375 

10 Laga och måla alla väggar på hela planet 305 500 20 367 

11 Injustera värme inkl byte av termostater 122 200 12 220 

12 Injustera ventilation 61 100 6 110 

13 Nytt kök 2 500 000 125 000 

1 Komplettera vindsosileringen 122 200 2 444 

2 Nytt golv 488 800 16 293 

3 Byt ventilationsaggegrat 800 000 26 667 

4 Nya kanaler 350 000 7 000 

1 Takresning med takpannor mot norr och solceller mot söder 2 444 000 81 467 

2 Nya hängrännor, plåtarbete 125 000 4 167 

3 Ny trappa 150 000 3 000 

4 Installera solceller 400 000 13 333 

1 Dränera om huset 100 000 3 333 

2 Byt fasadbelysning till LED 10 000 333 

3 Byt stuprör 20 000 667 

4 Byt fönster och vägg till lättbetong, putsa och måla 200 000 4 000 

1 Dränera om huset 62 500 2 083 

2 Byt fasadbelysning till LED 10 000 333 

3 Byt fönster och vägg till lättbetong, putsa och måla 600 000 12 000 

1 Dränera om huset 100 000 3 333 

2 Byt stuprör 20 000 667 

3 Byt fasadbelysning till LED 10 000 500 

4 Byt fönster och vägg till lättbetong, putsa och måla 200 000 4 000 

1 Dränera om huset 62 500 2 083 

2 Byt fasadbelysning till LED 10 000 500 

3 Byt fönster och vägg till lättbetong, putsa och måla 600 000 12 000 

  SUMMA 11 213 800 411 901 

  Projektering, KA, besiktning, byggledning 1 121 380 41 190 

  Risk 2 242 760 82 380 

  SUMMA 14 577 940 535 471 
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4.1.3 Byggnad 3 - Kök 
Nr Beskrivning Pris Avskrivningskostnad 

  Åtgärder ingår i Byggnad 2     

 

4.1.4 Byggnad 4 – Sim och sporthall 
Nr Beskrivning Pris Avskrivningskostnad 

1 Laga och måla alla väggar på hela planet 290 250 19 350 

2 Ny värmeväxlare, med tillhörande utrustning 400 000 13 333 

3 Injustera värme inkl byte av termostater 116 100 11 610 

4 Injustera ventilation 58 050 5 805 

5 Byt belysning till LED 150 000 7 500 

6 Ny styr och regler 150 000 10 000 

7 Demontera all vattenutrustning 200 000 6 667 

9 Städa, laga källaretrappa. Måla trappräcke 45 000 1 500 

1 Ny tegelfasad med nya fönster 500 000 12 500 

2 Renovera fasad 250 000 6 250 

3 Renovera fasad 250 000 6 250 

4 Ny tegelfasad med nya fönster dörrar 800 000 20 000 

5 Laga och måla alla väggar på hela planet 722 500 48 167 

6 Upprustning av entre 50 000 1 667 

7 Injustera värme inkl byte av termostater 144 500 14 450 

8 Injustera ventilation 72 250 7 225 

9 Byt belysning till LED 450 000 22 500 

10 Byt fasadbelysning till LED 25 000 1 250 

11 Total upprustning av omklädningsrum och duschutrymme 1 600 000 53 333 

12 Total ombyggnation av simhall till idrottshall 2 800 000 93 333 

13 Nytt ventilationsaggregat 1 000 000 40 000 

14 Ombyggnad av ventilationskanaler och don 500 000 12 500 

1 Laga och måla alla väggar på hela planet 68 750 4 583 

2 Upprustning av cafe mm 200 000 6 667 

3 Injustera värme inkl byte av termostater 27 500 2 750 

4 Injustera ventilation 13 750 1 375 

5 Byt belysning till LED 450 000 22 500 

1 Tilläggsisolera taket 433 500 10 838 

2 Ny takduk 1 445 000 48 167 

3 Solceller 2 000 000 66 667 

4 Nya hängrännor, plåtarbete 100 000 3 333 

5 Byt stuprör 100 000 3 333 

  SUMMA 15 412 150 585 403 

  Projektering, KA, besiktning, byggledning 1 541 215 58 540 

  Risk 2 311 823 87 810 

  SUMMA 19 265 188 731 753 

 

4.1.5 Byggnad 5 - Låg och mellanstadie 
Nr Beskrivning Pris Avskrivningskostnad 

1 Byggnaden ska rivas 3 888 000 129 600 

  SUMMA 3 888 000 129 600 

  Projektering, KA, besiktning, byggledning 388 800 12 960 

  Risk 388 800 12 960 

  SUMMA 4 665 600 155 520 

 

4.1.6 Byggnad 6 - Hasslarödsgården 
Nr Beskrivning Pris Avskrivningskostnad 

1 Laga trappa och montera nytt räcke 20 000 667 

2 Renovera dörr 10 000 333 

3 Städa källare 6 000 300 
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5 Ny styr och regler 50 000 3 333 

6 Byt belysning till LED 22 500 1 125 

7 Laga och måla alla väggar på hela planet 37 500 2 500 

8 Injustera värme inkl byte av termostater 15 000 1 500 

9 Injustera ventilation 7 500 750 

10 Demontera elpanna, installera värmepump 300 000 10 000 

1 Byt belysning till LED 22 500 1 125 

2 Laga och måla alla väggar på hela planet 37 500 2 500 

3 Injustera värme inkl byte av termostater 15 000 1 500 

4 Injustera ventilation 7 500 750 

1 Injustera ventialtinsaggregat 10 000 333 

2 Bygg en våtrumsinbbyggnad under aggregat 25 000 833 

1 Dränera om huset 50 000 1 667 

2 Byt fasadbelysning till LED 5 000 167 

3 Byt stuprör 20 000 667 

4 Renovera fasad, fönster och måla 20 000 667 

1 Dränera om huset 20 000 667 

2 Byt fasadbelysning till LED 2 500 83 

3 Renovera fasad, fönster och måla 20 000 667 

2 Dränera om huset 50 000 1 667 

3 Byt stuprör 20 000 667 

4 Byt fasadbelysning till LED 5 000 250 

5 Renovera dörr 5 000 167 

6 Renovera fasad, fönster och måla 20 000 667 

1 Dränera om huset 20 000 667 

2 Byt fasadbelysning till LED 2 500 125 

3 Renovera fasad, fönster och måla 20 000 667 

1 Ta bort huvar som ej anvönds 5 000 167 

2 Taktvätt 30 000 1 000 

  SUMMA 901 000 38 175 

  Projektering, KA, besiktning, byggledning 90 100 3 818 

  Risk 90 100 3 818 

  SUMMA 1 081 200 45 810 

 

4.1.7 Byggnad 7 – Hus B - Hemkunskap/slöjd 

Nr Beskrivning Pris Avskrivningskostnad 

1 Byggnaden ska rivas 900 000 30 000 

2 Slöjdssal 2 st 4 500 000 90 000 

3 Träslöjd 2 st 4 500 000 90 000 

4 Hemkunskap 2 st 6 000 000 120 000 

5 Biytor 4 500 000 90 000 

6 Installera solceller 500 000 16 667 

  SUMMA 20 900 000 436 667 

  Projektering, KA, besiktning, byggledning 2 090 000 43 667 

  Risk 3 135 000 65 500 

  SUMMA 26 125 000 545 833 

 

4.2 Energi 
Då flera av åtgärderna som föreslås påverkar energianvändningen fås följande nuläge och 

förbättring. 

ENERGI                     

  Före Förädling Efter 
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Köpt 
energi 
MWh 

Köpt 
energi 
kWh/m2 

Köpt 
energi 
kr 

Besparing 
MWh 

Produktion 
MWh 

Köpt 
energi 
MWh 

Köpt 
energi 
kWh/m2 

Köpt 
energi 
kr 

Besparings-
potential 
% 

Besparing 
kr 

El 779 62 817 360 325,7 278 176 17 201 183 77% 616 177 

Värme - FJV 1775 146 1 278 000 823,6   951 91 685 000 46% 593 000 

Värme - Olja                     

Vatten                     

Summa 2554 204 2 095 360 1149,3 278 1127 108 886 183 56% 1 209 177 

4.3 Hyran 
Hyran kommer att initialt justeras uppåt med ca 2 mnkr. Detta framgår av figuren nedan. Med ett 

projekt kan hyresutvecklingen hålles mer modest vilket gör att kommunens totalekonomi stärks över 

tiden. 

 

4.4 Livscykelkostnadskalkyl 
För att få en rättvisande bild över projektets investering behöver en kalkyl göras som sträcker sig 

över en livscykel. Eftersom kommunen har en planeringshorisont för skolorna till 2050 görs kalkylen 

för 30 år vilket även motsvarar medelavskrivningslängden när K3-reglemetet tillämpas för 

investeringen. Över livscykeln finansieras investeringen till ca hälften av driftskostandsförbättringar.. 

RESULTATRÄKNING UTAN PROJEKT MED PROJEKT DIFFERENS 

Driftskostnader 155 163 101 138 54 025 

60110 Extern lokalhyra 0 0 0 
61310 Sophämtning 2 609 2 609 0 
61510 Sotning/myndighetskrav 5 225 5 225 0 
61625 Fastighetstekniker 17 607 17 607 0 
61625 Anläggningstekniker 7 203 5 464 1 739 
61625 Administration 4 002 3 828 174 
61700 Akut underhåll 7 517 2 694 4 824 
61910 Fastighetsskatt 0 0 0 
62110 El 33 159 8 162 24 997 
62310 Olja 0 0 0 
62340 Fjärrvärme 51 846 27 789 24 057 
62810 VA 13 347 13 347 0 
64100 Förbrukningsinventarier  (lås, nycklar, vitvaror) 3 428 2 617 811 
64600 Förbrukningsmaterial ( filter, vvs) 4 872 3 968 905 
66100 Reservkraf (rep) 0 0 0 
66200 Brand 0 0 0 
73100 Försäkring 2 108 1 781 327 
73300 Larm 2 240 2 205 35 
73400 Brandskydd 3 844 3 844 0 

Kapitalkostnader 89 232 194 285 -105053 

Avskrivningar 72 420 72 420 0 
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8 000,00

10 000,00
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Intern ränta 16 812 16 812 0 
Nya avskrivningar 0 105 053 -105 053 
Ny internränta 0 0 0 

Resultat 244395 295423 -51028 
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1 Sammanfattning 
Denna fältstudie har utförts för att Osby kommun ska få veta vad som behöver i fastigheten 

Klockarskogsskolan så att den kan fortsätta vara en attraktiv fastighet dit elever vill vallfärda och 

utbilda sig samtidigt som kommunen säkerställer att byggnaden håller i ytterligare minst 30 år. 

Skolan är tillbygg och har även en paviljong. Syftet med skolan är att den ska bli en F-6 skola vilket 

medför att den behöver byggas till och byggas om. 

Befintliga byggnader är i dåligt skick och läcker energi. Att bygga om dessa till välfungerande och 

kostnadseffektiva lokaler är en stor utmaning och är troligtvis en dyrare lösning 

Den befintliga utrustningen som nyttjar energi har i flera fall uppnått sin tekniska och ekonomiska 

livslängd och det är därför viktigt att proaktivt starta arbetet med moderniseringen i tid så att 

verksamheten kan fortgå med minimala störningar under entreprenadtiden.  

Innan beslut fattas om vilket alternativ som ska genomföras behöver en noggrannare analys och 

diskussion företas. I rapporten finns det sju olika alternativ där det bästa och kostnadseffektivaste är 

att bygga en helt ny skola och flytta över verksamheten i denna när denna är klar. Då slipper man 

onödiga barackkostnader och de nya lokalerna kommer att vara väl anpassade för framtiden. 

 

SAMMANFATTNING   Enhet 

Fastighet Klockarskogsskolan  

Area 4500 kvm 
Status i nuläge i medel 2,3 poäng 
Mål med projekt 5 poäng 
Investeringsbehov 112 500 000 sek 
Effektivisering av driftskostnaderna 11 593 446 sek under livscykeln 
LCC utan projekt 127 731 870 sek under livscykeln 
LCC med projekt 126 623 423 sek under livscykeln 
Hyra utan projekt i årssnitt de närmaste 10 åren 3 916 722 sek/år 
Hyra med projekt i årssnitt de närmaste 10 åren 3 935 679 sek/år 
Energinyckeltal med gamla och nya byggnader 150 kWh/kvm 
Energinyckeltal med nya byggnader 40 kWh/kvm 

 

Denna rapport omfattar: 

• Behovsanalys av verksamheternas behov av fastigheten 

• Statusbesiktning 

• Sammanställning av investeringsbehov 

• Förslag på effektiviseringsåtgärder 

• Analys av driftskostnader 

• Upprättande av en reinvesteringsbudget med grund i K31 och LCC2. 

• Förslag på objektsanpassad hyra 

• Sammanfattning i denna rapport 

 

 
1 K3 = komponentavskrivningsmetod som kommunerna i Sverige ska tillämpa sedan 2014 
2 LCC = Livscykelkostnadskalkylering. En kalkylmetod där kostnaderna beräknas över avskrivningstiden. Den 
kalkyl som ger lägst totalkostnad är den som är bäst så länge lagar och mål uppnås. 
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2 Status i fastigheten 
För att exemplifiera hur det ser ut i fastigheten har vi valt ut några av de ca 200 foton som tagits 

under statuskontrollen och kommenterat dem nedan. Åtgärdsförslagen speglar alternativ två dvs att 

behålla byggnaderna och bygga nya. 

2.1 Status byggnad 1 - Huvudbyggnad 
FOTO BESKRIVNING 

 

Solceller placeras på lågdelens tak. 
 

  

 

Korridoren uppdateras med ny LED 
belysning.  

  

 

Exempel på dyr tillbyggnad. Högt i tak som 
inte skapar nytta då det enbart är en 
korridor som lyses upp. 
Ett alternativ är att bygga ett nytt bjälklag 
för att skapa mer administrativ yta. 
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2.2 Status byggnad 2 - Förskola 
FOTO BESKRIVNING 

 

Alla fastigheter behöver målas utvändigt. 
Detta medför en chans att byta kulör.  

  

 

Pumpen läcker och ventilerna behöver 
bytas. 

  

 

Vid byte av utomhusarmatur satte 
elektrikern upp en för liten armatur. 
Denna behöver bytas. 
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2.3 Status byggnad 3 - Kök 
FOTO BESKRIVNING 

 

 

  

 

I källaren förvaras diverse material. 
Utrymmet töms och nya förråd byggs för 
att få ordning i källaren. 

  

 

Ventilationsdonen är felplacerade och 
behöver flyttas. Med nuvarande placering 
skapas arbetsmiljöproblem. 
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2.4 Status byggnad 4 - Fritidshem 
FOTO BESKRIVNING 

 

Undertaket är obehandlat. Detta behöver 
rengöras och målas.  

  

 

2.5 Status byggnad 5 - Paviljong 
FOTO BESKRIVNING 

 

Paviljongen bör avyttras så snart som 
möjligt. 

  

 

2.6 Status byggnad 6 - Gymnastiksal 
FOTO BESKRIVNING 

 

Byggnaden för gymnastiken behållas 
och konverteras till förskola. 
Takfönsterna ta bort och solceller 
placeras på taket. 
Brandstationens bilhall konverteras till 
gymnastikhall. 
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Utomhusområden behöver 
moderniseras 

  

 

Trappan behöver städas, Ny brunn 
behövs och hela huset behöver 
dräneras. 

  

 

Undercentralen med värmeväxlare 
behöver totalrenoveras. Det läcker från 
ventiler och vatten rinner på golvet. 
Tekniken är uttjänt och behöver 
moderniseras.  
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Duscharna behöver avkalkas. När 
ombyggnationen startar konverteras 
utrymmet till förskola. 

  

 

Gymnastiksalen konverteras om till 

förskola. 

  

 

3 Kvalitetsnivå 
I det kvalitetssystem som används för att förädla fastighetsbeståndet fås nedan figur. Den linjerna 

visar utfallet vid statusbesöket. Den ljusgröna yttre linjen visar vart fastigheten ska nå för att den ska 

vara kostnadseffektiv och säkerställa kvaliteterna för verksamheten. De åtgärder som föreslås 

kommer att medföra att målet uppnås. Målen är satta utifrån att hela skolan ersätts med en ny. 

• Målnivån är: 5,0 i medeltal 

• Statusnivån idag är: 2,3 i medeltal 
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4 Ekonomi 
Då denna fastighet bedöms som svår att bygga om med fullgott resultat har vi utgått från att bygga 

en helt ny modern skola.  

4.1 Investeringskalkyler 
Men för att få jämförbara resultat har vi tagit fram sju olika kalkyler som baseras på nyckeltal. 

KALKYL ALTERNATIV BEHÅLLA NUVARANDE SKOLA     

Befintlig driftskostnad 1 883 840 kr/år 

Avskrivningskostnad 1 900 500 kr/år 

Summa totalkostnad 3 784 340 kr/år 

Hyra per kvm 1 467 sek/år 

 

KALKYL ALTERNATIV 1a HELT NYA BYGGNADER 

Investeringar i nya byggnader 25 000 sek/kvm 

Area 4 500 kvm 

Investering totalt 112 500 000 sek 

Avskrivningslängd 50 år 

Avskrivningskostnad 2 250 000 kr/år 

Ränta 0 procent 

Räntekostnad 0 kr/år 

Driftskostnader 350 sek/kvm 

Driftskostnader 1 575 000 sek/år 

TOTALKOSTNAD PER ÅR 3 825 000 kr/år 

 

KALKYL ALTERNATIV 1b NY FÖRSKOLA & KÖK & RENOVERA GAMLA HUS  

Investeringar i nya byggnader 25 000 sek/kvm 

Area 1 920 kvm 

Investering totalt 48 000 000 sek 

Avskrivningslängd 50 år 

0

1

2

3

4

5
Värme

Vatten, spillvatten,
sanitet, avlopp

Ventilation

Belysning

El

Styr och regler

Byggnadsskal och
byggtekniska åtgärder

Mätning

Dokumentation

Hyresgästens miljö och
ytskikt invändigt

StatusMÅL MEDEL
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Avskrivningskostnad 960 000 kr/år 

Ränta 0 procent 

Räntekostnad 0 kr/år 

Driftskostnader 350 sek/kvm 

Driftskostnader 672 000 sek/år 

Totalkostnad 1 632 000 kr/år 

Hyra per kvm 850 sek/år 

      

Investeringar i gamla byggnader 10 000 sek/kvm 

Area 2 580 kvm 

Investering totalt 25 800 000 sek 

Avskrivningslängd 30 år 

Avskrivningskostnad 860 000 kr/år 

Ränta 0 procent 

Räntekostnad 0 kr/år 

Driftskostnader 550 sek/kvm 

Driftskostnader 1 419 000 sek/år 

Totalkostnad 2 279 000 sek år 

Totalinvestering 73 800 000 sek 

TOTALKOSTNAD PER ÅR ALT 2 3 911 000 sek/år 

 

KALKYL ALTERNATIV 2a RÄKNA HÖGT  HELT NYA BYGGNADER 

Investeringar i nya byggnader 30 000 sek/kvm 

Area 4 500 kvm 

Investering totalt 135 000 000 sek 

Avskrivningslängd 40 år 

Avskrivningskostnad 3 375 000 kr/år 

Ränta 0 procent 

Räntekostnad 0 kr/år 

Driftskostnader 400 sek/kvm 

Driftskostnader 1 800 000 sek/år 

TOTALKOSTNAD PER ÅR 5 175 000 kr/år 

 

KALKYL ALTERNATIV 2b NY FÖRSKOLA & KÖK & RENOVERA GAMLA HUS  

Investeringar i nya byggnader 30 000 sek/kvm 

Area 1 920 kvm 

Investering totalt 57 600 000 sek 

Avskrivningslängd 40 år 

Avskrivningskostnad 1 440 000 kr/år 

Ränta 0 procent 

Räntekostnad 0 kr/år 

Driftskostnader 400 sek/kvm 

Driftskostnader 768 000 sek/år 

Totalkostnad 2 208 000 kr/år 

Hyra per kvm 1150 sek/år 

      

Investeringar i gamla byggnader 10 000 sek/kvm 

Area 2 580 kvm 

Investering totalt 25 800 000 sek 

Avskrivningslängd 30 år 

Avskrivningskostnad 860 000 kr/år 

Ränta 0 procent 

Räntekostnad 0 kr/år 

Driftskostnader 550 sek/kvm 

Driftskostnader 1 419 000 sek/år 

Totalkostnad 2 279 000 sek år 

Totalinvestering 83 400 000 sek 

TOTALKOSTNAD PER ÅR 4 487 000 sek/år 
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KALKYL ALTERNATIV 3a MELLAN DYRT HELT NYA BYGGNADER 

Investeringar i nya byggnader 27 500 sek/kvm 

Area 4 500 kvm 

Investering totalt 123 750 000 sek 

Avskrivningslängd 45 år 

Avskrivningskostnad 2 750 000 kr/år 

Ränta 0 procent 

Räntekostnad 0 kr/år 

Driftskostnader 375 sek/kvm 

Driftskostnader 1 687 500 sek/år 

TOTALKOSTNAD PER ÅR 4 437 500 kr/år 

 

KALKYL ALTERNATIV 3b NY FÖRSKOLA & KÖK & RENOVERA GAMLA HUS  

Investeringar i nya byggnader 27 500 sek/kvm 

Area 1 920 kvm 

Investering totalt 52 800 000 sek 

Avskrivningslängd 45 år 

Avskrivningskostnad 1 173 333 kr/år 

Ränta 0 procent 

Räntekostnad 0 kr/år 

Driftskostnader 350 sek/kvm 

Driftskostnader 672 000 sek/år 

Totalkostnad 1 845 333 kr/år 

Hyra per kvm 961 sek/år 

      

Investeringar i gamla byggnader 10 000 sek/kvm 

Area 2 580 kvm 

Investering totalt 25 800 000 sek 

Avskrivningslängd 30 år 

Avskrivningskostnad 860 000 kr/år 

Ränta 0 procent 

Räntekostnad 0 kr/år 

Driftskostnader 550 sek/kvm 

Driftskostnader 1 419 000 sek/år 

Totalkostnad 2 279 000 sek år 

Totalinvestering 78 600 000 sek 

TOTALKOSTNAD PER ÅR 4 124 333 sek/år 

 

4.2 Hyran 
Hyran påverkas av flera olika faktorer. En byggnad med lång avskrivningstid (dvs bra kvalitet) kostar 

mindre än en byggnad med sämre kvalitet. Därtill är det viktigt att bygga för låga driftskostnader. De 

sju olika kalkylerna genererar följande kostnader, dvs hyra. Alt 1 a ger lägst hyra per år och över tiden 

vilket framgår av figuren nedan. Att behålla nuvarande skola som därtill är för liten är dyrare än att 

bygga en helt ny skola för behovet. 
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4.3 Livscykelkostnadskalkyl 
För att få en rättvisande bild över projektets investering behöver en kalkyl göras som sträcker sig 

över en livscykel. Eftersom kommunen har en planeringshorisont för skolorna till 2050 görs kalkylen 

för 30 år vilket även motsvarar medelavskrivningslängden när K3-reglemetet tillämpas för 

investeringen. Alt 1a är billigast med en byggnad med låg kvalitet där arbetet med låga 

driftskostnader är mindre viktigt är dyrast. 
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1 Sammanfattning 
Denna fältstudie har utförts för att Osby kommun ska få veta vad som behöver i fastigheten 

Ekbacken så att den kan fortsätta vara en attraktiv fastighet dit elever vill vallfärda och utbilda sig 

samtidigt som kommunen säkerställer att byggnaden håller i ytterligare minst 30 år. 

Skolan är mellan 20 och 100 år gammal och behöver driftoptimeras och utvecklas ytterligare en gång 

för att säkerställa ett bra inneklimat och hushållning av kommunens resurser. Den befintliga 

utrustningen som nyttjar energi har i flera fall uppnått sin tekniska och ekonomiska livslängd och det 

är därför viktigt att proaktivt starta arbetet med moderniseringen i tid så att verksamheten kan 

fortgå med minimala störningar under entreprenadtiden.  

Utöver en teknisk uppdatering behöver lokalerna användas på ett bättre sätt så att nyttjandegraden 

utökas. Detta medför att nybyggnationsbehovet försvinner. Lokalerna kommer att byggas om så att 

fler skolsalar skapas. 

Med en investering som omfattar ca 18 mnkr går det att sänka driftkostnaderna med 25 mnkr de 

närmaste 30 åren. Det innebär att kommunen kan spara ca 7 mnkr i nettokostnader och kraftfullt 

sänka miljöpåverkan samtidigt som innemiljön förbättras. Åtgärderna som föreslås omfattar både 

åtgärder med energieffektiviseringskaraktär men även åtgärder för att säkerställa kvaliteten och 

undvika närtida akutåtgärder. Därtill lyfts kvaliteten för hela verksamheten när projektet är 

genomfört. 

SAMMANFATTNING RESULTAT Enhet 

Fastighet Ekbacken  

Area 5174 kvm 

Status i nuläge i medel 2,3 poäng 

Mål med projekt 4,6 poäng 

Investeringsbehov 18 744 180 sek 

Effektivisering av driftskostnaderna 24 755 706 sek under livscykeln 

LCC utan projekt 119 348 470 sek under livscykeln 

LCC med projekt 116 204 944 sek under livscykeln 

Hyra utan projekt i årssnitt de närmaste 10 åren 3 605 174 sek/år 

Hyra med projekt i årssnitt de närmaste 10 åren 3 653 964 sek/år 

Energinyckeltal utan projekt 155 kWh/kvm 

Energinyckeltal med projekt 100 kWh/kvm 

 

Denna rapport omfattar: 

• Behovsanalys av verksamheternas behov av fastigheten 

• Statusbesiktning 

• Sammanställning av investeringsbehov 

• Förslag på effektiviseringsåtgärder 

• Analys av driftskostnader 

• Upprättande av en reinvesteringsbudget med grund i K31 och LCC2. 

• Förslag på objektsanpassad hyra 

 
1 K3 = komponentavskrivningsmetod som kommunerna i Sverige ska tillämpa sedan 2014 
2 LCC = Livscykelkostnadskalkylering. En kalkylmetod där kostnaderna beräknas över avskrivningstiden. Den 
kalkyl som ger lägst totalkostnad är den som är bäst så länge lagar och mål uppnås. 
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• Sammanfattning i denna rapport 

2 Status i fastigheten 
För att exemplifiera hur det ser ut i fastigheten har vi valt ut några av de ca 200 foton som tagits 

under statuskontrollen och kommenterat dem nedan.  

2.1 Status byggnad 1 – Ekbackeskolan 
FOTO BESKRIVNING 

 

Taket behöver läggas om då takpappen är 
utsliten och det är risk för läckage läcker. 
I samband med detta arbete renoveras 
fasaden, gesimserna och solceller placeras 
på taket. 

  

 

Stuprören saknas lövsilar vilket medför att 
de troligtvis är fulla med löv. Dessa 
behöver bytas och i samband med detta 
dräneras huset om. 
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Fönster behöver renoveras. Växlighet tas 
bort då den skadar fasaden. 

  

 

Källartrappan behöver lagas och nya 
räcken monteras. 
Låsbar grind monteras så att ingen 
obehörig kan ta sig ner i källartrappan. 
 

  

 

Trapphuset saknar uppvärmning och 
ventilation vilket medfört att hela 
trapphuset behöver putsas om. Värme och 
ventilation monteras. 
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Fasaden har spruckit och behöver lagas 

  

 

Vindsgolvet saknar brädor. Efter 
komplettering av tilläggsisoleringen lagas 
golvet. 
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Värmeväxlaren behöver bytas (silvriga 
lådan) då den uppnått sin ekonomiska och 
tekniska livslängd. I samband med detta 
byts samtliga ventiler och rören isoleras. 
Kulvert till byggnad 2 pluggas då denna 
byggnad får egen värmeväxlare. 

  

 

Ventilationsaggregat som är gammalt och 

omodernt med dålig återvinning. 

  

 

Ett äldre ventilationsaggregat med ett 
omodern styr- och reglersystem som bara 
går att koppla upp på ett bristfälligt sätt. 
Båda ventilationsaggregaten byts mot ett 
nytt aggregat med hög återvinning. 
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Delar av skolan har så kallade deplacernade 

don för tilluften. Detta ger komfortproblem 

med drag och svårigheter att möblera 

rummen. Rum som har deplacerande don 

byggs om med ett nytt kanalsystem och 

takmonterade don. 

  

 

Källarefönsterna friläggs. Idag rinner 
regnvatten rakt in på huset. 
Dräningsrännor anläggs så att huset 
skyddas mot översvämning. 

  

 

Golvet i entrén har spruckit och behöver 
lagas. 
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Rörmokaren har inte centrerat radiatorn 
under fönstret. I samband med injustering 
och byte av termostat centreras radiotorn. 

  

 

Exempel på gammal belysning som byts ut 
mot LED. 

 

  

 

2.2 Status byggnad 2 - Kunskapscenter 
FOTO BESKRIVNING 

 

Taken passar utmärkt för solceller. 
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Ventilationsaggregat till aula är relativt 
modernt aggregat men behöver 
injusteras. 

  

 

Exempel på gammal belysning som byts 
ut mot LED. 

  

 

Belysningen i aulan byts ut mot ny LED. 
Armaturerna kan bevaras. 

  

 

En frånluftsfläkt har monterats i 
cafeterian. Fläkten bullrar och gör 
väldigt lite nytta. Fläkten demonteras. 
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Uteluft tas in i lokalerna via sk 
strumpor utan förvärmning. Detta 
skapar stora komfortproblem på 
vintern. Vidare så blir återvinningen av 
frånluften bristfällig med denna typ av 
ventilationssystem. 
Helt nytt ventilationssystem med till- 
och frånluft installeras i hela skolan 
bortsett från aula och den tillbyggda 
verkstadsdelen. 

  

 

Shuntar blir överdimensionerade när 

ventilationen byggs om. Alla shuntar till 

värmesystemet byts. 

  

 

Styr och reglersystemet till värmen i 

verkstadsdelen är lämplig till en villa. 

Ett nytt styr- och reglersystem 

installeras. 
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2.3 Status byggnad 3 -Pulsen 
FOTO BESKRIVNING 

 

Taket behöver läggas om då takpappen 
är utsliten och det läcker. 
I samband med detta arbete renoveras 
balkongen, fasaden, gesimserna, 
markiser och solceller placeras på 
taket. 

  

 

Ventialtionsaggregaten är villaaggregat 

och inte dimensionerade för 

verksamheten. 

Ny ventilation behövs i hela huset. 
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Fasaden behöver fogas om med 
kalkbruk för att förlänga livslängden på 
fasaden. 

  

 

Några fönster är bytta 2008. Övriga 
fönster renoveras alternativ byts ut. 
Virket i karmarna är mestadels i gott 
skick men behöver målas. 

  

 

3 Kvalitetsnivå 
I det kvalitetssystem som används för att förädla fastighetsbeståndet fås nedan figur. Den mörkgröna 

inre linjen visar utfallet vid statusbesöket. Den ljusgröna linjen visar vart fastigheten ska nå för att 

den ska vara kostnadseffektiv och säkerställa kvaliteterna för verksamheten. De åtgärder som 

föreslås kommer att medföra att målet uppnås. 

• Målnivån är: 4,6 i medeltal 

• Statusnivån idag är: 2,3 i medeltal 
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4 Ekonomi 
Sammanfattning av ekonomin presenteras i nedan resultaträkningsuppställning. Då kommunen idag 

inte för kostnader per byggnad utan per fastighet är detta en uppskattning av 

kostnadsfördelningarna. I samband med förädlingsarbetet kommer ekonomin att utvecklas så att 

kostnader bokför per byggnad för att möjliggöra en uppföljning, analys och beslut om fler åtgärder 

och förbättringar. Med en investering om ca 19 mnkr kommer hyran behållas nästintill oförändrad. 

Över tiden blir hyresnivån förbättrad med ett projekt vilket stärker kommunens totala ekonomi. 

RESULTATRÄKNING UTAN PROJEKT FÖRÄDLING MED PROJEKT 

Driftskostnader 1 778 615 1 163 

60110 Extern lokalhyra 0 0 0 
61310 Sophämtning 80 0 80 
61510 Sotning/myndighetskrav 65 0 65 
61625 Fastighetstekniker 228 26 202 
61625 Anläggningstekniker 93 3 90 
61625 Administration 52 0 52 
61700 Akut underhåll 191 132 59 
61910 Fastighetsskatt 0 0 0 
62110 El 333 173 159 
62310 Olja 0 0 0 
62340 Fjärrvärme 441 154 287 
62810 VA 66 3 63 
64100 Förbrukningsinventarier  (lås, nycklar, vitvaror) 55 41 14 
64600 Förbrukningsmaterial ( filter, vvs) 106 82 24 
66100 Reservkraf (rep) 0 0 0 

0
0,5

1
1,5

2
2,5

3
3,5

4
4,5

5
Värme

Vatten, spillvatten, sanitet,
avlopp

Ventilation

Belysning

El

Styr och regler

Byggnadsskal och
byggtekniska åtgärder

Mätning

Dokumentation

Hyresgästens miljö och ytskikt
invändigt

Status
MÅL Byggnad 1 Byggnad 2 Byggnad 3 MEDEL
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66200 Brand 13 0 13 
73100 Försäkring 26 0 26 
73300 Larm 31 0 31 
73400 Brandskydd 85 0 85 

Kapitalkostnader 1601 720 2321 

79000 Avskriv-ning 1336  1336 
85400 Intern-ränta 264  264 
Nya avskrivningar  720 720 
Ny internränta  0 0 

Resultat -2 106 70 

Driftskostanadsandel 53%  33% 
Hyra 3381  3554 

 

Ett viktigt nyckeltal är att studera hur totalkostnaden fördelas mellan driftskostnader och 

kapitalkostnader. Ju högre driftskostnadsandel desto pengar går till löpande utgifter (onda 

kostnader). Efter investeringen kommer driftskostandsandelen sjunka från 53 % till 33% vilket 

medför att en kraftfull förbättring av byggnadernas status. 

4.1 Investeringar 
I nedan tabeller framgår vilka åtgärder som behöver genomföras per byggnad. Åtgärderna är 

fördelade per plan och fasad och beskrivs kortfattat i denna rapport. 

INVESTERINGAR BYGGNAD 1 BYGGNAD 2 BYGGNAD 3   TOTALT 

Investering 3 194 150 9 109 500 3 316 500  15 620 150 

Projektering, KA, besiktning, byggledning 319 415 910 950 331 650  1 562 015 

Risk 319 415 910 950 331 650  1 562 015 

SUMMA PROJEKTBUDGET 3 832 980 10 931 400 3 979 800  18 744 180 

Avskrivningskostnad 156 066 385 780 178 560  720 406 

 

4.1.1 Byggnad 1 - Ekbackeskolan 
Nr Beskrivning Pris Avskrivningskostnad 

1 Laga källaretrappa 40 000 2 000 

2 Putsa om, måla trapphus 30 000 1 500 

3 Byt värmeväxlare 150 000 7 500 

4 Ny styr och regler 50 000 1 000 

5 Städa källare 30 000 1 000 

6 Putsa om väggar och tak.  135 000 6 750 

7 Måla väggar och tak 90 000 3 000 

8 Byt samtliga ventiler på VS 120 000 4 000 

1 Montera trösklar till ytterdörrar 5 000 250 

2 Behandla ytterdörrar 5 000 167 

3 Ny informationsTV 3 000 100 

4 Laga och måla alla väggar på hela planet 0 0 

5 Byt belysning till LED 67 500 2 250 

6 Laga golv i entreerna 25 000 2 500 

6 Injustera värme inkl byte av termostater 45 000 4 500 

6 Injustera ventilation 22 500 2 250 

6 Demontera utrustning som ej behövs, tex tidskortläsare 1 000 33 

1 Laga och måla alla väggar på hela planet 112 500 3 750 

2 Byt belysning till LED 67 500 2 250 

3 Flytta radiatorer så att de centrerar över fönster. 45 000 1 500 

4 Injustera värme inkl byte av termostater 45 000 2 250 

5 Injustera ventilation 22 500 750 

6 Dela upp aulan i 2 skolsalar 100 000 6 667 

7 Bygg om ventilation för bättre luftomsättning i vissa rum. 240 000 24 000 
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1 Byt ventilationsaggregat 600 000 12 000 

2 Laga golv 20 000 667 

  Byt papptak samt placera solceller mot söder 200 000 6 667 

  Byt takpapp och lägg takplåt mot söder 300 150 10 005 

  Byt takpapp och lägg takplåt mot norr 125 000 4 167 

1 Dränera om huset 75 000 2 500 

2 Renovera källarefönster 50 000 1 667 

3 Byt fasadbelysning till LED 10 000 333 

4 Byt stuprör 20 000 667 

5 Ta bort växtligheten 0 0 

1 Dränera om huset 37 500 1 250 

2 Byt fasadbelysning till LED 10 000 333 

1 Dreva nyinsatt dörr, måla lister och sätt plåt på tröskeln 2 500 83 

2 Dränera om huset 75 000 2 500 

3 Ta bort asfalt och frigör källarefönster.  100 000 3 333 

4 Bygg en dränineringskanal för att ta emot ytvatten som rinner mot fasaden. 50 000 1 667 

4 Byt stuprör 20 000 667 

4 Byt fasadbelysning till LED     

1 Dränera om huset 37 500 1 250 

2 Byt fasadbelysning till LED 10 000 333 

    3 194 150 130 055 

  10% 319 415 13 006 

  10% 319 415 13 006 

    3 832 980 156 066 

 

4.1.2 Byggnad 2 - Kunskapscenter 

Nr Beskrivning Pris Avskrivningskostnad 

1 Ny styr och regler 150 000 10 000 

2 Ny informations TV 3 000 100 

3 Byt belysning till LED 375 000 12 500 

4 Injustera värme inkl. byte av termostater 150 000 15 000 

5 Injustera ventilation 75 000 7 500 

6 Demontera utrustning som ej behövs 50 000 1 667 

7 Nya ventilationskanaler 3 500 000 116 667 

8 Nytt ventilationsaggregat i svetssalen 500 000 16 667 

1 Demontera fläkt i kafeteria 1 500 50 

2 Byt belysning till LED 150 000 5 000 

3 Injustera värme inkl byte av termostater 70 000 3 500 

4 Injustera ventilation 35 000 1 167 

5 Nya ventilationskanaler 1 000 000 33 333 

6 Nya ventilationsaggregat 800 000 26 667 

1   250 000 5 000 

2   20 000 667 

1 Byt papptak samt placera solceller mot söder 1 600 000 53 333 

2 Nytt papptak 350 000 11 667 

1 Byt fasadbelysning till LED 10 000 333 

1 Byt fasadbelysning till LED 10 000 333 

1 Byt fasadbelysning till LED     

2 Byt fasadbelysning till LED 10 000 333 

    9 109 500 321 483 
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  10% 910 950 32 148 

  10% 910 950 32 148 

    10 931 400 385 780 

 

4.1.3 Byggnad 3 - Pulsen 

Nr Beskrivning Pris Avskrivningskostnad 

1 Nya källaredörrar 60 000 3 000 

2 Ny värmeväxlare 100 000 5 000 

3 Ny styr och regler 50 000 1 000 

4 Städa källare 15 000 500 

5 Måla väggar och tak 90 000 3 000 

6 Byt samtliga ventiler på VS 40 000 1 333 

1 Ny entrédörr 20 000 1 000 

2 Byt ventilationsaggregat 300 000 6 000 

3 Ny informations TV 3 000 100 

4 Laga och måla alla väggar på hela planet 125 000 8 333 

5 Byt belysning till LED 75 000 2 500 

6 Nya golv 250 000 25 000 

7 Injustera värme inkl. byte av termostater 50 000 5 000 

8 Injustera ventilation 25 000 2 500 

9 Demontera utrustning som ej behövs, tex tidskortläsare 1 000 33 

1 Laga och måla alla väggar på hela planet 112 500 3 750 

2 Byt belysning till LED 67 500 2 250 

3 Flytta radiatorer så att de centrerar över fönster. 45 000 1 500 

4 Injustera värme inkl. byte av termostater 45 000 2 250 

5 Injustera ventilation 22 500 750 

6 Dela upp aulan i 2 skolsalar 100 000 6 667 

7 Bygg om ventilation för bättre luftomsättning i vissa rum. 150 000 15 000 

1 Byt papptak samt placera solceller mot söder 900 000 30 000 

2 Nya hängrännor 5 000 167 

1 Dränera om huset 37 500 1 250 

2 Byt fasadbelysning till LED 5 000 167 

3 Ta bort växtligheten 10 000 333 

4 Renovera fasad, måla 75 000 2 500 

1 Dränera om huset 37 500 1 250 

2 Byt fasadbelysning till LED 10 000 333 

3 Byt stuprör 20 000 667 

4 Ta bort växtligheten 10 000 333 

5 Renovera fasad, måla 125 000 4 167 

1 Dränera om huset 37 500 1 250 

2 Byt fasadbelysning till LED 10 000 333 

3 Ta bort växtligheten 10 000 333 

4 Renovera fasad, måla 75 000 2 500 

1 Dränera om huset 37 500 1 250 
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2 Byt fasadbelysning till LED 10 000 333 

3 Byt stuprör 20 000 667 

4 Ta bort växtligheten 10 000 333 

5 Renovera fasad, måla 125 000 4 167 

    3 316 500 148 800 

  10% 331 650 14 880 

  10% 331 650 14 880 

    3 979 800 178 560 

4.2 Energi 
Då flera av åtgärderna som föreslås påverkar energianvändningen fås följande nuläge och 

förbättring. 

Energi Nya + gamla + 
pulsen 

                    

  Före Förädling Efter 

  

Köpt 
ener
gi 
MWh 

Köpt 
energi 
kWh/
m2 

Köpt 
energi 
kr 

Besparin
g 
MWh 

Produkti
on 
MWh 

Köpt 
ener
gi 
MWh 

Köpt 
energi 
kWh/
m2 

Köpt 
energi 
kr 

Besparing
s-
potential 

Besparin
g 
kr 

El 93 36 
112 
968 

30 15 48 18 64 778 48% 48 190 

Värme - FJV 311 119 
224 
040 

98   213 82 
153 
192 

32% 70 848 

Värme - Olja                     

Vatten                     

Summa 404 155 
337 
008 

128 15 261 100 
217 
970 

35% 119 038 

4.3 Hyran 
Hyran kommer att initialt justeras uppåt med 246 kkr. Detta framgår av figuren nedan. Med ett 

projekt kan hyresutvecklingen hålles mer modest vilket gör att kommunens totalekonomi stärks över 

tiden. 

 

 

4.4 Livscykelkostnadskalkyl 
För att få en rättvisande bild över projektets investering behöver en kalkyl göras som sträcker sig 

över en livscykel. Eftersom kommunen har en planeringshorisont för skolorna till 2050 görs kalkylen 

för 30 år vilket även motsvarar medelavskrivningslängden när K3-reglemetet tillämpas för 

investeringen. Över livscykeln är investeringen lönsam med ca 3,1 mnkr. 
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RESULTATRÄKNING UTAN PROJEKT MED PROJEKT DIFFERENS 

Driftskostnader 71 327 46 572 24 756 

60110 Extern lokalhyra 0 0 0 
61310 Sophämtning 2 765 2 765 0 
61510 Sotning/myndighetskrav 2 258 2 258 0 
61625 Fastighetstekniker 7 919 7 015 904 
61625 Anläggningstekniker 3 240 3 135 104 
61625 Administration 1 800 1 800 0 
61700 Akut underhåll 7 732 2 377 5 355 
61910 Fastighetsskatt 0 0 0 
62110 El 13 489 6 459 7 030 
62310 Olja 0 0 0 
62340 Fjärrvärme 17 901 11 634 6 268 
62810 VA 2 310 2 205 104 
64100 Förbrukningsinventarier  (lås, nycklar, vitvaror) 2 231 568 1 663 
64600 Förbrukningsmaterial ( filter, vvs) 4 284 957 3 327 
66100 Reservkraf (rep) 0 0 0 
66200 Brand 435 435 0 
73100 Försäkring 915 915 0 
73300 Larm 1 078 1 078 0 
73400 Brandskydd 2 971 2 971 0 

Kapitalkostnader 48 021 69 633 -21612 

Avskrivningar 40 089 40 089 0 
Intern ränta 7 932 7 932 0 
Nya avskrivningar 0 21 612 -21 612 
Ny internränta 0 0 0 

Resultat 119348 116205 3144 

 



 

 

 

  

OSBY KOMMUN 

Fastighetsrapport 
Lernia 

 

 

Daniel Svensson 
2020-06-23 
 
 
 

 



 

Sida 1 av 11 
 

 

 

 

 

 

 

  

Titel: Fastighetsrapport 

Lernia 

Osby kommun 

 

Utgiven av: ESM AB 

Författare: Daniel Svensson, Energy Service Management i 

Sverige AB,  

Beställare: Osby kommun 

Copyright: ESM AB 

Fastighetsbeteckning: Hammaren 2 

Objektsnummer: 47020 

Objektsnamn: Lernia 

År: 2020 

Omslagsbild Lernia, Daniel Svensson 

 



 

Sida 2 av 11 
 

Innehåll 

1 Sammanfattning ........................................................................................................ 3 

2 Status i fastigheten .................................................................................................... 3 

2.1 Status byggnad .............................................................................................................. 4 

3 Kvalitetsnivå .............................................................................................................. 7 

4 Ekonomi ..................................................................................................................... 8 

4.1 Investeringar ................................................................................................................. 9 
4.1.1 Byggnad ............................................................................................................................................. 9 

4.2 Energi .......................................................................................................................... 10 

4.3 Hyran .......................................................................................................................... 10 

4.4 Livscykelkostnadskalkyl ............................................................................................... 10 

 

 

  



 

Sida 3 av 11 
 

1 Sammanfattning 
Denna fältstudie har utförts för att Osby kommun ska få veta vad som behöver utföras med 

fastigheten så att den kan fortsätta vara en attraktiv fastighet för kommunens invånare och dess 

besökare. 

Idag används fastigheten som utbildningslokal för träförädlingsstudenter. Fastigheten hyrs idag ut till 

Lernia. 

Det finns en fin möjlighet att kostnadseffektivera fastigheten samtidigt som inneklimatet blir bättre.  

 

SAMMANFATTNING RESULTAT Enhet 

Fastighet Lernia, Klöv 23  

Area 1 682 kvm 

Status i nuläge i medel 2,2 poäng 

Mål med projekt 4,3 poäng 

Investeringsbehov 4 687 680 sek 

Effektivisering av driftskostnaderna 7 260 063 sek under livscykeln 

LCC utan projekt 23 782 467 sek under livscykeln 

LCC med projekt 22 295 603 sek under livscykeln 

Hyra utan projekt i årssnitt de närmaste 10 åren 681 319 sek/år 

Hyra med projekt i årssnitt de närmaste 10 åren 677 803 sek/år 

Energinyckeltal utan projekt 227 kWh/kvm 

Energinyckeltal med projekt 114 kWh/kvm 

 

Denna rapport omfattar: 

• Behovsanalys av verksamheternas behov av fastigheten 

• Statusbesiktning 

• Sammanställning av investeringsbehov 

• Förslag på effektiviseringsåtgärder 

• Analys av driftskostnader 

• Upprättande av en reinvesteringsbudget med grund i K31 och LCC2. 

• Förslag på objektsanpassad hyra 

• Sammanfattning i denna rapport 

 

2 Status i fastigheten 
För att exemplifiera hur det ser ut i fastigheten har vi valt ut några av de ca 50 foton som tagits under 

statuskontrollen och kommenterat dem nedan.  

 

 
1 K3 = komponentavskrivningsmetod som kommunerna i Sverige ska tillämpa sedan 2014 
2 LCC = Livscykelkostnadskalkylering. En kalkylmetod där kostnaderna beräknas över avskrivningstiden. Den 
kalkyl som ger lägst totalkostnad är den som är bäst så länge lagar och mål uppnås. 
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2.1 Status byggnaden 

FOTO KOMMENTAR 

 

Fasaden har flera stora sprickor. Putsen har lossnar. 

 

Husets fasad behöver lagas, putsas om och målas.  

  

 

Fönsterna är delvis ruttna pga bristande underhåll. 

Nya fönster behövs. 

  

 

Taket är utmärkt för solceller. 

  

 

Kall luft sugs in och värms av fläktluftvärmare. Den 

varma luften sugs sedan ut via frånluftsfläktar utan 

värmeåtervinning. Ett nytt kanalsystem och nytt 

aggregat med återvinning behövs. 

  

 

Plattformen vid spånsugarna är inte rätt utformade 

och behöver omgående byggas om. Risk för allvarlig 

personskada finns idag. 
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Ventilationsaggregatet behöver bytas då det uppnått 

sin tekniska livslängd. 

  

 

Ventilationsaggregat tas bort. Framöver kommer 

luften från gemensamt aggregat. 

  

 

Ventiler och shuntgrupper mm har sedan länge 

uppnått sin tekniska livslängd och behöver bytas. 

  

 

De fläktluftvärmare som finns byts ut till nya utan 

uteluftsintag. Ett nytt ventilationssystem för att 

ventilera lokalen installeras. 

  

 

Det finns ett flertal frånluftsfläktar på taket. I 

samband med att ventilationssystemet byggs om så 

tas dessa bort och taket lagas. 

  



 

Sida 6 av 11 
 

 

Styr- och reglerutrustning behöver moderniseras då 

denna har passerat sin tekniska livslängd för många 

år sedan.  

  

 

Tryckluften pyser i hela lokalen. Rör och ventiler 

behöver läckagesökas samt installera behovsstyrning 

av tryckluftsenheten så den inte drar el i onödan. 

  

 

Värmeväxlare byts ut. 

Från 2004.  

  

 

Fönsterbågarna är ruttna  

  

6 

 

Dörrkarmen är rutten och hela dörrpaketet behöver 

bytas 
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All belysning byts till LED 

Modern T5 i industrilokalen. Hur lång drifttid? Bättre 

styrning istället? 

  

 

Toaletter behöver en uppfräschning. 

  

 

Termostatventiler och termostater byts. 

Värmesystemet behöver injusteras 

  

 

3 Kvalitetsnivå 
I det kvalitetssystem som används för att förädla fastighetsbeståndet fås nedan figur. Den ljusgröna 

inre linjen visar utfallet vid statusbesöket. Den mörkröna linjen visar vart fastigheten ska nå för att 

den ska vara kostnadseffektiv och säkerställa kvaliteterna för verksamheten. De åtgärder som 

föreslås kommer att medföra att målet uppnås. 

• Målnivån är: 4,2 i medeltal 

• Statusnivån idag är: 2,2 i medeltal 
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4 Ekonomi 
Sammanfattning av ekonomin presenteras i nedan resultaträkningsuppställning. Då kommunen idag 

inte för kostnader per byggnad utan per fastighet är detta en uppskattning av 

kostnadsfördelningarna. I samband med förädlingsarbetet kommer ekonomin att utvecklas så att 

kostnader bokför per byggnad för att möjliggöra en uppföljning, analys och beslut om fler åtgärder 

och förbättringar. Med en investering om ca 18 mnkr kommer hyran behållas nästintill oförändrad. 

Över tiden blir hyresnivån förbättrad med ett projekt vilket stärker kommunens totala ekonomi. 

RESULTATRÄKNING 
UTAN 
PROJEKT 

FÖRÄDLIN
G 

MED 
PROJEKT 

KOSTNADSUTVECKLIN
G 

Driftskostnader 506 179 327   

60110 Extern lokalhyra 0 0 0 1,0% 
61310 Sophämtning 5 0 5 1,0% 
61510 Sotning/myndighetskrav 13 0 13 1,0% 
61625 Fastighetstekniker 53 0 53 1,0% 
61625 Anläggningstekniker 22 0 22 1,0% 
61625 Administration 12 0 12 1,0% 
61700 Akut underhåll 61 30 31 2,0% 
61910 Fastighetsskatt 0 0 0 1,0% 
62110 El 51 34 17 2,0% 
62310 Olja 0 0 0 2,0% 
62340 Fjärrvärme 253 115 139 2,0% 
62810 VA 15 0 15 1,0% 
64100 Förbrukningsinventarier  (lås, nycklar, 
vitvaror) 0 0 0 2,0% 
64600 Förbrukningsmaterial ( filter, vvs) 11 0 11 2,0% 
66100 Reservkraf (rep) 0 0 0 2,0% 
66200 Brand 0 0 0 1,0% 
73100 Försäkring 11 0 11 1,0% 
73300 Larm 0 0 0 1,0% 
73400 Brandskydd 0 0 0 1,0% 

Kapitalkostnader 134 192 326   

79000 Avskriv-ning 124  124  
85400 Intern-ränta 9  9 0,5% 
Nya avskrivningar  192 192  
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Ny internränta  0 0 0,5% 

Resultat 81 13 13   

Driftskostanadsandel 79%  50%  
Hyra 558  666  

 

Ett viktigt nyckeltal är att studera hur totalkostnaden fördelas mellan driftskostnader och 

kapitalkostnader. Ju högre driftskostnadsandel desto pengar går till löpande utgifter (onda 

kostnader). Efter investeringen kommer driftskostandsandelen sjunka från 79 % till 50% vilket 

medför att en kraftfull förbättring av byggnadernas status. 

4.1 Investeringar 
I nedan tabeller framgår vilka åtgärder som behöver genomföras per byggnad. Åtgärderna är 

fördelade per plan och fasad och beskrivs kortfattat i denna rapport. 

INVESTERINGAR BYGGNAD 1 TOTALT 

Investering 3 906 400 3 906 400 

Projektering, KA, besiktning, byggledning 390 640 390 640 

Risk 390 640 390 640 

SUMMA PROJEKTBUDGET 4 687 680 4 687 680 

Avskrivningskostnad 192 440 192 440 

 

4.1.1 Byggnad 1 

Nr Beskrivning Pris Avskrivningskostnad 

1 Sprickor lagas, fasad målas. 1 000 000 33 333 

2 Byta fönster 450 000 15 000 

3 Solceller på tak 300 000 10 000 

4 Nya ventilationskanaler 200 000 6 667 

5 Nya ventilationsaggregat 600 000 20 000 

6 Plattform vid spånsugar byggs om 5 000 167 

7 Nya ventiler och termostater 168 200 11 213 

  Nya shuntgrupper 90 000 3 000 

8 Nya fläktrumsvärmare 120 000 4 000 

9 Frånluftsfläktar demonteras och tak lagas. 20 000 667 

10 Ny styr och reglerteknik och skåp som kopplas till DHC 150 000 7 500 

11 Läckagesökning på tryckluftssystem inklusive lagning 25 000 2 500 

12 Ny FJV-värmeväxlare 125 000 4 167 

13 Nya dörrar 160 000 5 333 

14 Ny LED belysning 225 000 15 000 

15 Nya ytskikt mm i WC 100 000 5 000 

16 Injustering av värmesystem 84 100 8 410 

17 Injustering av ventilationssystem 84 100 8 410 

    3 906 400 160 367 

  10% 390 640 16 037 

  10% 390 640 16 037 

    4 687 680 192 440 
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4.2 Energi 
Då flera av åtgärderna som föreslås påverkar energianvändningen fås följande nuläge och 

förbättring. 

ENERGI                     

Energislag Före Förädling Efter 

 

Köpt 
energ
i 
MWh 

Köpt 
energi 
kWh/m
2 

Köpt 
energi 
kr 

Besparin
g 
MWh 

Produktio
n 
MWh 

Köpt 
energ
i 
MWh 

Köpt 
energi 
kWh/m
2 

Köpt 
energi 
kr 

Besparings-
potential 

Besparin
g 
kr 

El 31 18 50 970 2 27 2 1 16 750 94% 34 220 
Värme - 
FJV 

352 209 
253 
444 

162  190 113 
138 
704 

46% 114 740 

Värme - 
Olja 

                    

Vatten           

SUMMA 383 227 
304 
415 

164 27 192 114 
155 
455 

50% 148 960 

4.3 Hyran 
Hyran kommer att initialt justeras uppåt med 13 kkr. Detta framgår av figuren nedan. Med ett 

projekt kan hyresutvecklingen hålles mer modest vilket gör att kommunens totalekonomi stärks över 

tiden. 

 

 

4.4 Livscykelkostnadskalkyl 
För att få en rättvisande bild över projektets investering behöver en kalkyl göras som sträcker sig 

över en livscykel. Eftersom kommunen har en planeringshorisont för skolorna till 2050 görs kalkylen 

för 30 år vilket även motsvarar medelavskrivningslängden när K3-reglemetet tillämpas för 

investeringen. Över livscykeln är investeringen lönsam med ca 1,5 mnkr. 

RESULTATRÄKNING UTAN PROJEKT MED PROJEKT DIFFERENS 

Driftskostnader 19 774 12 514 7 260 

60110 Extern lokalhyra 0 0 0 
61310 Sophämtning 174 174 0 
61510 Sotning/myndighetskrav 452 452 0 
61625 Fastighetstekniker 1 837 1 837 0 
61625 Anläggningstekniker 751 751 0 
61625 Administration 417 417 0 
61700 Akut underhåll 2 454 1 237 1 217 
61910 Fastighetsskatt 0 0 0 
62110 El 2 068 680 1 388 
62310 Olja 0 0 0 
62340 Fjärrvärme 10 282 5 627 4 655 

0,00
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800,00
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1 200,00
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62810 VA 522 522 0 
64100 Förbrukningsinventarier  (lås, nycklar, vitvaror) 0 0 0 
64600 Förbrukningsmaterial ( filter, vvs) 438 438 0 
66100 Reservkraf (rep) 0 0 0 
66200 Brand 0 0 0 
73100 Försäkring 376 376 0 
73300 Larm 3 3 0 
73400 Brandskydd 0 0 0 

Kapitalkostnader 4 008 9 781 -5773 

Avskrivningar 3 729 3 729 0 
Intern ränta 279 279 0 
Nya avskrivningar 0 5 773 -5 773 
Ny internränta 0 0 0 

Resultat 23782 22296 1487 
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1 Sammanfattning 
Denna fältstudie har utförts för att Osby kommun ska få veta vad som behöver utföras med 

fastigheten så att den kan fortsätta vara en attraktiv fastighet för kommunens invånare och dess 

besökare. 

Idag används fastigheten som rackethall. Entré, omklädningsrum och café är i mycket stort behov av 

upprustning. 

Det finns två alternativ med rackethallen: 
1. Renovera den vilket medför att livslängden kan utökas med ca 10 år till. 
2. Riva den och uppföra en ny tennishall vilket innebär en investering på ca 9.000-10.000kr/kvm 
dvs 9 till 10 mnkr.   
 

Rapporten beskriver en renovering. 

SAMMANFATTNING RESULTAT Enhet 

Fastighet   

Area  kvm 

Status i nuläge i medel  poäng 

Mål med projekt  poäng 

Investeringsbehov  sek 

Effektivisering av driftskostnaderna  sek under livscykeln 

LCC utan projekt  sek under livscykeln 

LCC med projekt  sek under livscykeln 

Hyra utan projekt i årssnitt de närmaste 10 åren  sek/år 

Hyra med projekt i årssnitt de närmaste 10 åren  sek/år 

Energinyckeltal utan projekt  kWh/kvm 

Energinyckeltal med projekt  kWh/kvm 

 

Denna rapport omfattar: 

• Behovsanalys av verksamheternas behov av fastigheten 

• Statusbesiktning 

• Sammanställning av investeringsbehov 

• Förslag på effektiviseringsåtgärder 

• Analys av driftskostnader 

• Upprättande av en reinvesteringsbudget med grund i K31 och LCC2. 

• Förslag på objektsanpassad hyra 

• Sammanfattning i denna rapport 

2 Status i fastigheten 
För att exemplifiera hur det ser ut i fastigheten har vi valt ut några av de ca 50 foton som tagits under 

statuskontrollen och kommenterat dem nedan.  

 
1 K3 = komponentavskrivningsmetod som kommunerna i Sverige ska tillämpa sedan 2014 
2 LCC = Livscykelkostnadskalkylering. En kalkylmetod där kostnaderna beräknas över avskrivningstiden. Den 
kalkyl som ger lägst totalkostnad är den som är bäst så länge lagar och mål uppnås. 
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2.1 Status byggnaden 
FOTO  KOMMENTAR  

  

Det finns två alternativ med tennishallen:  
1. Renovera den vilket medför att 

livslängden kan utökas med ca 10-20 år 
till.   

2. Riva den och uppföra en ny 
tennishall vilket innebär en investering på 
ca 9.000-10.000kr/kvm dvs 9 till 10 
mnkr.   

Båda alternativen ger likvärdiga hyror.  

    

  

Plåtens livslängd har passerat halva sin livslängd. 
Inom 10-15 år behöver den bytas.  

    

  

En uppröjning runt byggnaden behövs för att få 
bort träd och buskar som etablerats sig längs 
byggnaden.  

    

 

Växtligheten riskerar att skada byggnaden och 
installationer som tex värmepumparnas utedelar. 

  

  

Fönster behöver renoveras alternativt bytas.  
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Allt trä behöver gås igenom vilket medför utbyte 
av murkna brädor, tvätt och målningsarbete.  

    

  

Entrén är inte ändamålsenlig och behöver byggas 
om till fullo.  

    

  

Bräder på fasaden behöver bytas.  

    

  

Innertaket i entrén består av isolerskivor.   

    

  

Dörrstopp saknas  
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Omklädningsrummen värms upp mha byggfläkt.  

    

  

Varmvattenberedaren är av äldre modell och 
behöver bytas.  

    

  

Duschar behöver renoveras  

    

  

All belysning behöver bytas ut mot LED.  
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Själva tennishallen värms med både 
luft/luftvärmepumpar och fläktluftvärmare 

  

 

Fläktluftvärmare i tennishallen. 

  

  

Ventilationen saknar återvinning men är 
behovsstyrd.  

 

 

 

 

3 Kvalitetsnivå 
I det kvalitetssystem som används för att förädla fastighetsbeståndet fås nedan figur. Den mörkgröna 

inre linjen visar utfallet vid statusbesöket. Den ljusgröna linjen visar vart fastigheten ska nå för att 

den ska vara kostnadseffektiv och säkerställa kvaliteterna för verksamheten. De åtgärder som 

föreslås kommer att medföra att målet uppnås. 

• Målnivån är: 4,2 i medeltal 

• Statusnivån idag är: 1,6 i medeltal 
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4 Ekonomi 
Sammanfattning av ekonomin presenteras i nedan resultaträkningsuppställning. Då kommunen idag 

inte för kostnader per byggnad utan per fastighet är detta en uppskattning av 

kostnadsfördelningarna. I samband med förädlingsarbetet kommer ekonomin att utvecklas så att 

kostnader bokför per byggnad för att möjliggöra en uppföljning, analys och beslut om fler åtgärder 

och förbättringar. Med en investering om ca 18 mnkr kommer hyran behållas nästintill oförändrad. 

Över tiden blir hyresnivån förbättrad med ett projekt vilket stärker kommunens totala ekonomi. 

RESULTATRÄKNING UTAN PROJEKT FÖRÄDLING 
MED 
PROJEKT 

KOSTNADSU
TVECKLING 

Driftskostnader      

60110 Extern lokalhyra    1,0% 

61310 Sophämtning    1,0% 

61510 Sotning/myndighetskrav    1,0% 

61625 Fastighetstekniker    1,0% 

61625 Anläggningstekniker    1,0% 

61625 Administration    1,0% 

61700 Akut underhåll    2,0% 

61910 Fastighetsskatt    1,0% 

62110 El    2,0% 

62310 Olja    2,0% 

62340 Fjärrvärme    2,0% 

62810 VA    1,0% 

64100 Förbrukningsinventarier     2,0% 

64600 Förbrukningsmaterial (filter, vvs)    2,0% 

66100 Reservkraf (rep)    2,0% 

66200 Brand    1,0% 

73100 Försäkring    1,0% 

73300 Larm    1,0% 

73400 Brandskydd    1,0% 

0
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Kapitalkostnader      

79000 Avskriv-ning     

85400 Intern-ränta    0,5% 

Nya avskrivningar     

Ny internränta    0,5% 

Hyra     

Resultat      

 

Ett viktigt nyckeltal är att studera hur totalkostnaden fördelas mellan driftskostnader och 

kapitalkostnader. Ju högre driftskostnadsandel desto pengar går till löpande utgifter (onda 

kostnader). Efter investeringen kommer driftskostandsandelen sjunka från 51 % till 30% vilket 

medför att en kraftfull förbättring av byggnadernas status. 

4.1 Investeringar 
I nedan tabeller framgår vilka åtgärder som behöver genomföras per byggnad. Åtgärderna är 

fördelade per plan och fasad och beskrivs kortfattat i denna rapport. 

INVESTERINGAR BYGGNAD 1 BYGGNAD 2 BYGGNAD 3 TOTALT 

Investering 1 275 000   1 275 000 

Projektering, KA, besiktning, byggledning 127 500   127 500 

Risk 255 000   255 000 

SUMMA PROJEKTBUDGET 1 657 500   1 657 500 

Avskrivningskostnad 110 500   110 500 

 

4.1.1 Byggnad 1 

Nr Plan Beskrivning Pris 
Avskrivningskostna
d 

1   

Totalrenovering av omklädningsrum, 
entré och övriga ytor ute såväl som 
inne 1 000 000 66 667 

2   Värmepump 150 000 10 000 

4   Ny styr och regler 50 000 3 333 

5   Byt belysning till LED i rackethall 75 000 5 000 

  SUMMA   1 275 000 85 000 

  
Projektering, KA, 
besiktning, byggledning 10% 127 500 8 500 

  Risk 20% 255 000 17 000 

  SUMMA   1 657 500 110 500 

 

4.2 Energi 
Då flera av åtgärderna som föreslås påverkar energianvändningen fås följande nuläge och 

förbättring. 

ENERGI                         

Energislag 
Pris 
kr/kW
h 

Före 
Köpt 
Ener
gi 
MW
h 

Före 
Köpt 
Energi 
kWh/kv
m 

Före 
Köpt 
Ener
gi 
kr 

Före 
Använ
d 
Energi 
MWh 

Bespari
ng 
MWh 

Ny 
Använ
d 
Energi 
MWh 

Ny 
Köpt 
Ener
gi 
MW
h 

Ny 
Köpt 
Energi 
kWh/kv
m 

Ny 
Köpt 
Ener
gi 
kr 

Besparing
s- 
potential 
procent 

Bespari
ng i kr 
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El             

Värme - 
olja 

            

Värme - 
VP 

            

Värme - 
fjv 

            

Solceller             

Vatten             

SUMMA             

4.3 Hyran 
Hyran kommer att initialt justeras uppåt med ca 100 kkr per år. Detta framgår av figuren nedan. Med 

ett projekt kan hyresutvecklingen hålles mer modest vilket gör att kommunens totalekonomi stärks 

över tiden. 

 

 

4.4 Livscykelkostnadskalkyl 
För att få en rättvisande bild över projektets investering behöver en kalkyl göras som sträcker sig 

över en livscykel. I kalkylen för 15 år vilket även motsvarar medelavskrivningslängden när K3-

reglemetet tillämpas för investeringen i detta fall. Över livscykeln är investeringen lönsam med ca XX 

mnkr. 

RESULTATRÄKNING UTAN PROJEKT MED PROJEKT DIFFERENS 

Driftskostnader    

60110 Extern lokalhyra    

61310 Sophämtning    

61510 Sotning/myndighetskrav    

61625 Fastighetstekniker    

61625 Anläggningstekniker    

61625 Administration    

61700 Akut underhåll    

61910 Fastighetsskatt    

62110 El    

62310 Olja    

62340 Fjärrvärme    

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

140,00

160,00

180,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Kostnad över livscykeln

UTAN PROJEKT MED PROJEKT
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62810 VA    

64100 Förbrukningsinventarier  (lås, nycklar, vitvaror)    

64600 Förbrukningsmaterial ( filter, vvs)    

66100 Reservkraf (rep)    

66200 Brand    

73100 Försäkring    

73300 Larm    

73400 Brandskydd    

Kapitalkostnader    

Avskrivningar    

Intern ränta    

Nya avskrivningar    

Ny internränta    

Resultat    
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1 Sammanfattning 
Denna fältstudie har utförts för att Osby kommun ska få veta vad som behöver utföras med 

fastigheten så att den kan fortsätta vara en attraktiv fastighet för kommunens invånare. 

Nuvarande skola är omodern och har alldeles för stora biytor för att vara effektiv. Därför har 

kommunen beslutat att riva skolan och bygga en ny. 

SAMMANFATTNING RESULTAT Enhet 

Fastighet Örkenedsskolan  

Area 3 150 kvm 

Status i nuläge i medel 1,7 poäng 

Mål med projekt 5 poäng 

Investeringsbehov 78 750 000 sek 

Effektivisering av driftskostnaderna 65 906 663 sek under livscykeln 

LCC utan projekt 243 916 059 sek under livscykeln 

LCC med projekt 88 636 396 sek under livscykeln 

Hyra utan projekt i årssnitt de närmaste 10 åren 2 754 975 sek/år 

Hyra med projekt i årssnitt de närmaste 10 åren 7 613 152 sek/år 

Energinyckeltal utan projekt - kWh/kvm 

Energinyckeltal med projekt - kWh/kvm 

 

Denna rapport omfattar: 

• Behovsanalys av verksamheternas behov av fastigheten 

• Statusbesiktning 

• Sammanställning av investeringsbehov 

• Förslag på effektiviseringsåtgärder 

• Analys av driftskostnader 

• Upprättande av en reinvesteringsbudget med grund i K31 och LCC2. 

• Förslag på objektsanpassad hyra 

• Sammanfattning i denna rapport 

 

 

 

 

 

2 Status i fastigheten 
För att exemplifiera hur det ser ut i fastigheten har vi valt ut några av de ca 50 foton som tagits under 

statuskontrollen och kommenterat dem nedan.  

 
1 K3 = komponentavskrivningsmetod som kommunerna i Sverige ska tillämpa sedan 2014 
2 LCC = Livscykelkostnadskalkylering. En kalkylmetod där kostnaderna beräknas över avskrivningstiden. Den 
kalkyl som ger lägst totalkostnad är den som är bäst så länge lagar och mål uppnås. 
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2.1 Status byggnad 1  

FOTO KOMMENTAR 

 

 

  

 

 

  

 

Vattenburen värme. Kulvert från F-huset. 

Installera ny bergvärme 

Injustera och byt ventiler och termostater 

  

 

Toaletter är slitna och behöver renoveras. 

  



 

Sida 5 av 15 
 

 

Belysningen består till största delen av armaturer 

med gamla T8-lysrör. 

Byts till ny LED. 

  

 

Golven är gamla och slitna. 

  

 

Slitna mattor 

  

 

Takfönster behöver bytas 
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Flera fönster går inte att öppna efter senaste 

ommålningen. Bör fixas till. 

  

 

Trappan behöver lagas. 

  

 

Frånluftsventilation och begränsat med fungerande 

uteluftsventiler. 

FTX installeras 

  

 

Uteluftsventil ovanför radiator. De flesta är stängda 
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Uteluftsventil. De flesta är stängda. 

  

 

Kakelugn. 

  

 

Vinden är ej inventerad 

  

 

Felaktigt handtag på dörr i utrymningsväg. 
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2.2 Status byggnad 2 

FOTO KOMMENTAR 

 

 

  

 

Ventilationsaggregat från 2004 

Generellt är det buller från ventilationen i stora delar 

av skolan 

  

 

Skolan värms med hjälp av en elpanna.  

Ny bergvärmepump installeras 
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Det går en kulvert till Ankaregården vilket innebär att 

även det huset värms med en elpanna. 

  

 

 

 

 

  

 

När ett klassrum byggts om så har en låda byggts 

längs väggen. Det är runda hål i lådan. Det är oklart 

varför. 
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Generellt är belysningen omodern med gamla lysrör 

av typ T8. 

  

 

Ett enda klassrum på skolan har fått ny modern 

belysning. 

  

 

Ventiler är gamla och behöver bytas 
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Golven är generellt gamla och tråkiga 
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Det läcker vatten ner i källaren via dessa luckor. 

Tätas eller muras igen helt. 

  

 

 

3 Kvalitetsnivå 
I det kvalitetssystem som används för att förädla fastighetsbeståndet fås nedan figur. Den ljusgröna 

inre linjen visar utfallet vid statusbesöket. Den ljusgröna linjen visar vart fastigheten ska nå för att 

den ska vara kostnadseffektiv och säkerställa kvaliteterna för verksamheten. De åtgärder som 

föreslås kommer att medföra att målet uppnås. 

• Målnivån är: 5,0 i medeltal 

• Statusnivån idag är: 1,7 i medeltal 

 

4 Ekonomi 
Då denna fastighet bedöms som svår att bygga om med fullgott resultat har vi utgått från att bygga 

en helt ny modern skola. Det är därtill redan beslutat i kommunen att så ska ske. 
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4.1 Investeringskalkyler 
Men för att få jämförbara resultat har vi tagit fram fyra olika kalkyler som baseras på nyckeltal. I 

nedan tabell framgår hur vi beräknat investeringarna. 

Investeringar i nya byggnader Antal barn kvm/barn inkl biytor Antal kvm 

Förskola 0     

Fritids 0     

Förskoleklass 30 15 450 

Åk 1-3 90 10 900 

Åk 4-6 90 10 900 

Åk 7-9 90 10 900 

Särskola 1 12 12 

SUMMA 420   3150 

Befintlig yta     6789 

 

KALKYL ALTERNATIV BEHÅLLA NUVARANDE SKOLA     

Befintlig driftskostnad 2 858 200 kr/år 

Avskrivningskostnad 4 554 100 kr/år 

Summa totalkostnad 7 412 300 kr/år 

Hyra per kvm 1 092 sek/år 

 

KALKYL ALTERNATIV 1 HELT NYA BYGGNADER 

Investeringar i nya byggnader 25 000 sek/kvm 

Area 3 150 kvm 

Investering totalt 78 750 000 sek 

Avskrivningslängd 50 år 

Avskrivningskostnad 1 575 000 kr/år 

Ränta 0 procent 

Räntekostnad 0 kr/år 

Driftskostnader 350 sek/kvm 

Driftskostnader 1 102 500 sek/år 

TOTALKOSTNAD PER ÅR 2 677 500 kr/år 

Hyra 850 kr/kvm 

 

KALKYL ALTERNATIV 2 RÄKNA HÖGT  HELT NYA BYGGNADER 

Investeringar i nya byggnader 30 000 sek/kvm 

Area 3 150 kvm 

Investering totalt 94 500 000 sek 

Avskrivningslängd 40 år 

Avskrivningskostnad 2 362 500 kr/år 

Ränta 0 procent 

Räntekostnad 0 kr/år 

Driftskostnader 400 sek/kvm 

Driftskostnader 1 260 000 sek/år 

TOTALKOSTNAD PER ÅR 3 622 500 kr/år 

Hyra 1150 kr/kvm 

 

KALKYL ALTERNATIV 3 MELLAN DYRT HELT NYA BYGGNADER 

Investeringar i nya byggnader 27 500 sek/kvm 

Area 3 150 kvm 

Investering totalt 86 625 000 sek 

Avskrivningslängd 45 år 

Avskrivningskostnad 1 925 000 kr/år 

Ränta 0 procent 

Räntekostnad 0 kr/år 
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Driftskostnader 375 sek/kvm 

Driftskostnader 1 181 250 sek/år 

TOTALKOSTNAD PER ÅR 3 106 250 kr/år 

Hyra 986 kr/kvm 

 

4.2 Hyran 
Hyran påverkas av flera olika faktorer. En byggnad med lång avskrivningstid (dvs bra kvalitet) kostar 

mindre än en byggnad med sämre kvalitet. Därtill är det viktigt att bygga för låga driftskostnader. De 

fyra olika kalkylerna genererar följande kostnader, dvs hyra. Alt 1 ger lägst hyra per år och över tiden 

vilket framgår av figuren nedan. Det ska påpekas att nuvarande skola skulle behöva renoveras för 

minst 30 mnkr om den ska användas i framtiden vilket inte är inräknat i kalkylerna. 

 

4.3 Livscykelkostnadskalkyl 
För att få en rättvisande bild över projektets investering behöver en kalkyl göras som sträcker sig 

över en livscykel. Eftersom kommunen har en planeringshorisont för skolorna till 2050 görs kalkylen 

för 30 år vilket även motsvarar medelavskrivningslängden när K3-reglemetet tillämpas för 

investeringen. Alt 1 är billigast. Att behålla och renovera den nuvarande skolan är mer än dubbelt så 

dyrt för kommunen som att bygga en ny skola. 
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1 Sammanfattning 
Denna fältstudie har utförts för att Osby kommun ska få veta vad som behöver utföras i fastigheten 

Brandstationen i Lönsboda.  

Med en investering som omfattar ca 1,6 mnkr går det att sänka driftkostnaderna med 2,2mnkr de 

närmaste 30 åren. Det innebär att kommunen kan spara ca 1,6 mnkr i nettokostnader och kraftfullt 

sänka miljöpåverkan samtidigt som innemiljön förbättras. Åtgärderna som föreslås omfattar både 

åtgärder med energieffektiviseringskaraktär men även åtgärder för att säkerställa kvaliteten och 

undvika närtida akutåtgärder. Därtill lyfts kvaliteten för hela verksamheten när projektet är 

genomfört. 

SAMMANFATTNING   Enhet 

Fastighet Brandstationen  

Area 1094 kvm 
Status i nuläge i medel 2,7 poäng 
Mål med projekt 4,6 poäng 
Investeringsbehov 1 578 000 sek 
Effektivisering av driftskostnaderna 2 205 889 sek under livscykeln 
LCC utan projekt 33 104 415 sek under livscykeln 
LCC med projekt 32 701 525 sek under livscykeln 
Hyra utan projekt i årssnitt de närmaste 10 åren 997 585 sek/år 
Hyra med projekt i årssnitt de närmaste 10 åren 998 146 sek/år 
Energinyckeltal utan projekt 99 kWh/kvm 
Energinyckeltal med projekt 42 kWh/kvm 

 

Denna rapport omfattar: 

• Behovsanalys av verksamheternas behov av fastigheten 

• Statusbesiktning 

• Sammanställning av investeringsbehov 

• Förslag på effektiviseringsåtgärder 

• Analys av driftskostnader 

• Upprättande av en reinvesteringsbudget med grund i K31 och LCC2. 

• Förslag på objektsanpassad hyra 

• Sammanfattning i denna rapport 

2 Status i fastigheten 
För att exemplifiera hur det ser ut i fastigheten har vi valt ut några av de ca 120 foton som tagits 

under statuskontrollen och kommenterat dem nedan.  

 

 

 

 

 
1 K3 = komponentavskrivningsmetod som kommunerna i Sverige ska tillämpa sedan 2014 
2 LCC = Livscykelkostnadskalkylering. En kalkylmetod där kostnaderna beräknas över avskrivningstiden. Den 
kalkyl som ger lägst totalkostnad är den som är bäst så länge lagar och mål uppnås. 
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2.1 Byggnad 1 – Brandstationen 

FOTO KOMMENTAR 

 

En bra byggnad som inrymmer brandstation och 

biltvätt för kommuners fordon 

  

 

Elradiatorer byts ut. Luft/vattenvärmepump 

installeras till kontorsdelen. 

  

 

Vattenarmaturer avkalkas alt byts 

  

 

Isoleringen är bristfällig och görs om. 

Ventilationskanaler skall också isoleras 

  

 

Ett äldre ventilationsaggregat. Byts till ett nytt 

aggregat.  

Behovsstyrning installeras samtidigt. 
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Byggnaden värms av luft-luftvärmepumpar och 

elradiatorer. 

  

 

Kompressorn går av och an.  

  

 

Tilluftsaggregat med oljebrännare demonteras i sin 

helhet. Även skorstenen demonteras och 

takgenomföringen lagas. 
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Nytt ventilationsaggregat till vagnhallen. 

Tilluftkanaler finns redan. Frånluft som kan anslutas 

till fordonen installeras 

  

 

 

Belysningsarmaturer byts till LED 

  

 

Skorsten demonteras. 

Taket är perfekt för solceller. 
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Luft/luftvärmepumpar i vagnhallen är gamla och 

behöver bytas ut 

  

 

Glasruta saknas i öppning mellan gymmet och 

vagnhallen. 

 

3 Kvalitetsnivå 
I det kvalitetssystem som används för att förädla fastighetsbeståndet fås nedan figur. Den ljusgröna 

inre linjen visar utfallet vid statusbesöket. Den mörkgröna linjen visar vart fastigheten ska nå för att 

den ska vara kostnadseffektiv och säkerställa kvaliteterna för verksamheten. De åtgärder som 

föreslås kommer att medföra att målet uppnås. 

• Målnivån är: 4,6 i medeltal 

• Statusnivån idag är: 2,7i medeltal 
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4 Ekonomi 
Sammanfattning av ekonomin presenteras i nedan resultaträkningsuppställning. Då kommunen idag 

inte för kostnader per byggnad utan per fastighet är detta en uppskattning av 

kostnadsfördelningarna. I samband med förädlingsarbetet kommer ekonomin att utvecklas så att 

kostnader bokför per byggnad för att möjliggöra en uppföljning, analys och beslut om fler åtgärder 

och förbättringar. Med en investering om ca 1,6mnkr kommer hyran behållas nästintill oförändrad. 

Över tiden blir hyresnivån förbättrad med ett projekt vilket stärker kommunens totala ekonomi. 

RESULTATRÄKNING UTAN PROJEKT FÖRÄDLING MED PROJEKT 

Driftskostnader 735 54 681 

60110 Extern lokalhyra 253 0 253 
61310 Sophämtning 249 0 249 
61510 Sotning/myndighetskrav 0 0 0 
61625 Fastighetstekniker 6 0 6 
61625 Anläggningstekniker 11 0 11 
61625 Administration 48 0 48 
61700 Akut underhåll 20 0 20 
61910 Fastighetsskatt 11 0 11 
62110 El 6 54 -48 
62310 Olja 0 0 0 
62340 Fjärrvärme 113 0 113 
62810 VA 0 0 0 
64100 Förbrukningsinventarier  (lås, nycklar, vitvaror) 0 0 0 
64600 Förbrukningsmaterial ( filter, vvs) 13 0 13 
66100 Reservkraf (rep) 0 0 0 
66200 Brand 1 0 1 
73100 Försäkring 0 0 0 
73300 Larm 3 0 3 
73400 Brandskydd 6 0 6 

Kapitalkostnader 215 60 275 

79000 Avskriv-ning 163  163 
85400 Intern-ränta 52  52 
Nya avskrivningar  60 60 
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Ny internränta   0 

Resultat -696   -19 

Driftskostanadsandel 77%  71% 
Hyra 253  975 

 

Ett viktigt nyckeltal är att studera hur totalkostnaden fördelas mellan driftskostnader och 

kapitalkostnader. Ju högre driftskostnadsandel desto pengar går till löpande utgifter (onda 

kostnader). Efter investeringen kommer driftskostandsandelen sjunka från 77 % till 71% vilket 

medför att en kraftfull förbättring av byggnadens status. 

4.1 Investeringar 
I nedan tabell framgår vilka åtgärder som behöver genomföras. Åtgärderna är fördelade per plan och 

fasad och beskrivs kortfattat i denna rapport. 

4.1.1 Byggnad 1 – Brandstationen 
Plan Beskrivning Pris Avskrivningskostnad 

tak Solceller på taket 375 000 12 500 

1 Nytt vattenburet värmesystem till kontor 100 000 2 000 

1 Luft/vattenvärmepump 80 000 5 333 

2 Nytt ventilationsaggregat kontor 300 000 10 000 

2 Ny ventilation vagnhall 250 000 8 333 

2 Nya frånluftsvärmepumpar 100 000 6 667 

  Nya LED-armaturer 60 000 4 000 

  Bättra på isolering 50 000 1 250 

SUMMA   1 315 000 50 083 

Projektering, KA, besiktning, byggledning 10% 131 500 5 008 

Risk 10% 131 500 5 008 

SUMMA   1 578 000 60 100 

 

4.2 Energi 
Då flera av åtgärderna som föreslås påverkar energianvändningen fås följande nuläge och 

förbättring. 

ENERGI                     

Energislag Före Förädling Efter 

 

Köpt 
energ
i 
MWh 

Köpt 
energi 
kWh/m
2 

Köpt 
energi 
kr 

Besparin
g 
MWh 

Produktio
n 
MWh 

Köpt 
energ
i 
MWh 

Köpt 
energi 
kWh/m
2 

Köpt 
energi 
kr 

Besparings-
potential 

Besparin
g 
kr 

El 108 99 
113 
130 

25 38 46 42 
58 

755 
58% 54 375 

Värme - 
FJV 

          

Värme - 
Olja 

                    

Vatten           

SUMMA 108 99 
113 
130 

25 38 46 42 
58 

755 
58% 54 375 

 

4.3 Hyran 
Hyran kommer att initialt justeras uppåt med 97 kkr. Detta framgår av figuren nedan. Med ett 

projekt kan hyresutvecklingen hålles mer modest vilket gör att kommunens totalekonomi stärks över 

tiden. 
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4.4 Livscykelkostnadskalkyl 
För att få en rättvisande bild över projektets investering behöver en kalkyl göras som sträcker sig 

över en livscykel. Eftersom kommunen har en planeringshorisont för skolorna till 2050 görs kalkylen 

för 30 år vilket även motsvarar medelavskrivningslängden när K3-reglemetet tillämpas för 

investeringen. Över livscykeln är investeringen lönsam med ca 0,4 mnkr. 

RESULTATRÄKNING UTAN PROJEKT MED PROJEKT DIFFERENS 

Driftskostnader 26 666 24 461 2 206 

60110 Extern lokalhyra 8 817 8 817 0 
61310 Sophämtning 8 644 8 644 0 
61510 Sotning/myndighetskrav 0 0 0 
61625 Fastighetstekniker 216 216 0 
61625 Anläggningstekniker 379 379 0 
61625 Administration 1 684 1 684 0 
61700 Akut underhåll 803 803 0 
61910 Fastighetsskatt 383 383 0 
62110 El 247 -1 958 2 206 
62310 Olja 0 0 0 
62340 Fjärrvärme 4 589 4 589 0 
62810 VA 0 0 0 
64100 Förbrukningsinventarier  (lås, nycklar, vitvaror) 0 0 0 
64600 Förbrukningsmaterial ( filter, vvs) 535 535 0 
66100 Reservkraf (rep) 0 0 0 
66200 Brand 38 38 0 
73100 Försäkring 0 0 0 
73300 Larm 115 115 0 
73400 Brandskydd 216 216 0 

Kapitalkostnader 6 438 8 241 -1803 

Avskrivningar 4 875 4 875 0 
Intern ränta 1 563 1 563 0 
Nya avskrivningar 0 1 803 -1 803 
Ny internränta 0 0 0 

Resultat 33 104 32 702 403 

 

0

200

400

600

800

1 000

1 200

1 400

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Kostnad över livscykeln

UTAN PROJEKT MED PROJEKT



 

 

 

  

OSBY KOMMUN 

Fastighetsrapport 
Medborgarhuset i Lönsboda 

 

 

Daniel Svensson 
2020-06-24 
 
 
 

 



 

Sida 1 av 15 
 

 

 

 

 

 

 

  

Titel: Fastighetsrapport 

Medborgarhuset i Lönsboda 

Osby kommun 

 

Utgiven av: ESM AB 

Författare: Daniel Svensson, Energy Service Management i 

Sverige AB,  

Beställare: Osby kommun 

Copyright: ESM AB 

Fastighetsbeteckning: Lönsboda 54:5 

Objektsnummer: 48020 

Objektsnamn: Medborgarhus Lönsboda 

År: 2020 

Omslagsbild Medborgarhuset i Lönsboda, Daniel Svensson 

 



 

Sida 2 av 15 
 

Innehåll 

1 Sammanfattning ........................................................................................................ 3 

2 Status i fastigheten .................................................................................................... 3 

2.1 Status byggnad .............................................................................................................. 3 

3 Kvalitetsnivå ............................................................................................................ 11 

4 Ekonomi ................................................................................................................... 12 

4.1 Investeringar ............................................................................................................... 13 
4.1.1 Byggnad ........................................................................................................................................... 13 

4.2 Energi .......................................................................................................................... 14 

4.3 Hyran .......................................................................................................................... 14 

4.4 Livscykelkostnadskalkyl ............................................................................................... 14 

 

 

  



 

Sida 3 av 15 
 

1 Sammanfattning 
Denna fältstudie har utförts för att Osby kommun ska få veta vad som behöver utföras med 

fastigheten så att den kan fortsätta vara en attraktiv fastighet för kommunens invånare. 

Idag används byggnaden som bibliotek, lokal för PRO samt fritidsgård och lokaler för möte och fest. 

Byggnaden innehåller en lokal för PRO, bibliotek, fritids och festlokal. 

Beläggningsgraden är väldigt låg vilket ställer frågan vad som ska göras med bygganden. 

Förslagsvis flyttas bibliotekets vuxenavdelning till kommunfullmäktigesalen. Barn och 

ungdomsavdelningen flyttas till skolan. Fritids flyttar till skolan. Samlingslokalen användas av PRO mfl 

och ett nytt kök byggs för enklare behov. Efter rockaden byggs det trygghetsboende i fastigheten för 

äldre. Det får plats ca 10 -12 lägenheter i huset. Dessa lägenheter får en låg hyra, ca 3500 kr/mån inkl 

moms. 

 

SAMMANFATTNING   Enhet 

Fastighet Medborgarhus, Lönsboda 54:5 

Area 0 kvm 

Status i nuläge i medel 1,8 poäng 

Mål med projekt 4,3 poäng 

Investeringsbehov 11 357 160 sek 

Effektivisering av driftskostnaderna 1 256 596 sek under livscykeln 

LCC utan projekt 16 090 338 sek under livscykeln 

LCC med projekt 26 850 182 sek under livscykeln 

Hyra utan projekt i årssnitt de närmaste 10 åren 489 844 sek/år 

Hyra med projekt i årssnitt de närmaste 10 åren 856 475 sek/år 

Energinyckeltal utan projekt 64 kWh/kvm 

Energinyckeltal med projekt 37 kWh/kvm 

 

2 Status i fastigheten 
För att exemplifiera hur det ser ut i fastigheten har vi valt ut några av de ca 50 foton som tagits under 

statuskontrollen och kommenterat dem nedan.  

2.1 Status byggnaden 

FOTO KOMMENTAR 

 

Byggnaden innehåller en lokal för PRO, bibliotek, 

fritids och festlokal. 

Beläggningsgraden är väldigt låg vilket ställer frågan 

vad som ska göras med bygganden. 

Ska biblioteket och fritids flyttas till skolan? 
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Skador på byggnadens tegelfas och grund. 

Frostsprägningar som gjort armering synlig. Sprickor 

i grund med mera som omgående behöver lagas för 

undvika ännu större skador på fastigheten. 

  

 

 

Fönster behöver bytas 
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Djupa hål i fasad efter håltagning till dörr. Stor risk 

för inläckage i stomme. Bör undersökas och åtgärdas. 

  

 

Solskydd behöver rengöras 
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Väggen har flyttat sig och behöver renoveras 

  

 

Trappan behöver avmossas och räcke lagas och målas 

  

 

Stenplattor behöver rengöras och läggas om 

  

 

Bultarna håller ett handfat. Risk för läckage och 

frostsprängning 
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Fönster behöver bytas.  

  

 

Sophus behöver rätas upp 

  

 

Fönster ersätts med nya balkonger. 

Källaren friläggs för uteplatser åt lägenheterna. 

  

 

 

 

Övertemperaturer 25-30 grader, i stora delar av 

fastigheten och ändå 60 grader på radiatorerna 

Termostaterna på max läge och hög 

framledningstemperatur på radiatorsystemet. Förslag 

bättre styrning och intrimning av värmesystem. 

Termostaterna bör max/min begränsas. 
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Styr och regler behöver installeras. 

Stora delar av fastigheten består av samlingslokaler 

samt bibliotek. Ventilation och värmebehov bör 

styras utifrån verksamhetstider och bokningar för 

kostnadseffektiv drift. Grundflöde då lokalerna ej 

används. 

  

 

Rum behöver städas 

  

 

Fönster behöver bytas 
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Ventilationen är undermålig. Grundflöde saknas. 

Ventilationen av fritidsverksamhetens lokaler 

bedöms som undermålig. Troligtvis ej anpassade 

efter nuvarande verksamhet. 

  

 

Brunnar behöver bytas. 

  

 

Undercentralen behöver byggas om med bla ny styr 

och regler. 

  

 

Bergvärmepump från 2014. Kompletteras med styr 

och övervakning. Inomhusgivare för bland annat 

bättre styrning av inomhustemperatur och 

framledningstemperatur på radiatorsystemet. 
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De flesta termostater är bytta, dock inte denna. Men 

det är ca 26-28 grader varmt i huset 

  

 

Kylskåpet är nedisat. Gammalt energislösande 

  

 

Fläkten är original 

  

 

Väggen behöver renoveras då den spruckit 
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Kylaggregatet fellarmar. 

  

 

Ventilationen är original och saknar återvinning. och 

ska bytas ut. Driftutrymmen uppfyller ej 

grundläggande arbetsmiljökrav. 

  

 

Vinden är isolerad men inte kanalerna. 

 

3 Kvalitetsnivå 
I det kvalitetssystem som används för att förädla fastighetsbeståndet fås nedan figur. Den ljusgröna 

inre linjen visar utfallet vid statusbesöket. Den mörkröna linjen visar vart fastigheten ska nå för att 

den ska vara kostnadseffektiv och säkerställa kvaliteterna för verksamheten. De åtgärder som 

föreslås kommer att medföra att målet uppnås. 

• Målnivån är: 4,2 i medeltal 

• Statusnivån idag är: 1,8 i medeltal 
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4 Ekonomi 
Sammanfattning av ekonomin presenteras i nedan resultaträkningsuppställning. Då kommunen idag 

inte för kostnader per byggnad utan per fastighet är detta en uppskattning av 

kostnadsfördelningarna. I samband med förädlingsarbetet kommer ekonomin att utvecklas så att 

kostnader bokför per byggnad för att möjliggöra en uppföljning, analys och beslut om fler åtgärder 

och förbättringar. Med en investering om ca 11,4 mnkr kommer hyran för de nya lägenheterna 

kunna hållas låga, runt 3500 kr/mån. Över tiden kommer hyresnivån inte behöva höjas särskilt 

mycket då byggnaden blir väldigt effektiv. Genom att ta ett helhetsgrepp med fastigheten kommer 

kommunens totala ekonomi att stärkas samtidigt som nya lägenheter erbjuds medborgarna. 

RESULTATRÄKNING UTAN PROJEKT FÖRÄDLING MED PROJEKT 

Driftskostnader 255 31 224 

60110 Extern lokalhyra 0 0 0 
61310 Sophämtning 9 0 9 
61510 Sotning/myndighetskrav 8 0 8 
61625 Fastighetstekniker 56 0 56 
61625 Anläggningstekniker 23 0 23 
61625 Administration 13 0 13 
61700 Akut underhåll 15 0 15 
61910 Fastighetsskatt 0 0 0 
62110 El 99 31 68 
62310 Olja 0 0 0 
62340 Fjärrvärme 0 0 0 
62810 VA 16 0 16 
64100 Förbrukningsinventarier  (lås, nycklar, vitvaror) 8 0 8 
64600 Förbrukningsmaterial ( filter, vvs) 1 0 1 
66100 Reservkraf (rep) 0 0 0 
66200 Brand 1 0 1 
73100 Försäkring 7 0 7 
73300 Larm 0 0 0 
73400 Brandskydd 0 0 0 

Kapitalkostnader 217 401 618 

79000 Avskriv-ning 187 
 

187 
85400 Intern-ränta 30 

 
30 

Nya avskrivningar 
 

401 401 

0

1

2

3

4

5
Värme
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avlopp

Ventilation
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Mätning
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Hyresgästens miljö och
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Status
MÅL Byggnad 1 MEDEL
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Ny internränta 
 

0 0 

Resultat 68 370 17 

Driftskostanadsandel 54% 
 

27% 
Hyra 541 

 
859 

 

Ett viktigt nyckeltal är att studera hur totalkostnaden fördelas mellan driftskostnader och 

kapitalkostnader. Ju högre driftskostnadsandel desto pengar går till löpande utgifter (onda 

kostnader). Efter investeringen kommer driftskostandsandelen sjunka från 54 % till 25% vilket 

medför att en kraftfull förbättring av byggnadernas status. 

4.1 Investeringar 
I nedan tabeller framgår vilka åtgärder som behöver genomföras per byggnad. Åtgärderna är 

fördelade per plan och fasad och beskrivs kortfattat i denna rapport. 

INVESTERINGAR BYGGNAD 1 TOTALT 

Investering 9 464 300 9 464 300 

Projektering, KA, besiktning, byggledning 946 430 946 430 

Risk 946 430 946 430 

SUMMA PROJEKTBUDGET 11 357 160 11 357 160 

Avskrivningskostnad 400 548 400 548 

 

4.1.1 Byggnad 1 
Nr Plan Beskrivning Pris Avskrivningskostnad 

1 Hela huset Byt belysning till LED 67 500 2 250 

2 Plan 1 och plan 2 Laga golv i entréerna 25 000 2 500 

3 Hela huset Injustera värme inkl byte av termostater 128 400 12 840 

4 Hela huset Injustera ventilation 64 200 6 420 

5 Hela huset Demontera utrustning som ej behövs, tex tidskortläsare 25 000 833 

6 Plan 1 Byta ytterdörrar 100 000 3 333 

7 Hela huset Byt samtliga ventiler på VS 120 000 4 000 

8 Grunden Laga och putsa om grund 50 000 1 667 

9 Fasad Nya fönster 800 000 26 667 

10 Fasad Rengöra och laga solskydd 10 000 333 

11 Fasad Mura om fasad mot söder 50 000 1 667 

12 Ute Renovera trappa 30 000 1 000 

13 Ute Stenplattor läggs om runt bygganden 100 000 3 333 

14 Plan 1 Uppfästning av handfat görs om.  50 000 1 667 

15 Ute Nytt fodral till sophus 5 000 167 

16 Hela huset Injustering av värme med ventiler, termostater mm 64 200 4 280 

17 Hela huset Nytt styr och regler system med inomhusgivare 50 000 3 333 

18 Hela huset Nya ventilationskanaler 250 000 8 333 

19 Källaren Nya ventilationsaggregat 500 000 16 667 

20 Källaren Avloppsbrunnar bytes 25 000 833 

21 Källaren 
Bygga om bergvärmepump så att kyla tas från borrhål  
på sommaren och kopplas till ventialtionsaggregat. 25 000 833 

22 Källaren Nytt kök  100 000 3 333 

23 Vind Tilläggsisolering av vinden 20 000 667 

24 Plan 1 
Flytt av bibliotek till gamla kommunfullmäktigesal. Barn  
och ungdomsböcker flyttas till skolbiblioteket. 50 000 1 667 

25 Källaren Ombyggnation av fritids till 2 st lägenheter 720 000 24 000 

26 Plan 1 Ombyggnation av plan 1 till 3 st lägenheter. 1 080 000 36 000 

27 Plan 2 Ombyggnation av plan 2 till 6 st lägenheter. 1 800 000 60 000 

28 Plan 2 Renovering av PRO lokal till 1 st lägenhet 480 000 16 000 

29 Plan 2 Nya balkonger till lägenheter 1 000 000 33 333 

30 Plan 1 Nya uteplatser för lägenheter 800 000 26 667 

31 Plan 2 Renovera balkong 25 000 833 

32 Hela huset Måla väggar och tak i korridorer och gemensamhetsutrymme 90 000 3 000 

33 Tak Byt papptak samt placera solceller mot söder 500 000 16 667 

34 Tak Byt takpapp och lägg takpannor mot norr 150 000 5 000 

35 Fasad Byt fasadbelysning till LED 10 000 333 

36 Fasad Byt stuprör och hängrännor 100 000 3 333 

  SUMMA   9 464 300 333 790 

  Projektering, KA, besiktning, byggledning 10% 946 430 33 379 

  Risk 10% 946 430 33 379 
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  SUMMA   11 357 160 400 548 

 

4.2 Energi 
Då flera av åtgärderna som föreslås påverkar energianvändningen fås följande nuläge och 

förbättring. 

ENERGI                     

  Före Förädling Efter 

  

Köpt 
energi 
MWh 

Köpt 
energi 
kWh/m2 

Köpt 
energi 
kr 

Besparing 
MWh 

Produktion 
MWh 

Köpt 
energi 
MWh 

Köpt 
energi 
kWh/m2 

Köpt 
energi 
kr 

Besparings-
potential 

Besparing 
kr 

El 83 64 99 049 -2,5 38 48 37 68 074 42% 30 975 

Värme - FJV                     

Värme - Olja                     

Vatten                     

Summa 83 64 99 049 -2,5 38 48 37 68 074 42% 30 975 

4.3 Hyran 
Hyran kommer att initialt justeras uppåt med 375 kkr. Detta framgår av figuren nedan. Med ett 

projekt kan hyresutvecklingen hålles mer modest vilket gör att kommunens totalekonomi stärks över 

tiden. 

 

När hyran adderas för lägenheterna till totalekonomin visar det sig att nettot blir ca 3 mnkr. 

 

4.4 Livscykelkostnadskalkyl 
För att få en rättvisande bild över projektets investering behöver en kalkyl göras som sträcker sig 

över en livscykel. Eftersom kommunen har en planeringshorisont för fastigheterna till 2050 görs 
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kalkylen för 30 år vilket även motsvarar medelavskrivningslängden när K3-reglemetet tillämpas för 

investeringen. Över livscykeln är investeringen lönsam med ca 2,5 mnkr. 

RESULTATRÄKNING UTAN PROJEKT MED PROJEKT DIFFERENS 

Driftskostnader 9 568 8 312 1 257 

60110 Extern lokalhyra 0 0 0 
61310 Sophämtning 303 303 0 
61510 Sotning/myndighetskrav 264 264 0 
61625 Fastighetstekniker 1 965 1 965 0 
61625 Anläggningstekniker 804 804 0 
61625 Administration 447 447 0 
61700 Akut underhåll 609 609 0 
61910 Fastighetsskatt 0 0 0 
62110 El 4 018 2 762 1 257 
62310 Olja 0 0 0 
62340 Fjärrvärme 0 0 0 
62810 VA 553 553 0 
64100 Förbrukningsinventarier  (lås, nycklar, vitvaror) 316 316 0 
64600 Förbrukningsmaterial ( filter, vvs) 28 28 0 
66100 Reservkraf (rep) 0 0 0 
66200 Brand 17 17 0 
73100 Försäkring 240 240 0 
73300 Larm 3 3 0 
73400 Brandskydd 0 0 0 

Kapitalkostnader 6 522 18 538 -12016 

Avskrivningar 5 613 5 613 0 
Intern ränta 909 909 0 
Nya avskrivningar 0 12 016 -12 016 
Ny internränta 0 0 0 

Resultat 16090 26850 -10760 

Hyresökning   13 244 
Nettovinst   2 484 
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1 Sammanfattning 
Denna fältstudie har utförts för att Osby kommun ska få veta vad som behöver i fastigheten 

Lönsboda idrottsplats så att den kan fortsätta vara en attraktiv fastighet för kommunens invånare 

Idag används fastighets som träningsanläggning för den lokala fotbollsklubben. 

Byggnaderna är i relativt bra skick vilket medför att en enklare teknisk uppdatering behöver utföras. 

Då det idag är idrottsföreningen som står för underhåll av byggnaderna är det viktigt att säkerställa 

att underhållet genomförs. Någon investeringskalkyl har inte utförts för denna fastighet pga. 

idrottsföreningen ansvarar för underhåll och reinvesteringar.  

SAMMANFATTNING   Enhet 

Fastighet Lönsbodaidrottsplats  

Area 0 kvm 

Status i nuläge i medel 2,6 poäng 

Mål med projekt 4,2 poäng 

Investeringsbehov - sek 

Effektivisering av driftskostnaderna - sek under livscykeln 

LCC utan projekt - sek under livscykeln 

LCC med projekt - sek under livscykeln 

Hyra utan projekt i årssnitt de närmaste 10 åren - sek/år 

Hyra med projekt i årssnitt de närmaste 10 åren - sek/år 

Energinyckeltal utan projekt - kWh/kvm 

Energinyckeltal med projekt - kWh/kvm 

 

Denna rapport omfattar: 

• Behovsanalys av verksamheternas behov av fastigheten 

• Statusbesiktning 

• Sammanfattning i denna rapport 
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2 Status i fastigheten 
För att exemplifiera hur det ser ut i fastigheten har vi valt ut några av de ca 50 foton som tagits under 

statuskontrollen och kommenterat dem nedan.  

2.1 Status byggnaden 
FOTO  KOMMENTAR  

  

Idrottsplatsen i Lönsboda är en trevlig 
anläggning  

    

  

Utebelysningen behöver bytas ut.  
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En ny kiosk borde byggas  

    

  

 Bra kvalitet på fönster. 

    

 

3 Kvalitetsnivå 
I det kvalitetssystem som används för att förädla fastighetsbeståndet fås nedan figur. Den mörkgröna 

inre linjen visar utfallet vid statusbesöket. Den ljusgröna linjen visar vart fastigheten ska nå för att 

den ska vara kostnadseffektiv och säkerställa kvaliteterna för verksamheten. De åtgärder som 

föreslås kommer att medföra att målet uppnås. 

• Målnivån är: 4,1 i medeltal 

• Statusnivån idag är: 2,7 i medeltal 
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4 Ekonomi 
Då kommunen idag tar in hyra eller betalar för fastigheten är det dock viktigt att kommunens 

säkerställer att sina tillgångar inte förfaller. En genomgång av hyresavtalet med idrottsföreningen 

behöver göras för att få säkerställt att byggnaderna inte förfaller. 
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1 Sammanfattning 
Denna fältstudie har utförts för att Osby kommun ska få veta vad som behöver utföras med 

fastigheten så att den kan fortsätta vara en attraktiv fastighet för kommunens invånare. 

Idag används byggnaden som väntsal och WC i Lönsboda vid busshållplatsen. 

Fastigheten belastas inte idag med någon kostnad för el och värme. 

 

SAMMANFATTNING RESULTAT Enhet 

Fastighet Toalett väntsal, Lönsboda  

Area 75 kvm 

Status i nuläge i medel 3,2 poäng 

Mål med projekt 4,3 poäng 

Investeringsbehov 53 400 sek 

Effektivisering av driftskostnaderna 164 788 sek under livscykeln 

LCC utan projekt 2 956 729 sek under livscykeln 

LCC med projekt 2 857 341 sek under livscykeln 

Hyra utan projekt i årssnitt de närmaste 10 åren 88 843 sek/år 

Hyra med projekt i årssnitt de närmaste 10 åren 86 575 sek/år 

Energinyckeltal utan projekt 56 kWh/kvm 

Energinyckeltal med projekt 17 kWh/kvm 

 

Denna rapport omfattar: 

• Behovsanalys av verksamheternas behov av fastigheten 

• Statusbesiktning 

• Sammanställning av investeringsbehov 

• Förslag på effektiviseringsåtgärder 

• Analys av driftskostnader 

• Upprättande av en reinvesteringsbudget med grund i K31 och LCC2. 

• Förslag på objektsanpassad hyra 

• Sammanfattning i denna rapport 

2 Status i fastigheten 
För att exemplifiera hur det ser ut i fastigheten har vi valt ut några av de ca 50 foton som tagits under 

statuskontrollen och kommenterat dem nedan.  

 

 

 

 
1 K3 = komponentavskrivningsmetod som kommunerna i Sverige ska tillämpa sedan 2014 
2 LCC = Livscykelkostnadskalkylering. En kalkylmetod där kostnaderna beräknas över avskrivningstiden. Den 
kalkyl som ger lägst totalkostnad är den som är bäst så länge lagar och mål uppnås. 
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2.1 Status byggnaden 

FOTO KOMMENTARER 

 

En trevlig byggnad med fin status. 

Byggnadens tak kan lämpa sig för några solceller. 

  

 

En kakelplatta behöver bytas. Kan det vara en 

garantifråga? 

  

 

Spricka i taket mellan gipsskivorna.  

  

 

Trevligt WC 
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3 Kvalitetsnivå 
I det kvalitetssystem som används för att förädla fastighetsbeståndet fås nedan figur. Den ljusgröna 

inre linjen visar utfallet vid statusbesöket. Den mörkröna linjen visar vart fastigheten ska nå för att 

den ska vara kostnadseffektiv och säkerställa kvaliteterna för verksamheten. De åtgärder som 

föreslås kommer att medföra att målet uppnås. 

• Målnivån är: 4,2 i medeltal 

• Statusnivån idag är: 3,2 i medeltal 

 

4 Ekonomi 
Sammanfattning av ekonomin presenteras i nedan resultaträkningsuppställning. Då kommunen idag 

inte för kostnader per byggnad utan per fastighet är detta en uppskattning av 

kostnadsfördelningarna. I samband med förädlingsarbetet kommer ekonomin att utvecklas så att 

kostnader bokför per byggnad för att möjliggöra en uppföljning, analys och beslut om fler åtgärder 

och förbättringar. Med en investering om ca 53 kkr kommer hyran behållas nästintill oförändrad. 

Över tiden blir hyresnivån förbättrad med ett projekt vilket stärker kommunens totala ekonomi. 

RESULTATRÄKNING UTAN PROJEKT FÖRÄDLING MED PROJEKT 

Driftskostnader 38 4 34 

60110 Extern lokalhyra 0 0 0 
61310 Sophämtning 0 0 0 
61510 Sotning/myndighetskrav 0 0 0 
61625 Fastighetstekniker 0 0 0 
61625 Anläggningstekniker 0 0 0 
61625 Administration 0 0 0 
61700 Akut underhåll 0 0 0 
61910 Fastighetsskatt 0 0 0 
62110 El 8 4 4 
62310 Olja 0 0 0 
62340 Fjärrvärme 0 0 0 
62810 VA 0 0 0 
64100 Förbrukningsinventarier  (lås, nycklar, vitvaror) 30 0 30 
64600 Förbrukningsmaterial ( filter, vvs) 0 0 0 
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66100 Reservkraf (rep) 0 0 0 
66200 Brand 0 0 0 
73100 Försäkring 0 0 0 
73300 Larm 0 0 0 
73400 Brandskydd 0 0 0 

Kapitalkostnader 48 2 50 

79000 Avskriv-ning 31  31 
85400 Intern-ränta 17  17 
Nya avskrivningar  2 2 
Ny internränta  0 0 

Resultat 72 -2 2 

Driftskostanadsandel 44%  40% 
Hyra 157  85 

 

4.1 Investeringar 
I nedan tabeller framgår vilka åtgärder som behöver genomföras per byggnad. Åtgärderna är 

fördelade per plan och fasad och beskrivs kortfattat i denna rapport. 

INVESTERINGAR BYGGNAD 1   TOTALT 

Investering 44 500   44 500 

Projektering, KA, besiktning, byggledning 4 450   4 450 

Risk 4 450   4 450 

SUMMA PROJEKTBUDGET 53 400   53 400 

Avskrivningskostnad 2 180   2 180 

 

4.1.1 Byggnad 1 

Nr Plan Beskrivning Pris Avskrivningskostnad 

1 Tak Solceller på taket 32 000 1 067 

2 1 Laga spricka i innertak 2 000 67 

3 1 Laga kakelplatts i sockel 500 17 

4   Optimering, ev elvärmestyrning 10 000 667 

  SUMMA   44 500 1 817 

  Projektering, KA, besiktning, byggledning 10% 4 450 182 

  Risk 10% 4 450 182 

  SUMMA   53 400 2 180 

 

4.2 Energi 
Då flera av åtgärderna som föreslås påverkar energianvändningen fås följande nuläge och 

förbättring. 

ENERGI                     

  Före Förädling Efter 

  

Köpt 
energi 
MWh 

Köpt 
energi 
kWh/m2 

Köpt 
energi 
kr 

Besparing 
MWh 

Produktion 
MWh 

Köpt 
energi 
MWh 

Köpt 
energi 
kWh/m2 

Köpt 
energi 
kr 

Besparings-
potential 

Besparing 
kr 

El 5,6 56 8 057 0,9 3,0 1,7 17 3 995 69% 4 062 

Värme - FJV                     

Värme - Olja                     

Vatten                     

Summa 5,6 56 8 057 0,9 3,0 1,7 17 3 995 69% 4 062 
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4.3 Hyran 
Hyran kommer att initialt justeras uppåt med 246 kkr. Detta framgår av figuren nedan. Med ett 

projekt kan hyresutvecklingen hålles mer modest vilket gör att kommunens totalekonomi stärks över 

tiden. 

 

4.4 Livscykelkostnadskalkyl 
För att få en rättvisande bild över projektets investering behöver en kalkyl göras som sträcker sig 

över en livscykel. Eftersom kommunen har en planeringshorisont för skolorna till 2050 görs kalkylen 

för 30 år vilket även motsvarar medelavskrivningslängden när K3-reglemetet tillämpas för 

investeringen. Över livscykeln är investeringen lönsam med ca 2,3 mnkr. 

RESULTATRÄKNING UTAN PROJEKT MED PROJEKT DIFFERENS 

Driftskostnader 1 532 1 367 165 

60110 Extern lokalhyra 0 0 0 
61310 Sophämtning 0 0 0 
61510 Sotning/myndighetskrav 0 0 0 
61625 Fastighetstekniker 0 0 0 
61625 Anläggningstekniker 0 0 0 
61625 Administration 0 0 0 
61700 Akut underhåll 0 0 0 
61910 Fastighetsskatt 0 0 0 
62110 El 327 162 165 
62310 Olja 0 0 0 
62340 Fjärrvärme 0 0 0 
62810 VA 0 0 0 
64100 Förbrukningsinventarier  (lås, nycklar, vitvaror) 1 205 1 205 0 
64600 Förbrukningsmaterial ( filter, vvs) 0 0 0 
66100 Reservkraf (rep) 0 0 0 
66200 Brand 0 0 0 
73100 Försäkring 0 0 0 
73300 Larm 0 0 0 
73400 Brandskydd 0 0 0 

Kapitalkostnader 1 425 1 490 -65 

Avskrivningar 930 930 0 
Intern ränta 495 495 0 
Nya avskrivningar 0 65 -65 
Ny internränta 0 0 0 

Resultat 2957 2857 99 

 

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

140,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Kostnad över livscykeln

UTAN PROJEKT MED PROJEKT









TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2021-03-22 

Sida
1(2)

Samhällsbyggnad 
Tomislav Kljucevic 
0479528395 
tomislav.kljucevic@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

Avtal för medfinansiering - objekt i cykelvägsplanen
Dnr SBN/2021:90 312  

Samhällsbyggnads förslag till Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 

Samhällsbyggnadsnämndensarbetsutskott förslår Samhällsbyggnadsnämnden föreslå 
Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige uppdra Kommundirektören att 
underteckna medfinansieringsavtalet, samt att Kommunfullmäktige i 2022 års 
investeringsbudget avsätta 2 000 000 kr till projektet.

Barnkonsekvensanalys
Ej aktuellt

Sammanfattning av ärendet

Region Skåne håller på att ta fram en uppdaterad RTI-plan med tillhörande 
Cykelvägsplan. Just nu arbetar de utifrån att alla kommande cykelobjekt i planen ska 
finansieras till 100 % med statliga medel. Nästa plan (2022-2033) blir en övergångsplan. 

Objekt där Trafikverket påbörjat planeringen och där det finns gällande avtal kring 
medfinansiering mellan Trafikverket och kommunerna kommer fortfarande att vara 
gällande enligt finansieringsupplägget i gällande plan, med ett 50/50 % upplägg mellan 
kommun och stat, vilket då är förutsättningen för objektet Lv 2101 Tranebodavägen, 
Lönsboda GC-väg (mellan Lönsboda Busstorg och Folkets Park). De har också valt att 
förutsätta en prioritering av de cykelvägsobjekt där det finns slutna avtal mellan 
Trafikverket och kommunerna. Frågan som ställs är då hur Osby kommun ställer sig till 
det objekt inom kommunen som ligger i Trafikverkets ordinarie verksamhetsplanering för 
att ta fram avtalsförslag. 

Osby kommun måste snarast meddela Trafikverket om man önskar genomföra projektet, 
ett avtal måste ha tecknats innan 30 juni 2021. Vid trafikmöte 2021-03-17 mellan Osby 
kommun och Trafikverket uppskattades kostnaden till 4 milj. kr. 

Trafikverket vill dock understryka att ett medfinansieringsavtal träffas på premissen av att 
kommunen och Trafikverket delar på den totala kostnaden när entreprenaden är avslutad 
och alla kostnader är kända. De tidiga uppskattade kostnaderna som skrivs in i avtalet är 
enbart indikatorer som inte tar hänsyn till om projektet försenas eller fördyras.

http://www.osby.se/
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Finansiering

Projektet finansieras i form av 50/50 där Osby kommun står för halva kostnaden för 
genomförandet.

Kommunfullmäktige avsätter 2 000 000 kr i investeringsbudgen för 2022.

 

Beslutet skickas till 

Trafik- och gatuingenjör
Ekonomiavdelningen

Mathias Karlsson Tomislav Kljucevic 
Samhällsbyggnadschef Trafik- och gatuingenjör 
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Samhällsbyggnad 
Anders Edwall 
0479-52 81 23 
anders.edwall@osby.se 

Besöksadress Västra 
Storgatan 35
Postadress 
Samhällsbyggnad
283 80 Osby

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

Hemsida www.osby.se
Organisationsnr 212000-0902

Bankgiro 281-6809

Motion - Cykelväg mellan Killeberg och Loshult - 
Kristdemokraterna (KD) 
Dnr SBN/2020:281 312  

Samhällsbyggnad förslag till Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår samhällsbyggnadsnämnden föreslå 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige anse motionen besvarad.

Barnkonsekvensanalys

Ej aktuellt
Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade 2020-11-23 §130 dnr: KS/2020:419 att remittera till 
samhällsbyggnad motionen från Maria Owiredu, Kristdemokraterna. 

Motionären anför följande:

1. Att kommunen bygger en cykelväg mellan Loshult och Killeberg

2. Att kommunen närmare undersöker eventuella alternativ för medfinansiering.

3. Att kommunen för en dialog med Älmhult för att se om det finns intresse av att 
förena kommunerna med cykelväg.

Utredning
Vägen mellan Killeberg och Loshult är statlig vilket innebär att Trafikverket är 
väghållare. Cykelvägsprojekt längs statligt vägnät verkställs genom RTI-planen med 
tillhörande cykelvägsplan. 

Projekten genomförs av Trafikverket och har fram tills nu medfinansierats till 50% av 
kommunen. Nu arbetar man dock utifrån att alla kommande cykelobjekt ska finansieras 
till 100 % med statliga medel. 

Osby kommun har i dagsläget ett objekt i nuvarande plan och ett förslag om en GC-väg 

http://www.osby.se/
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mellan Killeberg och Loshult har presenterats. GC-vägen mellan Killeberg och Loshult 
kommer därmed framöver prioriteras högst.

Angående Snapphaneleden, delen mellan Loshult och Älmhult, är denna väg i dagsläget 
enskild. En lantmäteriförrättning har initierats och kommunen avser föra en dialog med 
Älmhults kommun så fort väghållaransvaret är reglerat.

Beslutsunderlag

Skrivelse ”Medborgarförslag – Cykelväg mellan Killeberg och Loshult”, inkommen den 
30 oktober 2020, från Maria Owiredu.

Beslut i kommunfullmäktige 2020-11-23 dnr: KS/2020:419

 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnad
Kommunstyrelsen
Trafik- och gatuingenjör

Mathias Karlsson Tomislav Kljucevic 
Samhällsbyggnadschef Trafik- och gatuingenjör 
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Kommunstyrelseförvaltningen 
Amra Eljami 
0479-528 166 
amra.eljami@osby.se 

Besöksadress Västra 
Storgatan 35
Postadress 
Kommunstyrelseförvaltnin
gen
283 80 Osby

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

Hemsida www.osby.se
Organisationsnr 212000-0902

Bankgiro 281-6809

Säkerhetsskyddplan
Dnr KS/2021:25 167  

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen 

Förslag till kommunstyrelsens arbetsutskott

- Förslag på rutin ”Säkerhetsskyddsplan”, daterad 2021-03-22, antas.

Barnkonsekvensanalys

Ärendet kan beröra barn indirekt. 
Sammanfattning av ärendet

Osby kommun har tagit fram en säkerhetsskyddsplan som är till hjälp för 
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och förvaltningscheferna/VD i deras arbete med 
säkerhetsskyddsfrågor och säkerhetsskyddsåtgärder. Säkerhetsskyddsåtgärder är 
informationssäkerhet, fysisk säkerhet och personalsäkerhet.

Säkerhetsskyddslagen (2018:585) gäller för den som till någon del bedriver verksamhet 
som är av betydelse för Sveriges säkerhet. Detta innebär att en verksamhet bland annat 
ska: 

- Tillse att behovet av säkerhetsskydd analyseras. (Säkerhetsskyddsanalys) 

- Tillse att säkerhetsskyddsåtgärder enligt ovanstående analys planeras och 
genomförs för att säkerställa det säkerhetsskydd som behövs med hänsyn till 
verksamhetens art, omfattning och övriga omständigheter. 

- Tillse att säkerhetsskyddet kontrolleras. 

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse ”Säkerhetsskyddsplan”, daterad 2021-03-22, från kanslichef Amra 
Eljami och administrativ chef Johanna Lindhe.

Skrivelse ”Säkerhetsskyddsplan – Rutin”, förslag daterad 2021-03-22, från säkerhets- och 
beredskapssamordnare Jens Blomstrand. 

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsen
Säkerhetsskyddschef
Säkerhets- och beredskapssamordnare, Jens Blomstrand 
Samtliga förvaltningschefer
Administrativ chef, Johanna Lindhe
Kommunjurist, Christian Sonesson (för kännedom)

Johanna Lindhe Amra Eljami 
Administrativ chef Kanslichef 



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

Säkerhetsskyddsplan 
Rutin 

Beslutad av: Kommunstyrelsen Beslutsdatum: 2021-XX-XX 

Framtagen av: Jens Blomstrand Dokumentansvarig: Säkerhetsskyddschef 

Uppdaterad: <Uppdaterad> Diarienummer: KS/2021:25 167 

Giltighetstid 1 år. 
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1 Inledning  

Säkerhetsskyddslagen gäller för den som till någon del bedriver verksamhet som är av 

betydelse för Sveriges säkerhet. Detta innebär att en verksamhet bland annat ska: 

• Tillse att behovet av säkerhetsskydd analyseras. (Säkerhetsskyddsanalys) 

• Tillse att säkerhetsskyddsåtgärder enligt ovanstående analys planeras och genomförs för 

att säkerställa det säkerhetsskydd som behövs med hänsyn till verksamhetens art, 

omfattning och övriga omständigheter. 

• Tillse att säkerhetsskyddet kontrolleras. 

 

1.1 Omfattning 

Säkerhetsskyddet ska genom: 

Informationssäkerhet förebygga att säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter obehörigen röjs, 

ändras, görs otillgängliga eller förstörs, och förebygga skadlig inverkan i övrigt på uppgifter 

och informationssystem som gäller säkerhetskänslig verksamhet. 

Fysisk säkerhet förebygga att obehöriga får tillträde till områden, byggnader och andra 

anläggningar eller objekt där de kan få tillgång till säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter 

eller där säkerhetskänslig verksamhet i övrigt bedrivs, och förebygga skadlig inverkan på 

sådana områden, byggnader, anläggningar eller objekt som avses enligt ovan. 

Personalsäkerhet förebygga att personer som inte år pålitliga från säkerhetssynpunkt deltar i 

en verksamhet där de kan få tillgång till säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller i en 

verksamhet som av någon annan anledning är säkerhetskänslig, och säkerställa att de som 

deltar i säkerhetskänslig verksamhet har tillräcklig kunskap om säkerhetsskydd. 

 

1.2 Definitioner 

Med säkerhetsskydd avses skydd av säkerhetskänslig verksamhet mot spioneri, sabotage, 

terroristbrott och andra brott som kan hota verksamheten samt skydd i andra fall av 

säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter. Med säkerhetskänslig verksamhet menas verksamhet 

som är av betydelse för Sveriges säkerhet och omfattar både militär och civila verksamheter. 

Med säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter avses uppgifter som rör säkerhetskänslig 

verksamhet och som därför omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen 

(2009:400) eller som skulle ha omfattats av sekretess enligt den lagen, om den hade varit 

tillämplig. Säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter delas in i säkerhetsskyddsklass beroende 

på vilken konsekvens ett röjande av informationen skulle leda till för Sveriges säkerhet. Detta 

kan t ex. vara planer och uppgifter som rör verksamhetens totalförsvarsplanering. Uppgifter 

som rör eldistribution och kan få konsekvens för Sveriges säkerhet vid ett röjande. 
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2 Ansvar och organisation 

Enligt Osby kommuns policy för säkerhet, säkerhetsskydd, brottsförebyggande, 

krisberedskap, informationssäkerhet och civilt försvar följer ansvaret samma fördelning som 

ansvaret för övrigt säkerhets- och krisberedskapsarbete.  

Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige fastställer kommunens policy och de ekonomiska ramarna för säkerhet, 

säkerhetsskydd, brottsförebyggande, krisberedskap, informationssäkerhet och civilt försvar.  

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för inriktningen av arbetet med 

säkerhetsskydd. Kommunstyrelsen ansvarar även för att besluta riktlinjer för hur arbetet ska 

bedrivas. 

Kommundirektören 

Kommundirektören har det yttersta ansvaret gällande säkerhetsskyddsarbetet. 

Säkerhets- och beredskapssamordnare/Säkerhetsskyddschef 

Säkerhets- och beredskapssamordnaren är tillika organisationens säkerhetsskyddschef och i 

säkerhetsskyddsfrågor direkt underställd kommundirektören. Säkerhetsskyddschefen utövar 

tillsyn och kontroll över säkerhetsskyddet och svarar direkt till kommundirektören. 

Säkerhetsskyddschefen samordnar säkerhetsskyddsarbetet i Osby kommun och tillser att 

personal ges erforderlig utbildning. Säkerhetsskyddschefen ger stöd till förvaltningar och 

bolag i säkerhetsskyddsfrågor.  

Förvaltningschef eller VD 

Förvaltningschef eller VD är yttersta ansvarig för säkerhetsskyddet i egen förvaltning eller 

eget bolag. Förvaltningschef och VD utser om det är nödvändigt säkerhetsskyddssamordnare i 

egen förvaltning eller bolag som ansvarar för samordningen av säkerhetsskyddet i 

verksamheten.  
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3 Vad är säkerhetsskyddsanalys 

Säkerhetsskyddsanalysen är grunden för säkerhetsskyddsarbetet inom Osby kommun. Denna 

är en viktig del i ett systematiskt och strukturerat säkerhetsskyddsarbete. Att 

säkerhetsskyddsanalysen genomförs är en förutsättning för att kunna vidta konkreta och väl 

avvägda säkerhetsskyddsåtgärder utifrån vilka konsekvenser som uppgiften eller objekten 

leder till. Analysen identifierar vilka skyddsvärden som finns mot vad det ska skyddas och 

hur det ska skyddas. 

4 Vägen fram till en säkerhetsskyddsanalys 

4.1 Verksamhetsbeskrivning 

Verksamhetsbeskrivningen är det första steget i processen med att skapa en 

säkerhetsskyddsanalys. I detta steg ska verksamheten beskrivas för att kunna urskilja vad i 

verksamheten som utgör säkerhetskänslig verksamhet och som behöver säkerhetsskydd. 

Verksamhetsutövaren bör inleda med att övergripande beskriva hela verksamheten samt dess 

mål och syfte. 

4.2 Identifiera och bedöma skyddsvärden 

En säkerhetskänslig verksamhet innehåller ett eller flera skyddsvärden. Syftet med denna del 

av säkerhetsskyddsanalysen är att med utgångspunkt i verksamhetsbeskrivningen identifiera 

och bedöma specifika skyddsvärden samt att bedöma från vilket eller vilka perspektiv den 

säkerhetskänsliga verksamheten är skyddsvärd. 

Kommundirektör

Säkerhetsskyddschef

Förvaltningschef/VD
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4.3 Säkerhetshot 

Säkerhetsskyddsanalysen ska bl a. identifiera vad den säkerhetskänsliga verksamheten ska 

skyddas mot. För att göra detta behöver en hotbild tas fram. Säkerhet och beredskap ansvarar 

för att ha en uppdaterad hotbildsunderlaget. 

4.4 Sårbarhetsbedömning 

Verksamheten identifierar sårbarheter och bedömer hur sårbarheten/erna påverkar 

verksamhetens säkerhetsskydd och om det ska vidtas säkerhetsskyddsåtgärder. 

4.5 Säkerhetsskyddsåtgärder 

I denna del ska verksamhetsutövaren övergripande beskriva vilka säkerhetsskyddsåtgärder 

som behöver vidtas utifrån skyddsvärde i relation till säkerhetshot och sårbarheter. 

Säkerhetsskyddsåtgärder sammanfattas under de 3 tidigare nämnda områdena, 

Informationssäkerhet, Fysisk säkerhet och Personalsäkerhet.  

4.6 Sammanställning och fastställande 

Säkerhetsskyddschefen ansvarar för att kommunens sammanställning av 

säkerhetsskyddsanalysen utifrån information rörande förvaltningarna säkerhetsskyddsarbete. 

Kommundirektören har det yttersta ansvaret gällande kommunens säkerhetsskydd och är den 

som fastställer säkerhetsskyddsanalysen. 

 

5 Säkerhetsskyddsåtgärder 

5.1 Informationssäkerhet 

5.1.1 Säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter: 

Säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter ska delas in i säkerhetsskyddsklasser utifrån den 

skada (konsekvens) som ett röjande av uppgiften kan medföra för Sveriges säkerhet. 

Indelningen i säkerhetsskyddsklasser ska göras enligt följande:  

   1. Kvalificerat, hemlig vid en synnerligen allvarlig skada,  

   2. Hemlig, vid en allvarlig skada,  

   3. Konfidentiell, vid en inte obetydlig skada, eller  

   4. Begränsat hemlig, vid endast ringa skada. 

Det är upp till den som upprättar en handling att avgöra vilken säkerhetsskyddsklass som är 

aktuell.  

5.1.2 Upprättande av handling med säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter. 

Informationen får endast hanteras på fristående datorer (Standalone dator) utan 

nätverksanslutning. Datorn får inte hyras eller lånas av UNIKOM, utan måste vara friköpt och 

all trådlös (exempelvis Wi-Fi, Bluetooth mm) teknik skall vara avlägsnad. Datorer för detta 

ändamål ska vara tydligt märkta med information om att de innehåller. 

säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter, numrerade och registrerade Säkerhet och beredskap. 

Handlingen i sig ska tydlig märkas med text i sidhuvud och sidfot om att den innehåller 

säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter.  

Handskrivna handlingar ska i sig tydlig märkas med text i sidhuvud och sidfot om att den 

innehåller säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter. 
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Digital information ska alltid sparas på två av varandra helt oberoende lagringsmedia. Digitala 

lagringsmedia (exempelvis dator, USB, extern hårddisk, mm) med 

säkerhetsskyddsklassificerad information ska vara tydligt märkta med information om att de 

innehåller säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter, numrerade och registrerade hos Säkerhet 

och beredskap. 

För mer information se: Rutin för informationssäkerhet där återfinns mer information om hur 

handlingar ska märkas. 

 

Allmänt råd 

När du upprättar en handling – tänk efter om det är så att den kan komma att innehålla 

hemlig information. Om du är osäker, upprätta den då som om att den vore hemlig och 

diskutera med närmsta chef alternativt säkerhetsskyddschefen. Om hemlig handling 

upprättas på en ej anpassad och/eller nätverksansluten dator måste all lagringsmedia som 

den lagrats på isoleras och handlingen raderas – detta är ytterst kostsamt och 

tidskrävande. 

Tänk på att det är väldigt lätt att utläsa information ur ett pappersblock, så även om sidan 

du skrivit på är borta så finns informationen kvar på sidorna bakom. 

 

5.1.3 Handling som ej längre bedöms vara sekretessklassad 

Förvaltningschef eller VD kan besluta om att överkorsa sekretessmarkering i samråd med 

säkerhetsskyddschefen. Grunden för att få överkorsa är att handlingen inte längre bedöms 

innehålla någon uppgift som omfattas av sekretess enl. offentlighets- och sekretesslagen. 

Detta medför att kunskap om det ämne som uppgiften rör behövs. Finns inte den kunskapen 

och handlingen har upprättats vid annan myndighet är det lämpligt att samverkan sker. Om en 

handling försedd med hemligstämpel inte längre bedöms vara hemlig ska beslut antecknas på 

handlingen och i det register där handlingen är diarieförd. Anteckningen ska innehålla 

Myndighetens namn, datum för beslutet och vem som fattat beslutet. 

5.1.4 Utskrift 

För utskrift av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter får inte nätverksskrivare användas, 

utan endast fristående skrivare utan minne. Skrivaren måste förvaras i ett säkerhetsskåp 

godkänt för säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter, klassificerat enligt SS 3492. 

5.1.5 Förvaring av hemliga handlingar 

Alla säkerhetsskyddsklassificerade handlingar ska diarieföras med sekretessmarkering om att 

den innehåller säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter, hänvisning till offentlighets- och 

sekretesslagen 15:2 och information om var den förvaras. Handlingarna ska förvaras i 

säkerhetsskyddskåp godkänt för säkerhetsskyddsklassificerade handlingar, klassificerat enligt 

SS 3492. 

Säkerhetsklassificerade uppgifter, datamedia som hanterar samma typ av uppgifter som till 

exempel skrivare, bildkanoner, plattor etc. ska förvaras i säkerhetsskåp i lägst klass SS 3492 i 

ett utrymme dit obehöriga inte har tillträde 

För mer information se: Rutin för informationssäkerhet där återfinns mer information om hur 

handlingar ska förvaras. 
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Ingen handling innehållande säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter får förvaras i 

digitala arkivsystem! 

 

Handlingens ärendemening eller titel får inte innehålla några säkerhetsskyddsklassificerade 

uppgifter. 

 

5.1.6 Medförande av utrustning och hemliga handlingar 

Förvaltningschef eller VD beslutar om dator för hantering av hemliga uppgifter får medföras 

utanför verksamhetens byggnader. Beslutet ska dokumenteras med kopia till 

säkerhetsskyddschefen. All typ av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter ska förvaras i 

säkerhetsskåp med lägst SS 3492 i skyddsnivå. Nycklar och koder till förvaringsutrymme 

skall förvaras med samma skyddsnivå. Rutin för att förhindra förlust av åtkomst till 

förvaringsutrymmet ska finnas. Säkerhetsskyddsklassificerade handlingar ska inventeras 

årligen (är även en del av egenkontrollen). 

 

5.1.7 Delgivning av hemlig information 

Grunden är att den som är behörig till att ta del av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter är 

den som bedömts pålitlig ur säkerhetssynpunkt, har tillräckliga kunskaper om säkerhetsskydd 

och behöver dem för lösandet av sina arbetsuppgifter. All delgivning skall ske med 

dokumentation av vem som tagit del av vilken säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter när. 

Delgivningen ska kvitteras av både den som delgivit och den/de som delgivits. Kvittensen 

(Bilaga 5) ska förvaras av den som delgivit informationen. Tänk på var du delger vilken 

information. Ett öppet kontorslandskap är inte rätt plats att vare sig hantera eller diskutera 

säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter. 

 

Allmänt råd 

För att informationen ska vara till nytta måste den delges. Vid delgivningen är det lämpligt 

att inleda med hur den ska hanteras innan den delges, eftersom de flesta är ovana vid 

hantering av den här typen av information. Notera att vetskap om 

säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter ställer krav på den enskilde och att man kan 

lagföras för att ha brutit mot sekretessbestämmelserna – råder osäkerhet så fråga först! 

 

5.1.8 Destruering av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter 

Osby kommun ska inte förvara mer säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter än vad som är 

absolut nödvändigt, varvid gallring och destruering är ett måste. Destruering av icke allmänna 

fysiska handlingar (pappersdokument) sker företrädesvis genom övervakad bränning där 

resterna noggrant kontrolleras efter kvarvarande information. Ordinarie dokumentförstörare 

får ej användas då det är möjligt att sätta samman dokument av de bitar som blir. Registrering 

krävs. Destruering av allmänna fysiska och digitala handlingar ska registreras.  

 

Destruering av digital information sker företrädesvis genom formatering av berört 

lagringsmedia. Notera dock att digital lagringsmedia som en gång hanterat hemlig 

information inte får återgå till ”öppet” bruk efter formatering.  
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Allmänt råd 

Använd bara överskrivningsbar digital lagringsmedia som kan återanvändas för 

säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter, till exempel externa hårddiskar, USB eller 

liknande och inte till exempel CD-skivor. Genom detta undviks kostsamma destrueringar. 

 

5.2 Fysisk säkerhet    

 
Fysisk säkerhet uppnås genom exempelvis sektionering med tillträdesbegränsningar, 

brandskydd, bevakning med skyddsvakt, ordningsvakt eller väktare och/eller 

kameraövervakning.  

 

Säkerhetsklassificerade uppgifter, datamedia som hanterar samma typ av uppgifter som till 

exempel skrivare, bildkanoner, plattor etc. ska förvaras i säkerhetsskåp i lägst klass SS 3492 i 

ett utrymme dit obehöriga inte har tillträde. Utrymmet ska vara larmat med larm till 

larmcentral för utryckning med väktare vid larm eller i en fastighet med dygnet runt 

verksamhet för egen personal. Utöver detta kan flertalet tekniska skyddsåtgärder som 

exempelvis kameraövervakning med koppling till larmcentral etc. vidtas. 

 

För att förstärka ett områdesskydd ytterligare kan skyddslagen (2010:305) användas för att 

göra en fastighet eller ett område till ett skyddsobjekt. Detta rör för kommunens verksamheter 

framför allt byggnader och andra anläggningar som kommunen har äganderätt eller 

nyttjanderätt till och som används eller är avsedda för att leda eller styra kommunal 

verksamhet samt; 

byggnader, andra anläggningar och områden som används eller är avsedda för ledning av 

räddningstjänsten eller totalförsvarets civila delar i övrigt eller för fredstida krishantering, 

energiförsörjning, vattenförsörjning, elektroniska kommunikationer eller transporter. 

 

Ett skyddsobjekt innebär att verksamheten kan nyttja civila skyddsvakter som har större 

befogenheter än ordningsvakter och väktare samt att polisen får ökade befogenheter vid 

objektet. För att ett objekt eller en fastighet ska kunna bli ett skyddsobjekt måste ansökan 

lämnas in till Länsstyrelsen.   

 

Säkerhets- och beredskapssamordnaren kan genomföra ansökan om skyddsobjekt till 

Länsstyrelsen efter identifierat behov i berörd förvaltnings eller bolags 

säkerhetsskyddsanalys. 

 

Allmänt råd 

 

Det finns flertalet fysiska skyddsåtgärder där bland annat inbrottslarm och 

kameraövervakning kan hanteras i den av kommunen upphandlade larmcentralen. 
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5.3 Personalsäkerhet 

Personalsäkerhet delas in i utbildning och säkerhetsprövning. 

5.3.1 Säkerhetsprövning 

Säkerhetsprövning ska göras av alla personer som på ett eller annat sätt får del av 

säkerhetsskyddsklassificerade handlingar, får information om innehållet i dessa, som har 

tillträde till säkerhetsskyddade anläggningar eller på annat sätt ska delta i någon verksamhet 

som berör Sveriges säkerhet. 

Säkerhetsprövningen syftar till att klargöra om en person kan antas vara lojal mot de intressen 

som skyddas i säkerhetsskyddslagen (2018:585) och i övrigt pålitlig ur säkerhetssynpunkt. 

Omständigheter som kan innebära sårbarheter i säkerhetshänseende ska beaktas vid en 

säkerhetsprövning. 

Säkerhetsprövningen ska genomföras INNAN deltagande i den säkerhetskänsliga 

verksamheten påbörjas och ska innehålla en grundutredning (Se bilaga 1. Översikt 

säkerhetsprövning) samt registerkontroll och vid behov särskild personutredning innan 

beviljad anställning eller uppdrag inom kommunens verksamheter. 

Säkerhetsprövningen pågår under hela anställningen eller uppdragstiden inom kommunen 

(förvaltning eller bolag). HR-part samt i förekommande fall beställaren ansvarar för att 

säkerhetsprövningen genomförs vid nyanställning, omplacering, uppföljande 

säkerhetsprövning eller SUA-upphandling. 

Säkerhetsprövning kan omfatta även icke svenska medborgare. Möjligheten att ta del av 

säkerhetsklassad information bestäms dock av relevant lagstiftning. 

Kravet på säkerhetsprövning innebär inte automatiskt att de befattningar dessa personer kan 

inneha ska säkerhetsklassas. 

Säkerhetsskyddschefen eller dennes ersättare beslutar om registerkontroller gentemot 

Säkerhetspolisen. 

5.3.2 Uppföljande säkerhetsprövning 

Syftet med den uppföljande säkerhetsprövningen är att behålla och fördjupa 

personkännedomen om medarbetaren. 

Uppföljande säkerhetsprövningen innefattar endast steg 2, Säkerhetsprövningsintervju, enl. 

Bilaga 1. Översikt Säkerhetsprövning. 

Vid ICKE GODKÄNT resultat på säkerhetsprövningsintervju med kollegan kontakta 

säkerhetsskyddschefen eller dennes ersättare för vidare stöd. 

Fokus under uppföljningssamtalet ska vara på personliga, sociala och ekonomiska 

förhållanden samt kontakter, arbetstillfredsställelse och övrig relevant information. 

Exempelvis kan BESKT (som även är huvudrubriker till frågorna i bilaga 2, 

Säkerhetsprövningsintervju) – Besvikelse, Ekonomi, Social situation, Kontakter och Tillfälle – 

vara ett bra utgångsläge för samtalet. Personkännedom kan även under samtalet fördjupas 

med referenstagning hos andra som medarbetaren arbetat tillsammans med. 
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Försvarsmakten, 2017. 
 

 

5.3.3 Utbildning 

Utbildning syftar till att den enskilde ska ha rätt förutsättningar för att hantera 

säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter på rätt sätt och för att verksamheten ska kunna utgå 

från aktuell hotbild och analysmetod för genomförandet av säkerhetsskyddsanalysen. 

Säkerhetsskyddschefen ansvarar för att minst 2 utbildningstillfällen per år i säkerhetsskydd. 

Med möjlighet att utöka eller minska antalet tillfällen beroende på behov. 

 

5.4 Uppföljning, kontroll och tillsyn 

Ansvaret för att regelbundna säkerhetsskyddskontroller genomförs åligger chefer på alla 

nivåer samt den enskilde. 

Säkerhetsskyddslagen ställer krav på intern kontroll och uppföljning av säkerhetsskyddet. 

Syftet med kontrollen är att öka kommunens förmåga att hantera uppgifter och information 

som omfattas av säkerhetsskydd och delas in i tre steg: 

 

1. Förvaltningschef eller VD ska årligen besvara frågorna i Mall för egenkontroll enligt 

bilaga 3). Dokumentet ska när ifyllt levereras personligen till säkerhetsskyddschefen. 

2. Säkerhetsskyddschefen ansvarar för uppföljning och sammanställning av underlagen 

för egenkontroll samt för att stickprov på utvalda förvaltningar och bolag genomförs 

årligen och dokumenteras. Rapport med åtgärdsförslag lämnas till berörd 

förvaltning/bolag och kommundirektören efter genomförd uppföljning och kontroll. 
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3. Förvaltningschef och/eller VD ansvarar I samråd med säkerhets- och 

beredskapssamordnaren för att vidta de åtgärder som identifierats under 

egenkontrollen och eventuella stickprov.  

    

Tillsyn av säkerhetsskyddet görs av utsedd tillsynsmyndighet, för närvarande 

Säkerhetspolisen. Utsedd tillsynsmyndighet ska kunna döma ut vite till verksamheter som inte 

följer säkerhetsskyddslagen.  

 

Allmänt råd 

 

Uppföljning och kontroll ska aldrig ses som ett självändamål. Dessa delar 

av säkerhetsskyddsarbetet ska alltid syfta till att på ett positivt sätt 

förstärka kommunkoncernens och berörda verksamheters säkerhetskultur 

och säkerhetsskyddsförmåga. 

 

 

5.5 Åtgärder vid brister eller brott. 

Vid misstanke om att hemliga uppgifter blivit röjda, eller brister i säkerhetsskyddets uppdagas 

ska detta skyndsamt meddelas säkerhetsskyddschefen, dennes ersättare eller säkerhets- och 

beredskapssamordnaren. Information om detta ska betraktas som säkerhetsskyddsklassificerad 

och omfattas därav av säkerhetsskyddslagen. Detta innebär att informationen endas kan 

delges vid ett personligt möte. 

 

Menbedömning ska göras av förvaltningschef eller VD tillsammans med 

säkerhetsskyddschefen och vid behov den person eller organisation som upprättat handlingen. 

 

 

Anmälan till säkerhetspolisen ska skyndsamt ske om: 

1. en säkerhetsskyddsklassificerad uppgift kan ha röjts,  

2. det har inträffat en IT-incident i ett informationssystem som verksamhetsutövaren är 

ansvarig för och som har betydelse för säkerhetskänslig verksamhet och där incidenten 

allvarligt kan påverka säkerheten i systemet, eller 

3. verksamhetsutövaren får kännedom eller misstänker om någon annan för denne 

allvarlig säkerhetshotande verksamhet. 

Under och efter utredningen gång kan det bli aktuellt att informera HR-chef för beslut om 

åtgärder. 
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6 Säkerhetsskyddsavtal (SUA) 

När kommunen avser att genomföra en upphandling och ingå ett avtal om varor, tjänster eller 

byggentreprenader ska se till att det i ett säkerhetsskyddsavtal anges hur kraven på 

säkerhetsskydd ska tillgodoses av leverantören om: 

   1. det i upphandlingen förekommer säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter i 

säkerhetsskyddsklassen konfidentiell eller högre, eller  

   2. upphandlingen i övrigt avser eller ger leverantören tillgång till säkerhetskänslig 

verksamhet av motsvarande betydelse för Sveriges säkerhet.  

Detta innebär att kommunens förvaltningar och bolag är skyldiga att tillse att leverantörer till 

kommunen har ett fullgott säkerhetsskydd – när så behövs. Behovet för detta identifieras i 

säkerhetsskyddsanalysen, som är första steget även i SUA-arbetet. För detaljerad 

processgenomgång se bilaga 7. 
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7 Källförteckning 

Lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i 

fredstid och höjd beredskap 

Förordning (2006:637) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära 

händelser i fredstid och höjd beredskap 

Säkerhetsskyddslag (2018:585) 

Säkerhetsskyddsförordning (2018:658) 

Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) 

Skyddslag (2010:305) 

Skyddsförordning (2010:523) 

PMFS 2019:2 Säkerhetspolisens föreskrifter om säkerhetsskydd 

Vägledning i säkerhetsskydd, Säkerhetsskyddsanalys, (Säkerhetspolisen, 2019) 

Vägledning i säkerhetsskydd, Säkerhetsskyddad upphandling, (Säkerhetspolisen, 2019) 

Vägledning i säkerhetsskydd, Informationssäkerhet, (Säkerhetspolisen, 2019) 

Vägledning i säkerhetsskydd, Personalsäkerhet, (Säkerhetspolisen, 2019) 

Vägledning i säkerhetsskydd, Fysisk säkerhet, (Säkerhetspolisen, 2019) 

Handbok Säkerhetstjänst Säkerhetsprövning, (Försvarsmakten, 2017) 

Handbok Säkerhetstjänst Informationssäkerhet, (Försvarsmakten 2013) 

Handbok Säkerhetstjänst Menbedömning, (Försvarsmakten 2017) 
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Bilaga 1. Översikt Säkerhetsprövning 

 

Säkerhetsprövning vid nyanställning delas in i fyra steg: 

 

Steg Innehåll Ansvarig 

Kontroll av CV och 
intyg 

Viktigt för rekryterande chef att få svar 
på om tidslinjalen enligt CV stämmer 
och om de utbildningar, bisysslor och 
arbetsgivare som angivits är riktiga.  

Rekryterande chef 

Säkerhetsprövnings-
intervju 

Lägst enligt de frågeställningar som 
återfinns i bilaga 2). HR-part lägger 
med fördel in dessa frågor i den 
vanliga intervjun, även om svaren ska 
dokumenteras enligt bilagan. 

HR-part 

Referenstagning Referenstagning för rekrytering till 
befattning placerad i säkerhetsklass 
innebär att fler än de angivna 
referenserna ska kontaktas. Frågor 
enligt bilaga 2) kan användas, likaså 
frågor kring erfarenhet och hantering 
av sekretess vävas in i 
frågeunderlaget. 

Rekryterande chef 

Registerkontroll Registerkontroll och vid behov 
fördjupad personutredning genomförs 
efter dialog med 
säkerhetsskyddschefen eller dennes 
ersättare. 

Säkerhetsskyddschefen på 
uppdrag av HR-part eller 
rekryterande chef. 
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Bilaga 2. Säkerhetsprövningsintervju 

(Begränsat hemlig enl. OSL 15:2 när den är ifylld) 

Nyanställning:  Uppföljning säkerhetsprövning:          

(sätt kryss)  (sätt kryss) 

 

Prövad: _______________________________ Datum: _________  
 
Prövad i befattning: ______________________________________ 
 
Prövad av (chef): ________________________________________ 

 

 Fråga G IG Kommentar 

 Samtycke om säkerhetsprövning inhämtat av den 
sökande? 

   

 
 

Stickprovskontroll av intyg (t.ex. körkort, utbildning 
etc.) och referenter (t.ex kollegor etc.). 

   

B Hur trivs du på arbetsplatsen? 
 

   

 Hur uppfattar du relationen mellan dig och 
arbetsgivaren? 

   

 Hur är relationen mellan dig och kollegorna? 
 

   

E Hur ser din ekonomiska situation ut? 
 

   

 Har du några anmärkningar hos Kronofogden eller 
kreditinstitut? 

   

 Om JA, hur ser planen ut för att hantera dessa?    

 Vad spenderar du större delen av din lön på i 
dagsläget? 

   

S Hur ser din sociala situation ut?  
 

   

 Hur är din aktivitet på sociala medier? 
 

   

 Vilka mötesforum är du aktiv i? 
 

   

 Om några, vilka bisysslor har du? 
 

   

 Vilken relation har du till alkohol och droger? 
 

   

 Har du varit misstänkt eller blivit dömd för något 
brott? 

   

K Vilken sysselsättning har din närmsta vänkrets?    

 Hur många utländska kontakter har du? 
Om några, vilka? 

   

 Har du blivit närmad av någon som exempelvis 
ställt frågor om ditt arbete? 

   

T Hur väl kan du de regler och rutiner som gäller för 
säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter? 

   

 Vilken typ av säkerhetsskyddsklassificerade 
uppgifter har du tillgång till? 

   

 
 
Bedömning av HR-part (godkänd eller icke godkänd):__________________ 
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Bilaga 3. Mall för egenkontroll 

(Begränsad hemlig OSL 15:2 när den är ifylld) 

Förvaltning eller bolag: __________________ 

Datum för egenkontroll: _________________ 

Kontrollen utförd av: ____________________________________________ 

Befattning: ____________________________________________________ 

 

Underskrift av förvaltningschef eller VD:____________________________________ 

 

Fråga Ja Nej Motivering 

Är vår säkerhetsskyddsanalys uppdaterad 

innevarande år? 
   

Omfattas min verksamhet av 

Säkerhetsskyddslagen? 
   

Hanterar vi säkerhetsskyddsklassificerad 

information på rätt sätt för att förhindra att 

den röjs? 

   

Hanterar vi säkerhetsskyddsklassificerad 

information på rätt sätt för att förhindra att 

den omedvetet förändras? 

   

Har vi inventerat våra 

säkerhetsskyddsklassificerade handlingar 

innevarande år? 

   

Har vi träffat SUA-avtal med rätt 

leverantörer? 
   

Har vi tillräcklig tillträdeskontroll för 

tillgång till våra lokaler för att förhindra 

skada? 

   

Har vi tillräcklig bevakning och/eller 

övervakning av våra lokaler för att 

förhindra skada? 

   

Använder vi säkerhetsskåp SS3492 för 

förvaring av säkerhetsskyddsklassificerad 

information? 

   

Är rätt befattningar placerade i  

säkerhetsklass?  

   

Är personal placerad på befattning i 

säkerhetsklass säkerhetsprövade på rätt 

sätt? 

   

Är personalen ovan rätt utbildad för att 

kunna ta del av och hantera 

säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter? 
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Namnförtydligande:__________________________________________ 

 

Levereras PERSONLIGEN till Säkerhetsskyddschefen senast den siste december årligen.  
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Bilaga 4. Utlämning av hemliga handlingar - Kvittens 

Datum:______________________________________________________ 
 
 
Utlämnare 
 
Utlämnande organisation:_____________________________________________ 
 
Organisationsnummer:_______________________________________________ 
 
Namn på utlämnare:_________________________________________________ 
 
Befattning:_________________________________________________________ 
 
 
Utlämnad handling (ej sekretess här) inklusive format (USB, fysiskt dokument etc.):  
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
 
Mottagare 
 
Mottagande organisation:_____________________________________________ 
 
Organisationsnummer:_______________________________________________ 
 
Namn på mottagare:_________________________________________________ 
 
Befattning:_________________________________________________________ 
 
 
 
Kvittens mottagare:__________________________________________________ 
 
Namnförtydligande mottagare:_________________________________________ 
 
 
Signatur utlämnare:__________________________________________________ 
 
Namnförtydligande utlämnare:_________________________________________
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Sida 

20(23) 

 

 

Bilaga 5. Delgivningskvitto 

För sekretessbelagd/säkerhetsskyddsklassificerad information (OSL/SSL) Osby Kommun 

Ämne Datum 

 
 

 

Delgiven av Befattning 

 
 

 

Namn Underskrift Personnummer 
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Bilaga 6. Analysmall (Begränsad hemlig OSL 15:2 när den är ifylld) 

Analyssteg Definiera systemet 
och 
skyddsvärdena. 

Identifiera 
skadehändelser som 
innebär förlust av eller 
negativ påverkan på 
skyddsvärdena. 

Identifiera 
sårbarheter. 

Beräkna risken för 
skadehändelserna. 

Kan risken 
accepteras? 

Inför skyddsåtgärder som 
antingen minskar sannolikheten 
för att en oönskad händelse ska 
inträffa eller konsekvensen av att 
en sådan händelse ändå inträffar. 

Dokumentera analysen 
och följ upp med 
kontinuerliga risk- och 
sårbarhetsanalyser och 
införda skyddsåtgärder. 

Fråga Vilken verksamhet 
ska analyseras och 
vad är det vi vill 
skydda? 

Vilka oönskade 
händelser kan inträffa i 
verksamheten och 
negativt påverka 
skyddsvärdena? 

Var i vår 
verksamhet är vi 
sårbara mot de 
oönskade 
händelser som kan 
inträffa? 
 

Vilken sannolikhet 
finns det för att en 
oönskad händelse 
ska inträffa där vi är 
sårbara och vilken 
konsekvens medför 
det för det vi vill 
skydda? 

Om ja, vidta ingen 
vidare åtgärd; om 
nej, gå vidare till 
nästa steg. 
 

Hur ska vi skydda oss mot den 
oönskade händelsen, är 
kostnaden för skyddet rimlig givet 
vad som ska skyddas och vem 
ska finansiera det? 

Är skyddsnivån 
fortfarande rimlig och 
ekonomiskt försvarbar 
givet förändringar i 
verksamhet och möjliga 
oönskade händelser? 
 

Kommentar Detta steg ska 
samtliga 
förvaltningar och 
bolag genomföra. 
Ett utfall för några 
kan vara att man 
inte hanterar 
uppgifter som 
omfattas av OSL 
15:2.  

Kontakta Säkerhets- och 
beredskapssamordnaren 
för stöd. 

  Detta är ett 
chefsbeslut. 

Kontakta säkerhetsskyddschefen 
eller säkerhets- och 
beredskapssamordnaren för 
stöd. 
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Bilaga 7. Processbeskrivning SUA. 

Process för Säkerhethetsskyddsklassad upphandling 

Säkerhetspolisen, 2019 

 

Flödet för de olika stegen i en säkerhetsskyddad upphandling beskrivs i 

flödesschemat över process för säkerhetsskyddsklassad upphandling, och det 

som ska genomföras är: 

1. Analys – Beställaren ska svara på om det redan I 

förfrågningsunderlaget framkommer säkerhetsskyddsklassificerade 

uppgifter. Om det gör det ställer det krav på att; 
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a. Analysen bör ge svar på om det förekommer 

säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter och när leverantören 

kan få del av dem. 

b. Rätt IT-system används – dvs vi kan inte använda våra 

ordinarie för de är inte anpassade för den här typen av 

uppgifter. 

c. Leverantören kan hantera uppgifterna på rätt sätt.  

2. Beställaren upprättar en plan för hur säkerhetsskyddet ska regleras. 

Vilka säkerhetsskyddsåtgärder som ska genomföras av beställaren 

och vilka säkerhetsskyddsåtgärder som ska åligga leverantören. 

3. Upphandlingsförfarande - Val av upphandlingsform (LOU 15 kap);  

a. Förenklat förfarande 

b. Urvalsförfarande  

c. Direktupphandling 

4. Tecknande av skriftligt säkerhetsskyddsavtal som reglerar vilka 

säkerhetsskyddsåtgärder som ska vara vidtagna. Det finns tre nivåer 

för detta där nivå 1 är högst och nivå 3 lägst. Mall för 

säkerhetsskyddsavtal finns på Säkerhetspolisens hemsida. 

5. Tecknas ett säkerhetsskyddsavtal med nivå 1 där leverantören ska 

förvara säkerhetsskyddskänsliga dokument i egen verksamhet ska 

förvaltningen eller bolaget göra ett förstagångsbesök hos 

leverantören för att kontrollera förutsättningarna för att 

säkerhetsskyddsavtalet ska kunna uppfyllas. 

6. Leverantören tar fram en säkerhetsskyddsinstruktion som beskriver 

hur leverantören avser uppfylla de säkerhetsskyddskrav som framgår 

i säkerhetsskyddsavtalet. 

7. Förvaltningen eller bolaget underrättar skyndsamt Säkerhetspolisen 

om att säkerhetsskyddsavtal träffats. Blankett för detta finns på 

Säkerhetspolisens hemsida. 

8. Förvaltningen eller bolaget ska genomföra en säkerhetsprövning av 

företagets ledning. 

9. Leverantörens säkerhetsskyddschef ska teckna en 

sekretessförbindelse med förvaltningen eller bolaget som förtydligar 

tystnadsplikten och säkerhetsskyddet. 

10. Först nu tecknas ett affärsavtal. I avtalet ska hänvisas till 

säkerhetsskyddsavtalet och att det är säkerhetsskyddsavtalet som 

gäller först, om det skulle finnas skillnader i avtalen.  

11. Säkerhetsprövning av övrig personal hos leverantören som kommer 

att vara delaktiga i uppdraget. 

12. Utbildning av den personal hos leverantören som kommer att vara 

delaktig i uppdraget genomförs på samma sätt som kommunens egen 

personal. 

13. Leverantören och beställaren har krav på sig att genomföra intern 

kontroll och tillsyn under uppdragets pågående. Detta bör vara 

reglerat i säkerhetsskyddsavtalet. Leverantören använder med fördel 

kommunkoncernens mall för egenkontroll. Verksamhetsutövaren ska 

kontrollera att leverantören följer säkerhetsskyddsavtalet. 

När uppdraget avslutas ska säkerhetsskyddsavtalet sägas upp. Vid detta 

tillfälle är det lämpligt att påminna om tystnadsplikt och säkerhetsskydd 

enligt punkten 7. 

 

FÖRSLA
G 20

21
-03

-22







TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2021-03-22 

Sida
1(2)

Kommunstyrelseförvaltningen 
Amra Eljami 
0479528166 
amra.eljami@osby.se 

Besöksadress Västra 
Storgatan 35
Postadress 
Kommunstyrelseförvaltnin
gen
283 80 Osby

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

Hemsida www.osby.se
Organisationsnr 212000-0902

Bankgiro 281-6809

Säkerhetspolicy, Osby kommun
Dnr KS/2021:89 167  

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunfullmäktige 

Förslag till kommunstyrelsens arbetsutskott
Förslag till kommunstyrelsen 

- Förslag till policy ”Säkerhetspolicy”, daterad 2021-03-03, antas.

Barnkonsekvensanalys

Ärendet berör inte barn. 
Sammanfattning av ärendet

Syftet med den framtagna policyn avseende säkerhet är att ange vad Osby kommun vill 
uppnå med sitt arbete med brottsförebyggande, säkerhet, säkerhetsskydd, 
informationssäkerhet, krisberedskap och civilt försvar samt hur ansvaret ska vara fördelat 
inom den kommunala organisationen. Policyn ska gälla för den hela kommunala 
organisationen och verksamheten, såväl nämnder, förvaltningar som kommunala bolag. 

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse ”Säkerhetspolicy, Osby kommun”, daterad 2021-03-22, från kanslichef 
Amra Eljami och administrativ chef Johanna Lindhe.

Förslag till policy ”Säkerhetspolicy”, daterad 2021-03-03, från säkerhets- och 
beredskapssamordnare Cecilia Alexandersson. 

 

Johanna Lindhe Amra Eljami 
Administrativ chef Kanslichef 

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Administrativ chef, Johanna Lindhe
Säkerhets- och beredskapssamordnare, Jens Blomstrand
Samtliga förvaltningschefer 



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

Säkerhetspolicy 
Policy 

Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2021-XX-XX 

Framtagen av: Cecilia Alexandersson Säkerhet- 

och Beredskapssamordnare 

Dokumentansvarig: Säkerhets- och 

beredskapssamordnare 

Uppdaterad: <Uppdaterad> Diarienummer: KS/2021:89 167 

Giltighetstid Tills vidare, revideras vid 

behov 
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1 Syfte 

Denna policy syftar till att ange vad Osby kommun vill uppnå med sitt arbete 

med brottsförebyggandet, säkerhet, säkerhetsskydd, informationssäkerhet, 

krisberedskap och civilt försvar samt hur ansvaret ska vara fördelat inom den 

kommunala organisationen. 

2 Omfattning 

Policy för brottsförebyggande, säkerhet, säkerhetsskydd, 

informationssäkerhet, krisberedskap och civilt försvar gäller för hela den 

kommunala organisationen och verksamheten, såväl nämnder och 

förvaltningar som kommunala bolag. 

3 Ansvar och organisation 

Kommunfullmäktige fastställer kommunens policy och de ekonomiska 

ramarna för säkerhet, säkerhetsskydd, brottsförebyggande, krisberedskap, 

informationssäkerhet och civilt försvar. 

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för inriktningen av arbetet 

i den kommunala verksamheten. Kommunstyrelsen ansvarar också för att 

besluta om riktlinjer för hur detta arbete ska bedrivas.  

Kommundirektören är den som är ytterst ansvarig. Respektive 

verksamhetsansvarig chef ansvarar för det egna säkerhets- och 

beredskapsarbetet och att gällande riktlinjer, rutiner följs.   

Säkerhet- och beredskapsfunktionen arbetar aktivt och förebyggande för 

att skapa en trygg och säker miljö för medborgare, anställda och andra som 

berörs av kommunens verksamheter enligt lagstiftning och 

överenskommelser. Funktionen ansvarar för att höja kommunens robusthet 

och beredskap för att minimera konsekvenserna i händelse av kriser.  

Alla medarbetare och förtroendevalda ansvarar för att aktivt bidra till 

detta arbete inom sina ansvarsområden och ansvarar för att följa lagar, 

regler, rutiner och god etik samt vara uppmärksamma och genast rapportera 

avvikelser.  

4 Strategi 

Osby kommun har ett ansvar för att inom sitt verksamhetsansvar tillse att 

kommunen är en trygg och säker kommun att bo, arbeta eller i övrigt att 

vistas i och för att även under påfrestning upprätthålla funktion i de egna 

verksamheterna. Detta uppnås genom att:  

- kontinuerligt anpassas efter förändringar i omvärlden samt inom den 

kommunala organisationen beaktas vid all planering och 

samhällsutveckling.  

- förebygga eller minimera skador på och störningar i kommunens 

verksamheter, fastigheter, information och övriga tillgångar. För bidra 

till en trygg och säker arbetsmiljö för medarbetare och förtroendevalda.  

FÖRSLA
G 20

21
-03

-03



Säkerhetspolicy 

Datum 

2021-XX-XX 
      

KS/2021:89 167  
Sida 

4(4) 

 

 

- möjliggöra god krislednings- och krishanteringsförmåga vid 

samhällsstörningar, från mindre vardagshändelser till höjd beredskap och 

krig.  

5 Osby kommuns grundläggande principer 

Under normala förhållanden i samhället tillämpas nedan grundbegrepp inom 

Osby kommun.  

- Främja trygghet och förebygga brott  

Osby kommun ska upplevas som en trygg och säker plats att bo, verka 

och vistas i. Åtgärder vidtas för att förebygga brott och skada på person, 

miljö och egendom. 

- Stärka tillit 

Arbetet utformas med syfte att bidra till att upprätthålla invånarnas tillit 

till kommunen, viktiga samhällsfunktioner och vårt demokratiska 

system. Osby kommuns verksamheter ansvarar för att bidra till att 

upprätthålla invånarnas tillit.  

- Utgå från kunskap och evidens 

Arbetet grundas i kunskap och forskning samt genom att tillvarata 

erfarenheter från genomförda åtgärder. Verksamheterna är ansvariga att 

säkerställa att medarbetarna har den kunskap som arbetet kräver. 

- Ingå i befintliga strukturer och styrning 

Arbetet är väl integrerat i alla verksamheter som bedrivs av kommunen 

samt i all styrning.  

- Ansvarsfördelning 

Verksamheterna inom Osby kommun har ansvar för sin verksamhets 

trygghet och säkerhet. Säkerhet och beredskapsavdelningen ansvarar för 

att säkerställa kommunövergripande arbete.  

5.1 Krishantering 

Osby kommuns krishantering bygger på tre grundprinciper:    

- Ansvarsprincipen som innebär att de som har ansvar för en verksamhet 

under normala förhållanden ska också ha det under en kris. 

- Likhetsprincipen betyder att verksamheter så långt det är möjligt ska 

skötas på samma sätt och på samma plats som under normala 

förhållanden. 

- Närhetsprincipen innebär att en kris ska hanteras där den inträffar och 

av de som är närmast berörda. Det är i första hand kommunen som 

ansvarar för insatserna vid en krissituation. Först om deras insatser inte 

räcker till så sätts regionala och statliga insatser in.    

 

Kommunen har också geografiskt områdesansvar inom den egna kommunen 

och ska enligt lag (2006:544) verka för prioritering och samordning av de 

tvärsektoriella åtgärder som man behöver sätta in vid en extraordinär 

händelse. 
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Pandemiplan, Osby kommun
Dnr KS/2020:113 160  

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunfullmäktige 

Förslag till kommunstyrelsens arbetsutskott
Förslag till kommunfullmäktige

- Förslag till ”Pandemiplan”, daterad 2021-03-03, godkänns och antas. 

Barnkonsekvensanalys

Se barnkonsekvensanalys tillhörande ärendet, diarienummer KS/2020:113, daterad 2021-
01-27.
Sammanfattning av ärendet

Den kommunövergripande handlingsplanen vid en pandemi beskriver 
kommunövergripande åtgärder vid en pandemi. Respektive förvaltning/bolag har separat 
handlingsplan för den egna verksamheten. Delar av pandemiplanen som finns med i 
beslutshandlingarna har sekretessmarkerats och maskats enligt 18 kap. 13 § OSL 
(2009:400). Säkerhets- och beredskapssamordnare redogör för de delar som inte är 
synliga. 

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse ”Pandemiplan, Osby kommun”, daterad 2021-03-24, från kanslichef 
Amra Eljami och administrativ chef Johanna Lindhe. 

Riktlinje ”Pandemiplan”, daterad 2021-03-03, från säkerhets- och beredskapssamordnare 
Jens Blomstrand. 

 

Johanna Lindhe Amra Eljami 
Administrativ chef Kanslichef 

http://www.osby.se/
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1 Inledning 
Den kommunövergripande handlingsplanen vid en pandemi beskriver 
kommunövergripande åtgärder vid en pandemi. Respektive förvaltning/bolag 
har separat handlingsplan för den egna verksamheten. 
 

1.1 Uppdatering 
Den kommunövergripande handlingsplanen bygger på respektive 
förvaltning/bolags handlingsplan. Respektive förvaltning/bolag ansvarar 
själv för uppdatering av den egna handlingsplanen. Vid större förändringar 
ska kommunens beredskapssamordnare delges materialet. 
 
Den kommunövergripande handlingsplanen samt respektive 
förvaltning/bolag ska uppdateras varje år vecka 40. Ansvarig för att 
uppdatera den kommunövergripande handlingsplanen är 
beredskapssamordnaren. 
 

1.2 Definitioner 
En pandemi innebär en världsomfattande spridning av en ny typ av smittsam 
sjukdom.1 

2 Planens ikraftträdande  
Åtgärderna i planen träder i kraft när det finns misstanke om, alternativt 
föreligger ett utbrott av en ny typ av smitta som snabbt får spridning mellan 
människor och som ger upphov till en pandemi.  
 
Planen träder i kraft redan under förvarningsfasen, det vill säga då en 
pandemi eller risk för pandemi är bekräftad men ännu inte nått Sverige. 
 
Ansvarig för att informera förvaltningar om att driftsätta planen är 
kommundirektören eller den som denne utser.  
 

2.1 Kommunens huvudsakliga uppgift 
Under och inför en pandemi ska kommunen: 
 

• Vara en samverkande länk mellan regionala och lokala aktörer.  
• Genomföra åtgärder för att öka förmågan att bedriva samhällsviktig 

verksamhet och hantera extraordinära händelser. 
• Ge aktörer som bedriver samhällsviktig verksamhet inom 

kommunens geografiska område möjlighet att samverka. 
• Vid en extraordinär händelse kunna stå värd för en inriktnings- och 

samordningsfunktion (ISF), ta initiativ till att en samlad lägesbild tas 
fram samt verkar för att information till allmänheten samordnas.  

 
1 https://www.who.int/csr/disease/swineflu/frequently asked questions/pandemic/en/ 
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8 Hygien 

8.1 På arbetsplatsen 
• Personal som känner symptom bör stanna hemma. 
• Låt personalen, om det är möjligt, arbeta hemifrån. 
• För personal som måste vara på plats är det bra om man kan sitta i 

separata utrymmen. 
• Fysiska möten bör undvikas. Ha telefonmöten, digitala möten i 

stället. Information kan spridas via intranät och e-post. 
• Tvätta händerna ofta, använd gärna handsprit. 
• Nys och hosta i armvecket. 
• Arbetskläder bör bytas dagligen. Byt om på jobbet i särskilt 

omklädningsrum. 
• Smycken och armbandsur kan vara smittbärare. 
• Använd pappershanddukar, inte textilhanddukar, på toalett och vid 

vaskar. 
• Rengöring av toaletter, dörrhandtag, trappräcken och andra 

utrymmen som används av många, bör vara extra noggrann. 
 

8.2 Utanför arbetsplatsen 
• Medarbetare uppmanas att iaktta samma hygienrutiner 

även utanför arbetsplatsen. 
• Folkhälsomyndighetens rekommendationer bör följas. 

 

9 Kommunikation  
Informationsbehovet inför och under en pandemi är mycket stort. Stor vikt 
läggs vid att samordna information från ansvariga myndigheter och förmedla 
gemensamma kommunikativa budskap.  
 
Se kommunens övergripande riktlinje för kriskommunikation samt 
Folkhälsomyndighetens dokument ”Pandemiberedskap. Hur vi 
kommunicerar – ett kunskapsunderlag”.  

9.1 Myndigheter på internationell, nationell och regional nivå 
Världshälsoorganisationen, www.who.int. Deklarerar när en pandemi har 
brutit ut. 
 
Socialstyrelsen, www.socialstyrelsen.se. Ansvarig för nationell samordning 
av smittskyddet. Ger information om planerade åtgärder inom hälso- och 
sjukvården. 
 
Folkhälsomyndigheten, www.folkhalsomyndighetent.se. Ansvarig för att 
bevaka det epidemiologiska läget i fråga om smittsamma sjukdomar bland 
människor. 
 
Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Ger information om 
egenskaper hos vaccin och läkemedel. 
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Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, www.msb.se.  
 
Krisinformation.se, www.krisinformation.se. Samlad och bekräftad 
myndighetsinformation 
 
1177 Vårdguiden, www.1177.se.  
 
Region Skåne, Smittskydd Skåne, www.skane.se.  
 
Länsstyrelsen i Skåne, www.lansstyrelsen.se/skane.  

10 Lagstiftning 
De lagar och regler som reglerar verksamheten under normala förhållanden 
är huvudsakligen också de som gäller vid en extraordinär händelse. Nedan 
följer några av de lagar och förordningar som gäller vid en pandemi. 

10.1 Styrande lagar 
• Lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid 

extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap 
• Lag (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap 
• Lag (2003:778) om skydd mot olyckor 
• Hälso- och sjukvårdslag (2017:30) 
• Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) 
• Smittskyddslag (2004:168) 
• Arbetstidslag (1982:673) 

10.2 Förordningar 
• Förordning (2006:637) om kommuners och regioners åtgärder inför 

och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap 
• Förordning (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap 
• Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor 
• Hälso- och sjukvårdsförordning (2017:80) 
• Offentlighets- och sekretessförordning (2009:641) 
• Smittskyddsförordning (2004:255) 
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Bilaga 1. Personalförsörjning under en pandemi 
Denna redogörelse tar sikte på att översiktligt beskriva åtgärder som kan vidtas 
för att så långt som möjligt bibehålla bemanningen i verksamheterna under ett 
pandemiutbrott. Arbetsgivaren ska alltid göra en individuell bedömning 
utifrån gällande lagar om nedanstående förfaranden blir aktuella. 
 

Säkra bemanningen 
Arbetsgivaren har rätt att leda och fördela arbetet för arbetstagarna och detta 
ska göras på ett sådant sätt att risker för ohälsa inte uppstår. Arbetsgivaren kan 
bli tvungen att förskjuta arbetstid, beordra övertid och nödfallsövertid, beordra 
jour och beredskap samt återkalla beviljad semester. Om behov finns är 
arbetstagare dessutom skyldig att vikariera för annan arbetstagare hos 
arbetsgivaren.2  
 
Naturligtvis får en medarbetare frivilligt överenskomma med arbetsgivaren 
om att utföra arbetsuppgifter som ligger utanför arbetsskyldigheten. 
 

Övertid  
Övertid kan användas i situationer då ett oförutsett behov uppstår, exempelvis 
vid tillfällig arbetsanhopning eller sjukdomsfall och bör så långt som möjligt 
fördelas jämnt mellan arbetstagarna.  
Övertid och mertid får tas ut med maximalt 200 timmar under kalenderår.3 
Övertiden får maximalt uppgå till 48 timmar under en fyraveckorsperiod eller 
50 timmar per kalendermånad. Extra övertid omfattande 150 timmar kan tas 
ut om särskilda skäl föreligger och situationen ej kunnat lösas på annat sätt.4  
Om allmän övertid motsvarande 200 timmar per år och extra övertid med 150 
timmar per år inte räcker till kan det bli nödvändigt att ta i anspråk 
nödfallsövertid. Enligt Arbetsmiljöverket utgör pandemier en omständighet 
där nödfallsövertid får tas ut i den utsträckning som förhållandena kräver.5 

Semester 
Arbetsgivaren ska eftersträva att förlägga och bevilja en sammanhängande 
ledighet på minst fyra veckor (den så kallade huvudsemestern) under perioden 
juni - augusti. Dock är det arbetsgivaren som beslutar när det ska ske under 
denna period. Semester utöver huvudsemestern förläggs utifrån 
verksamhetens behov och det är arbetsgivaren som beviljar detta.6 
Vid ett pandemiutbrott kan det bli aktuellt att återkalla beslut om beviljad men 
inte påbörjad semester. För att kunna återkalla beslutet krävs det att 
arbetsgivaren och arbetstagaren är överens om detta, eller att arbetsgivaren har 
fog att ändra förläggningen.  Innan arbetsgivaren beslutar om detta krävs det 
att åtgärder vidtagits för att lösa situationen på annat sätt. Arbetsgivare som 
överväger att återkalla beviljad semester ska ha gjort en riskbedömning av 
bemanningsläget och på relevanta sätt försökt täcka behovet av personal, 
exempelvis med vikarier eller övertid. Först därefter kan återkallande av 

 
2 AB § 6 
3 ATL § 8 
4 ATL § 8a 
5 ATL § 9 
6 AB § 27 MOM 9 
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semester ske. Innan arbetsgivaren fattar beslut om att ändra beviljad semester 
ska förhandling genomföras enligt 11 och 13 §§ MBL. 
Om synnerliga skäl finns har arbetsgivaren rätt att återkalla påbörjad semester. 
Arbetstagaren är då skyldig att avbryta sin semester och återgå i arbete. Vistas 
då arbetstagaren på annan ort, ges skälig ersättning för extra kostnader som 
uppkommit.[2] 

Vikariera för annan medarbetare 
Arbetsgivaren kan genom ett vikariatsförordnande tillfälligt ge arbetstagaren 
arbetsuppgifter som normalt ligger utanför arbetsskyldigheten i 
anställningsavtalet. Arbetstagaren kan tillfälligt behöva vikariera för någon 
annan i dennes arbete för att säkerställa att viktig verksamhet fortsätter 
bedrivas. Vikariatsförordnandet innebär alltså en omfattande arbetsskyldighet 
för arbetstagaren som även kan sträcka sig utanför avtalsområdet, men det är 
alltid av tillfällig natur.   
 
I allmänna bestämmelser finns även möjlighet, utöver vad som angivits ovan, 
för arbetsgivaren att tillfälligt eller stadigvarande förflytta en arbetstagare till 
andra arbetsuppgifter eller annan arbetsplats. Denna åtgärd sker då alltid inom 
anställningsavtalets arbetsskyldighet och ska föregås av förhandling enligt 
medbestämmandelagen. Detta är också givetvis ett möjligt verktyg för 
arbetsgivaren att säkerställa att viktig verksamhet hålls igång.7 
 

Tjänstlediga medarbetare 
Arbetsgivaren har bara rätt att kalla in medarbetare som är arbetspliktig. 
Medarbetare som har beviljats lagstadgad tjänstledighet har ingen arbetsplikt. 
De lagstadgade tjänstledigheterna innefattar exempelvis studier och 
föräldraledighet. Begränsning finns också för medarbetare som är tjänstledig 
på deltid med föräldraförsäkring.  
 
 
  

 
[2] AB § 27 mom  13 
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Bilaga 2. Krislägesavtal 
Krislägesavtalet är ett särskilt kollektivavtal som reglerar villkor och 
ersättningar för arbetstagare som arbetar vid krisläge. Avtalet har tecknats av 
samtliga kollektivavtalsbärande parter förutom Läkarförbundet. 
 
Syftet med Krislägesavtalet är att ge en större flexibilitet vad gäller 
arbetsskyldighet, arbetstid och villkor i övrigt. För att uppnå detta behöver 
högre ersättningar utges.  
 
Avtalet berör bland andra räddningstjänstpersonal, personal som arbetar 
med infrastruktur samt vård- och omsorgspersonal.  
 
Avtalet aktiveras av arbetsgivarparterna SKR och Sobona.  
 
 
Övergripande om villkoren i avtalet:  

• Arbetsskyldigheten är vidare än normalt. 
• Arbetstidslagen har ersatts av bestämmelser i kollektivavtalet som är 

specialanpassade utifrån krisläget. 
• Det ordinarie arbetstidsmåttet är 48 timmar per vecka under en 

beräkningsperiod om max 4 veckor. 
• En särskild nödfallsövertid kan tas ut utöver den ordinarie 

arbetstiden. 
• Anpassade regler för dygns- och veckovila 
• Månadslön eller timlön utges. Därutöver utges en krisersättning på 

120 % av lönen per timme. Detta innebär sammantaget en ersättning 
på 220 % av lönen per timme. 

• Krisersättningen förhöjs till 150 % av lönen per timme vid uttag av 
särskild nödfallsövertid. 
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Barnkonsekvensanalys
Pandemiplan Osby kommun
Dnr KS/2020:113 160

Vilka barn berör ärendet och hur?
Indirekt alla barn i Osby kommun.
Planen beskriver hur Osby kommun ska kunna bedriva samhällsviktig 
verksamhet i tider av Pandemi. 

Har berörda barns eget perspektiv beaktats?
Ja, beskriv metod

Beskriv resultatet

Nej, barns erfarenheter har inte inhämtats, motivera.
Känns ej aktuellt då ärendet handlar om en kommunövergripande plan. 
Barns upplevelser och tankar bör tas tillvara i en mer operativ planering. 

Vilket beslut vore bäst för barnet?
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Beskriv eventuella intressekonflikter, prioriteringar och 
avvägningar. Om barnets bästa inte är avgörande faktor i 
beslutet, hur kan barn kompenseras?

FÖRDJUPAD KONSEKVENSBEDÖMNING

Finns stöd för beslutet i forskning och beprövad erfarenhet? 
Ja, beskriv

Nej, motivera
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Reglemente för Osby kommuns nämnder för mandatperioden 
2019-2022, gällande från och med 4 maj 2021
Dnr KS/2021:57 003  

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunfullmäktige 

Förslag till kommunstyrelsens arbetsutskott
Förslag till kommunstyrelsen

- Förtydliganden och ändringar av skrivfel i reglemente för Osby kommuns 
nämnder, enligt förslag daterad 2021-03-24, godkänns och reglementet revideras i 
enlighet med förslaget. Samtliga förslag till ändringar är markerade med gult/gult 
och överstruket. 

- Miljö och bygg blir en egen fristående förvaltning så som samhällsbyggnad, hälsa- 
och omsorg samt barn- och utbildning, som inte längre organisatoriskt ligger under 
kommunstyrelseförvaltningen. Förvaltningen ska ha egen miljö- och byggnämnd 
och därmed kommer inte heller nämnden att vara kvar under 
kommunstyrelseförvaltningen. 

- Återstående medel på ansvar 1070 och vht 22010 förs över till samhällsbyggnad. 

- Ändringarna gäller från och med den 4 maj 2021.

Barnkonsekvensanalys

Ärendet berör ej barn.
Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade 2021-02-15, § 6, att revidera reglementet för Osby 
kommuns nämnder och ändringarna skulle träda i kraft från och med den 1 april 2021. 
Ändringar som beskrivs nedan har tillkommit eller uppmärksammats efter den 
revideringen.

Största ändringen i denna version är miljö- och byggnämnden samt tillväxtfrågorna och 
företagslotsning, de två sistnämnda föreslås flyttas till samhällsbyggnadsnämnden. 

http://www.osby.se/
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Näringslivsfrågorna kommer att finns kvar på kommunstyrelsen men 
näringslivsutvecklare och tillhörande budget flyttas över till samhällsbyggnadsnämnden. 
När det gäller miljö och byggnämnden styrks de delarna som härleder miljö- och 
byggnämnden till kommunstyrelsen för att miljö och bygg ska kunna bli en egen 
förvaltning.

Största förtydligandet i denna version är de tillägg som avser kommundirektörens 
uppdrag. Detta innebär inga ändringar av befogenhet utan avser att länka de redan 
befintliga befogenheterna till de olika dokumenten, det vill säga att det står samma 
instruktioner så långt det går i instruktion för kommundirektören, reglementet för Osby 
kommuns nämnder samt kommunstyrelsens delegationsordning. 

Övriga ändringar i reglementet är redaktionella ändringar så som stavfel eller 
förtydliganden som inte påverkar någon behörighet för nämnderna som det inte redan har 
beslutats om.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse ”Reglemente för Osby kommuns nämnder för mandatperioden 2019-
2022, gällande från och med 4 maj 2021”, daterad 2021-03-24, från kanslichef Amra 
Eljami och administrativ chef Johanna Lindhe.

Förslag till ändringar tillskrivelsen ”Reglemente för Osby kommuns nämnder för 
mandatperioden 2019-2022”, enligt utkast daterad 2021-03-24. 

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige 
Administrativ chef, Johanna Lindhe
Kanslichef, Amra Eljami

Johanna Lindhe Amra Eljami 
Administrativ chef Kanslichef 
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1. Gemensamma regler och riktlinjer 

Bestämmelserna i underrubrikerna ”1.1 Nämndernas uppdrag” och ”1.2 Nämndernas 

arbetsformer och övriga gemensamma bestämmelser” i detta reglemente gäller alla 

nämnder1 i Osby Kommun, om inte annat anges i det nämndspecifika reglementet.   

1.1 Nämndernas uppdrag och behörighet 

Samtliga nämnder ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer 

som kommunfullmäktige bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning samt 

bestämmelserna i detta reglemente. Respektive nämnd ansvarar inom denna ram för 

upprättande av verksamhetsplan och budget. 

 

Respektive nämnd ska regelmässigt rapportera till kommunfullmäktige hur verksamheten 

utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret. 

 

Respektive nämnd svarar inom sitt område för att 

 

✓ informera om verksamheten och nämndens arbete såväl internt som till allmänheten,  

✓ en kontinuerlig uppföljning och utvärdering av det egna verksamhetsområdet görs,  

✓ upprätta förslag till budget för det egna verksamhetsområdet,  

✓ verka för att samråd sker med brukare av nämndens tjänster,  

✓ fortlöpande reformera det kommunala regelbeståndet inom verksamheten,  

✓ de personuppgifter som nämnden behandlar, nämnden är personuppgiftsansvarig enligt 

GDPR, se nedan under rubriken ”Behandling av personuppgifter”  

✓ de informationssystem som stödjer nämndens verksamhet,  

✓ verksamheten bedrivs inom av kommunfullmäktige beslutad budgetram, 

✓ vid negativ budgetavvikelse till kommunstyrelsen presentera åtgärder och tidplan för 

dessa åtgärder för att nå den av kommunfullmäktige beslutade budgetramen, 

✓ i övrigt fullgöra de uppgifter som kommunfullmäktige överlämnar till nämnden. 

 

Processbehörighet/Talerätt 

Nämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden, 

undantaget personalärenden, inom sitt verksamhetsområde om inte någon annan ska göra det 

på grund av lag eller annan författning eller beslut av kommunfullmäktige och därvid träffa 

överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta annat avtal. 

I mål där någon har begärt laglighetsprövning enligt KL av kommunfullmäktiges beslut får 

kommunstyrelsen själv eller genom ombud föra kommunens talan, om inte 

kommunfullmäktige beslutar att själv föra talan i målet. 

Firmateckning 

Samtliga nämnder, med undantag för krisledningsnämnden, miljö- och byggnadsnämnden 

samt valnämnden, ska bland respektive nämnds förvaltnings tjänstepersoner utse ett antal 

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

 
1 Med nämnd avses även kommunstyrelsen.  
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Undertecknande av handlingar 

Avtal, fullmakter, kontrakt, köpehandlingar, skrivelser och liknande handlingar som beslutas 

av nämnden ska i första hand undertecknas av ordföranden. Vid förfall för ordföranden ska 

vice ordföranden eller kommundirektören för kommunstyrelsen, förvaltningschef för annan 

nämnd, eller annan anställd, som nämnden bestämmer underteckna handlingar. Nämnden kan 

i enskilda ärenden/vid enskilda tillfällen bestämma att annan ledamot eller anställd ska 

underteckna avtal, andra handlingar och skrivelser. 

 

Med stöd av delegation från nämnden får delegat på nämndens vägnar underteckna handlingar 

som upprättats med anledning av dennes delegationsbeslut. Från förvaltning utgående 

skrivelser ska undertecknas på sätt som förvaltningschef bestämmer. 

Samverkan med andra nämnder 

För fullgörande av sina arbetsuppgifter får nämnden från kommunens övriga styrelser, 

nämnder, förvaltningar och tjänstepersoner inhämta de upplysningar som nämnden behöver 

för sin verksamhet. 

 

Nämnderna ska därutöver verka för en samverkan nämnderna emellan för att gemensamt nå 

kommunens övergripande mål. 

Medborgar-/Brukardialog 

Nämnden ska i sitt arbete verka för att uppnå en dialog med medborgare och brukare. 

Arkiv 

Nämnden ansvarar för att nämndens arkiv vårdas och förtecknas i enlighet med arkivlagen 

(1990:782). För kommunen finns ett särskilt upprättat arkivreglemente, kommunstyrelsen är 

arkivmyndighet. 

Taxefrågor och liknande 

Nämnden ska upprätta förslag till taxor och avgifter inom nämndens område för eventuellt 

beslut om antagande i kommunfullmäktige samt besluta i ärenden gällande tillämpningen av 

antagna taxor och avgifter.  

 

Nämnden får själv besluta om antagande av taxor och avgifter som inte är av principiell 

beskaffenhet, dvs. inte är av någon större kommunalekonomisk omfattning. 

Risk och sårbarhetsanalyser 

Nämnden ska utarbeta och anta risk- och sårbarhetsanalyser för sitt/sina verksamhetsområde(-

n). 
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1.2 Nämndernas arbetsformer och andra gemensamma bestämmelser 

I tillämpliga delar gäller dessa bestämmelser även i ett utskotts/en delegations arbete, om 

respektive nämnd inte beslutar annat. 

Uppdrag och verksamhet 

Samtliga nämnder ska inom sina respektive verksamhetsområden följa vad som anges i lag 

eller annan författning. De ska följa det kommunfullmäktige i reglementet, i samband med 

budget eller i annat särskilt beslut har bestämt att nämnden ska fullgöra, samt verka för att 

fastställda mål uppnås och i övrigt följa givna uppdrag och angivna riktlinjer. 

Organisation inom verksamhetsområdet 

Samtliga nämnder ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med hänsyn 

till av kommunfullmäktige fastställda mål och riktlinjer samt lagar och andra författningar för 

verksamheten. 

Samtliga nämnder, med undantag för krisledningsnämnden, miljö- och byggnämnden samt 

valnämnden, beslutar, med hänsyn till de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige 

fastställt, om organisering och utformning av respektive förvaltnings organisation under 

nämnden, inom ramen för befintlig budget. 

Kommundirektören har, efter samråd med kommunstyrelsens presidium, delegation att fatta 

beslut om inrättande, indragning, ändring av tjänster och förändring av 

kommunstyrelseförvaltningens ledningsorganisation, inom ramen för befintlig budget. 

Respektive förvaltningschef har, efter samråd med kommundirektören och respektive nämnds 

presidium, delegation att fatta beslut om inrättande, indragning, ändring av tjänster och 

förändring av respektive förvaltnings ledningsorganisation, inom ramen för befintlig budget. 

Personalansvar 

Respektive nämnd, med undantag för krisledningsnämnden, miljö- och byggnämnden samt 

valnämnden, är anställningsmyndighet för personal vid sin förvaltning. För de undantagna 

nämnderna är kommunstyrelsen anställningsmyndighet.  

Förvaltningschef anställs av kommundirektören i samråd med aktuell nämnds presidium. 

Nämnderna har i övrigt hand om personal- och arbetsmiljöfrågor inom sitt respektive 

verksamhetsområde med undantag av de frågor som anges nedan i det nämndspecifika 

reglementet för kommunstyrelsen, under rubrikerna ”Kommunstyrelsens 

personaldelegation” och ”Personalpolitiken” i detta reglemente. 

Behandling av personuppgifter 

Respektive nämnd är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker 

i dess verksamhet. Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för de behandlingar som är 

gemensamma för hela kommunen, i enlighet med vad som angetts i nämndens 

registerförteckning, enligt artikel 30 i dataskyddsförordningen. 

Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker 

i kommunfullmäktige samt hos eventuella fullmäktigeberedningar. Respektive nämnd ska 

utse dataskyddsombud. 
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Uppföljning, återredovisning (återrapportering) och rapportering till 

kommunfullmäktige 

Respektive nämnd ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet och, enligt 6 kap. 5 § KL, 

redovisa till kommunfullmäktige hur de har fullgjort de uppdrag som kommunfullmäktige 

lämnat till dem med stöd av 5 kap. 2 och 4 §§ KL. 

Två (2) gånger per kalenderår, per den 30 juni respektive 31 december, ska respektive nämnd 

redovisa de beslut av kommunfullmäktige under den senaste sexmånadersperioden som de 

ännu inte verkställt, skälen till detta samt när beslutet kan förväntas verkställas. 

Redovisningen lämnas till kommunstyrelsen som samordnar de olika nämndernas 

redovisningar till kommunfullmäktige. 

För samtliga nämnder, med undantag för kommunstyrelsen, gäller att de vid ovan angivna 

redovisningstillfällen även ska redovisa de beslut av kommunstyrelsen under den senaste 

sexmånadersperioden som de ännu inte verkställt, skälen till detta samt när beslutet kan 

förväntas verkställas. Redovisningen lämnas till kommunstyrelsen som också behandlar 

ärendet.  

Motioner och medborgarförslag redovisas enligt de reglerna angivna i detta reglemente samt i 

kommunfullmäktiges arbetsordning. 

Nämnderna ska härutöver fullgöra rapporteringsskyldighet enligt speciallagstiftning. 

Information och samråd 

Respektive nämnd och kommunal- respektive oppositionsråd ska i möjligaste mån från annan 

nämnd erhålla den information och det underlag de behöver i sin verksamhet. Rätten till 

information och underlag omfattar inte uppgift för vilken sekretess råder.  

Nämnderna ska samråda när deras verksamhet och ärenden berör kommunstyrelsens eller 

annan nämnds verksamhet. 

Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa är särskilt berörda. 

Kommunstyrelsen/nämnden beslutar om formerna för samrådet. 

Självförvaltningsorgan 

Respektive nämnd får uppdra åt ett självförvaltningsorgan att helt eller delvis sköta driften av 

en viss anläggning eller en viss institution.  

Nämnden får uppdra åt självförvaltningsorganet att besluta på nämndens vägnar i ett visst 

ärende eller en viss grupp av ärenden. 

Nämnden ska i en arbetsordning fastställa självförvaltningsorganets uppgifter, 

sammansättning, arbetsformer och mandattid. 

Medborgarförslag 

Medborgarförslag, där kommunfullmäktige överlåtit till en nämnd att fatta beslut, ska om 

möjligt beredas så att nämnden kan fatta beslut inom sex (6) månader från det att förslaget 
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väcktes i kommunfullmäktige. Nämnden ska fortlöpande informera kommunfullmäktige om 

de beslut som fattats i anledning av ett medborgarförslag. 

Nämnden ska en (1) gång per år redovisa de medborgarförslag som inte beretts färdigt för 

beslut i kommunfullmäktige inom ett (1) år från det att förslagen väcktes i 

kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige ska informeras om anledningen till att ärendena 

inte avgjorts och när beslut kan förväntas fattas. Redovisningen ska göras på 

kommunfullmäktiges ordinarie sammanträde i oktober månad. 

När ett medborgarförslag beretts färdigt och beslut ska fattas, ska förslagsställaren 

underrättas. 

Nämnden får besluta att den eller de som har väckt ett ärende genom medborgarförslag får 

närvara när nämnden behandlar ärendet, delta i överläggningarna och närvara när beslut 

fattas. 

Närvaro- och yttranderätt 

Kommunal- och oppositionsråd samt kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande har 

rätt att närvara vid övriga nämnders sammanträden och delta i överläggningarna. Nämnd får 

därutöver, om särskilda skäl föreligger, medge ledamot i kommunstyrelsen denna rätt. Den 

förtroendevalde har i den utsträckning nämnden beslutar rätt att få sin mening antecknad i 

protokollet. 

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

utnyttjas efter samråd med kommunstyrelsens presidium. Berörd nämndordförande och 

förvaltningschef ska informeras i förväg.  

Nämnd får ge annan förtroendevald, som inte är ledamot i nämnden, rätt att närvara vid 

nämndens sammanträden för att lämna upplysningar. Även anställd i kommunen och särskilt 

sakkunnig kan medges denna rätt. 

Närvarorätten enligt första och andra stycket ovan gäller inte i ärenden som rör 

myndighetsutövning mot enskild. 

Nämnd får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid nämndens sammanträden. 

Om nämnden beslutar det, får den som medgetts rätt att närvara vid ett sammanträde delta i 

överläggningarna.  

Digital nämndadministration och information till förtroendevalda 

Alla handlingar rörande nämnden hanteras digitalt och distribueras endast digitalt till 

ledamöter och ersättare i nämnderna. I undantagsfall, efter beslut av ordföranden i varje 

särskilt fall, får handlingar distribueras på annat sätt. Detta innebär även att övrig information 

till ledamöter och ersättare distribueras på samma sätt (om de förtroendevalda inte hinner få 

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

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

vilket sammanträdesprogram som används.  
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Tidpunkt för sammanträden 

Respektive nämnd sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. Respektive 

nämnds ordförande, i samråd med vice ordförande, bestämmer dag och tid för beredning. 

 

Sammanträde ska hållas också om minst en tredjedel (1/3) av nämndens ledamöter begär det 

eller om ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra sammanträde ska göras 

skriftligen hos ordföranden och innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas 

behandlas på det extra sammanträdet. 

Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordföranden om tiden för extra sammanträde. 

Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller ändra dagen 

eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice ordföranden. 

Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för ett 

sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och ersättare snarast, i 

första hand med digitala hjälpmedel så som e-post, underrättas om beslutet. 

Kallelse 

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. När varken ordföranden 

eller vice ordföranden kan kalla till sammanträde ska den som varit ledamot i nämnden längst 

tid göra detta. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid ska den till åldern äldste 

ledamoten kalla till sammanträde. 

Kallelsen, som ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet, bör 

även innehålla en sammanställning av de ärenden som ska behandlas. Ordföranden 

bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende ska bifogas kallelsen.  

Kallelsen och övriga handlingar distribueras till varje ledamot och ersättare samt annan 

förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast fyra (4) arbetsdagar före 

sammanträdesdagen endast på sätt som anges ovan under rubriken ”Digital 

nämndadministration”. 

I undantagsfall, efter beslut av ordföranden i varje särskilt fall, får kallelse och övriga 

handlingar ske inom annan tid och/eller distribueras på annat sätt. 

Kallelsen och övriga handlingar bör i möjligaste mån publiceras på kommunens hemsida, 

www.osby.se senast fyra (4) dagar före sammanträdesdagen. 

Det åligger samtliga ledamöter och ersättare att regelbundet uppdatera 

sammanträdespunkterna fram till sammanträdet då kompletteringar och nya handlingar finns 

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

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

Om ledamöter och ersättare saknar handlingar eller inte ser handlingar via 

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

berörda ledamoten/ersättaren informera nämndens sekreterare eller kanslienheten om detta 

senast tre (3) dagar innan sammanträdet för att hinna få material i god tid. 
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Sammanträdesplaner för hela året skickas ut och beslutas i nämnderna/kommunfullmäktige, 

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

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

tjänstgör på sammanträdet. 

Deltagande i sammanträde på distans 

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

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

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

samhällsbyggnadsnämnden, miljö- och byggnämnden samt krisledningsnämnden får, om 

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

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

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

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

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

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

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

samhällsbyggnadsnämnden, miljö- och byggnämnden samt krisledningsnämnden får 

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

sammanträden. 

Gruppledare 

Varje i en nämnd representerat politiskt parti ska utse och till kommunstyrelseförvaltningens 

kanslienhet rapportera in en (1) ledamot som gruppledare, och en (1) ledamot som ersättare 

för gruppledaren, för partiet i respektive nämnd. 

Förhinder 

En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde ska 

snarast anmäla detta till gruppledaren för det politiska partiet vederbörande representerar. 

Gruppledaren och/eller ersättaren för gruppledaren ansvarar för att kalla in den/de ersättare 

som står i tur att tjänstgöra. Före det att respektive sammanträde tar sin början ska 

gruppledaren och/eller ersättaren för gruppledaren informera nämndens sekreterare om vilka 

som kallats in att tjänstgöra och för vem/vilka vederbörande ska tjänstgöra.  

Nämndens sekreterare kan, vid behov, biträda gruppledarna i att kalla in den/de ersättare som 

står i tur att tjänstgöra. 

Ersättares tjänstgöring 

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett 

sammanträde eller i en del av ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. 

Den ersättare ska kallas in som står i tur att tjänstgöra enligt av kommunfullmäktige 

fastställda regler. 

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om 

en ersättare har trätt in i ledamotens ställe, dock först i samband med ett ärendes påbörjande. 
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Om inte ersättarna väljs proportionellt ska ersättarna tjänstgöra enligt den av 

kommunfullmäktige mellan dem bestämda ordningen. Om ingen ordning är bestämd, kallas 

ersättare i den ordning de tagits upp i kommunfullmäktiges protokoll från valet. 

En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordningen. 

Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en ersättare som inställer sig 

under pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare som kommer längre ner i 

ordningen. 

Avvikande mening 

Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna och få sin muntliga avvikande 

mening antecknad till protokollet. 

Jäv, avbruten tjänstgöring 

En ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får 

tjänstgöra igen när ärendet handlagts.  

 

Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på grund av annat hinder 

än jäv, får åter tjänstgöra endast om ersättarens inträde har påverkat det etablerade 

majoritetsförhållandet mellan partierna. 

Ordföranden 

Nämndens ordförande ska  

✓ leda nämndens arbete och sammanträden,  

✓ kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente,  

✓ kalla ersättare,  

✓ inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i nämnden vid behov är 

beredda,  

✓ inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i nämnden som inte har ett 

arbetsutskott, där individutskott inte räknas som ett arbetsutskott, är beredda,  

✓ se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i nämnden,  

✓ bevaka att nämndens beslut verkställs, 

✓ med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för nämndens verksamhet, effektiviteten i 

densamma samt ta initiativ i dessa frågor,  

✓ främja samverkan mellan nämnden och kommunens övriga nämnder,  

✓ representera vid uppvaktningar, konferenser och sammanträden om inte nämnden bestämt 

annat i ett särskilt fall, 

Härutöver ska kommunstyrelsens ordförande  

✓ ha uppsikt över kommunens hela nämndförvaltning,  

✓ med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och ekonomiska 

intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa frågor,  

✓ främja samverkan mellan kommunstyrelsen, kommunens övriga nämnder och 

kommunfullmäktige. 
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Ordföranden får fatta beslut, på nämndens vägnar, i ärenden som är så brådskande att ärendets 

avgörande inte kan vänta till dess nämnden kan sammankallas. Dessa beslut ska anmälas vid 

nämndens nästkommande sammanträde. 

Presidium 

Nämndernas presidium, med undantag för barn- och utbildningsnämnden, ska bestå av 

ordföranden och vice ordföranden. Barn- och utbildningsnämndens presidium ska bestå av 

ordföranden och förste respektive andre vice ordföranden. Vice ordföranden(-a) ska biträda 

ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet i den mån ordföranden anser att 

det behövs.  

Ersättare för ordföranden och vice ordföranden 

Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett helt sammanträde eller en del av 

ett sammanträde, får nämnden utse en annan ledamot som ersättare för dessa. Tills valet 

förrättats, fullgörs ordförandens uppgifter av den som varit ledamot i nämnden längst tid. Om 

flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den äldste av 

dem. Motsvarande gäller om ordföranden eller vice ordföranden inte kan fullgöra sitt uppdrag 

under en längre tid. Ersättaren ska fullgöra samtliga ordförandens/vice ordförandens 

uppgifter. 

Kommunal- och oppositionsråd 

Efter det att val av kommunstyrelse/nämnd skett utser kommunfullmäktige ett (1) kommunal- 

och ett (1) oppositionsråd. Kommunfullmäktige beslutar om kommunal- och 

oppositionsrådens uppgifter, ansvarsområden och tjänstgöringsgrad.  

Yrkanden 

Efter det att val av kommunstyrelse/nämnd skett utser kommunfullmäktige ett (1) kommunal- 

och ett (1) oppositionsråd. Kommunfullmäktige beslutar om kommunal- och 

oppositionsrådens uppgifter, ansvarsområden och tjänstgöringsgrad. 

Deltagande i beslut 

En ledamot som, där detta är möjligt, avser att avstå från att delta i ett beslut, ska anmäla detta 

till ordföranden innan beslut fattas. En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha 

deltagit i beslutet, om nämnden fattar beslutet med acklamation. 

Justering av protokoll 

Protokollet justeras av ordföranden och en (1) ledamot. Justering kan ske digitalt om 

möjlighet till detta finns i de system som används.  

Nämnden kan, i undantagsfall, besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. 

Den aktuella paragrafen ska, för att det inte ska föreligga några oklarheter om innehållet i 

beslutet, redovisas skriftligt vid sammanträdet och justeras av ordföranden och en (1) 

ledamot. 
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Reservation 

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen ska 

ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren före den tidpunkt som 

har fastställts för justering av protokollet. Motsvarande gäller vid omedelbar justering. 

Med en skriftlig reservation jämställs en reservation som undertecknats och därefter skickats 

per e-post till kommun@osby.se. 

Delgivning 

En nämnd delges genom ordföranden, kommundirektören för kommunstyrelsen, 

förvaltningschefen för annan nämnd, eller annan anställd i enlighet med vad nämnden 

bestämmer. 
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2. Nämndspecifika reglementen  

2.1 Kommunstyrelsen 

Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen (2017:725) gäller 

bestämmelserna i detta reglemente. Kommunstyrelsen ansvarar för i detta reglemente angivna 

uppgifter samt sådana uppgifter som inte lagts på annan nämnd. Härutöver ansvarar 

kommunstyrelsen för de uppgifter som framgår av kommunallagen (2017:725) och annan 

lagstiftning. 

Sammansättning 

Kommunstyrelsen består av tretton (13) ledamöter och tretton (13) ersättare. 

Insynsplats 

Det/De politiska partier som är representerade i kommunfullmäktige men inte i kommun-

styrelsen har möjlighet att utse en namngiven förtroendevald, med namngiven personlig 

ersättare, som endast har närvarorätt när den ordinarie inte har möjlighet att närvara, till en 

s.k. insynsplats i kommunstyrelsen. Det politiska partiet som medges möjlighet till s.k. 

insynsplats i kommunstyrelsen ska meddela val av förtroendevald och dess personliga 

ersättare till kommunstyrelseförvaltningens kanslienhet. 

Närvarorätten för en förtroendevald som utsetts till en s.k. insynsplats i kommunstyrelsen 

gäller inte i ärenden avseende myndighetsutövning mot enskild.  

Förtroendevald som utsetts till en s.k. insynsplats i kommunstyrelsen får delta i 

överläggningarna men inte i besluten. 

Förtroendevald som utsetts till en s.k. insynsplats i kommunstyrelsen har rätt till ersättning för 

förlorad arbetsförtjänst och resekostnader enligt samma regelverk som övriga ledamöter/er-

sättare i kommunstyrelsen. 

Förtroendevald som utsetts till en s.k. insynsplats i kommunstyrelsen har inte rätt till arvode. 

Offentliga sammanträden 

Kommunstyrelsen får besluta att hela eller delar av kommunstyrelsens sammanträden ska vara 

offentliga. 

Kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande, kommundirektören samt 

kommunstyrelsens sekreterare samråder vid beredningen inför respektive sammanträde om 

upplägget av sammanträdet, vilka ärenden som ska vara offentliga, när dessa ärenden ska 

behandlas m.m. 

Det ska informeras på kommunens hemsida om möjligheten att närvara på kommunstyrelsens 

sammanträde. Detta sker främst genom informationen på kallelsens framsida.  

Övriga nämnders sammanträden är inte offentliga.  

Kommunstyrelsens utskott och delegationer 

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

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

ersättare. 

Inom såväl ett utskott, som personaldelegationen väljer kommunstyrelsen för den tid 

kommunstyrelsen beslutar bland utskottets/delegationens ledamöter en ordförande och en vice 

ordförande.  

Om ordföranden i ett utskott/en delegation på grund av sjukdom eller av annat skäl är 

förhindrad att fullgöra sitt uppdrag för längre tid får kommunstyrelsen utse en annan ledamot i 

utskottet/delegationen att som ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter. 

Ersättare ska närvara vid ett utskotts/en delegations sammanträden endast om ledamot är 

förhindrad att tjänstgöra. Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av kommunstyrelsen vid 

valet bestämda ordningen. Om ingen ordning är bestämd, kallas ersättare i den ordning de 

tagits upp i kommunstyrelsens protokoll från valet. 

En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, 

ska snarast underrätta den personliga ersättaren alternativt annan ersättare som står i tur om att 

denne ska tjänstgöra för ledamoten. Ersättare ska tjänstgöra enligt den ordning som 

kommunfullmäktige har bestämt. 

Avgår en ledamot eller en ersättare i ett utskott/en delegation, som inte utsetts vid 

proportionellt val, ska fyllnadsval snarast förrättas. 

Ett utskott/en delegation sammanträder på dag och tid som varje utskott bestämmer. 

Sammanträden ska också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst två (2) 

ledamöter i ett utskott respektive en (1) ledamot i personaldelegationen begär det. 

Ett utskott, respektive personaldelegationen får handlägga ärenden bara när mer än hälften av 

deras respektive ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.  

Vid sammanträde med ett utskott/en delegation ska protokoll föras i de delar där utskottet inte 

enbart bereder ett ärende inför beslut i kommunstyrelsen. 

De ärenden som ska avgöras av kommunstyrelsen i dess helhet bör beredas av ett utskott/en 

delegation om beredning behövs. Ordföranden eller kommundirektören överlämnar sådana 

ärenden till utskottet/delegationen. När ärendet beretts ska utskottet/delegationen lägga fram 

förslag till beslut. I beredningen av ärenden ska även beräknad kostnad och/eller övriga 

ekonomiska konsekvenser av förslaget till beslut framgå. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Kommunstyrelsens arbetsutskott bereder och/eller beslutar i ärenden inom samtliga de av 

kommunstyrelsens ansvarsområden som framgår av detta reglemente, med undantag för vad 

som nedan anges om kommunstyrelsens tillväxtdelegation. 

Kommunstyrelsens individutskott 

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

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

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

och välfärd ansvarar för dessa uppgifter. 

Vid sammanträde med individutskottet ska protokoll föras. 

 

Kommunstyrelsens personaldelegation 

Personaldelegationens ansvarsområde är att fullgöra kommunens uppgifter som arbetsgivare 

och fatta beslut i följande ärendegrupper. 

✓ Styrning av kommunens personalpolitik,  

✓ Tolkning av arvodesregler för förtroendevalda. 

✓ Förhandlingar. 

✓ Fastställa ramar vid årlig löneöversyn. 

✓ Uppföljning av personalekonomisk redovisning. 

✓ Övriga personalfrågor. 

✓ Andra grupper av ärenden där kommunstyrelsen delegerat sin beslutanderätt 

Kommunstyrelsens styrfunktion 

Kommunstyrelsen ska leda kommunens verksamhet genom att utöva en samordnad styrning 

och leda arbetet med att ta fram styrdokument för kommunen. 

Kommunstyrelsens ledningsfunktion 

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan och har ett 

helhetsansvar för kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning.  

Kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och 

ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet.  

Kommundirektören ska bistå kommunstyrelsen i den uppsikt över nämndernas verksamhet 

som styrelsen har enligt kommunallagen (2017:725).  

Kommunstyrelsen ska också ha uppsikt över verksamhet som bedrivs i kommunala företag, 

stiftelser och kommunalförbund. 

I kommunstyrelsens ledningsfunktion ingår att leda och samordna bland annat: 

✓ utvecklingen av den kommunala demokratin,  

✓ kommunens ekonomi-, upphandlings-, HR- och kansliorganisation, 

✓ kommunens miljö- och byggorganisation, 

✓ kommunens räddningstjänstorganisation, 

✓ kommunens informations- och kommunikationsverksamheten,  

✓ näringslivs-, tillväxt- och kommunövergripande utvecklingsfrågor, 

✓ näringslivsfrågor 

✓ kommunens digitala utveckling, 

✓ kommunens personalpolitik,  

✓ ansvara för genomförandet av markpolitiken  

✓ ansvara för att kommunen har en tillfredsställande markberedskap,  

✓ ansvara för mark- och bostadspolitiken, 

✓ ansvara för att bostadsförsörjningen och samhällsbyggandet främjas,  

✓ arbetet med att reformera det kommunala regelbeståndet,  
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✓ den kommunala verksamhetens kvalitet och produktivitet,  

✓ utvecklingen av brukarinflytande,  

administration och verksamhet för rådet för trygghet och hälsa, enligt riktlinjer, antagna av 

kommunstyrelsen den 17 maj 2017, § 98. 

Kommunstyrelsen ansvarar för och fullgör kommunens uppgifter avseende administration och 

samordning av näringslivsrådet. För näringslivsrådet finns av kommunfullmäktige den 15 

februari 2021 § 7, antaget reglemente. 

Kommunstyrelsens uppföljningsfunktion 

Kommunstyrelsen ska följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och 

ekonomiska ställning och fortlöpande i samråd med övriga nämnder följa upp de fastställda 

målen och återrapportera till kommunfullmäktige. För att fullgöra denna uppföljningsfunktion 

ska kommunstyrelsen: 

✓ övervaka att av kommunfullmäktige fastställda kvalitetskrav, mål, riktlinjer, program och 

ekonomi för verksamheten följs upp i nämnderna, 

✓ övervaka att kommunens löpande förvaltning i övrigt sköts lagligt och ekonomiskt, 

✓ följa hur den interna kontrollen sköts i nämnderna, 

✓ två (2) gånger per år rapportera till kommunfullmäktige hur samtliga kommunens 

verksamheter utvecklas mot bakgrund av fastlagda mål och hur den ekonomiska 

ställningen är under budgetåret, 

✓ en (1) gång per år rapportera till kommunfullmäktige om kommunens avtalssamverkan 

enligt 9 kap. 37 § KL eller annan lag eller författning, 

✓ inom ramen för sin uppsiktsplikt övervaka att verksamheter som bedrivs av privata utförare 

kontrolleras och följs upp i enlighet med lag, avtal och av kommunfullmäktige fastställda 

program och direktiv, 

✓ senast den 1 april årligen lämna kommunfullmäktige en redovisning över beredningen av 

motioner som väckts i kommunfullmäktige och som inte slutligt handlagts av 

kommunfullmäktige,  

✓ följa upp att nämnderna driver sina verksamheter inom av beslutad budgetram, och vid 

avvikelse kräva in åtgärdsplan för att nå beslutad budgetram. 

 

Kommunstyrelsens övergripande uppgifter 

Kommunstyrelsen ska:  

✓ Leda arbetet med och samordna utformningen av övergripande och strategiska mål, 

riktlinjer och ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten samt göra 

framställningar i målfrågor som inte är förbehållen annan nämnd. 

✓ Utöva uppsikt över övriga nämnders beslut. 

✓ Ha uppsikt över sådan avtalssamverkan som sker enligt 9 kap. 37 § KL. 

✓ Ha ett övergripande ansvar för interna säkerhetsfrågor i kommunen. 

✓ Ha hand om kommunens personaladministrativa system, ekonomisystem, dokument- och 

ärendehanteringssystem, e-postsystem, IT-system, kommunikationssystem, ska-

derapporteringssystem, passersystem och förtroendemannaregister. 

✓ Anställa kommundirektör och besluta om instruktion för denne. 
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✓ Hos kommunfullmäktige, övriga nämnder och andra myndigheter göra de framställningar 

som behövs. 

✓ Kontinuerligt följa verksamheten i övriga nämnder. 

✓ Ansvara för utformning och utveckling av kommunens system för intern kontroll i enlighet 

med vad kommunfullmäktige särskilt beslutar. 

✓ Ansvara för samordningsträffar med nämndpresidierna och förvaltningscheferna. 

✓ Upprätta förslag till program med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter 

som utförs av privata utförare. 

✓ Bereda eller yttra sig i ärenden som handläggas av kommunfullmäktige i enlighet med 6 

kap. 13 § KL. 

✓ Verkställa kommunfullmäktiges beslut, om kommunfullmäktige inte beslutat annat. 

Om kommunfullmäktige inte har beslutat något annat, avgör kommunstyrelsen hur de ärenden 

som kommunfullmäktige ska handlägga ska beredas. Kommunstyrelsen får uppdra åt en 

förtroendevald eller en anställd att besluta om remiss av sådana ärenden. 

Kommunstyrelsens uppgifter inom socialtjänst, arbetsmarknad och utbildning 

Kommunstyrelsen ansvarar för och fullgör kommunens uppgifter via individutskottet enligt  

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

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

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

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

Yrkeshögskola 

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

aktivitetsansvar.  

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

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

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

områden) 

✓ ärenden om ekonomiskt bistånd, enligt socialtjänstlagen (2001:453), för ensamkommande 

barn, som bor i stödboende, 

✓ ärenden om utslussning och/eller stöd efter avslutad placering för ensamkommande barn 

som fyllt arton (18) år. 

✓ lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, som ännu inte fyllt tjugotvå 

(22) år, och annan lag eller författning inom området, och 

✓ kommunens verksamhet inom det familjerättsliga området 

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

området. 

✓ ansvarar för och fullgör kommunens uppgifter avseende ensamkommande barn enligt såväl 

lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. som annan lag eller författning 

inom området. 

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

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

aktualiseras med anledning härav, 
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✓ sysselsättningsbefrämjande åtgärder och de uppgifter som kan aktualiseras i anledning 

härav, 

✓ budget- och skuldrådgivning, 

✓ dödsboanmälan enligt ärvdabalken (1958:637) och annan lag eller författning inom 

området, 

✓ ansvara för namnsättning av egna verksamhetslokaler.  

 

Kommunstyrelsens uppgifter inom området skydd mot olyckor 

Kommunstyrelsen ska fullgöra kommunens uppgifter enligt lagen (2003:778) om skydd mot 

olyckor och förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor och därmed ansvara för frågor i 

kommunen beträffande åtgärder för att förebygga/ begränsa omfattningen av brand och andra 

olyckor, utan att räddningschefens ansvar enligt 3 kap. 16 § lagen (2003:778) om skydd mot 

olyckor inskränks. 

Kommunstyrelsen ska, om inte denna uppgift lagts på annan nämnd, ansvara för och fullgöra 

kommunens uppgifter avseende prövning och tillsyn enligt  

✓ lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor, 

✓ förordningen (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor, 

✓ lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga 

kemikalieolyckor, 

✓ förordningen (2015:236) om åtgärder att förebygga och begränsa följderna av allvarliga 

kemikalieolyckor, 

✓ förordningen (2016:986) om avgifter för tillsyn av åtgärder för att förebygga och begränsa 

följderna av allvarliga kemikalieolyckor. 

Kommunstyrelsens övriga uppgifter 

Företag och stiftelser 

Kommunstyrelsen ska: 

✓ Ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag och stiftelser som kommunen helt 

eller delvis äger eller annars har intresse i, främst avseende ändamål, ekonomi och 

efterlevnad av uppställda direktiv samt övriga förhållanden av betydelse för kommunen. 

✓ Ansvara för att beslut om ägardirektiv till företagen fattas och kontinuerligt hålls 

uppdaterade. 

✓ Ansvara för regelbundna möten mellan kommunstyrelsen och företags-

/stiftelseledningarna. 

✓ Löpande vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som anges i 10 kap 2–6 

§§ KL är uppfyllda avseende de företag och stiftelser kommunen äger eller har intresse i. 

✓ Årligen, senast den 30 april, i beslut pröva om den verksamhet som bedrivits i de 

aktiebolag som kommunen helt eller delvis äger under föregående kalenderår har varit 

förenlig med det fastställda ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 

befogenheterna. Beslutet ska snarast därefter anmälas till kommunfullmäktige. Anser 

kommunstyrelsen att brister förelegat ska kommunstyrelsen samtidigt med att beslutet 

anmäls till kommunfullmäktige lämna förslag till kommunfullmäktige om nödvändiga 

åtgärder. 
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✓ Utse ombud till och lämna uppdrag till ombudet samt i övrigt tillvarata kommunens 

intressen vid bolags-/föreningsstämmor och andra likartade sammanträden i de företag där 

kommunen är hel- eller delägare. 

✓ I den mån kommunens inflytande möjliggör det även samordna verksamheterna i företag 

där kommunen är delägare men inte utövar bestämmande inflytande, med övriga 

kommunala verksamheter. 

Kommunfullmäktige ska dock alltid besluta i ärenden avseende. 

✓ KL 3 kap 16 - 19 §§. 

✓ Mål och riktlinjer för verksamheten. 

✓ Kapitaltillskott. 

✓ Grunderna för ekonomiska förmåner till styrelseledamöter, revisorer och ersättare. 

✓ Ansvarsfrihet om revisor inte tillstyrkt sådan. 

✓ Förvärv eller bildande av dotterföretag eller annat företagsengagemang. 

✓ Frivillig likvidation. 

✓ Fusion och fission av företag. 

✓ Försäljning av företag, eller del av företag, eller sådant företags rörelse. 

Kommunalförbund 

Kommunstyrelsen ska ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i sådana 

kommunalförbund som kommunen är medlem i. 

Kommunstyrelsens ekonomi- och medelsförvaltning 

Kommunstyrelsen ska fullgöra följande uppgifter avseende ekonomi- och medelförvaltning. 

✓ Ansvara för kommunens medelsförvaltning och följa av kommunfullmäktige fastställda 

riktlinjer för denna. Medelsförvaltningen omfattar placering och upplåning av medel. I 

uppgiften ingår även att bevaka att kommunens intäkter kommer in, att betalningar görs i 

tid samt vidta de åtgärder som behövs för indrivning av förfallna fordringar. 

✓ Ansvara för kommunens övriga ekonomiska förvaltning. Denna förvaltning omfattar 

underhåll och förvaltning kommunens fasta och lösa egendom, se till att kommunens 

försäkringsbehov är tillgodosett samt kommunens egen donationsförvaltning och, efter 

samtycke från annan nämnd, placera sådana medel som ingår i donation som förvaltas av 

den nämnden. 

✓ Upprätta förslag till budget i enlighet med KL. 

✓ Se till att bokföring och redovisning sker i enlighet med lagen (1997:614) om kommunal 

redovisning. 

✓ Upprätta årsredovisning och delårsrapport i enlighet med lagen (1997:614) om kommunal 

redovisning. 

✓ I enlighet med av kommunfullmäktige fastställda särskilda riktlinjer förvalta medel som 

avsatts till pensionsförpliktelser. 

✓ Överenskommelsen om fortsatt finansiering av överlåtna uppgifter enligt lag (1997:736) 

om färdtjänst och lag (1997:735) om riksfärdtjänst. 
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Delegering från kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen är kommunal tillstånds- och registreringsmyndighet enligt spellagen 

(2018:1138) och har rätt att besluta om avgifter/taxa i ärenden om licens, tillstånd, 

registrering och tillsyn enligt denna lag. 

Kommunstyrelsen beslutar i följande grupper av ärenden, 

✓ ta upp lån inom de beloppsramar och riktlinjer som kommunfullmäktige fastställer, 

✓ lämna borgen inom de beloppsramar och riktlinjer som kommunfullmäktige fastställer, 

✓ på begäran av annan nämnd omfördela medel som anslagits till nämnden inom den 

budgeterade verksamhetsvolymen och av kommunfullmäktige fastställd beloppsram och 

andra riktlinjer, 

✓ ansvara för och fullgöra kommunens uppgifter enligt lagen (1997:736) om färdtjänst och 

lagen (1997:735) om riksfärdtjänst, 

✓ ansvara för och fullgöra kommunens uppgifter enligt lagen (2003:778) om skydd mot 

olyckor och förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor, 

✓ tillstånd att använda kommunens vapen, 

✓ avge yttrande och besluta i ärende som inte är av principiell betydelse för den kommunala 

självstyrelsen om angivet slutdatum för yttrande/beslut inte medger att ärendet behandlas 

på sammanträde med kommunfullmäktige, 

✓ anta prislista för räddningstjänstens externa tjänster, såsom insatser av personal, tjänster, 

transporter, tillstånd, uthyrning av materiel m.m.  

✓ ansvara för namnsättning av egna verksamhetslokaler. 

Personalpolitiken 

Kommunstyrelsen ska ha hand om sådana frågor som rör förhållandet mellan kommunen som 

arbetsgivare och dess arbetstagare och ska bland annat. 

✓ Med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal reglera förhållandet mellan 

kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare. 

✓ Förhandla på kommunens vägnar enligt lagstiftning om förhandlingsrätt utom vad avser 11 

- 14 och 38 §§ lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet inom andra nämnders 

verksamhetsområden. 

✓ Avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra bestämmelser avseende 

förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare. 

✓ Besluta om stridsåtgärd. 

✓ Lämna uppdrag enligt 6 kap. 3 § lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter. 

Krig, krigsfara, krisledning och höjd beredskap 

Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens uppgifter enligt lagen (2006:544) om kommuners 

och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap 

samt lagen (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap. 

Krisledningsnämndens verksamhet regleras i detta reglemente under punkten 2.2 

Krisledningsnämnden och nämnden har enligt detta reglemente rätt att överta beslutanderätt 

från kommunens övriga nämnder i den utsträckning som nämnden anser det nödvändigt i den 

uppkomna krisen. 
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Kommunstyrelsen har, enligt 11 § hemvärnsförordningen (1997:146), rätt att utse minst en (1) 

ledamot i ett hemvärnsråd som organiseras inom kommunen. 

Föreskrifter om den kommunala organisationen under krig och krigsfara finns i lagen 

(1988:97) om förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna 

under krig eller krigsfara m.m. 

Arbetslöshetsnämnd 

Kommunstyrelsen är arbetslöshetsnämnd enligt lagen (1944:475) om arbetslöshetsnämnd. 

Arkivmyndighet 

Kommunstyrelsen är arkivmyndighet. Närmare föreskrifter om arkivvården finns i av 

kommunfullmäktige antaget arkivreglemente. 

Webbaserad anslagstavla och webbplats 

Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens webbaserade anslagstavla. 

Kommunstyrelsen samordnar innehållet i och ansvarar för kommunens externa och interna 

webbplats. 

Författningssamling 

Kommunstyrelsen ansvarar för att uppdatera den kommunala författningssamlingen såväl 

avseende föreskrifter enligt 8 kap. 13 § KL som andra typer av dokument och ser till att denna 

hålls tillgänglig i lagstadgad form. Enligt detta reglemente ansvarar nämnderna dels för att 

beslut och föreskrifter inom det egna ansvarsområdet kungörs enligt gällande bestämmelser, 

dels för att kommunstyrelsen underrättas om ändringen och dess innehåll så snart en 

uppdatering av den kommunala författningssamlingen bedöms nödvändig. 

Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter m.m. 

Kommunstyrelsen och nämnderna ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna 

ansvarsområdet kungörs enligt gällande bestämmelser.  

Nämnderna ska underrätta kommunstyrelsen om ändringen och dess innehåll så snart en 

uppdatering av den kommunala författningssamlingen bedöms nödvändig. 
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2.2 Krisledningsnämnden 

Utöver vad som föreskrivs om krisledningsnämnd i lagen (2006:544) om kommuners och 

landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid gäller bestämmelserna i 

KL och detta reglemente. 

Sammansättning 

Krisledningsnämnden består av fem (5) ledamöter och fem (5) ersättare. Ledamöter 

respektive ersättare är samma personer som är ledamöter respektive ersättare i 

kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Krisledningsnämndens administration hanteras av kommunstyrelseförvaltningen. 

Krisledningsnämndens uppgifter 

Krisledningsnämnden är kommunens ledningsfunktion under extraordinära händelser i 

fredstid. Med en extraordinär händelse avses en händelse som avviker från det normala, 

innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga 

samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av en kommun. 

Krisledningsnämnden ska se till att kommunens verksamhet/-er bedrivs i enlighet med de 

ramar och det styrdokument som kommunfullmäktige har antagit för kommunens arbete med 

krisberedskap, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning samt bestämmelser i detta 

reglemente. 

Vid en extraordinär händelse har krisledningsnämnden rätt att ta i anspråk de 

förvaltningsresurser som den begär. Dock ska nämnden se till att samhällsviktig verksamhet 

bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige beslutat, de föreskrifter 

som kan finnas i lag eller annan författning samt bestämmelser i detta reglemente. 

Krisledningsnämnden ska tillse att kommunen under en extraordinär händelse ska kunna stå 

värd för en inriktnings- och samordningsfunktion (ISF), kunna ta fram en samlad lägesbild 

och verka för att information till allmänheten samordnas. 

Inkallande av krisledningsnämnden 

Ordförande eller, om ordföranden har förhinder, vice ordföranden ska bedöma/besluta om när 

en extraordinär händelse föreligger och då kalla in nämnden. 

Om så behövs, innan krisledningsnämnden har samlats, får ordförande eller, om ordföranden 

har förhinder, vice ordföranden, fatta nödvändiga beslut som därefter snarast ska anmälas till 

nämnden. 

Övertagande av övriga nämnders verksamhet 

När krisledningsnämnden är i funktion får den besluta att överta en annan nämnds 

verksamheter och därmed fatta beslut i den utsträckning det är nödvändigt med hänsyn till den 

extraordinära händelsens omfattning. Beslutet ska anmälas till närmast följande 

kommunfullmäktigesammanträde.  

De händelser som kan hanteras inom ordinarie organisation/verksamhet ska hanteras i denna 

och därmed inte övertas. 
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För krisledningsnämndens eventuella utlämnande av information, gäller den sekretess som 

skulle ha gällt i den ordinarie nämndorganisationen. 

Den som deltar eller har deltagit i en kommuns verksamhet med beredskap för eller åtgärder 

under extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap har tystnadsplikt enligt 7 kap 1 § 

lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära 

händelser i fredstid och höjd beredskap samt, i förekommande fall, enligt 15 kap. 2 § eller 18 

kap. 13 § i Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 

Bistånd mellan kommuner och mellan kommuner och landsting 

Kommunen får på begäran lämna hjälp till andra kommuner och landsting som drabbats av en 

extraordinär händelse i fredstid samt bistå annan kommun eller annat landsting med hälso- 

och sjukvårdsresurser vid extraordinär händelse i omfattning enligt hälso- och sjukvårdslagen 

(1982:736). Om bistånd har lämnats har kommunen rätt till skälig ersättning av den andra 

kommunen eller landstinget. 

När en enskild persons vistelse i en kommun är föranledd av en extraordinär händelse, har 

vistelsekommunen rätt till ersättning från den kommun som drabbats av den extraordinära 

händelsen. 

Krisledningsnämnden får fatta beslut, enligt 4 kap 3 § lagen (2006:544) om kommuners och 

landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, om att 

lämna begränsat ekonomiskt stöd till enskild. 

Avveckling/upphörande av verksamhet 

Kommunstyrelsen får, när krisledningsnämndens verksamhet som är föranledd av den 

extraordinära händelsen inte längre behövs, besluta att verksamheten skall upphöra. Om 

kommunstyrelsen fattar ett sådant beslut återgår de verksamhetsområden som 

krisledningsnämnden har övertagit till ordinarie nämnd.  

Ett beslut om att krisledningsnämndens verksamhet skall upphöra kan även fattas av 

kommunfullmäktige. 

Efter det att krisledningsnämnden varit inkallad ska en skriftlig redovisning av 

händelseförlopp, kostnader samt utvärdering lämnas till kommunfullmäktige så snart som 

möjligt. 

Kommunfullmäktige beslutar om en nämnd, genom krisledningsnämndens övertagande av 

nämndens beslutanderätt, ska kompenseras för oförutsedda kostnader vilka uppstått genom 

beslut av krisledningsnämnden. 

Rapportering och uppföljning 

Krisledningsnämndens beslut skall anmälas vid närmast följande 

kommunfullmäktigesammanträde. 

Krisledningsnämnden ska vid en extraordinär händelse ge länsstyrelsen, eller annan 

myndighet som regeringen bestämmer, lägesrapporter och information om händelseut-

vecklingen, tillståndet och den förväntade utvecklingen samt om vidtagna och planerade 

åtgärder. 
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2.3 Barn- och utbildningsnämnden 

Sammansättning 

Barn- och utbildningsnämnden består av nio (9) ledamöter och (9) ersättare. 

Utskott 

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

ledamöter och fyra (4) ersättare. 

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

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

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

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

utskottets ledamöter en ordförande och en vice ordförande.  

Om ordföranden i ett utskott på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att fullgöra 

sitt uppdrag för längre tid får barn- och utbildningsnämnden utse en annan ledamot i utskottet 

att som ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter. 

Ersättare ska närvara vid ett utskotts sammanträden endast om ledamot är förhindrad att 

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

valet bestämda ordningen. Om ingen ordning är bestämd, kallas ersättare i den ordning de 

tagits upp i barn- och utbildningsnämndens protokoll från valet. 

En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, 

ska snarast underrätta den personliga ersättaren alternativt annan ersättare som står i tur om att 

denne ska tjänstgöra för ledamoten. Ersättare ska tjänstgöra enligt den ordning som kommun-

fullmäktige har bestämt. 

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

ska fyllnadsval snarast förrättas. 

Ett utskott sammanträder på dag och tid som varje utskott bestämmer. Sammanträden ska 

också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst två (2) ledamöter i ett utskott 

begär det. 

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till ett utskotts sammanträde. Kallelsen ska 

innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet samt uppgift om de ärenden som ska 

behandlas. Alla handlingar avseende ett utskott hanteras digitalt och distribueras endast 

digitalt till ledamöter och ersättare i utskottet. 

I undantagsfall, efter beslut av ordföranden i varje särskilt fall, får handlingar distribueras på 

annat sätt. 

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

Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.  

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

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

ordförande, ska beredas. Nämnden kan dock i vissa fall godkänna att ärenden tas upp på 

dagordningen utan att det har beretts om ärendet är av brådskande karaktär, men inte så 

brådskande att ordföranden behöver ta det på delegation.  

 

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

konsekvenser av förslaget till beslut framgå. 

Barn- och utbildningsnämndens verksamhet 

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för och fullgör kommunens uppgifter enligt  

✓ skollagen (2010:800) och annan lag eller författning inom området för skolformerna  

förskola, grundskola, grundsärskola, specialskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, samt 

fritidshem och pedagogisk omsorg, 

✓ ansvara för namnsättning av egna verksamhetslokaler.  

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för och fullgör, i förekommande fall, kommunens 

uppgifter avseende  

✓ den kommunala musikskolan.  

✓ bidrag och stöd till föreningslivet, i enlighet med de riktlinjer kommunfullmäktige 

fastställt. 
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2.4 Miljö- och byggnämnden 

Sammansättning 

Miljö- och byggnämnden består av fem (5) ledamöter och fem (5) ersättare. 

Miljö- och byggnämndens verksamhet 

Miljö- och byggnämnden ansvarar för och fullgör kommunens uppgifter enligt såväl plan- och 

bygglagen (2010:900), med undantag för planläggning av mark och vatten, miljöbalken 

(1998:808), som annan lag eller författning inom plan- och byggområdet och/eller miljö- och 

hälsoskyddsområdet. 

Miljö- och byggnämnden ska, om inte denna uppgift lagts på annan nämnd, ansvara för och 

fullgöra kommunens uppgifter avseende prövning och tillsyn enligt följande lagstiftning 

✓ lagen (2006:1570) om skydd mot internationella hot mot människors hälsa, 

✓ lagen (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning, 

✓ smittskyddslagen (2004:168), 

✓ strålskyddslagen (2018:396), 

✓ livsmedelslagen (2006:804), 

✓ alkohollagen (2010:1622), 

✓ lag om tobak och liknande produkter (2018:2088),  

✓ lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel, 

✓ livsmedelslagen (2006:804), 

✓ lagen (2014:799) om sprängämnesprekursorer. 

samt övriga till respektive område hörande författningar och förordningar. 

Miljö- och byggnämnden ska ansvara för och fullgöra kommunens uppgifter enligt lagen 

(2018:222) om bostadsanpassningsbidrag. 

Miljö- och byggnämnden ska ansvara för och fullgöra kommunens myndighetsansvar i 

renhållningsfrågor enligt 15 kap miljöbalken (1998:808).  

 

Miljö- och byggnämnden ska i övrigt ansvara för och fullgöra kommunens uppgifter avseende 

prövning av ansökningar om tillåtelse, tillstånd, dispens och/eller undantag från av kommun-

fullmäktige antagen och vid varje tidpunkt gällande renhållningsordning. 

 

Miljö- och byggnämnden ska för de ärenden som nämnden ansvarar för även besluta om: 

✓ Namnsättning av egna verksamhetslokaler. 

Miljö- och byggnämnden omfattas inte av den ändrade politiska organisationen från den 1 

januari 2020 till och med 31 december 2020. Därför förblir nämndens politiska organisation 

oförändrad.   
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2.5 Samhällsbyggnadsnämnden 

Sammansättning 

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

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

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

Utskott 

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

och tre (3) ersättare.  

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

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

ekonomiska konsekvenser av förslaget till beslut framgå.  

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

en ordförande och en vice ordförande.  

Om ordföranden i ett utskott på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att fullgöra 

sitt uppdrag för längre tid får nämnden utse en annan ledamot i utskottet att som ersättare för 

ordföranden fullgöra dennes uppgifter. 

Ersättare ska närvara vid ett utskotts sammanträden endast om ledamot är förhindrad att 

tjänstgöra. Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av nämnden vid valet bestämda 

ordningen. Om ingen ordning är bestämd, kallas ersättare i den ordning de tagits upp i 

nämndens protokoll från valet. 

En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, 

ska snarast underrätta den personliga ersättaren alternativt annan ersättare som står i tur om att 

denne ska tjänstgöra för ledamoten. Ersättare ska tjänstgöra enligt den i ordning som 

kommunfullmäktige har bestämt.  

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

fyllnadsval snarast förrättas.  

Ett utskott sammanträder på dag och tid som varje utskott bestämmer. Sammanträden ska 

också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst två (2) ledamöter i ett utskott 

begär det. 

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till ett utskotts sammanträde. Kallelse ska 

innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet samt uppgift om de ärenden som ska 

behandlas. Alla handlingar avseende ett utskott hanteras digitalt och distribueras endast 

digitalt till ledamöter och ersättare i utskottet.  

I undantagsfall, efter beslut av ordföranden i varje särskilt fall, får handlingar distribueras på 

annat sätt.  

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

Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. 

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

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

ordförande, ska beredas av utskottet. Nämnden kan dock i vissa fall godkänna att ärenden tas 

upp på dagordningen utan att det har beretts om ärendet är av brådskande karaktär, men inte 

så brådskande att ordföranden behöver ta det på delegation.  

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

konsekvenser av förslaget till beslut framgå. 

Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet 

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för och fullgör kommunens uppgifter enligt  

✓ lagen (1978:234) om nämnder för vissa trafikfrågor, 

✓ kamerabevakningslagen (2018:1200),  

✓ lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall, 

✓ lagen (2006:378) om lägenhetsregister. 

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för och fullgör, i förekommande fall, kommunens 

uppgifter avseende, 

✓ fastighets- och lokalförvaltning, 

✓ lokalförsörjning,  

✓ utarrendera, hyra ut eller på annat sätt upplåta kommunen tillhörig fast egendom, 

✓ köp, försäljning och byte av fast egendom samt avtal om fastighetsreglering, allt inom av 

kommunfullmäktige fastställd kostnadsram och andra riktlinjer beträffande belopp och 

villkor i övrigt, 

✓ extern förhyrning av lokaler/fastigheter för kommunens behov, 

✓ driften av kommunens anläggningar, lokaler, gator, vägar, parker och allmänna platser, 

✓ den interna kost- och lokalvårdfunktionen i den omfattning som efterfrågas internt av 

kommunens verksamheter, 

✓ ärenden enligt plan- och bygglagen (2010:900) avseende den kommunala planläggningen 

av hur mark och vatten ska användas och markens lämplighet för bebyggelse och 

bebyggelsens utformning, samt översikts- och detaljplanefrågor och de uppgifter som kan 

aktualiseras i anledning härav, 

✓ ärenden om gatukostnad enligt 6 kap 24 och 25 §§ plan- och bygglagen (2010:900), 

✓ lokaler och anläggningar inom kultur- och fritidsområdet som bibliotek, simhall, ishall och 

fritidsgård, 

✓ mätnings-, kart- och GIS-verksamhet. 

✓ Kost till barn och ungdomar i förskola, grundskola och gymnasium. 

✓ Kost till äldre på särskilda boende och i ordinärt boende. Avgift tas ut för kost till äldre 

enligt taxa som beslutats av kommunfullmäktige efter förslag från 

Samhällsbyggnadsnämnden. Innan större taxehöjningar görs bör samråd ske med Hälsa 

och omsorgsnämnden. 

✓ Lokalvård 

✓ Passersystem 

✓ Fordonsansvar för kommunens fordon med undantag för räddningstjänstens 

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

uppgifter avseende, 

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

✓ tillväxtfrågor och företagslotsning 

✓ miljöstrategiska och ekologiska frågor och de uppgifter som kan aktualiseras i anledning 

härav, 

✓ energi- och klimatfrågor, 

✓ energirådgivning, 

✓ upplåtelse av allmän plats, 

✓ allmänna lokala ordningsföreskrifter, 

✓ lokala föreskrifter för gaturenhållning och skyltning, 

✓ lokala och regionala kommunikationer och trafikförsörjning, 

✓ handläggning och beredning av renhållnings- och avfallstaxa inför kommunfullmäktiges 

beslut. 

✓ Adressättning av gator, vägar, torg, parker, kvarter och motsvarande samt kommunens 

institutioner och anläggningar, enligt 10-11 §§ lagen (2006:378) om lägenhetsregister. 

✓ Namnsättning av gator, vägar, torg, parker, kvarter och motsvarande. 

✓ Namnsättning av egna verksamhetslokaler. 

Samhällsbyggnadsnämnden ska vara kommunens beställarfunktion/kontakt gentemot de 

delägda aktiebolagen Skåne Blekinge Vattentjänst AB och Östra Göinge Renhållnings AB. 

Delegering från kommunfullmäktige 

Samhällsbyggnadsnämnden fullgör kommunens uppgifter som huvudman enligt lagen 

(1998:814) om gaturenhållning och skyltning. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar i följande grupper av ärenden 

✓ antagande av planer enligt plan- och bygglagen (2010:900) som utarbetats enligt 

standardförfarande och inte är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, 

✓ ansökan om förrättning för exploateringssamverkan,  

✓ ansökan om förrättning enligt fastighetsbildningslagen (1970:988) eller anläggningslagen 

(1973:1149) som behövs för att mark och vatten ska kunna användas för bebyggelse på ett 

ändamålsenligt sätt,  

✓ namn- och adressättning av gator, vägar, torg, parker, kvarter och motsvarande samt 

kommunens institutioner och anläggningar, enligt 10-11 §§ lagen (2006:378) om 

lägenhetsregister. 

✓ Namnsättning av gator, vägar, torg, parker, kvarter och motsvarande. 

✓ Namnsättning av egna verksamhetslokaler. 
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2.6 Hälsa- och omsorgsnämnden 

Sammansättning 

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

(Ärende)beredning och individutskott 

Hälsa- och omsorgsnämnden ska endast ha (ärende)beredning inför nämndens sammanträden. 

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

likställas till ett arbetsutskott. 

 

Följande deltagare ska vara med på beredningarna: 

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

✓ En av nämnden vald representant från Sverigedemokraterna, 

✓ Verksamhetsansvarig, 

✓ Nämndens sekreterare eller annan sekreterare från kanslienheten, 

Den eller de tjänsteman (tjänstemän) som ordförande, i mån av tid i samråd med vice 

ordförande, finner lämplig för att diskutera de frågor som kommer upp på beredningen. 

Individutskottet ska ha fyra (4) ledamöter och fyra (4) ersättare. 

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

konsekvenser av förslaget till beslut framgå. 

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

en ordförande och en vice ordförande. 

Om ordföranden i individutskott på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att 

fullgöra sitt uppdrag för längre tid får nämnden utse en annan ledamot i utskottet att som 

ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter. 

Ersättare ska närvara vid individutskottets sammanträden endast om ledamot är förhindrad att 

tjänstgöra. Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av nämnden vid valet bestämda 

ordningen. Om ingen ordning är bestämd, kallas ersättare i den ordning de tagits upp i 

nämndens protokoll från valet av individutskottsförtroendevalda. 

En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, 

ska snarast underrätta den personliga ersättaren alternativt annan ersättare som står i tur om att 

denne ska tjänstgöra för ledamoten. Ersättare ska tjänstgöra enligt den ordning som 

kommunfullmäktige har bestämt. 

Avgår en ledamot eller en ersättare i arbetsutskottet, som inte utsetts vid proportionellt val, 

ska fyllnadsval snarast förrättas. 

Individutskottet sammanträder på dag och tid som utskottet bestämmer. Sammanträden ska 

också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst två (2) ledamöter i utskottet 

begär det. 
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Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till individutskottets sammanträde. Kallelsen 

ska innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet samt uppgift om de ärenden som ska 

behandlas. Alla handlingar avseende utskottet hanteras digitalt och distribueras endast digitalt 

till ledamöter och ersättare i utskottet. 

I undantagsfall, efter beslut av ordföranden i varje särskilt fall, får handlingar distribueras på 

annat sätt. 

Individutskottet får handlägga ärenden bara när mer än hälften av deras ledamöter är 

närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.  

Vid sammanträde med individutskottet ska protokoll föras. 

Samtliga ärenden som anmälts inför ett nämndssammanträde, och som har godkänts av 

ordförande, ska beredas. Nämnden kan dock i vissa fall godkänna att ärenden tas upp på 

dagordningen utan att det har beretts om ärendet är av brådskande karaktär, men inte så 

brådskande att ordföranden behöver ta det på delegation.  

 

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

konsekvenser av förslaget till beslut framgå. 

Hälsa- och omsorgsnämndens verksamhet 

Hälsa- och omsorgsnämnden ansvarar för och fullgör kommunens uppgifter  

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

äldreomsorg och socialpsykiatri för vuxna över 18 år2.  

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

området i kommunens särskilda boenden, personer med funktionsvariationer samt för 

personer som bor i ordinärt boende, s.k. hemsjukvård.  

✓ enligt såväl lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade som annan 

lag eller författning inom området. 

✓ enligt lagen (2017:372) om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården. 

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

uppgifter avseende 

✓ POSOM 

✓ Namnsättning av egna verksamhetslokaler. 

Hälsa- och omsorgsnämnden ansvarar för och fullgör kommunens uppgifter avseende 

administration och samordning av det kommunala pensionärsrådets och rådet för personer 

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

den 11 mars 2019, § 16 respektive den 11 februari 2019, § 17, antagna reglementen.  

 
2 Med undantag för lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, som ännu inte fyllt tjugotvå 

(22) år, och annan lag eller författning inom området. 
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2.7 Valnämnden 

Utöver vad som föreskrivs i KL och vallagen (2005:837) gäller bestämmelserna i detta 

reglemente. 

Sammansättning 

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

Valnämndens verksamhet 

Valnämnden ska fullgöra de uppgifter som ankommer på en valnämnd samt ansvara för 

genomförande av val eller folkomröstning enligt vallagen (2005:837), folkomröstningslagen 

(1979:369) samt lagen (1994:692) om kommunala folkomröstningar. 

Valnämnden ansvarar för översyn av kommunens indelning i valdistrikt och ska fortlöpande 

följa upp och föreslå eventuella förändringar i kommunens indelning i valdistrikt. 

Valnämnden ansvarar för att det finns lämpliga vallokaler.  

Valnämnden svarar för information om sin verksamhet. 

Valnämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden inom 

sitt verksamhetsområde. 

Delegering från kommunfullmäktige 

Valnämnden beslutar i följande grupper av ärenden. 

✓ förhyrning av vallokaler,  

✓ rekrytering av och ersättning till röstmottagare till såväl förtidsröstning som valdag eller 

motsvarande, 

✓ upphandling av de varor och/eller tjänster som kan behövas för fullgörande av nämndens 

skyldigheter i samband med allmänna val och folkomröstningar inom kommunen. 
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Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen 

Förslag till kommunstyrelsens arbetsutskott

- Vid förvaltningschefen/skolchefen på Arbete och välfärdsförvaltningens frånvaro 
delegeras den beslutanderätt som denne enligt Kommunstyrelsens 
delegationsordning har till i följande ordning:

A Verksamhetsutvecklare Pål Cederqvist

B Enhetschef Mariana Möller

C Enhetschef Carina Alpar

- Vid frånvaro av enhetschef för myndighet Barn och familj inom Arbete och 
välfärdsförvaltningens delegeras den beslutanderätt som denne enligt 
Kommunstyrelsens delegationsordning har till förste socialsekreterare Lisa 
Widbom.

- Ovanstående beslut läggs till i kommunstyrelsens delegationsordning för 
förtydligande och gäller från och med att beslutet antas.

- Övriga ändringar i delegationsordningen är markerade med gult/gult och 
överstruket. 

- Samtliga ändringar enligt förslag daterad 2021-03-30 godkänns och antas.

Barnkonsekvensanalys

Ärendet berör ej barn. 

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

För att säkerställa bemanning av ansvarig tjänsteperson krävs en delegation av 
beslutanderätten för förvaltningschef tillika skolchef för vuxenutbildningen samt för 
enhetschef inom myndigheten barn och familj. 

Övriga ändringar handlar om justeringar i delegationsordningen och tillägg avseende 
kommundirektörens samt förvaltningschefernas befogenhet som sedan finns i reglemente 
och instruktion för kommundirektör men behöver även tydliggöras i delegationsordningen 
så att det syns att dokumenten hänger ihop. 

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse ”Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning, delegering av 
beslutanderätt och övriga förtydliganden”, daterad 2021-03-30, från kanslichef Amra 
Eljami och administrativ chef Johanna Lindhe. 

Förslag till kommunstyrelsens delegationsordning, daterad 2021-03-30.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsen
Kommunjurist, Christian Sonesson
Förvaltningschef, Emma Frostensson
Kanslichef, Amra Eljami

Johanna Lindhe Amra Eljami 
Administrativ chef Kanslichef 
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 Allmänt om delegering av beslutanderätt 
 (6 kap. 37–42 §§ kommunallagen (KL)) 

 Vad innebär delegering? 
Delegering innebär att beslutanderätten, i ett visst ärende eller i en ärendegrupp, 

flyttas över från nämnden till ett utskott, till en ledamot eller ersättare eller till en 

anställd hos kommunen (=delegaten). Delegaten träder helt in i nämndens ställe. 

Ett beslut av delegaten ses som ett beslut av nämnden och kan överklagas genom 

laglighetsprövning. Nämnden kan inte ändra delegatens beslut, men kan när som 

helst återkalla ett delegeringsuppdrag. Nämnden kan också föregripa ett beslut 

genom att överta beslutanderätten och själv och fatta beslut. Motsvarande gäller 

om en förvaltningschef vidaredelegerat sin beslutanderätt i enlighet med vad som 

anges nedan under rubriken ”Vidaredelegation” 

 

 Syftet med delegering av beslutanderätt 
Syftet med att delegera beslutanderätten är dels att avlasta kommunstyrelsen 

rutinärenden och på så sätt skapa utrymme för mer omfattande behandling av 

ärenden av principiell beskaffenhet eller större vikt, dels att möjliggöra en 

effektivare verksamhet genom att förkorta såväl handläggningstiden som tiden för 

beslut. 

 

 Förutsättningar för nämndens delegationsrätt 
Delegering inom en nämnd förutsätter alltid beslut i två (2) led. Först måste 

kommunfullmäktige i ett reglemente eller i ett särskilt beslut ha uppdragit till 

nämnden att hantera vissa verksamhetsområden eller besluta i vissa ärenden eller 

ärendegrupper. Därefter kan nämnden om den vill besluta om delegering av denna 

beslutanderätt. Nämnden lämnar delegeringsuppdrag genom särskilt beslut eller 

genom att fatta beslut om en delegationsordning där beslutanderätten i olika 

ärenden överförs till delegater. 

 

 Vad kan delegeras 
 Nämndens delegationsrätt – delegeringsförbud  

Någon klar gräns för vad som är möjligt att delegera eller inte, finns inte. En 

bedömning görs utifrån hur ofta ärendena förekommer, kommunens storlek, 

budgetomslutning, förvaltningens/verksamhetens storlek och organisation. 
 

Nämnden får inte delegera beslutanderätten i följande slag av ärenden. 

1.  ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet, 

d.v.s. nämndens övergripande ansvar för verksamheten, 

2.  framställningar eller yttranden till kommunfullmäktige, 

3.  yttranden i anledning av att beslut av nämnden i sin helhet överklagats, 

4.  yttranden i anledning av att kommunfullmäktiges beslut överklagats, 

5.  ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om ärendet är av principiell 

beskaffenhet eller annars av större vikt1, 

6.  ärenden som väckts genom medborgarförslag och som överlåtits till nämnden, 

7.  vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter bl.a. i socialtjänstlagen 

(2001:453), 

8. ärenden som inte är budgeterade och som innebär kostnadsökningar. 

 
1 Ärenden som får stora konsekvenser för kommunen och där den politiska bedömningen är 

avgörande. 
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 Delegering eller verkställighet 

Det är skillnad mellan beslut i KL:s mening och ren verkställighet. Gränsen mellan 

beslut som kräver delegering och ren verkställighet går inte exakt att avgöra. 

Beslut i kommunallagens mening kännetecknas bland annat av att det finns 

utrymme för alternativa lösningar och att den som beslutar måste göra vissa 

överväganden och bedömningar. Normalt kan denna typ av beslut överklagas 

genom laglig-hetsprövning eller genom förvaltningsbesvär. 

 

Vid ren verkställighet saknas utrymme för självständiga bedömningar och besluts-

alternativ. Det rör sig till exempel om att tillämpa en fastställd taxa eller där klara 

riktlinjer anger förhållningssätt. Beslut av rent förberedande eller verkställande art 

kan inte överklagas. 

 
 Beslut utan delegeringsuppdrag 
Om en delegat fattar beslut utan stöd av ett delegeringsuppdrag kan ett sådant 

beslut inte överklagas genom laglighetsprövning eftersom beslutet inte existerar i 

KL:s mening. Kommunen kan dock bli civilrättsligt bunden av beslutet om den 

som beslutet avser är i god tro och det rör ett civilrättsligt förhållande. 

 

 Vem kan man delegera till? 
En nämnd kan lämna delegeringsuppdrag till ett utskott en ledamot eller ersättare i 

nämnden eller en anställd hos kommunen. Ett delegeringsuppdrag kan inte lämnas 

till flera anställda i grupp, till en anställd tillsammans med en ledamot eller 

ersättare, s.k. blandad delegering, en anställd i av kommunen hel- eller delägt 

aktiebolag, en konsult eller motsvarande. Det bör, i delegationsordningen eller på 

annat sätt, klart anges vem som går in i en delegats ställe vid delegatens frånvaro. 

 

Delegationsförbud i socialtjänsten 
Kommunstyrelsens möjlighet att delegera beslutanderätten begränsas av 

delegationsförbud i 10 kap. 4 och 5 §§ socialtjänstlagen (SoL). I 10 kap. 5 

§ SoL har lagstiftaren av rättssäkerhetsskäl undantagit vissa beslut från 

delegationsrätten. Detta innebär att nämnden i sin helhet måste fatta beslut i dessa 

frågor.  

  
Delegationsförbud gäller:  Lagrum  

Överflyttning/mottagande av faderskapsutredning  2 kap. 3§ FB  

Beslut om nedläggning av faderskapsutredning  2 kap. 7 och 9§§ FB  

Beslut att inte påbörja faderskapsutredning  2 kap. 9§ FB  

Yttrande till domstol i adoptionsärende  4 kap. 10§ FB  

Anmälan/ansökan till domstol i fråga om vårdnad och förmyndarskap  6 kap. FB  

Godkännande av avtal om underhållsbidrag i form av engångsbelopp  7 kap. 7§ FB  

Förbud eller begräsning för en person som har sitt hem inom kommunen 

att i hemmet ta emot andras barn. 

5 kap. 2§ SoL  

Begäran om att utbetalning av barnbidrag ska ske till den andra av 

föräldrarna, någon annan lämplig person eller nämnden  

16 kap 18§ SFB  

Begäran om att utbetalning av underhållsstöd ska ske till någon annan 

lämplig person eller nämnden  

18 kap 19 § SFB  
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 Delegering av beslutanderätten i brådskande ärenden  
 där nämndens avgörande inte kan avvaktas 

En nämnd får enligt KL uppdra åt ordförande eller en annan ledamot i nämnden att 

besluta i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas. 

Vilka beslut som kan delegeras och om det finns några begränsningar framgår inte 

av lagtexten. Ärenden som avgjorts med stöd av denna bestämmelse skall anmälas 

vid nämndens nästa sammanträde. 

 

 Anmälan av delegationsbeslut 

Beslut som fattas med stöd av delegering ska anmälas till nämnden. Syftet med 

anmälan är att nämndens informations- och kontrollbehov ska tillgodoses, dess-

utom har det betydelse för när beslutet vinner lagakraft. 

 

 Vidaredelegation 
Endast kommundirektören får överlåta hela eller delar av sin beslutanderätt enligt 

denna delegationsordning till en annan anställd inom kommunen även i de ärenden 

där vederbörande endast anges som ersättare. Ett beslut som fattas med stöd av 

sådan vidaredelegation ska anmäls till kommundirektören som i sin tur anmäler 

delegationsbeslutet till kommunstyrelsen. 

Vidaredelegation är bara tillåten i ett steg, vilket innebär att den som av 

kommundirektören fått rätt att fatta visst/vissa beslut inte i sin tur kan delegera 

vidare denna beslutanderätt.  

 

 Riktlinjer för delegerad beslutsrätt 

Bestämmelserna om delegering innebär att kommunstyrelsen överför självständig 

beslutanderätt till delegat. Härigenom får delegaten rätt att fatta beslut på 

nämndens vägnar i vissa ärenden. Besluten gäller på samma sätt som om nämnden 

själv fattat dem. 

Nämnden kan inte ändra beslut som fattats av delegat. Däremot kan nämnden 

genom eget handlande föregripa delegatens beslut i ett enskilt ärende genom att 

själv ta över ärendet och besluta. Finner nämnden att delegationsordningen bör 

ändras, kan nämnden återkalla den givna beslutsrätten. Detta kan göras generellt 

för en viss grupp av ärenden, för en viss tjänsteman eller för ett visst ärende. 

En delegerad beslutanderätt får utnyttjas endast inom ramen för respektive 

förvaltnings/enhets budget eller inom ramen för beslutad kostnadskalkyl för visst 

projekt. 

Delegerad beslutanderätt får inte utövas i ärenden som rör delegatens egna 

personliga förhållanden, eller där jäv enligt §§ 16-18 förvaltningslagen (2017:900) 

föreligger. 

Delegat bör i viktiga ärenden samråda med överordnad innan beslut fattas. 

Den delegerade beslutanderätten kan endast användas av den som har att 

handlägga dylika ärenden och endast i tilldelat ärende. 

 

 Vid förhinder för delegaten 
Vid förhinder för delegat inträder i denna delegationsordning angiven ersättare 

som delegat.  
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Om inte annan ersättare för kommunchefen kommundirektören anges i denna 

delegationsordning inträder vid kommundirektören förhinder biträdande 

kommundirektören2 som såväl delegat som ersättare för delegat.  

 

Om inte annat anges i denna delegationsordning inträder vid förhinder för någon 

av kommunstyrelseförvaltningens enhetschefer kommundirektören som såväl 

delegat som ersättare för delegat. 

 

I övrigt gäller generellt att vid förhinder för delegat inträder vid förhinder för 

denne i första hand den som förordnats som ersättare och i andra hand närmast 

överordnad chef. 

 

Med förhinder avses frånvaro i anledning av sjukdom, tjänstledighet, semester 

eller tjänsteresa. 

 

 Ärenden av principiell betydelse, tillämpning av policy m.m. 

En delegat ska överlämna beslutanderätten i ett ärende till kommunstyrelsen om 

ärendet är av principiell betydelse, har stor ekonomisk påverkan på kommunens 

ekonomi eller om andra skäl motiverar att ärendet ska beslutas av 

kommunstyrelsen. En delegat ska följa policys och riktlinjer som antagits av Osby 

kommun inom olika områden.  
 

 Vid överklagande av beslut och domar,  

 inhibitionsansökan och yttranden 

Rätt att besluta i en viss ärendegrupp innefattar också rätt att 

✓ besluta att överklaga beslut och domar som innefattar ändring av delegatens 

beslut, 

✓ besluta att avge yttrande till högre instans med anledning av överklagande av 

delegatens beslut samt begära inhibition av överklagat beslut, 

✓ ompröva överklagat beslut. 

 

 Undertecknande av handlingar  

Avtalstecknande och undertecknande av handlingar är inte några beslut och ska 

därför inte anges i delegationsordningen. Beslut att ingå ett avtal kan dock vara ett 

beslut och kan delegeras, men det innefattar inte rätten att skriva under själva 

avtalet. Kommunstyrelsen kan fatta särskilda beslut om rätten att underteckna 

handlingar för förtroendevalda och tjänstemän inom sitt verksamhetsområde, dvs. 

beslut om firmateckningsrätt.  

 

Av ”Reglemente för Osby kommun”, som gäller för kommunens samtliga nämnder, 

framgår under rubriken ”Undertecknande av handlingar” att avtal, fullmakter, 

kontrakt, köpehandlingar, skrivelser och liknande handlingar som beslutas av 

kommunstyrelsen i första hand ska undertecknas av ordföranden. Vid förfall för 

ordföranden ska vice ordföranden eller kommundirektören, eller annan anställd, 

som nämnden bestämmer underteckna handlingar. Kommunstyrelsen kan i 

enskilda ärenden/vid enskilda tillfällen bestämma att annan ledamot eller anställd 

ska underteckna avtal, andra handlingar och skrivelser. 

 
2 Enligt delegationsbeslut av kommundirektören den 9 december 2020, den 13 januari och 19 

januari 2021 utsågs den administrativa chefen, under år 2021, till biträdande kommundirektör. 
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Med stöd av delegation från kommunstyrelsen får delegat på kommunstyrelsens 

vägnar underteckna handlingar som upprättats med anledning av dennes 

delegationsbeslut. 

 

Från kommunstyrelseförvaltningen utgående skrivelser ska undertecknas på sätt 

som kommundirektören bestämmer. 

 

 Utfärdande av fullmakt 

Kommundirektören kan, enligt punkt 1.19 i delegationsordningen, utfärda fullmakt 

att föra kommunens talan vid/inför domstol och andra myndigheter samt vid för-

rättningar av olika slag. Härigenom kan en tjänstepersons befogenhet utvidgas 

utöver det som gäller inom delegationsordningen. Av fullmakten ska framgå vem 

som ges fullmakten, för vilket ärende fullmakten gäller och under vilken tidsperiod 

fullmakten är giltig. En förutsättning för utfärdandet av en fullmakt är att den som 

utfärdar fullmakten själv har beslutanderätten avseende den aktuella 

frågeställningen. 

 

 Anmälan av beslut fattade på delegation 

Samtliga beslut som fattats på delegation ska anmälas till kommunstyrelsen. 

Respektive delegat noterar beslut på särskild blankett och kopia av underlaget till 

beslutet ska bifogas. 

 

Organisationsförändringar 
Kommundirektören har, efter samråd med kommunstyrelsens presidium, 

delegation att fatta beslut om inrättande, indragning, ändring av tjänster och 

förändring av kommunstyrelseförvaltningens ledningsorganisation, inom ramen för 

befintlig budget.  

Kommundirektören har, efter samråd med kommunstyrelsens presidium, även rätt 

att fatta beslut om organisationsförändringar inom kommunens övriga 

förvaltnings- och ledningsorganisation genom att avveckla, inrätta och ändra såväl 

avdelningar, enheter och områden som chefstjänster, inom ramen för befintlig 

budget.  

Respektive förvaltningschef har, efter samråd med kommundirektören och 

respektive nämnds presidium, delegation att fatta beslut om inrättande, indragning, 

ändring av tjänster och förändring av respektive förvaltnings ledningsorganisation, 

inom ramen för befintlig budget. 

 

 Överklagande av beslut  
Delegatens beslut kan överklagas på samma sätt som kommunstyrelsens beslut. 

Inom svensk förvaltningsrätt förekommer två (2) huvudtyper av överklagande, 

förvaltningsbesvär och laglighetsprövning.  

 

Vid förvaltningsbesvär prövar besvärsmyndigheten både beslutets laglighet och 

lämplighet och om överklagandet bifalls så kan besvärsmyndigheten inte bara 

upphäva beslutet utan också ändra dess innehåll eller ersätta det med ett nytt 

beslut. Vid förvaltningsbesvär varierar besvärsinstanserna efter vilket 

lagstiftningsområde det gäller. 
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Vid laglighetsprövning sker endast en prövning av beslutets laglighet. Om 

överklagandet bifalls så kan besvärsmyndigheten upphäva det överklagade 

beslutet, men inte ersätta det med ett nytt beslut. Vid laglighetsprövning är 

förvaltningsrätten den första besvärsinstansen. 
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Förkortningar Lagar/Avtal m.m. 

AB Allmänna bestämmelser, kollektivavtal 

AFL Lag (1962:381) om allmän försäkring 

ArkivL Arkivlagen (1990:782) 

BrB Brottsbalken (1962:700) 

DataskyddsL Lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s 

dataskyddsförordning 

FB Föräldrabalken (1949:381) 

FBO Förordningen (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor 

FSO Förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor 

FFS Försvarsmaktens föreskrifter om signalskyddstjänsten (FFS 2019:9) 

FIB Försvarsmaktens interna bestämmelser (FIB 2008:3) 

FVL Förvaltningslag (2017:900) 

GDPR Europaparlamentets och rådets förordning 2016/679 av den 27 april 2016 om 

skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och 

om det fria flödet av sådana uppgifter. 

KKF Körkortsförordningen (1998:980) 

KL Kommunallag (2017:725) 

LBE Lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor 

LEH Lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 

extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap 

LFF Lag (1974:358) om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen 

LMA Lag (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. 

LOU Lagen (2016:1145) om offentlig upphandling,  

LSO Lag (2003:778) om skydd mot olyckor 

LUF Lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna 

LUL Lag (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare 

LVU Lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga 

LY Lag (2009:128) om yrkeshögskolan 

NamnL Namnlagen (1982:670) 

OSL Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) 

PUA Personuppgiftsansvarig 

SF Skolförordningen (2011:185) 

SFB Socialförsäkringsbalken (2010:110) 

SKR Sveriges Kommuner och Regioner 

SL Skollagen (2010:800) 
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SoF Socialtjänstförordning (2001:937) 

SoL Socialtjänstlagen (2001:453) 

SSL Säkerhetsskyddslagen (2018:585) 

SÄF Säkerhetsskyddsförordningen (2018:658) 

TF Tryckfrihetsförordningen (1949:105) 

ÄktB Äktenskapsbalken (1987:230) 

 

 

Förkortningar delegater 

AU Kommunstyrelsen arbetsutskott 

KSIU Kommunstyrelsens individutskott 

KS Kommunstyrelsen 

KSO Kommunstyrelsens ordförande 

KSvO Kommunstyrelsens vice ordförande 

P-delegation Kommunstyrelsens personaldelegation 

 

Förtydligande: På vissa ställen i delegationsordningen står KS som delegat. I 

sådana fall innebär det inte att det är kommunstyrelsen som delegerar uppgifter till 

nämnden själv då nämnden initialt äger allt som inte är delegerat. Detta står istället 

med som ett förtydligande vid tydning av delegationsordningen.   
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Juridiska och allmänna ärenden, arkiv, nämndadministration, 

kommunikation, GDPR ( För ärende med direkt koppling till socialtjänstens 

verksamhet, se avsnitt med rubrik ” Överklagande, yttranden och anmälningar mm 

till domstol, åklagarmyndighet och andra myndigheter inom socialtjänstens 

verksamhetsområde 

Nr Ärende Delegat Ersättare Lagrum Kommentar 

1.1 Utse firmatecknare för 

såväl kommunstyrelsen 

som kommunen 

AU    

1.2 Beslut att lämna ut 

handling, efter 

sekretessprövning och 

prövning enligt GDPR, av 

den som har handlingen i 

sin vård. 

Närmast ansvarig chef Närmast 

överordnad chef 

 

 

TF, OSL, 
GDPR  

1.3 Beslut om att lämna ut 

handling till annan 

myndighet i enlighet med 

skyldighet att bryta 

sekretess 

Närmast ansvarig chef  

 
10 kap  

15 § OSL  

1.4 Beslut om avslag på 

begäran om utlämnande av 

allmän handling till enskild 

eller annan myndighet 

samt uppställande av 

förbehåll i samband med 

utlämnande till enskild 

Närmast ansvarig chef Närmast 

överordnad chef 

 

 

6 kap 7§ och 10 

kap 14 § OSL  

1.5 Beslut att lämna ut 

uppgifter ur personregister 

till statliga myndigheter i 

forskningssyfte 

Närmast ansvarig chef  12 kap 6 § SOL 

DataskyddsL  

1.6 Överklagande, yrkande om 

inhibition samt yttrande till 

kammar- och 

förvaltningsrätt när 

ursprungsbeslutet fattats av 

utskott eller delegation. 

Respektive 

utskott/delegation  6 kap 37 § KL  

1.7 Beslut om att omprövning 

av delegationsbeslut skall 

ske samt själva 

omprövningen av beslutet 

Delegaten i 

ursprungsbeslutet  45–46 §§ FL 

37-38§§ FVL  

1.8 Prövning om överklagande 

skett i rätt tid samt 

avvisning av överklagande 

som kommit in för sent 

Delegaten i 

ursprungsbeslutet  45–46 §§ FVL  
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Nr Ärende Delegat Ersättare Lagrum Kommentar 

1.9 Avge yttrande i anledning 

av överklaganden av 

delegationsbeslut 

Delegaten i 

ursprungsbeslutet    

1.10 Prövning om överklagande 

skett i rätt tid samt 

avvisning av överklagande 

som kommit in för sent, i 

de fall där 

ursprungsbeslutet inte 

fattats av tjänsteperson. 

Kanslichef 

 
Kommunsekreter

are  
45–46 §§ FL  

1.11 Avge yttrande i anledning 

av överklaganden av 

delegationsbeslut som inte 

fattats av tjänsteperson. 

Kanslichef Kommunsekreter

are   

1.12 Yttrande över remisser till 

myndigheter, 

organisationer m.fl. i 

frågor som inte är av stor 

vikt eller principiell 

betydelse 

AU    

1.13 Beslut i ärende till AU som 

är så brådskande, att AU:s 
avgörande inte kan 

avvaktas  

AU:s ordförande AU:s vice 

ordförande 
6 kap 6§ KL  

1.14 Avvisande av ombud till 

sammanträde med utskott 
AU:s ordförande AU:s vice 

ordförande 
14–15 §§ FL  

1.15 Riktlinjer inom 

verksamheterna, som inte 

ska beslutas av 

kommunfullmäktige eller 

kommunstyrelsen 

AU  Enligt 

”Riktlinjer  

för 

styrdokument”, 

antagna av 

kommunfullmäk

tige 

 

1.16  Övergripande rutiner 

utifrån fastställda riktlinjer 
Kommundirektör 

 
 Enligt 

”Riktlinjer  

för 

styrdokument”, 

antagna av 

kommunfullmäk

tige 

Inom arbete och 

välfärdsförvaltningen 

är förvaltningschef 

delegat 

1.17 Ansökningar om 

projektmedel, EU-bidrag 

m.m. hos Länsstyrelsen, 

ESF m.fl. 

AU:s ordförande och 

vice ordförande 

gemensamt 

Respektive 

enhetschef   

1.18 Tecknande av 

samverkansavtal med 

andra myndigheter. 

Respektive enhetschef Kommundirektör 

 
  Inom arbete och 

välfärdsförvaltningen 

är förvaltningschef 

delegat. För 

samverkansavtal 

inom 

vuxenutbildningen se 

punkt 2.1 
1.19 Befullmäktigande av 

ombud att föra kommunens 

talan vid/inför domstol och 

andra myndigheter samt 

vid förrättningar av olika 

slag 

Kommundirektör 

 
1. Biträdande 

kommundirektör 

 

2. Kommunjurist 

6 kap. 15 § KL I ärende enligt SOL, 

LVU och LVM se 

punkt 2.162 
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Nr Ärende Delegat Ersättare Lagrum Kommentar 

1.20 Avge yttrande i 

folkbokföringsärende 
Kanslichef Kommunsekreter

are 
Folkbokföringsl

agen (1991:481)  

1.21 Lämna medgivande att 

använda kommunens 

vapen 

 

Kommundirektör KSO   

1.22 I kommunstyrelsens ställe 

avge yttrande i ärenden om 

remisstiden inte medger att 

ärendet hinner behandlas 

på ordinarie sammanträde. 

AU Ordföranden och 

vice ordföranden 

i AU gemensamt 

  

1.23 Beslut om antagande och 

revidering av 

kommunstyrelsens 

dokumenthanteringsplan 

AU Ordföranden och 

vice ordföranden 

i AU gemensamt 

  

1.24 Utse arkivansvarig AU Ordföranden och 

vice ordföranden 

i AU gemensamt 

  

1.25 Utse arkivredogörare, i 

samråd med kanslichefen 
Arkivansvarig Registrator   

1.26 Kommunstyrelsens 

representation och 

uppvaktning m.m. upp till 

ett maximalt belopp om 

5.000 kr per tillfälle 

KSO KSvO   

1.27 Kommunstyrelsens 

ordförandes deltagande i 

kurser, konferenser m.m. 

upp till tre (3) dagar 

KSvO    

1.28 Kommunstyrelsens 

ordförandes deltagande i 

kurser, konferenser m.m. 

mer än tre (3) dagar 

AU    

1.29 Övriga förtroendevaldas i 

kommunstyrelsen 

deltagande i kurser, 

konferenser m.m. upp till 

tre (3) dagar 

KSO KSvO   

1.30 Övriga förtroendevaldas i 

kommunstyrelsen 

deltagande i kurser, 

konferenser m.m. mer än 

tre (3) dagar 

AU    

1.31 Rätt att begära yttrande och 

upplysningar från 

kommunens samtliga 

nämnder, utskott, 

beredningar, delegationer 

och förvaltningar under 

ärendeberedning/-

handläggning inför 

kommunstyrelsens 

beredning och/eller beslut i 

samtliga ärenden. 

Kanslichef Kommunsekreter

are   

1.32 Utse dataskyddsombud för 

nämnden enligt art 37 

GDPR 

Kommundirektör Kanslichef Art 37 GDPR Överklagandeförbud 

enligt 7 kap 5 § lag 

(2018:218) om 

kompletterande 

bestämmelser till EU:s 

dataskyddsförordning. 
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Nr Ärende Delegat Ersättare Lagrum Kommentar 

1.33 Utse lokalt GDPR-ombud Kommundirektör Kanslichef  Inte samma som 

dataskyddsombud. 

Lokal GDPR-ombud 

(samordnare) arbetar 

löpande med övriga från 

förvaltningarna utsedda 

ombud med GDPR-

frågor som inte berör 

tillsyn. 

1.34 Utse kontaktperson för 

förbundsmedlem 

Kommundirektör  1. Biträdande 

kommundirektör 

2. HR-chef 

  

1.35 Beslut att ta ut en avgift 

eller att inte tillmötesgå en 

begäran på grund av att 

den bedöms uppenbart 

ogrundad eller orimlig 

enligt art 12.5 GDPR 

 

 

Respektive enhetschef Biträdande 

kommundirektör 
Art 12.5 GDPR Förvaltningsbesvär 

överklagas till allmän 

förvaltningsdomstol 

enligt 7 kap 2 § lag 

(2018:2018) om 

kompletterande 

bestämmelser till EU:s 

dataskyddsförordning. 

Ange 

besvärshänvisning. 
1.36 Beslut om utlämnande av 

registerutdrag och beslut 

att avvisa begäran om 

registerutdrag enligt art. 15 

GDPR 

 

 

Respektive enhetschef Biträdande 

kommundirektör 
Art 15 GDPR Förvaltningsbesvär 

överklagas till allmän 

förvaltningsdomstol 

enligt 7 kap 2 § lag 

(2018:2018) om 

kompletterande 

bestämmelser till EU:s 

dataskyddsförordning. 

Ange 

besvärshänvisning. 

1.37 Beslut om den 

registrerades rätt till 

rättelse enligt art. 16 

GDPR 

Respektive enhetschef Biträdande 

kommundirektör 
Art 16 GDPR Förvaltningsbesvär 

överklagas till allmän 

förvaltningsdomstol 

enligt 7 kap 2 § lag 

(2018:2018) om 

kompletterande 

bestämmelser till EU:s 

dataskyddsförordning. 

Ange 

besvärshänvisning. 

1.38 Beslut om den 

registrerades rätt till 

radering enligt art. 17 

GDPR 

Respektive enhetschef Biträdande 

kommundirektör 
Art 17 GDPR Förvaltningsbesvär 

överklagas till allmän 

förvaltningsdomstol 

enligt 7 kap 2 § lag 

(2018:2018) om 

kompletterande 

bestämmelser till EU:s 

dataskyddsförordning. 

Ange 

besvärshänvisning. 
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Nr Ärende Delegat Ersättare Lagrum Kommentar 

1.39 Beslut om den 

registrerades rätt till 

begränsning av behandling 

enligt art. 18 GDPR 

Respektive enhetschef Biträdande 

kommundirektör 
Art 18 GDPR Förvaltningsbesvär 

överklagas till allmän 

förvaltningsdomstol 

enligt 7 kap 2 § lag 

(2018:2018) om 

kompletterande 

bestämmelser till EU:s 

dataskyddsförordning. 

Ange 

besvärshänvisning. 

1.40 Beslut om underrättelse till 

tredje man om rättelse eller 

radering av 

personuppgifter eller 

begränsning av behandling 

enligt art 19 GDPR 

Respektive enhetschef Biträdande 

kommundirektör 
Art 19 GDPR Förvaltningsbesvär 

överklagas till allmän 

förvaltningsdomstol 

enligt 7 kap 2 § lag 

(2018:2018) om 

kompletterande 

bestämmelser till EU:s 

dataskyddsförordning. 

Ange 

besvärshänvisning. 
1.41 Beslut om den 

registrerades rätt till 

dataportabilitet3 enligt art 

20 GDPR 

Respektive enhetschef Biträdande 

kommundirektör 
Art 20 GDPR Förvaltningsbesvär 

överklagas till allmän 

förvaltningsdomstol 

enligt 7 kap 2 § lag 

(2018:2018) om 

kompletterande 

bestämmelser till EU:s 

dataskyddsförordning.  

Ange 

besvärshänvisning. 

 

1.42 Beslut i anledning av den 

registrerades rätt att göra 

invändningar enligt art. 21 

GDPR 

Respektive enhetschef Biträdande 

kommundirektör 
Art 21 GDPR Förvaltningsbesvär 

överklagas till allmän 

förvaltningsdomstol 

enligt 7 kap 2 § lag 

(2018:2018) om 

kompletterande 

bestämmelser till EU:s 

dataskyddsförordning. 

Ange 

besvärshänvisning. 

1.43 Ingå/underteckna 

personuppgiftsbiträdesavtal 

med instruktioner 

Respektive enhetschef Biträdande 

kommundirektör 

Art 28 GDPR Överklagandeförbud 

enligt 7 kap 5 § lag 

(2018:218) om 

kompletterande 

bestämmelser till EU:s 

dataskyddsförordning. 

 
3 Den registrerades rätt att få personuppgifter om sig själv som han/hon lämnat till PUA på strukturerat sätt 

och rätten att överföra dessa uppgifter till en annan PUA utan att den förstnämnda PUA hindrar detta. 
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Nr Ärende Delegat Ersättare Lagrum Kommentar 

1.44 Beslut att anmäla en 

personuppgiftsincident 

enligt art 33 GDPR 

 

Upprätta anmälan och 

sammanställa 

dokumentation enligt art 

33 GDPR 

Respektive enhetschef 

 

 

 

Kommunjurist 

 

Närmast 

överordnad chef 

 

 

Registrator/sekre

terare/systemför

valtare 

Art 33 GDPR Anmälan ska göras till 

Datainspektionen senast 

72 timmar efter att 

myndigheten fick 

kännedom om 

incidenten. 

 

Samråd med 

dataskyddsombud 

(Sydarkivera) ska ske 

innan anmälan. 

 

Överklagandeförbud 

enligt 7 kap 5 § lag 

(2018:218) om 

kompletterande 

bestämmelser till EU:s 

dataskyddsförordning. 
1.45 Fastställa en 

konsekvensbedömning 

avseende dataskydd enligt 

art 35, 1-3 GDPR 

Respektive enhetschef Biträdande 

kommundirektör 
Art 35 GDPR Samråd med 

dataskyddsombud 

(Sydarkivera) innan 

konsekvensbedömning 

fastställs. 

 

Överklagandeförbud 

enligt 7 kap 5 § lag 

(2018:218) om 

kompletterande 

bestämmelser till EU:s 

dataskyddsförordning. 
1.46 Yttrande över 

översiktsplan från andra 

kommuner 

AU Ordföranden och 

vice ordföranden 

i AU gemensamt 

  

1.47 Beslut enligt spellagen 

(2018:1138) om 

✓ registrering för 

lotteriverksamhet, 

✓ registreringsavgift för 

registrerad 

lotteriverksamhet, 

förordnande av och 

arvode till kontrollant. 

Kontakcentervägledare  6 kap. 9-10 §§ 

och 18 kap. 10 § 

spellagen 

(2018:1138) 

 

 

Löpande verksamhet enligt GDPR – fördelning av arbetsuppgifter 
Nr Ärende Delegat Ersättare Lagrum Kommentar 

1.48 Fastställa ändamål med 

behandling av 

personuppgifter enligt art 

5.b GDPR 

Kommunjurist 1. Kommunsekreterare 

2. Kanslichef 

Art 5 

GDPR 

Verkställighet -

behöver ej anmälas 

till nämnd. 

1.49 Fastställa laglig grund för 

behandling av 

personuppgifter enligt art 6 

GDPR 

Kommunjurist 1. Kommunsekreterare 

2. Kanslichef 

Art 6 

GDPR 

Verkställighet -

behöver ej anmälas 

till nämnd. 

1.50 Fastställa att behandling av 

särskilda kategorier av 

personuppgifter (känsliga) 

är tillåten enligt något av 

de undantagen som finns i 

art 9 GDPR 

Kommunjurist 1. Kommunsekreterare 

2. Kanslichef 

Art 9 

GDPR 

Verkställighet -

behöver ej anmälas 

till nämnd. 
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1.51 Beslut om att begära att 

ytterligare information 

tillhandahålls som är 

nödvändig för att bekräfta 

den registrerades identitet 

enligt art 12.6 GDPR 

Kommunjurist 1. Kommunsekreterare 

2. Kanslichef 

Art 12.6 

GDPR 

Verkställighet -

behöver ej anmälas 

till nämnd. 

1.52 Föra register över 

personuppgiftsbehandlingar 

enligt art 30 GDPR 

Kommunjurist 1. Kommunsekreterare 

2. Kanslichef 

Art 30 

GDPR 

Verkställighet -

behöver ej anmälas 

till nämnd. 

1.53 Informera den registrerade 

om personuppgiftsincident 

enligt art 34 GDPR 

Kommunjurist 1. Kommunsekreterare 

2. Kanslichef 

Art 34 

GDPR 

Verkställighet -

behöver ej anmälas 

till nämnd. 
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Arbete och välfärd  

 

Nr Ärende Delegat Ersättare Lagrum Kommentar 

Vuxenutbildning 

2.1 Samverkansavtal med 

annan kommun/region 

inom vuxenutbildning 

alternativt avtal 

angående entreprenad 

KS KSO 23 kap, 3, 22-23 

§§ SL 

 

I enlighet med 

reglementet för Osby 

kommuns nämnder för 

mandatperioden 2019-

2022. För mer 

information se 

reglementet.  

Med de begränsningar 

som följer av 6 kap 38§ 

KL  

2.2 Beslut angående att 

söka/ ej söka riktade 

statsbidrag 

Förvaltningschef för 

arbete och välfärd 

   

2.3 Huvudmannens yttrande 

till Skolinspektionen, 

Barn- och elevombudet 

och 

Diskrimineringsombuds

mannen i individärende 

Förvaltningschef för 

arbete och välfärd 

  

 

 

2.4 Huvudmannens yttrande 

till Skolinspektionen, 

Barn- och elevombudet 

och 

Diskrimineringsombuds

mannen i 

verksamhetsärende 

KS   

 

 

 2.5 Överklagande, yrkande 

om inhibition samt 

yttrande till 

Skolväsendets 

överklagandenämnd   

Delegaten i 

urspungsbeslutet  

  

    

  

  

2.6 1.Tillfälligt inställande 

av undervisning 1 dag  

  

2.Tillfälligt inställande 

av undervisning 2-10 

dagar  

  

3.Tillfälligt inställande 

av undervisning utöver 

10 dagar  

 

Rektor  

 

 

Förvaltningschef för 

arbete och välfärd   

 

KSO  

 

Förvaltnings-

chef arbete och 

välfärd är 

ersättare för 

rektor 

  

 2.7 Beslut om sökande ska 

tas emot och bli antagen 

till utbildning  

Rektor  Förvaltningschef 

för arbete och 

välfärd   

  

20 kap 13,14, 

22, 23, 33 

§§ SL  

Kan överklagas i 

Skolväsendets 

överklagandenämnd. 

Beslut om antagning 

enligt 20:23 SL kan inte 

överklagas  

2.8 Beslut om att 

utbildningen för en elev 

ska upphöra 

Rektor Förvaltningschef 

för arbete och 

välfärd 

20 kap, 9 § SL Kan överklagas i 

Skolväsendets 

överklagandenämnd 

2.9 Beslut om att på nytt 

bereda plats på 

utbildning för elev vars 

utbildning upphört 

Rektor Kan överklagas i 

Skolväsendets 

överklagandenä

mnd 

20 kap, 9 § SL Kan överklagas i 

Skolväsendets 

överklagandenämnd 
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Nr Ärende Delegat Ersättare Lagrum Kommentar 

2.10 Beslut om att helt eller 

delvis stänga av en elev  

  

Beslut om att 

avstängning ska gälla 

omedelbart  

  

  

KSIU 

  

   

Rektor  

 

 

 

Förvaltningschef 

för arbete och 

välfärd   

  

5 kap, 17-20 §§ 

SL 

 

 

2.11 Yttrande om att 

hemkommunen åtar sig 

att svara för kostnader 

för den sökandes 

utbildning 

Rektor Förvaltningschef 

för arbete och 

välfärd   

 

20 kap 21 § SL Kan överklagas i 

Skolväsendets 

överklagandenämnd 

2.12  Yttrande med 

bedömning av om 

den sökande uppfyller 

villkoren i 20:11 eller 

20:11a SL  

Rektor  Förvaltningschef 

för arbete och 

välfärd  

20 kap. 14 § 

första st. andra 

meningen SL  

  

 2.13 Beslut om vilka 

utbildningar som ska 

erbjudas   

KS    20 kap 2 § SL  Gäller utbildningar på 

grundläggande och 

gymnasial nivå.   

 2.14 Beslut om stipendier   KSIU        

 2.15 Beslut om att elev ska 

hålla sig med böcker och 

andra lärverktyg alternat

ivt att avgift för 

densamma ska tas ut  

Förvaltningschef för 

arbete och välfärd   

  

  20 kap 7 § SL    

Beslut rörande barn och ungdom 

Placering 

2.16 Godkännande av 

familjehems lämplighet 

för vård och fostran 

KSIU  6 kap. 6 § första 

och andra 

stycken SoL 

 

2.17 Bistånd till barn och 

ungdom i form av vård i 

familjehem 

KSIU  4 kap. 1 § SoL  

2.18 Godkännande av 

jourhems lämplighet för 

tillfällig vård och fostran 

KSIU  6 kap. 6 § tredje 

stycket SoL 

 

2.19 Beslut om tillfällig 

vistelse i familjehem 

eller jourhem 

1:e socialsekreterare Enhetschef 

arbete och 

välfärd 

4 kap. 1 § SoL Högst två månader efter 

att utredning enligt 11 

kap. 1 § SoL avslutats. 

2.20 Beslut om bistånd åt 

barn och ungdom i form 

av vård 

(placering/omplacering) 

i hem för vård eller 

boende.  

 

Sammantagen tid om 

högst 3 månader.  

 

Sammantagen tid som 

överstiger 3 månader 

 

 

 

 

 

 

 

Enhetschef arbete och 

välfärd  

 

KSIU 

 

 

 

 

 

 

 

Förvaltningschef 

arbete och 

välfärd 

4 kap 1 § SoL  

2.21 Beslut om ekonomiskt 

bistånd åt barn och 

ungdom i samband med 

placering, omplacering 

eller flyttning från 

familjehem eller HVB-

hem. 

1:e socialsekreterare Enhetschef 

arbete och 

välfärd 

4 kap 1 § SoL   
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Nr Ärende Delegat Ersättare Lagrum Kommentar 

2.22 Beslut om ersättning till 

familjehem (arvode och 

omkostnadsersättning) 

gällande barn och 

ungdom. 

 

Enligt SKRs 

rekommendation 

 

 

Över SKRs 

rekommendation 

 

 

 

 

Socialsekreterare 

 

Enhetschef arbete och 

välfärd 

 

   

2.23 Sluta avtal med hem för 

vård och boende / SiS-

ungdomshem 

Enhetschef arbete och 

välfärd  

KSIU   

2.24 Medgivande att 

underårig tas emot för 

stadigvarande vård och 

fostran i enskilt hem 

som inte tillhör den 

underåriges föräldrar 

eller annan 

vårdnadshavare 

KSIU  6 kap 6 § första 

stycket SoL 

 

2.25 Underrättelse till 

Försäkringskassan om 

att barn med 

underhållsstöd placerats 

i familjehem respektive 

återflyttat till biologiska 

föräldrar 

Socialsekreterare KSIU 2 §  

förordningen 

om 

underhållsstöd 

(1996:1036) 

 

2.26 Beslut om framställning 

till Centrala 

Studiemedelsnämnden 

om ändring av 

betalningsmottagare för 

studiemedel 

Socialsekreterare KSIU 2 kap 33 § andra 

stycket 

studiestöds- 

förordningen 

 

2.27 Förälders ersättning till 

kommunen för placerat 

barn 

1:e socialsekreterare KSIU 8 kap 1 § andra 

stycket SoL 

samt 6 kap 2–4 

§§ SoF 

 

Öppenvård 

2.28 Beslut om bistånd i form 

av personligt stöd av 

socialsekreterare 

Socialsekreterare KSIU 4 kap 1 § SoL  

2.29 Beslut om bistånd i form 

av öppenvård  

internt-externt 

Socialsekreterare Enhetschef 

arbete och 

välfärd  

4 kap 1 § SoL  

2.30 Bistånd i form av 

öppenvård utan 

vårdnadshavarens 

samtycke 

Enhetschef arbete och 

välfärd  

KSIU 4 kap. 1 § SoL 

och 6  

kap 13 a § FB 

Jämför med 3 kap.6a § 

SoL 

2.31 Beslut om bistånd i form 

av kontaktperson eller 

kontaktfamilj 

Socialsekreterare KSIU 4 kap 1 § SoL  

2.32 Bistånd i form av 

kontaktperson eller 

kontaktfamilj utan 

vårdnadshavarens 

samtycke 

Enhetschef arbete och 

välfärd  

KSIU 4 kap.  1 § SoL 

och 6 kap 13 a § 

FB 

Jämför med 3 kap.6 b § 

SoL 
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Nr Ärende Delegat Ersättare Lagrum Kommentar 

2.33 Förordnande och 

entledigande av 

kontaktperson/kontaktfa

milj 

Socialsekreterare KSIU   

2.34 Beslut om ersättning till 

kontaktperson/kontaktfa

milj 

1:e socialsekreterare KSIU   

2.35 Bistånd i form av 

andrahandskontrakt 

Enhetschef arbete och 

välfärd  

KSIU 4 kap 1 § SoL  

2.36 Bistånd i form av 

ekonomiskt stöd vid eget 

boende  

Socialsekreterare KSIU 4 kap 1 § SoL  

2.37 Bistånd i form av 

personligt stöd vid eget 

boende 

Socialsekreterare KSIU 4 kap. 1 § SoL  

2.38 Övervägande om att 

vård i annat hem än det 

egna fortfarande behövs 

KSIU  6 kap 8 § SoL Minst var 6:e månad 

2.39 Beslut om ersättning 

från föräldrar vars barn 

är under 18 år och får 

vård i ett annat hem än 

det egna 

Enhetschef arbete och 

välfärd  

KSIU 8 kap 1 § 2 st 

SoL 
 

 

 

 

Utredning 

2.40 Beslut om att inleda 

utredning 

Socialsekreterare KSIU 11 kap 1 § SoL  

2.41 Beslut om att utredning 

inte skall inledas eller att 

avskriva ärendet från 

fortsatt handläggning. 

1:e socialsekreterare KSIU 11 kap 1 § SoL  

2.42 Beslut om att inleda 

utredning oavsett den 

enskildes samtycke 

1:e socialsekreterare KSIU   

2.43 Förlängning av 

utredningstid i ärenden 

som rör barn 

Enhetschef arbete och 

välfärd  

KSIU 11 kap 2 § 

tredje stycket 

SoL 

 

2.44 Beslut om att utredning 

inte skall föranleda 

någon åtgärd 

1:e socialsekreterare KSIU 11 kap 1 § SoL  

2.45 Beslut om uppföljning 

efter avslutad utredning 

utan insats, då behov av 

insats bedöms föreligga 

men samtycke saknas 

1:e socialsekreterare KSIU 11 kap 4a § SoL  

2.46 Beslut om uppföljning 

efter avslutad placering, 

då behov av insats 

bedöms föreligga men 

samtycke saknas 

1:e socialsekreterare KSIU 11 kap 4b § SoL  

2.47 Beslut om att avsluta 

uppföljning utan insats 

1:e socialsekreterare KSIU 11 kap 4c § SoL  

Övrigt 

2.48 Beslut om framställning 

om överflyttning av 

ärende till nämnd i 

annan kommun 

Enhetschef arbete och 

välfärd  

KSIU 2 a kap 10 § 

SoL 
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Nr Ärende Delegat Ersättare Lagrum Kommentar 

2.49 Meddela inställning i 

fråga om annan 

kommuns begäran om 

överflyttning 

KSIU  2 a kap 10 § 

SoL 

 

2.50 Beslut om att ansökan 

hos Inspektionen för 

vård och omsorg om 

överflytt av ärende till 

annan kommun  

Enhetschef arbete och 

välfärd  

KSIU 2a kap 11 § SoL 

 

 

2.51 Beslut om ersättning till 

särskilt förordnad 

vårdnadshavare som 

tidigare varit 

familjehemsförälder 

Enhetschef arbete och 

välfärd  

KSIU 6 kap 11 § SoL  

2.52 Beslut om anmälan till 

överförmyndaren om 

behov av god 

man/förvaltare SoF 

Socialsekreterare KSIU 5 kap 3 § 1–2st 

SoF 

 

2.53 Beslut om anmälan till 

överförmyndaren om att 

behov av god 

man/förvaltare ej längre 

föreligger 

Socialsekreterare KSIU 5 kap 3 § 1–2st 

SoF 

 

2.54 Beslut om anmälan till 

överförmyndaren om 

förhållanden beträffande 

förvaltningen av 

underårigs egendom 

Socialsekreterare KSIU 5 kap 3 § 3st 

SoF 

Avser all slags egendom 

ink ATP 

2.55 Framställan till domstol 

om behov av 

målsägandebiträde för 

underårig 

Socialsekreterare KSIU 5 kap 2 § SoF  

Beslut rörande familjerätt 

2.56 Godkännande 

av faderskapsbekräftelse 

då parterna sammanbott 

under hela 

konceptionstiden, 

alternativt haft ett 

stadigvarande 

förhållande under 

konceptionstiden och 

numer bor tillsammans, 

och är övertygade om att 

barnet är deras 

gemensamma (s-

protokoll)  

1. Socialadministratör/

Familjerättssekreterare

  

2. 

Kontaktcentervägledar

e  

  1 kap 4§ 1st FB    

2.57 Godkännande av 

faderskapsbekräftelse  

Socialsekreterare/Fami

ljerättssekreterare 

 1 kap 4§ FB  

2.58 Beslut att inleda 

utredning om 

fastställande av 

faderskap när dom eller 

bekräftelse finns och 

faderskapet kan 

ifrågasättas 

Socialsekreterare/Fami

ljerättssekreterare  

 2 kap 1§ FB  

2.59 Beslut om att återuppta 

nedlagd utredning 

Socialsekreterare/Fami

ljerättssekreterare  

 2 kap 1§ FB  
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Nr Ärende Delegat Ersättare Lagrum Kommentar 

2.60 Beslut om att inleda 

utredning om någon 

annan man än den som 

är gift med barnets 

moder kan vara far till 

barnet 

Socialsekreterare/Fami

ljerättssekreterare  

 2 kap 9§ 1st FB Beslut att inte påbörja 

utredning eller lägga 

ned påbörjad utredning 

tillkommer KS  

2.61 Beslut att väcka och föra 

talan i mål om faderskap 

Socialsekreterare/Fami

ljerättssekreterare  

 3 kap 5§ 2st 6§ 

2 st FB 

 

2.62 Beslut att godkänna / 

inte godkänna avtal om 

vårdnad boende och 

umgänge 

Socialsekreterare/Fami

ljerättssekreterare  

 6 kap 6 §,6 kap 

14 a §2 st och 6 

kap 15 a § 3 st 

FB 

 

2.63 Beslut att utse utredare i 

mål och ärenden om 

vårdnad, boende eller 

umgängen 

Enhetschef arbete och 

välfärd  

 6 kap 19§ 3 st 

FB 

 

2.64 Beslut om att utse 

utredare i 

adoptionsärende  

Enhetschef arbete och 

välfärd  

 Enl. 4 kap  

14 § FB 

 

2.65 Beslut om medgivande 

att ta emot barn med 

hemvist utomlands, i 

syfte att adoptera det 

KSIU  6 kap 12§ SoL  

2.66 Beslut om att återkalla 

medgivande av 

adoption, om 

förutsättningarna för det 

inte längre föreligger 

KSIU  6 kap 13§ SoL  

2.67 Beslut om att samtycke 

ges till att 

adoptionsförfarande får 

fortsätta 

Socialsekreterare/Fami

ljerättssekreterare 

 6 kap 14§ SoL  

2.68 Beslut om att samtycke 

inte ges till att 

adoptionsförfarande får 

fortsätta 

KSIU  6 kap 14§ SoL Får ej delegeras till 

tjänsteperson 

2.69 Yttrande till domstol i 

ärende enligt namnlagen 

Socialsekreterare/Fami

ljerättssekreterare  

 45 och 46 §§ 

NamnL 

 

2.70 Lämna upplysningar och 

yttrande till domstol 

beträffande 

äktenskapsskillnad 

vilken avser äktenskap 

som ingåtts av underårig 

Socialsekreterare/Fami

ljerättssekreterare  

 5 kap 5 § 3 st 

ÄktB 

 

2.71 Lämna upplysningar och 

yttrande till länsstyrelsen 

beträffande 

äktenskapsdispens 

Socialsekreterare/Fami

ljerättssekreterare  

 15 kap 1 § 2 st 

ÄktB 

 

2.72 Beslut om DNA-

undersökning i 

faderskapsärende 

Socialsekreterare/Fami

ljerättssekreterare  

 2 kap 6 § FB 

och 10 kap 5 § 

SoL 

 

2.73 Yttrande till domstol om 

umgängesstöd 

Socialsekreterare/Fami

ljerättssekreterare  

 6 kap 15 c § 2 st 

FB 

 

2.74 Beslut att utse en person 

att medverka vid 

umgänge 

(umgängesstöd) 

Socialsekreterare/Fami

ljerättssekreterare  

 6 kap 15 c § 3 st 

FB 

 

2.75 Beslut att utse 

kontaktperson i 

umgängesärenden 

Socialsekreterare/Fami

ljerättssekreterare 

 4 kap 1 § SoL  
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2.76 Beslut om ersättning till 

kontaktperson vid 

umgänge 

1:e socialsekreterare    

2.77 Godkänna avtal om att 

underhållsbidrag ska 

betalas längre perioder 

än 3 månader 

Socialsekreterare/Fami

ljerättssekreterare 

 7 kap 7 § 2 st 

FB 

 

2.78 Framställan till domstol 

om särskilt förordnad 

vårdnadshavare. 

Socialsekreterare/Fami

ljerättssekreterare 

 6 kap FB  

2.79 Beslut om att avge 

upplysningar 

Socialsekreterare/Fami

ljerättssekreterare 

 6 kap 20§ 2st 

FB 

 

2.80 Beslut om att avge 

utredning 

Socialsekreterare/Fami

ljerättssekreterare 

 6 kap 19§  

3st FB 

 

Beslut enligt lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU 

2.81 Beslut om ansökan till 

Förvaltningsrätt för vård 

enligt LVU 

KSIU  4 § LVU  

2.82  Beslut om omedelbart 

omhändertagande 

KSIU   6 § LVU  Ska underställas 

förvaltningsrätt  

Vid brådskande beslut, 

se kompletterande 

beslutanderätt, bilaga 1  

  

2.83  Beslut om hur vården 

ska ordnas och var den 

unge ska vistas under 

vårdtiden 

KSIU   11§ 1–

2 st LVU  

Vid brådskande beslut, 

se kompletterande 

beslutanderätt, bilaga 1  

  

2.84  Beslut om att 

omhändertagande enl. 

6 eller 6 a §§ LVU skall 

upphöra  

Ordförande för KSIU    9 § 3 st LVU,  

9 b § 2 st LVU  

  

2.85 Övervägande om vård 

med stöd av  

2 § LVU fortfarande 

behövs 

KSIU  13§ 1 st LVU Minst var 6:e mån 

2.86 Beslut i fråga om fortsatt 

vård (omprövning) 

KSIU  13§ 2 st LVU Inom 6 månader 

2.87  Beslut hur den unges 

umgänge med 

vårdnadshavare utövas.   

Ordförande för KSIU    14 § 2 st 1 p 

LVU  

OBS! Beslut som enligt 

praxis ej får delegeras 

från nämnd i annat än 

brådskande ärende.  

2.88  Beslut att den unges 

vistelseort inte ska röjas 

för vårdnadshavare.   

  

Ordförande för KSIU    14 § 2 st 2 p 

LVU  

OBS! Beslut som enligt 

praxis ej får delegeras 

från nämnd i annat än 

brådskande ärende.  

2.89  Övervägande om beslut 

rörande rätt till 

umgänge, 

umgängesförbud eller 

hemlighållande av 

vistelseort för den unge 

ska kvarstå  

KSIU    14 § 3 st LVU  Minst var 3:e månad  

2.90 Beslut om att vården ska 

upphöra när vård inte 

längre behövs 

KSIU  21 § LVU  

2.91 Beslut om kontaktperson 

eller öppen behandling 

(s.k. mellantvång) 

KSIU  22 § LVU  
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2.92 Prövning om beslut om 

förebyggande insats 

skall upphöra att gälla 

KSIU  22 § 3 st LVU Minst var 6:e mån 

2.93 Beslut om att 

förebyggande insats 

enligt 22 § 1 st LVU 

skall upphöra 

KSIU  22 § 3 st LVU  

2.94 Ansökan hos 

Förvaltningsrätten om 

flyttningsförbud 

KSIU  24 § LVU  

2.95 Övervägande om 

flyttningsförbud 

fortfarande behövs 

KSIU  26 § LVU Minst var 3:e mån 

2.96 Beslut om att 

flyttningsförbud skall 

upphöra 

KSIU  26 § 2 st LVU  

2.97 Beslut om tillfälligt 

flyttningsförbud 

KSIU  27 § LVU Ska underställas 

förvaltningsrätten  

  

Vid brådskande beslut, 

se kompletterande 

beslutanderätt, bilaga 1  

 

2.98 Beslut om att tillfälligt 

flyttningsförbud ska 

upphöra 

KSIU  30 § 2 st LVU  

2.99 Beslut om den unges 

umgänge med förälder 

eller annan 

vårdnadshavare efter 

beslut om 

flyttningsförbud när 

överenskommelse ej kan 

nås 

KSIU  31§ LVU  

 2.100 Ansökan hos 

förvaltningsrätten om 

utreseförbud  

KSIU    31 b § LVU    

 2.101 Prövning om 

utreseförbud ska 

upphöra  

KSIU    31 c § 1 st LVU    

 2.102 Beslut om att 

utreseförbud ska 

upphöra  

KSIU    31 c § 2 st LVU    

 2.103 Beslut om tillfälligt 

utreseförbud  

KSIU    31 d § LVU  Ska underställas 

förvaltningsrätten  

Vid brådskande beslut, 

se kompletterande 

beslutanderätt, bilaga 1  

  

 2.104 Beslut om att tillfälligt 

utreseförbud ska 

upphöra  

KSIU    31 g 

§ 2 st LVU  

  

 2.105 Beslut om tillfälligt 

undantag från 

utreseförbud  

KSIU    31 i § LVU    

2.106 Beslut om 

läkarundersökning, att 

utse läkare samt plats för 

läkarundersökningen 

Socialsekreterare  32 § 1 st LVU  

2.107  Beslut om att begära 

biträde av polis för att 

genomföra 

läkarundersökning 

KSIU     43 § 1 p LVU    
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 2.108 Beslut att begära biträde 

av polis för att 

genomföra beslut om 

vård eller 

omhändertagande med 

stöd av LVU  

KSIU    43 § 2 p LVU  Se även kompletterande 

beslutanderätt, bilaga 1  

2.109 Beslut rörande den 

unges personliga 

förhållanden i den mån 

beslutet inte är att 

hänföra till 11 § 1-2 st 

LVU 

Socialsekreterare  11 § 4 st LVU Till exempel kortare 

vistelse utom 

familjehemmet eller 

HVB, kortare 

utlandsvistelser med 

mera. 

Beslut om ekonomiskt bistånd 

2.110 Beslut i ärenden om 

försörjningsstöd   

  

 

- enligt riktlinjer  

 

 

  

- kostnader till en nivå 

högre än norm  

  

- kostnader till en nivå 

lägre än norm  

  

- som förskott på 

förmån  

  

  

  

 

Socialsekreterare /adm

inistratör   

 

 

Socialsekreterare   

  

  

Socialsekreterare   

  

Socialsekreterare  

  

  

  

  

  

4 kap 1 och 3 

§§ SoL   

  

  

  

  

  

  

  

9 kap 2§ SoL  

  

2.111 Begäran om deltagande i 

praktik eller annan 

kompetenshöjande 

verksamhet 

Socialsekreterare  4 kap 4§ SoL  

2.112 Vägrande av eller 

nedsättning av fortsatt 

försörjningsstöd 

Socialsekreterare  4 kap 5§ SoL  

2.113 Beslut om bistånd till 

livsföring i övrigt samt 

utöver vad som följer av 

4 kap 1 § SoL då 

särskilda skäl finns 

 

- enligt riktlinjer 

 

- ekonomiskt bistånd 

upp till trettio (30) 

procent av basbeloppet 

 

- ekonomiskt bistånd 

upp till femtio (50) 

procent av basbeloppet 

 

- ekonomiskt bistånd 

utöver femtio (50) 

procent av basbeloppet 

 

 

 

 

 

 

Socialsekreterare 

/assistent 

 

Socialsekreterare  

 

 

 

Enhetschef arbete och 

välfärd  

 

 

KSIU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förvaltningschef 

arbete och 

välfärd 

4 kap 1 och 2 § 

SoL 

 

 

2.114 Beslut om ekonomiskt 

bistånd till 

begravningskostnader 

och utgifter i omedelbar 

anslutning till dödsfallet 

Socialsekreterare 

/administratör 

 4 kap 1 § 

SoL 
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2.115 Framställning till 

Försäkringskassan om 

utbetalning av 

ersättningen för utgivet 

försörjningsstöd 

Socialsekreterare  9 kap 2§ SoL  

2.116 Beslut om att återkräva 

ekonomiskt bistånd 

enligt 4 kap 1 § SoL 

Socialsekreterare  9 kap 

1-2 §§ SoL 

 

2.117 Beslut om att återkräva 

ekonomiskt bistånd 

enligt 4 kap 2 § SoL 

Socialsekreterare  9 kap 

2 § 2 st 

SoL 

 

2.118 Beslut om bistånd till 

Glappet i 

etableringsreformen 

* Kontakt ska tas med 

Migrationsverket innan 

ersättning betalas ut med 

särskilt belopp 

Socialsekreterare 

/administratör 

   

2.119 Beslut om att inleda 

utredning 

Socialsekreterare  11 kap 1 § SoL  

2.120 Beslut om att utredning 

inte ska inledas eller att 

inledd utredning ska 

läggas ned 

Socialsekreterare  11 kap 1 § SoL  

2.121 Beslut om eftergift av 

ersättningsskyldighet 

enligt 9 kap 1 och 2 §§ 

och 8 kap 1§ 

Enhetschef arbete och 

välfärd 

 9 kap 4§ SoL  

2.122 Beslut om att föra talan i 

förvaltningsrätt om 

återkrav enligt 9 kap 1 § 

SoL 

Enhetschef arbete och 

välfärd 

 9 kap 3 § SoL 2.122 

2.123 Bevilja dagersättning 

enligt LMA 

Socialsekreterare  17 § LMA  

2.124 Bistånd i form av 

utslussningslägenhet 

Enhetschef arbete och 

välfärd  

Förvaltningschef 

arbete och 

välfärd 

4 kap 1 § 

SoL 

 

2.125 Ekonomiskt bistånd vid 

utslussning 

Socialsekreterare  4 kap 1 § 

SoL 

 

Beslut rörande vuxna 

2.126 Beslut om beviljande av 

bistånd i form av 

öppenvårds-

insatser/behandling 

externt för vuxna 

 

1.Upp till 50 % av 

basbeloppet 

 

2.Över 50 % av 

basbeloppet 

 

 

 

 

 

 

Enhetschef arbete och 

välfärd  

 

KSIU  

 

 

 

 

 

 

 

Förvaltningschef 

för arbete och 

välfärd är 

ersättare för 

enhetschef 

4 kap 1 § SoL  
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2.127  Beslut om bistånd i form 

av vård i hem för vård 

eller boende, skyddat 

boende eller familjehem  

  

1.Sammantagen tid om 

högst tre (3) månader 

under en   

1-årsperiod   

  

2.Sammantagen tid som 

överstiger tre (3) 

månader   

  

3.Sammantagen tid som 

överstiger tre (3) 

månader i de fall KSIU:s 

beslut inte kan inväntas  

  

  

  

  

  

Enhetschef arbete och 

välfärd   

  

  

  

KSIU   

  

  

  

Ordförande och vice 

ordförande i KSIU 

gemensamt  

 

 

 

 

Förvaltningschef 

för arbete och 

välfärd är 

ersättare för 

enhetschef 

4 kap 1 § SoL    

2.128 Beslut om öppenvård- 

och 

öppenvårdsbehandling 

internt 

 

Socialsekreterare  4 kap 1 § SoL Inkluderar beslut om 

insats inom 

socialpsykiatrin 

2.129 Beslut om ersättning till 

familjehem (arvode och 

omkostnadsersättning) 

 

Enligt riktlinjer 

 

 

Över riktlinjer 

 

 

 

 

Enhetschef arbete och 

välfärd  

 

KSIU 

 

 

 

 

Förvaltningschef 

för arbete och 

välfärd ersättare 

för enhetschef   

4 kap 1 § SoL  

2.130 Beslut om upphörande 

av bistånd i form av 

familjehem eller vård i 

hem för vård och boende 

Enhetschef arbete och 

välfärd  

 

Förvaltningschef 

för arbete och 

välfärd  

4 kap 1 § SoL  

2.131 Beslut om bistånd i form 

av kontaktperson/-familj 

Socialsekreterare   4 kap 1 § 

SoL 

 

2.132 Beslut om bistånd i form 

av boende  

 

Jourlägenhet 

 

Socialt boende 

 

 

 

Socialsekreterare  

 

Enhetschef arbete och 

välfärd 

 

 

 

 

 

Förvaltningschef 

för arbete och 

välfärd  

4 kap 1 § 

SoL 

 

2.133 Beslut om 

samtalskontakt med 

socialsekreterare 

Socialsekreterare  4 kap 1 § 

SoL 

 

2.134 Beslut om upphörande 

av bistånd i form av 

kontaktperson/-familj 

Socialsekreterare  4 kap 1 § 

SoL 

 

2.135 Beslut om förordnande 

och entledigande av 

kontaktperson/-familj 

Socialsekreterare    

2.136 Beslut om arvode och 

omkostnadsersättning 

till kontaktperson/-familj 

enligt SKRs riktlinjer 

 

- över SKL:s riktlinjer 

Socialsekreterare  

 

 

 

 

Enhetschef arbete och 

välfärd 

 

 

 

 

 

Förvaltningschef 

för arbete och 

välfärd  
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2.137 Beslut om ersättning för 

uppehälle avseende 

vuxna (egen avgift) vid 

stöd- och hjälpinsatser 

av behandlingskaraktär, 

i samband med vård i 

HVB-hem, skyddat 

boende, familjehem eller 

annat av socialtjänsten 

beviljat boende 

Socialsekreterare  8 kap8 1§ 1 st 

SoL 

42a § SoF 

 

2.138 Beslut om anmälan till 

försäkringskassa att 

nämnden ska uppbära 

sjukpenning för den som 

bereds vård i sådant 

HVB-hem eller 

familjehem som ger 

behandling åt 

missbrukare 

Socialsekreterare  3 kap 15§ 

AFL 

 

2.139 Beslut om att underrätta 

försäkringskassa om att 

nämnden ska uppbära 

ersättning enligt AFL 

Socialsekreterare  17 kap 1§ 

AFL 

9 kap 

2 § SoL 

 

2.140 Beslut om att inleda 

utredning 

Socialsekreterare  11 kap 1 st SoL  

2.141 Beslut om att utredning 

inte ska inledas eller att 

inledd utredning ska 

läggas ned 

Enhetschef arbete och 

välfärd 

 11 kap 1 st SoL  

2.142 Beslut om framställning 

om överflyttning av 

ärende till nämnd i 

annan kommun  

Enhetschef arbete och 

välfärd 

KSIU 2a kap 10 § SoL  

2.143 Meddela inställning i 

fråga om annan 

kommuns begäran om 

överflyttning  

KSIU  2a kap 10 § 

SoL 

 

2.144 Beslut om att ansökan 

hos Inspektionen för 

vård och omsorg 

om överflytt av ärende 

till annan kommun   

Enhetschef arbete och 

välfärd 

KSIU 2a kap 11 § 

SOL 

 

2.145 Beslut om anmälan till 

överförmyndaren om 

behov av god 

man/förvaltare 

Socialsekreterare  5 kap 3 § SoF  

2.146 Beslut om anmälan till 

överförmyndaren om att 

behov av god 

man/förvaltare inte 

längre föreligger 

Socialsekreterare  5 kap 3 § SoF  

Beslut enligt lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall 

2.147 Beslut om att ansöka hos 

Förvaltningsrätt om vård 

enligt LVM  

 

KSIU  11 § LVM 

 

 

 2.148 Beslut att återkalla 

ansökan om vård enligt 

LVM  

KSIU    11 § LVM    

2.149 Beslut om att ansöka hos 

förvaltningsdomstol om 

vård enligt LVM 

KSIUs ordförande  6 kap. 39 § KL Beslutanderätten får 

användas när utskottets 

beslut inte kan avvaktas 
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2.150  Beslut om omedelbart 

omhändertagande av 

missbrukare  

KSIU    13 § LVM Ska underställas 

förvaltningsrätten  

Vid brådskande beslut, 

se kompletterande 

beslutanderätt, bilaga 1  

2.151  Beslut om att ett 

omedelbart 

omhändertagande ska 

upphöra  

KSIU  KSIUs 

ordförande  

18b § LVM Ersättare endast när 

brådska råder eller 

KS individutskotts sam

manträde inte kan 

avvaktas  

2.152 Beslut om att inleda 

utredning om det kan 

finnas skäl att bereda 

någon tvångsvård 

Enhetschef arbete och 

välfärd 

Förvaltningschef 

för arbete och 

välfärd  

7§ LVM  

2.153 Beslut om att utredning 

inte ska inledas eller att 

inledd utredning ska 

läggas ned alternativt 

övergå i utredning enligt 

SoL 11:1 

Enhetschef arbete och 

välfärd 

Förvaltningschef 

för arbete och 

välfärd  

7§ LVM  

2.154 Beslut om 

läkarundersökning samt 

utse läkare för 

undersökningen 

Socialsekreterare  9 § LVM  

2.155 Beslut om att begära 

handräckning för att föra 

missbrukare till 

läkarundersökning 

Enhetschef arbete och 

välfärd 

Förvaltningschef 

för arbete och 

välfärd  

45 § 

1st LVM 

 

2.156 Beslut om att begära 

handräckning för 

inställelse till sjukhus 

eller LVM-hem 

Enhetschef arbete och 

välfärd 

Förvaltningschef 

för arbete och 

välfärd  

45 § 

2st LVM 

 

Beslut delegerat till sociala jouren i Kristianstad  I 9:37 KL framgår att 

kommuner och regioner 

inom ramen för 

avtalssamverkan, med 

de begränsningar som 

följer av 6 kap. 38 §, får 

komma överens om att 

uppdra åt en anställd i 

den andra kommunen 

eller i den andra 

regionen att besluta på 

kommunens eller 

regionens vägnar i ett 

visst ärende eller en viss 

grupp av ärenden.  

  

2.157 Beslut i ärenden av akut 

karaktär inom barn- och 

familjeenheten och 

Vuxenenheten som 

handläggs utanför 

kontorstid av Sociala 

Jouren i Kristianstad  

Socialsekreterare inom 

Sociala Jouren  

  11 kap 1§ 4 kap 

1§ SoL  

  

2.158  Handläggning av 

brådskande 

ärende jml LVU och 

LVM inför beslut av 

ordförande i KSIU eller i 

förekommande fall 

särskilt förordnad 

beslutsfattare  

Socialsekreterare inom 

Sociala Jouren  

  LVU och LVM  Angående särskilt 

förordnad beslutsfattare, 

se kompletterande 

beslutanderätt, se bilaga  
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2.159  Beslut om bistånd åt 

barn, ungdom och vuxna 

i form av akut placering 

i boende (hotell, 

vandrarhem, 

familjehem, HVB-hem, 

SIS, skyddat boende) till 

nästkommande vardag. I 

beslutsdelegationen 

ingår beslut om 

dygnskostnader för 

placeringen.  

Socialsekreterare inom 

Sociala Jouren  

  4 kap 1§ SoL    

 2.160 Beslut om ekonomiskt 

bistånd för att undvika 

akut nödsituation  

Socialsekreterare inom 

Sociala Jouren  

  4 kap 1§ SoL    

Överklagande, yttranden och anmälningar mm till domstol, åklagarmyndighet och andra 

myndigheter inom socialtjänstens verksamhetsområde 

2.161 Beslut om att föra talan i 

Förvaltningsrätt om 

återkrav 

KSIU Ordförande och 

vice ordförande i 

KSIU 

9 kap 1 och 3 §§ 

SoL 

 

2.162 Beslut om att föra talan i 

ärende eller mål vid 

allmän domstol eller 

förvaltningsdomstol 

Förvaltningschef 

arbete och välfärd  

Enhetschef arbet

e och välfärd 

10 kap 1, 2 §§ 

SoL, 3 kap 10 §, 

6 kap 33 § och 

34 § 3 p KL 

 

2.163 Utseende av ombud att 

föra nämndens talan 

Förvaltningschef 

arbete och välfärd 

 10 kap 2 § SoL  

2.164  Överklagande, yrkande 

om inhibition samt 

yttrande till 

Förvaltningsrätt, 

Kammarrätt och/eller 

Högsta 

Förvaltningsdomstolen 

i SoL-, LVM-och LVU-

ärenden  

  

Delegaten i 

ursprungsbeslutet  

Ordförande och 

vice ordförande i 

KSIU  

10 kap 2§ SoL,   

  

  

Ärenden som är av 

principiell beskaffenhet 

eller annars av större 

vikt omfattas inte av 

denna delegation  

2.165  Överklagande, yrkande 

om inhibition samt 

yttrande till 

Förvaltningsrätt och 

Kammarrätt i SoL-, 

LVU- och LVM-ärenden 

när ursprungsbeslutet 

fattats av nämnd  

KS   KSIUs 

ordförande  

10 kap 1, 2 

§§ SoL 6 kap 39 

§ KL  

Ersättare endast när 

brådska råder eller KS 

sammanträde inte kan 

avvaktas  

2.166 Beslut huruvida 

omprövning ska ske 

Delegaten i 

ursprungsbeslutet 

 37-38 §§ FvL    

2.167 Omprövning av beslut Delegaten i 

ursprungsbeslutet 

 37-38 § FvL   

2.168 Prövning av att 

överklagande skett i rätt 

tid, samt avvisning av 

överklagande som 

inkommit för sent 

Delegaten i ursprungs-

beslutet 

 45 § 1st FvL    

2.169 Prövning om 

överklagande skett i rätt 

tid samt avvisning av 

överklagande som 

kommit in för sent, i de 

fall där 

ursprungsbeslutet inte 

fattats av tjänsteperson. 

Enhetschef arbete och 

välfärd  

 

Förvaltningschef 

arbete och 

välfärd  

45–46 §§ FL  
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Nr Ärende Delegat Ersättare Lagrum Kommentar 

2.170 Avvisande av ombud KSIU  14 § 2 st FvL   

2.171 Avge yttrande med 

anledning av 

överklaganden av 

delegationsbeslut 

Delegaten i 

ursprungsbeslutet 

  Yttrande med anledning 

av beslut som fattats av 

nämnden i sin helhet får 

ej delegeras enligt KL 6 

kap 38§ 2 p 

2.172 Yttrande till allmän 

domstol när den som 

begått brottslig gärning 

kan bli föremål för 

LVM-vård 

Enhetschef arbete och 

välfärd 

 31 kap 2 § BrB  

2.173 Yttrande till 

Åklagarmyndigheten 

1e socialsekreterare  11 § 1st LUL  

2.174 Yttrande till 

Åklagarmyndigheten 

med anledning av ev. 

utredning beträffande 

misstänkt under 15 år 

1e socialsekreterare  33 § jfrt med 31 

§ LUL 

 

2.175  Begäran hos åklagare 

om förande av 

bevistalan  

Enhetschef arbete och 

välfärd  

  38 § LUL    

2.176 Yttrande till 

passmyndigheten vid 

utfärdande av pass utan 

vårdnadshavarens 

medgivande 

Socialsekreterare  3 § 2 st 

passförordninge

n 

 

2.177  Yttrande till 

tillsynsmyndigheten  

Ordförande och vice 

ordförande i KSIU  

KSIU  13 kap 2 § SoL  Tillsynsmyndighet är 

Inspektionen för vård 

och omsorg, 

Länsstyrelsen, JO, JK, 

DO  

2.178 Yttrande över remisser 

till myndigheter, 

organisationer m.fl. i 

frågor som inte är av 

stor vikt eller principiell 

betydelse 

Ordförande och vice 

ordförande i KSIU  

KSIU   

2.179 Anmälan till IVO om 

allvarliga 

missförhållanden eller 

påtaglig risk för 

allvarligt 

missförhållande samt 

händelser som har 

medfört eller hade 

kunnat medföra en 

allvarlig vårdskada inom 

förvaltning för arbete 

och välfärd  

Förvaltningschef för ar

bete och välfärd  

Enhetschef 

arbete och 

välfärd 

 

14 kap 7 § SoL  

 

  

2.180 Beslut om polisanmälan 

om vissa brott mot 

underårig  

Enhetschef arbete och 

välfärd  

  12 kap 10 

§ SoL, 10 kap. 

21 § OSL  

Avser misstanke om 

brott enl 3, 4 och 6 Kap 

BrB eller lagen 

(1982:316) med förbud 

mot könsstympning av 

kvinnor.  
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Nr Ärende Delegat Ersättare Lagrum Kommentar 

2.181  Beslut om polisanmälan 

angående misstanke om 

vissa grövre brott  

KSIUs ordförande    12 kap 10 

§ SoL, 10 kap. 

23 § OSL  

Avser misstanke om 

brott för vilket inte är 

föreskrivet lindrigare 

straff än fängelse i 1 år, 

försök till brott för 

vilket det inte är 

föreskrivet lindrigare 

straff än fängelse i två 

år, eller försök till brott 

för vilket det inte är 

föreskrivet lindrigare 

straff än fängelse i ett 

år, om gärningen 

innefattat försök till 

överföring av sådan 

allmänfarlig sjukdom 

som avses i 1 kap. 3 § 

smittskyddslagen 

(2004:168).  
2.182 Beslut om polisanmälan 

angående brott mot den 

egna verksamheten 

(ekonomiskt bistånd 

mm)  

KSIU  

Enhetschef Arbete och 

välfärd 

Förvaltningschef

 för arbete och 

välfärd   

12 kap 10 

§ SoL, 10 kap. 2 

§ OSL  

Vid brådskande ärende: 

arbetsledning  

2.183  Yttrande till åklagare vid 

åtalsprövning  

Enhetschef arbete och 

välfärd  

Förvaltningschef

 för arbete och 

välfärd   

46 § LVM   

2.184  Yttrande i 

körkortsärende  

Socialsekreterare    3 kap 8§, 5 kap 

2§ 

Körkortsförordn

ingen  

  

2.185 Upplysning i 

vapenärenden 

* Samtycke krävs 

Socialsekreterare    

2.186 Dödsboanmälan Administratör  20 kap 8a § 

Ärvdabalken 

(1958:637) 

 

2.187  Beslut om att ordna med 

gravsättning m.m.  

Enhetschef arbete och 

välfärd  

Förvaltningschef

 för arbete och 

välfärd   

5 kap. 2 

§ Begravningsla

gen (1990:1144) 

  

2.188 Beslut om att vidta 

åtgärder som annars 

åligger dödsbodelägare 

(provisorisk 

dödsboförvaltning) 

Administratör   Förvaltningschef

 för arbete och 

välfärd   

18 kap 2§ 

Ärvdabalken 

 

2.189 Yttrande angående 

antagande av 

hemvärnsmän 

Socialsekreterare  5 § 

Hemvärnsförord

ningen 

(1997:146) 

 

2.190 Yttrande 

till Polismyndigheten, 

Säkerhetspolisen, 

Migrationsverket, migrat

ionsdomstol eller 

Migrationsöverdomstole

n gällande utlännings 

personliga förhållanden  

  

Socialsekreterare  Enhetschef arbet

e och välfärd  

Begäran om 

uppgifter enl 17 

kap 1§ 

utlänningslagen  

  

2.191 Uppgiftslämnande till 

smittskyddsläkare 
Förvaltningschef 

arbete och välfärd  

 

 6 kap 12 § 

smittskydds-

lagen 
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Ekonomisk förvaltning och upphandling 

OBSERVERA! 

En delegerad beslutanderätt får utnyttjas endast inom ramen för respektive 

förvaltnings/enhets budget eller inom ramen för beslutad kostnadskalkyl för visst projekt. 

 
Nr Ärende Delegat Ersättare Lagrum Kommentar 

3.1 Upplåning enligt budget 

och riktlinjer och villkor 

som fullmäktige angivet* 

Ekonomichef Kommundirektör  *Samråd sker med 

kommunstyrelsens 

ordförande 
3.2 Omskrivning, inlösen eller 

konvertering av lån 
Ekonomichef Kommundirektör   

3.3 Placering av lån Ekonomichef Kommundirektör  

 

 

3.4 Placering av likvida medel 

samt kapital för stiftelser 
Ekonomichef Kommundirektör   

3.5 Godkänna till kommunen 

ställd säkerhet 
Ekonomichef Kommundirektör   

3.6 Avskrivningar av 

fordringar intill ett belopp 

motsvarande högst ett (1) 

basbelopp i varje särskilt 

fall  

Respektive enhetschef Ekonomichef   

3.7 Avskrivningar av 

fordringar i övrigt 
AU Ordföranden och 

vice ordföranden 

i AU gemensamt 

  

3.8 Utdelning från stiftelser Respektive enhetschef  Ekonomichef   

3.9 Utse personer för 

tidsbegränsad 

firmateckning hos banker, 

postgiro och post. 

Ekonomichef Kommundirektör   

3.10 Beslut om polisanmälan 

angående brott mot den 

egna verksamheten (ex 

skadegörelse) 

Respektive enhetschef    

3.11 Ta ställning till krav på 

skadestånd eller andra 

ersättningskrav som är 

kopplade till försäkrings-

ärenden 

Ekonomichef Kommundirektör   

3.12 Ta ställning till krav på 

skadestånd eller andra 

ersättningskrav riktade mot 

kommunen i övrigt 

AU Ordföranden och 

vice ordföranden 

i AU gemensamt 

  

3.13 Beslut om firmatecknare 

för bankcheckar och 

förladdade kort 

Ekonomichef Redovisningseko

nom 
  

FÖRSLA
G 20

21
-03

-30



 

36 

Nr Ärende Delegat Ersättare Lagrum Kommentar 

3.14 Avyttring/utrangering av 

inventarier, maskiner, 

fordon eller annan i 

kommunen tillhörig lös 

egendom till ett värde om 

högst fem (5) 

prisbasbelopp. 

 

Avyttring/utrangering av 

inventarier, maskiner, 

fordon eller annan i 

kommunen tillhörig lös 

egendom till ett värde över 

fem (5) prisbasbelopp. 

Kommundirektör 

 

 

 

 

 

 

 

AU 

Biträdande 

kommundirektör 

 

 

 

 

 

 

Förvaltningschef 

  

3.15 Beslut om upphandling 

upp till av Riksdagen 

fastställd beloppsgräns för 

direktupphandling enligt 

LOU och LUF (f n LOU 

586.907 kronor, LUF 

1.092.436 kronor). 

 

 

Övriga åtgärder vid 

direktupphandling enligt 

kommunens ”Regler för 

inköp och upphandling”  

Kommundirektör i 

såväl kommun- som 

förvaltningsövergripan

de upphandling inom 

av 

kommunfullmäktige 

beslutad befintlig 

budgetram. 

 

Respektive enhetschef 

inom sin enhet och 

inom av 

kommunfullmäktige 

beslutad befintlig 

budgetram  

Biträdande 

kommundirektör 

 

 

 

 

 

 

 

Förvaltningschef 

  

3.16 Beslut om egen 

upphandling och 

fastställande av 

upphandlingsdokument i 

upphandlingar över ett 

belopp motsvarande den av 

Riksdagen fastställda 

beloppsgränsen för 

direktupphandling, se 

punkt 2.15 ovan. 

 

 

I ovan angivna 

upphandlingsärenden fatta 

beslut om 

✓ avbrytande av 

upphandling, 

✓ tilldelning av 

kontrakt, 

undertecknande av 

avtal.  

AU i såväl kommun- 

som 

förvaltningsövergripan

de upphandling inom 

av 

kommunfullmäktige 

beslutad befintlig 

budgetram 

 

 

 

 

Kommundirektör i 

såväl kommun- som 

förvaltningsövergripan

de upphandling inom 

av 

kommunfullmäktige 

beslutad befintlig 

budgetram 

 

 

Kommundirektör 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förvaltningschef 
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Nr Ärende Delegat Ersättare Lagrum Kommentar 

3.17 Beslut om att delta i 

samordnad upphandling 

med annan upphandlande 

myndighet/enhet samt 

beslut om  

✓ fastställande av 

upphandlingsdokume

nt, 

✓ avbrytande av 

upphandling, 

✓ tilldelning av 

kontrakt, 

undertecknande av 

avtal.  

Kommundirektör i 

såväl kommun- som 

förvaltningsövergripan

de upphandling inom 

av 

kommunfullmäktige 

beslutad befintlig 

budgetram 

 

Biträdande 

kommundirektör 
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Personaladministrativa ärenden 

Nr Ärende Delegat Ersättare Lagrum Kommentar 

4.1 Anställning av 

förvaltningschef 

Kommundirektör   Innan beslut om 

anställning fattas ska 

samråd ske med berörd 

nämnds presidium. 

4.2 Beslut om anställning 

 
Närmast överordnad 

chef   Innan beslut om 

anställning fattas ska 

samråd ske med HR-

enheten. 

4.3 Fastställa lön till nyanställd 

kommundirektör 
P-delegationen KSO   

4.4 Träffa överenskommelse 

om lön eller ta ensidigt 

beslut om lön under 

pågående avtalsperiod. 

 

Kommundirektör HR-chef  Innan beslut om lön 

fattas ska samråd ske 

med HR-enheten. 

4.5 Fastställa ramar, regler och 

riktlinjer för löne-översyn 

P-delegation HR-chef   

4.6 Träffa kollektivavtal HR-chef P-delegationen MBL § 10  

4.7 Godkänna avtal rörande 

personalfrågor som 

överenskommits centralt av 

SKR 

HR-chef HR-specialist   

4.8 Löpande utfärda 

föreskrifter och 

anvisningar beträffande 

löne- och förmånsfrågor 

samt i övrigt inom 

arbetsrättens område 

HR-chef  HR-specialist   

4.9 Meddela förbud 

mot/alternativt godkänna 

utövande av bisyssla efter 

samråd med HR-enheten 

 

Respektive enhetschef HR-chef AB § 8 Innan beslut om 

förbud/godkännande 

fattas ska samråd ske 

med HR-enheten. 

4.10 Omplacering mellan 

förvaltningar när 

överenskommelse inte 

nåtts  

HR-chef Respektive 

enhetschef 

  

4.11 Omplacering i samband 

med rehabiliterings-

situation samt beslut om 

omreglering av tjänst på 

grund av beviljad 

sjukersättning 

HR-specialist Respektive 

enhetschef 

  

4.12 Uppsägning från 

arbetsgivare på grund av 

personliga omständigheter, 

arbetsbrist 

HR-chef Kommundirektör   

4.13 Träffa särskild 

överenskommelse med 

arbetstagare om avslutning 

av anställning 

 

Kommundirektör HR-chef  Innan överenskommelse 

träffas ska samråd ske 

med HR-enheten. 

4.14 Avsked HR-chef Kommundirektör   
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Nr Ärende Delegat Ersättare Lagrum Kommentar 

4.15 Avstängning 

 

Respektive enhetschef HR-chef AB § 10 Innan beslut om 

avstängning fattas ska 

samråd ske med HR-

enheten. 

4.16 Prövning av löneförmåner 

under avstängning 

HR-chef HR-specialist AB § 10  

4.17 Disciplinpåföljd 

 

 

Respektive enhetschef HR-chef AB § 11 Innan beslut om 

disciplinpåföljd fattas 

ska samråd ske med 

HR-enheten. 

4.18 Polisanmälan av 

medarbetare, efter samråd 

med HR-enheten 

Respektive enhetschef HR-chef AB § 10  

4.19 Tvisteförhandling enligt 

64–68 §§ MBL 

HR-chef P-delegationen MBL 64–68 §§  

4.20 Beslut om stridsåtgärder P-delegationen HR-chef   

4.21  Tvisteförhandling på grund 

av konflikt 

 

P-delegationen HR-chef   

4.22 Beslut om samhällsfarlig 

konflikt 

 

P-delegationen HR-chef   

4.23 Förhöjd pensionsavgift 

 

P-delegationen HR-chef   

4.24 Pensionsförstärkning, 

förtida pensionsuttag 

 

HR-chef P-delegationen   

4.25 Särskild avtalspension 

 

HR-chef P-delegationen   

4.26 Minskad arbetstid 80-90-

100, 63–65 år 

HR-chef, efter samråd 

med kommundirektör 

P-delegationen   
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Näringsliv/Tillväxt/Utveckling/Turism 

Nr Ärende Delegat Ersättare Lagrum Kommentar 

5.1 Projektsamarbete med 

näringslivsorganisationer, 

inklusive beslut om 

finansiering inom budget 

AU    

5.2 Samverkan mellan Skåne 

Nordost kommunerna 
Kommundirektör Administrativ 

chef 
  

5.3 Utmärkelsen ”Årets 

Eldsjäl” 
AU  KSO   
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Räddningstjänst 

Nr Ärende Delegat Ersättare Lagrum Kommentar 

6.1 Föreläggande och förbud i 

tillsynsärenden enligt LSO 

Räddningschef Tillsynsförrättare 5 kap. 2 § LSO  

6.2 Medgivande om sotning Räddningschef Brandingenjör 3 kap. 4 § LSO  

6.3 Föreläggande och förbud i 

samband med 

brandskyddskontroll 

Skorstensfejarmästare Skorstensfejartek

niker 
3 kap. 6 § LSO 

 

 

6.4 Beslut om kontroll ur 

brandskyddssynpunkt i 

särskilda fall 

Räddningschef Brandingenjör  

Insatsledare/yttre 

befäl 

3 kap. 1 § LSO  

6.5 Förbud, helt eller delvis, 

mot eldning utomhus samt 

liknande förebyggande 

åtgärder mot brand 

Räddningschef Insatsledare/yttre 

befäl 
2 kap. 7 § LSO  

6.6 Tillstånd att hantera 

brandfarliga varor 
Räddningschef Tillståndshandlä

ggare 
17 § LBE  

6.7 Tillstånd till hantering och 

överföring av explosiva 

samt förvaring i flyttbart 

förråd 

Räddningschef Brandingenjör 18 § LBE  

6.8 Beslut om nya och ändrade 

villkor i tillstånd för 

brandfarlig eller explosiv 

vara 

Räddningschef Tillståndshandlä

ggare avseende 

brandfarliga 

varor 

 

Brandingenjör 

avseende 

explosiva varor 

19 § LBE  

6.9 Återkallande av tillstånd 

för brandfarliga eller 

explosiva varor 

Räddningschef Brandingenjör 20 § LBE  

6.10 Tillsyn över hantering av 

brandfarliga och explosiva 

varor 

Räddningschef Tillsynsförrättare 21 § LBE  

6.11 Föreläggande och förbud, 

med undantag för 

föreläggande och förbud 

förenade med vite eller 

beslut om rättelse på den 

enskildes bekostnad 

Räddningschef Brandingenjör 25 § LBE  

6.12 Prövning och godkännande 

av föreståndare i 

tillståndspliktig 

verksamhet med explosiva 

varor 

Räddningschef Brandingenjör 9 och 19 §§ 

LBE 

 

6.13 Beslut om att hantering av 

brandfarliga eller explosiva 

varor inte får påbörjas 

innan avsyning 

Räddningschef Tillståndshandlä

ggare avseende 

brandfarliga 

varor 

 

Brandingenjör 

avseende 

explosiva varor 

16 § FBE  

6.14 Ansvar för att ta fram 

underlag till beslut om 

handlingsprogram för 

kommunens förebyggande 

verksamhet och 

räddningstjänst 

Räddningschef Säkerhets- och 

beredskapssamor

dnare 

3 kap. 8 § LSO  
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Säkerhet och beredskap 

Nr Ärende Delegat Ersättare Lagrum Kommentar 

7.1 Uppgifter som 

säkerhetsskyddschef enligt 

Säf 

Administrativ chef 

Säkerhets- och 

beredskapssamordnare 

Säkerhets- och 

beredskapssamor

dnare 

Administrativ 

chef 

2 kap. 2 § SÄF  

7.2 Ansvar för signalskydd 

enligt gällande lagstiftning 

Biträdande 

signalskyddschef 

Säkerhets- och 

beredskapssamor

dnare 

Säkerhetsskydds

lagen 

(2018:585) 

Säkerhetsskydds

förordningen 

(2018:658) 

Försvarsmakten

s föreskrifter om 

signalskyddstjän

sten (FFS 

2019:9) 

Försvarsmakten

s interna 

bestämmelser 

(FIB 2008:3) 

Handbok TST 

Grunder 2007 

Prov I nycklar 

2010 

 

7.3 Samordna kommunens 

arbete med analyser, planer 

och förberedelser för 

extraordinära händelser 

och höjd beredskap 

Säkerhets- och 

beredskapssamordnare 

Räddningschef 

Administrativ 

chef 

2 kap. 1 och 8 

§§, 3 kap. 1 § 

LEH 
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Bilaga 1   
Kompletterande beslutanderätt enligt lag LVU  
 

Nr Ärende Delegat Ersättare 

Förordnande 

Lagrum Kommentar 

1 Beslut om omedelbart 

omhändertagande i fall 

då KSIU:s beslut inte kan 

avvaktas  

   

   

   

   

 1. Lars-Anton 

Ivarsson, 

tillika KSIU:s or

df.   

 

2. Agneta Malm, 

tillika KSIU:s vi

ce ordf.  

6 § 2 st. LVU   Ska underställas 

förvaltningsrätt.   

  

Beslut ska 

anmälas på 

nämndens 

nästkommande 

sammanträde.  

2 Beslut om omedelbart 

omhändertagande i fall 

då KSIU:s beslut inte kan 

avvaktas  

 1. Lars-Anton 

Ivarsson, 

tillika KSIU:s or

df.   

 

2. Agneta Malm, 

tillika KSIU:s vi

ce ordf.  

6a § 2 st. LVU  Ska underställas 

förvaltningsrätt.   

  

Beslut ska 

anmälas på 

nämndens 

nästkommande 

sammanträde.  

3 Beslut om hur vården ska 

ordnas och var den unge 

ska vistas under  

vårdtiden i fall 

då KSIU:s beslut inte kan 

avvaktas  

 1. Lars-Anton 

Ivarsson, 

tillika KSIU:s or

df.   

 

2. Agneta Malm, 

tillika KSIU:s vi

ce ordf.  

11 § 3 st. LVU  Beslut ska 

anmälas på 

nämndens 

nästkommande 

sammanträde.  

4 Beslut om tillfälligt 

flyttningsförbud i fall 

då KSIU:s beslut inte kan 

avvaktas  

 1. Lars-Anton 

Ivarsson, 

tillika KSIU:s or

df.   

 

2. Agneta Malm, 

tillika KSIU:s vi

ce ordf.  

27 § 2 st. LVU  Ska underställas 

förvaltningsrätt.   

  

Beslut ska 

anmälas på 

nämndens 

nästkommande 

sammanträde.  

5 Beslut om utreseförbud i 

fall då KSIU:s beslut inte 

kan avvaktas  

 1. Lars-Anton 

Ivarsson, 

tillika KSIU:s or

df.   

 

2. Agneta Malm, 

tillika KSIU:s vi

ce ordf.  

31d § 2 st. LVU  Beslut ska 

anmälas på 

nämndens 

nästkommande 

sammanträde.  

6 Beslut att begära 

polishandräckning för att 

genomföra 

läkarundersökning  

 KSO  43 § 1 p. LVU  Beslut ska 

anmälas på 

nämndens 

nästkommande 

sammanträde.  

7 Beslut att begära 

polishandräckning  

för att genomföra beslut 

om vård eller 

omhändertagande med stöd 

av LVU  

 1. Lars-Anton 

Ivarsson, 

tillika KSIU:s or

df.   

 

2. Agneta Malm, 

tillika KSIU:s vi

ce ordf.  

 

3. Emma 

Frostensson  

 

4. Carina Alpar  

43 § 2 p. LVU  Beslut ska 

anmälas på 

nämndens 

nästkommande 

sammanträde.  
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Bilaga 1 (forts.) 
Kompletterande beslutanderätt enligt lag LVU LVM 

Nr Ärende Delegat Ersättare 

Förordnande 

Lagrum Kommentar 

1 Beslut om omedelbart  

omhändertagande i fall 

då KSIU:s beslut inte kan 

avvaktas  

 1. Lars-Anton 

Ivarsson, 

tillika KSIU:s or

df.   

 

2. Agneta Malm, 

tillika KSIU:s vi

ce ordf.  

13 § 2 st. LVM  Ska underställas 

förvaltningsrätt  

  

Beslut ska 

anmälas på 

nämndens 

nästkommande 

sammanträde.  
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Förslag till kommunstyrelsens arbetsutskott

- Instruktionen för kommundirektör, enligt förslag daterad 2021-03-24, godkänns. 
Samtliga revideringar är markerade med gul överstrykning. 

Barnkonsekvensanalys

Ärendet berör ej barn. 
Sammanfattning av ärendet
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kommundirektör. Anledningen till detta är att både reglementet för Osby kommuns 
nämnder och kommunstyrelsens delegation ska revideras för att bättre matcha varandra 
och kommundirektörens instruktion utifrån redan fattade beslut. 

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse ”Instruktion för kommundirektör, redaktionella ändringar”, daterad 
2021-03-24, från kanslichef Amra Eljami och administrativ chef Johanna Lindhe.

Förslag till ändringar ”Instruktion för kommundirektör”, daterad 2021-03-24, från 
kanslichef Amra Eljami. 
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1 Inledning 

Den 1 januari 2018 trädde en ny kommunallag (2017:725) i kraft. Enligt 7 

kap. 1-2 §§ i denna lag ska kommunstyrelsen utse en direktör som ska ha 

den ledande ställningen bland de anställda och vara chef för den förvaltning 

som finns under kommunstyrelsen. Ansvaret som chef för förvaltningen 

hindrar inte att vissa eller samtliga kommundirektörens operativa funktioner 

delegeras till en biträdande kommundirektör. 

I denna instruktion fastställs hur kommundirektören ska leda förvaltningen 

under kommunstyrelsen och kommundirektörens övriga uppgifter. I 

instruktionen tydliggörs det vem av kommunstyrelsen eller 

kommundirektören som ska se till att olika uppgifter utförs, vem som ska 

hålla i interna och externa kontakter i vissa frågor, kommundirektörens 

uppdrag och arbetsuppgifter i relation till förvaltningscheferna, inom vilka 

ramar kommundirektören anställer personal med mera. 

Syftet med denna instruktion är att förtydliga och kartlägga 

uppgiftsfördelningen mellan de förtroendevalda och kommundirektören samt 

skapa en förtroendeingivande och trygg samverkan mellan de 

förtroendevalda och kommundirektören. 

2 Rollfördelning 

 Förtroendevalda och tjänstemän 

De förtroendevalda styr genom att besluta om mål och riktlinjer för 

kommunens verksamheter, verksamheternas kvalitet och omfattning, tilldela 

ekonomiska ramar för dessa, följa upp och utvärdera verksamheterna mot 

uppställda mål och riktlinjer samt om den politiska organisationen i 

kommunen. 

Kommunens tjänstepersoner har ansvaret för att de lagar, förordningar och 

andra regelverk som gäller för verksamheten följs och de politiska beslut 

som fattas av den politiska organisationen verkställs i enlighet med beslutade 

ml och riktlinjer samt inom ekonomiska ramar. 

3 Uppdrag 

 Kommundirektör 

Kommundirektören är kommunens ledande tjänsteperson, ansvarig inför 

kommunstyrelsen och chef över förvaltningscheferna. Av 

kommunfullmäktige antagen värdegrund, vision, målområden och 

fullmäktigemål ska ligga till grund för kommundirektörens arbete. 

Kommundirektören är ytterst ansvarig för verkställigheten av alla politiska 

beslut. Kommundirektören är särskilt ansvarig för att lägga förslag till 

kommunstyrelsen och verkställa kommunstyrelsens beslut. 
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Kommundirektören ansvarar för att kommunen har en effektiv och 

ändamålsenlig organisation och sköts utifrån ett helhetsperspektiv. 

Kommundirektören ska arbeta med stor integritet med avseende på 

information och underlag för beslut till de förtroendevalda som representerar 

såväl majoritet som minoritet. 

I kommundirektörens uppgift ingår att: 

➢ klara ut principerna för styrning, ledning, uppföljning, utvärdering 

och kontroll, 

➢ fastställa en ledningsorganisation1 och ansvara för dess 

kompetensutveckling, 

➢ verka för en tydlig roll- och uppgiftsfördelning mellan 

förtroendevalda och tjänstepersoner. 

 Utveckling av kommunens verksamheter och av kommunen 

I samverkan med kommunstyrelsens ordförande och kommunstyrelsens 

presidium har kommundirektören en drivande roll för att utveckla och 

effektivisera kommunens organisation och verksamhet. Kommundirektören 

har också en viktig roll i utvecklingen av kommunen som geografiskt 

område.  

 Externa kontakter 

Kommundirektören har en viktig utåtriktad roll som ambassadör för 

kommunen i förhållande till externa parter. Denna uppgift ska utföras i nära 

samarbete med kommunstyrelsens presidium.  

Kommundirektören har, tillsammans med kommunal-/oppositionsråden, ett 

övergripande ansvar för att Osby kommun är representerad på ett 

ändamålsenligt sätt i lokala, regionala, nationella och internationella 

sammanhang och företräder kommunen i strategiska och 

kommunövergripande frågor i dessa sammanhang, om inte kommunal-

/oppositionsråd eller någon annan inom den politiska organisationen har 

detta ansvar.  

 Massmedia 

I kommundirektörens uppdrag ingår att skapa den öppenhet och transparens i 

bemötandet av massmedia som gäller med utgångspunkt från 

offentlighetsprincipen. Kommundirektören är ansvarig för kontakterna med 

massmedia i de frågor som rör kommunstyrelsens förvaltning, men har också 

ansvaret för att hela den kommunala organisationen strävar efter goda 

massmedierelationer, är tillgängliga och tydliga samt lämnar fullständiga och 

korrekta uppgifter.  

 
1 Kommundirektören har också, efter samråd med kommunstyrelsens presidium, delegation 

att fatta beslut om inrättande, indragning, ändring av tjänster och förändring av 

kommunstyrelseförvaltningens ledningsorganisation, inom ramen för befintlig budget. 
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 Uppföljning 

Uppföljning av kommundirektörens uppdrag ska göras vid 

utvärderingssamtal med kommunstyrelsens ordförande. Det ska också, 

tillsammans med andra lönekriterier, utgöra underlag för lönesamtal. 

 Biträdande kommundirektör/er 

Kommundirektören kan utse en biträdande kommundirektör.  

Kommundirektören kan vid kris eller annan samhällsstörning utse ytterligare 

biträdande kommundirektör som träder in i kommundirektörens och 

biträdande kommundirektörens ställe om dessa är på grund av kris eller 

annan samhällsstörning förhindrade att genomföra sina arbetsuppgifter. 

Dennes uppdrag varar så länge kommundirektören finner lämpligt under kris 

eller annan samhällsstörning, dock högst sex (6) månader i taget från 

beslutdatum med möjlighet till förlängning. Om den ytterligare utsedda 

kommundirektören träder i de övrigas ställe ska denne följa och omfattas av 

kommunstyrelsens delegationsordning.  

Vad som anges i denna instruktion angående kommundirektör gäller även 

biträdande kommundirektör, och vid kris eller annan samhällsstörning 

ytterligare utsedd biträdande kommundirektör, när denne träder i 

kommundirektörens ställe. 

 Krisberedskap 

När en kris eller annan samhällsstörning inträffar är det av största vikt att 

kommunledningen snabbt kan fatta beslut och vidta åtgärder för att minimera 

konsekvenserna av krisen/störningen samt att leverera en korrekt lägesbild 

och beslutsstöd till den politiska ledningen. Det behöver finnas en, i förväg 

fastställd och övad, krisledningsorganisation. 

Kommundirektören har i uppgift att besluta om hur kommunens arbete med 

krisberedskap ska planeras samt hur det ska organiseras och hur 

organisationen ska utbildas och övas i enlighet med gällande lagstiftning och 

överenskommelser med andra aktörer i krisberedskapssystemet. 

Kommundirektören leder kommunens krisledningsgrupp och ansvarar för att 

den politiska ledningen får en korrekt lägesbild och beslutsunderlag i 

samband med en kris eller samhällsstörning.  

4 Arbetsuppgifter mot politiska organ 

 Kommunstyrelsen och dess utskott 

4.1.1 Beredning 

Kommundirektören ansvarar för beredning av samtliga ärenden till 

kommunstyrelsen och dess utskott men kan delegera detta till en biträdande 

kommunchef, en förvaltningschef eller annan tjänsteperson. 
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4.1.2 Föredragningar 

Kommundirektören ansvarar för föredragningar i kommunstyrelsen och dess 

utskott men kan delegera detta till en biträdande kommunchef, en 

förvaltningschef, eller annan tjänsteperson. 

4.1.3 Närvaro- och yttranderätt 

Kommundirektören har närvaro- och yttranderätt i kommunstyrelsen och 

dess utskott.  

4.1.4 Initiativ 

En naturlig del av kommundirektörens uppdrag är att ta erforderliga initiativ, 

till exempel för att kommunstyrelsen ska kunna uppfylla sin så kallade 

uppsiktsplikt, enligt kommunallagen (2017:725), över kommunal 

verksamhet som bedrivs i av kommunen hel- och delägda aktiebolag, 

stiftelser, föreningar och de kommunalförbund kommunen är medlem i. 

4.1.5 Kommunfullmäktige 

Kommundirektören ska närvara vid kommunfullmäktiges sammanträden om 

och när kommunfullmäktiges ordförande begär det.  

5 Arbetsuppgifter mot förvaltningar 

 Kommunstyrelseförvaltningen 

5.1.1 Förvaltningsledning 

Kommundirektören är chef för kommunstyrelseförvaltningen och har under 

kommunstyrelsen det övergripande budget-, personal- och 

verksamhetsansvaret för kommunstyrelseförvaltningen. 

Kommundirektören anställer och entledigar, efter samråd med 

kommunstyrelsens presidium, såväl ekonomi-, HR, administrativ- samt 

räddningschef. Kommundirektören är även lönesättande chef och ansvarar 

för medarbetar- och lönesamtal med ekonomi-, HR, administrativ- och 

räddningschef.  

5.1.2 Organisationsförändringar2 

Kommundirektören har, enligt kommunstyrelsens delegationsordning, rätt att 

fatta beslut om organisationsförändringar inom 

kommunstyrelseförvaltningen. 

5.1.3 Samordning och samverkan 

Kommundirektören ansvarar för att samordning och samverkan sker inom 

och mellan förvaltningens olika verksamheter i syfte att verkställa politiska 

beslut samt att utveckla strategiska kommunövergripande uppgifter.  

 
2 Detta framgår även i ”Reglementet för Osby kommuns nämnder”. 
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5.1.4 Delegeringsbeslut och attesträtt 

Kommundirektörens rätt att fatta övriga beslut framgår av gällande 

delegeringsordning för kommunstyrelsen. Kommundirektörens attesträtt 

framgår av kommunens attestregler. 

 Övriga nämnder och förvaltningar 

5.2.1 Närvaro- och yttranderätt 

Kommundirektören har närvaro- och yttranderätt i kommunens övriga 

nämnder. Denna rätt utnyttjas efter samråd med kommunstyrelsens 

presidium. Berörd nämndordförande och förvaltningschef ska informeras i 

förväg. 

Kommundirektören ska bistå kommunstyrelsen i den uppsikt över 

nämndernas verksamhet som styrelsen har enligt kommunallagen 

(2017:725). 

5.2.2 Kommundirektören och förvaltningscheferna 

Kommundirektören är chef över förvaltningscheferna och ansvarar för 

anställning och entledigande av dessa, efter samråd med presidiet i aktuell 

nämnd. Kommundirektören är även lönesättande chef och ansvarar för 

medarbetar- och lönesamtal med förvaltningscheferna. 

Kommundirektören ansvarar för att förvaltningscheferna i sina uppdrag 

beaktar och samordnar kommunövergripande frågor avseende såväl 

strategiska, verksamhetsmässiga som ekonomiska frågor och uppgifter. 

Förvaltningscheferna ansvarar dock för sina verksamheter gentemot 

respektive nämnd. 

5.2.3 Organisationsförändringar3 

Kommundirektören har, enligt kommunstyrelsens delegationsordning och 

efter samråd med kommunstyrelsens presidium, rätt att fatta beslut om 

organisationsförändringar inom kommunens förvaltnings- och 

ledningsorganisation genom att avveckla, inrätta och ändra såväl 

avdelningar, enheter och områden som chefstjänster. 

5.2.4 Samordning och samverkan mellan förvaltningschefer 

Kommundirektören ansvarar för att samordning sker mellan 

förvaltningschefer i syfte att verkställa politiska beslut samt att utveckla 

strategiska kommunövergripande uppgifter. 

 
3 Detta framgår även i ”Reglementet för Osby kommuns nämnder”.  
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6 Arbetsuppgifter mot av kommunen hel- och delägda 
aktiebolag, kommunalförbund och övriga organ 

 Hel- och delägda aktiebolag 

6.1.1 Samordning 

Kommundirektören ansvarar för att samordning sker mellan de verkställande 

direktörerna i de av kommunen hel- och delägda aktiebolagen och 

kommunledningen.  

6.1.2 Anställning av bolagschefer 

Kommundirektören ansvarar, i samråd med respektive bolags styrelse och 

kommunstyrelsens presidium, för att bereda anställning av verkställande 

direktör i de av kommunen hel- och delägda aktiebolagen. 

6.1.3 Ledarskapsutveckling 

De verkställande direktörerna i de av kommunen hel- och delägda 

aktiebolagen kan ingå i kommundirektörens ledningsgrupp och kallas till 

dess möten och/eller andra sammankomster. 

 Kommunalförbund 

6.2.1 Samordning 

Kommundirektören ansvarar för att samordning sker mellan 

förbundsledningen i de kommunalförbund som kommunen är medlem i och 

kommunledningen.  

 Övriga organ 

6.3.1 Samordning 

Kommundirektören ansvarar för att samordning sker mellan 

kommunledningen och ledningen för andra organ kommunen har intresse i, 

såsom föreningar och stiftelser. 
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Inledning 

Nämnderna har överlämnat budgetuppföljning med helårsprognos efter mars månad 2021. 

Budgeterat resultat enligt årsbudget är - 8,8 mnkr. Efter beslut om tilläggsbudget i kommunfullmäktige den 29 mars 

är detta uppjusterat till + 6,6 mnkr. Årets resultat enligt helårsprognosen är + 9,5 mnkr. 

Nämndernas prognoser innebär sammantaget en positiv budgetavvikelse på + 0,8 mnkr. (miljö och byggnämnden -

0,7 och hälsa och omsorgsnämnden + 1,5). 

Prognosen för finansförvaltningen är ett överskott på + 2,1. 

Finansförvaltningen 

Den senaste skatteprognosen från Sveriges kommuner och landsting (SKR) innebär en kraftig förbättring jämfört 

med årsbudgeten och budgeten har därför justerats upp med + 16,9 mnkr  i samband med beslut om tilläggsbudget 

den 29 mars. Försäkringskassan fortsätter att kompensera för förhöjda sjuklönekostnader och här beräknas därför en 

positiv budgetavvikelse på + 1,4 mnkr. Räntekostnaderna fortsätter att vara låga och en positiv avvikelse på + 0,7 

mnkr finns med i denna prognos. Notera då att budgeten för räntekostnader även sänktes i tilläggsbudgeten med 1,0 

mnkr. 

Investeringar 

Efter tilläggsbudgetering uppgår årets investeringsbudget till drygt 400 mnkr. Redovisat värde t o m mars är 17 

mnkr, alltså 4 % av budgeten. Detta indikerar att en stor del av årets projekt kan komma att flyttas över till 2022. 

Balanskravsavstämning 

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

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

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

prognosen är + 9,5 mnkr och kommunen uppfyller därmed balanskravet. 

Finansiell målsättning 

Kommunfullmäktiges finansiella målsättning för 2021 är ursprungligen ett 0-resultat inkl disponering från RUR 

med 8,8 mnkr. Efter att budgeten för skatteintäkter och bidrag har justerats upp i samband med tilläggsbudget 

motsvarar nu det budgeterade resultatet 0,8% av skatter och bidrag. Resultatandel enligt prognosen motsvarar 1,1%. 
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Nämndernas resultat 

Driftredovisning 

 

Belopp i tkr  Budget 2021 
Uppföljning t 

o m aktuell 
månad 

Utfall % 
Prognos 

helår 
Avvikelse 

prog/budg 

Kommunstyrelse    0   

- Kommunstyrelse-
förvaltn 

 69 808 20 742 29,7 69 820 -12 

- Arbete och 
välfärdsförvaltn 

 75 218 18 349 24,4 75 218 0 

    0   

Samhällsbyggnads-
nämnd 

 53 469 15 814 29,6 53 469 0 

Samhällsbyggnad, VA-
verksamhet 

 0 0 #DIVISION/0! 0 0 

Miljö- och byggnämnd  5 604 1 490 26,6 6 304 -700 

Revision  873 -13 -1,5 873 0 

Valnämnd  10 2 20,0 10 0 

Barn- och 
utbildningsnämnd 

 327 707 76 329 23,3 327 707 0 

Hälsa- och 
omsorgsnämnd 

 234 602 58 902 25,1 233 124 1 478 

Överförmyndare  2 547 931 36,6 2 547 0 

Delsumma  769 838 192 546 25,0 769 072 766 

       

Finansförvaltning  -776 438 -218 678 28,2 -778 538 2 100 

       

Totalt  -6 600 -26 132 395,9 -9 466 2 866 

Kommentarer till driftredovisning 

Nämnderna redovisar sammantaget en positiv budgetavvikelse på + 0,8 mnkr. 

Kommunstyrelseförvaltningen redovisar ingen avvikelse mot budget i denna prognos. 

De verksamhetsdelar som tillhör den nya arbete och välfärdsförvaltningen beräknar en prognos i stort sett i linje 

med budget efter den överföring som görs från övriga nämnder i samband med beslut om tilläggsbudget. 

Miljö och byggnämnden redovisar en prognos på - 0,7 mnkr. Underskottet beror på personalkostnader av 

engångskaraktär. 

Samhällsbyggnadsnämnden redovisar en prognos i enlighet med budget. 

Barn- och utbildningsnämnden redovisar en uppföljning utan avvikelse från budget efter mars 2021. 

Uppföljningen utgår ifrån nuvarande budgetram, men efter beslut i KF 2021-03-29 så kommer budgeten att minska 

med 3 mnkr. Utgångspunkten är att denna minskning av ram kommer att arbetas in under året. 

Hälsa och välfärdsnämnden visar för de verksamheter som nämnden har kvar efter 1 april en prognos på + 1,5 

mnkr. I denna prognos finns med beslutet som tagits angående tilläggsbudget som innebär att 1,3 mnkr flyttas över 

till den nya förvaltningen Arbete och välfärd. 

I prognosen ingår statsbidrag på 2,6 mnkr för Covid-kostnader för 2020 men som redovisas 2021. Bidrag kan också 

komma för Covid19-kostnader avseende december 2020. Observera att detta är intäkter av engångskaraktär. 

Kostnader relaterade till pandemin under 2021 uppgår t o m mars till ca 5 mnkr. I prognosen har nämnden utgått i 

från att staten täcker dessa merkostnader. 
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Investeringsbudget 

 

Belopp i mnkr  Budget 2021 
Uppföljning t 

o m aktuell 
månad 

Utfall % 
Prognos 

helår 
Avvikelse 

prog/budg 

Kommunstyrelse       

-
 Kommunstyrelseförvaltn 

 13,0 0,0 0 10,5 2,5 

- Arbete och 
välfärdsförvaltn 

 0 0 
#DIVISION/

0! 
0 0 

    0   

Samhällsbyggnadsnämn
d 

 296,3 15,3 5,2 260,5 35,8 

Samhällsbyggnad, VA-
verksamhet 

 73,4 1,1 1,5 73,3 0,1 

Miljö- och byggnämnden  0 0 
#DIVISION/

0! 
0 0 

Barn- och 
utbildningsnämnd 

 15,5 0,8 5,2 6,4 9,1 

Hälsa- och 
omsorgsnämnd 

 4,5 0,1 2,2 3,4 1,1 

       

Totalt  402,7 17,3 4,3 354,1 48,6 

Kommentarer till investeringsredovisning 

Efter tilläggsbudgetering uppgår årets investeringsbudget till drygt 400 mnkr, varav investeringar inom vatten- och 

avlopp uppgår till 73 mnkr. Redovisat investeringsbelopp per den 31 mars var 17 mnkr. Nämnderna rapporterar en 

del avvikelser efter mars månad men sannolikt kommer en betydande del av projekten att behöva överföras till nästa 

år. 

 

  



 

Osby kommun, Uppföljning mars 2021 6(27) 

Kommunstyrelse 

Driftredovisning 

Belopp i tkr 
Budget 
perioden 

Utfall 
perioden 

Avvikelse 
period 

Budget 
helår 

Prognos 
helår 

Avvikelse 
helår 

Verksamhet       

Ekonomienhet 2 088 3 050 -962 8 352 8 226 126 

HR-avdelning 3 770 4 810 -1 040 15 077 14 959 118 

Stab 1 557 1 743 -186 6 230 6 430 -200 

Räddningstjänst 3 586 3 660 -74 14 348 14 348 0 

Administration och 
utveckling 6 450 7 481 -1 031 25 801 25 857 -56 

Resultat 17 451 20 744 -3 293 69 808 69 820 -12 

Kommentarer till helårsavvikelser 

Kommunstyrelseförvaltningen redovisar sammantaget efter mars en prognos innebärande ett 0-resultat. 

I prognosen har tagits hänsyn till beslut i tilläggsbudget om överföring av 330 tkr till arbete och 

välfärdsförvaltningen. 

Ekonomienhet och HR visar mindre överskott kopplat till övriga kostnader medan staben visar ett underskott 

kopplat till personalkostnader. 

Räddningstjänsten visar i denna prognos ett 0-resultat. 

Budgetavvikelsen för perioden är negativ men beror på avgifter som engångsvis betalas i början av året. 

  

  

  

Nyckeltal 

Uppföljning personalkostnader 

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

Kostnad 
arbetskraft 
2020 

3 339 3 136 3 111 3 604 3 848 3 453 3 994 3 577 3 517 3 627 3 710 4 791 

Kostnad 
arbetskraft 
2021 

3 217 3 728 3 744          

varav 
kostnad för 
sjuklön 2020 

15 19 35 37 18 55 48 4 19 18 30 17 

varav 
kostnad för 
sjuklön 2021 

19 11 26          

Tidplan för nämndens behandling 

Kommunstyrelsen 21 april. 
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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) 

0002 Ipads förtroendevalda 60 0 60 0 Dec 

0003 IT program system 500 0 500 0 Dec 

0007 Nytt intranät och hemsida 188 0 188 0 Dec 

0012 HR-system 3 700 52 3 700 0 Dec 

0046 
Övergripande diarie och 
ärendehanteringssystem 

500 0 500 0 Dec 

0055 Höjdfordon 0 -17 0 0 Jan 

0057 Släckbil Lönsboda 3 600 0 3 600 0 Dec 

0058 Lastväxlare med flak 2 500 0 0 2 500 2022 

0059 Båt räddningstjänst 500 0 500 0 Dec 

0060 Inventarier räddningstjänst 1 000 0 1 000 0 Dec 

0061 Släp till bandscooter 80 0 80 0 Dec 

0511 
Besluts o processystem t 
kontaktcenter 

359 0 359 0 Dec 

       

       

       

       

       

       

       

       

 Totalt 12 987 35 10 487 2 500  

Kommentarer till budgetavvikelser 

Kommentarer 

Projekten 0007, 0012, 0046, 0060, 0511 är överförda från 2020 i samband med beslut om tilläggsbudget 2021-03-

29. 

Projekt 0058 är framflyttat till 2022 för att samordna upphandlingen med Hässleholms kommun. 
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Miljö och byggnämnd 

Driftredovisning 

Belopp i tkr 
Budget 
perioden 

Utfall 
perioden 

Avvikelse 
period 

Budget 
helår 

Prognos 
helår 

Avvikelse 
helår 

Verksamhet       

Miljö o byggnämnd 112 72 40 448 448 0 

Bygglov 313 641 -328 1 249 995 254 

Hälsoskydd 115 122 -7 461 441 20 

Livsmedelskontroll 96 102 -6 383 383 0 

Miljöskydd 122 299 -177 489 489 0 

Kalkningsprojekt 75 79 -4 302 250 52 

Alkoholtillstånd 80 192 -112 319 346 -27 

Miljö- & byggkontoret 278 291 -13 1 111 2 151 -1 040 

Bostadsanpassningsbidrag 211 34 177 842 801 41 

Resultat 1 402 1 832 -430 5 604 6 304 -700 

Kommentarer till helårsavvikelser 

I prognosen redovisas ett underskott på - 700 tkr. Underskottet beror på tillfälligt högre personalkostnader än 

budgeterat. Samtidigt beräknas intäkterna för bygglov bli högre än budgeterat. 

Förslag på åtgärder till avvikelser 

Nyckeltal 

Uppföljning personalkostnader 

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

Kostnad 
arbetskraft 
2020 

519 480 467 463 475 446 400 433 444 447 531 1 004 

Kostnad 
arbetskraft 
2021 

499 472 408          

varav 
kostnad för 
sjuklön 2020 

6 12 15 12 9 9 3 0 3 3 3 4 

varav 
kostnad för 
sjuklön 2021 

2 4 -1          

Tidplan för nämndens behandling 

Miljö- och byggnämnden 29 april 
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Samhällsbyggnad exkl VA 

Driftredovisning 

Belopp i tkr 
Budget 
perioden 

Utfall 
perioden 

Avvikelse 
period 

Budget 
helår 

Prognos 
helår 

Avvikelse 
helår 

Verksamhet       

Planering o administration 804 843 -39 3 250 3 250 0 

Fastighet 103 1 387 -1 284 634 634 0 

Mark o exploatering 3 056 3 808 -752 12 407 12 607 -200 

Kost 5 079 5 211 -132 18 500 18 360 140 

Lokalvård 4 339 4 397 -58 17 518 17 518 0 

Gemensam service 287 169 118 1 160 1 100 60 

       

Resultat 13 668 15 815 -2 147 53 469 53 469 0 

Kommentarer till helårsavvikelser 

Samhällsbyggnad prognosticerar ett utfall inom ram för 2021. 

Det negativa utfallet efter mars förklaras av: 

En mycket kallare vinter/vår än prognosticerat vilket resulterat i högre kostnader för el, fjärrvärme, stödeldning med 

olja samt ökade kostnader för snöröjning och halkbekämpning. Trots en förändrad periodisering av kostnaderna på 

budgetsidan ser vi att det inte har räckt till fullt ut, men underskottet beräknas vara inarbetat till årets slut. 

Förslag på åtgärder till avvikelser 

Nyckeltal 

Uppföljning personalkostnader 

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

Kostnad 
arbetskraft 
2020 

4 601 4 621 3 554 3 971 4 035 4 069 4 172 4 544 4 169 4 254 4 230 5 112 

Kostnad 
arbetskraft 
2021 

4 589 4 518 4 277          

varav 
kostnad för 
sjuklön 2020 

39 54 58 84 80 52 70 36 29 49 63 116 

varav 
kostnad för 
sjuklön 2021 

44 33 15          

Tidplan för nämndens behandling 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar om uppföljningen på sammanträdet den 14 april. 
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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) 

0210 Örkenedskolan 22 800 53 22 800 0 2023 

0212 Ny förskola Klockareskogs 4 750 0 4 750 0 2024 

0214 LSS-boende Ängdalen 7 500 0 9 400 -1 900 2022 

0215 LSS-boende Ängsgården 15 000 122 15 000 0 2022 

0292 Laddstolpar vhtlokaler 500 16 500 0 2021 

0296 Kommunövergr passagesyst 3 255 135 3 255 0 2021 

0297 Proj äldreboende Lönsboda 5 565 4 550 5 565 0 2024 

0801 Fastighetsbildning 150 52 150 0 2021 

0803 Centrumåtgärder 2 465 0 2 465 0 2021 

0804 Gatubelysning 200 11 200 0 2021 

0807 Centrumåtgärder visionsdo 3 970 0 3 970 0 2021 

0809 
Trafiksäkerh Lba skola och 
centrum 

200 0 200 0 2021 

0810 Trafiksäk.främj. åtg. 500 0 500 0 2021 

0815 Utveckl. Naturbruksområde 11 740 0 11 740 0 2021 

0816 Förstudie GC-väg Näset-Hasslaröd 735 0 735 0 2021 

0817 Köp av fastigheter 2 000 0 2 000 0 2021 

0818 Väg Hassl. viadukt Mossvä 17 500 28 17 500 0 2022 

0819 Dagvattenåtg Nordöst 500 0 500 0 2021 

0820 Nya planområden 2020 6 000 86 6 000 0 2021 

0821 Planområde Hasslaröd Väst 0 12  0 2021 

0831 Lekplatser 600 9 600 0 2021 

0832 Julbelysning 250 -37 250 0 2021 

0833 Fordon driftenhet 1 000 211 1 000 0 2021 

0834 Byggn stamnät landsbygd 1 470 0 1 470 0 2021 

0835 Asfalt 10 000 155 10 000 0 2021 

0836 Gatukostn ersättn 0 -65 0 0 2021 

0839 Pumpstationer 300 0 300 0 2021 

0840 Planområden 6 000 150 6 000 0 2021 

0841 Planområde Netto-området 0 99  0 2021 

0843 Planområde Kråkeskogen 0 485  0 2021 

0844 Planoråde Hambov/Tenorv 0 42  0 2021 

0846 Planområde Gerfasts väg 0 43  0 2021 

0847 Planområde Netto 2 0 55  0 2021 

0848 Planområde Loshult 0 40  0 2021 

0849 Planområde Hunshult 0 48  0 2021 

0851 Utveckl NÖ Industriområde 0 1 190  0 2021 

0852 Utveckl Killeberg Norra 0 1 350  0 2021 

0854 Utveckl NÖ ind omr etapp2 0 242  0 2021 

0855 Planområde Fiskalen 0 40  0 2021 

0879 Gator Nordöst 500 0 500 0 2021 

0880 Utbyggn fiber vita fläcka 3 000 0 3 000 0 2021 
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Projekt 
nr 

Namn 

Budget 
helår, tkr 

Redovisat 
perioden, tk
r 

Prognos 
helår, tkr 

Avvikelse, tkr, 
prognos 
jämfört med 
budget 

Klart 
(tidpunkt) 

0890 Maskiner lokalvård 100 45 100 0 2021 

1303 Proj. energisparåtgärder 250 1 250 0 2021 

1305 Säk.proj. larm 300 0 300 0 2021 

1307 Utbyte storköksutrustning 500 0 500 0 2021 

1309 Utemiljö Barn och skola 895 11 895 0 2021 

1310 Div. vht.förändr BoU 1 000 0 1 000 0 2021 

1312 Reinvesteringar komp.red. 21 300 1 497 21 300 0 2021 

1610 Föreningslokal Örkenedsko 2 800 29 2 800 0 2021 

1611 Ombyggn enl grsk beslut 2 400 0 2 400 0 2023 

1613 Lokalbehov ökat elevantal 500 0 500 0 2021 

1614 Om o tillbyggn Ekbackesko 3 500 0 1 000 2 500 2021 

1615 Ny sporthall Osby tätort 2 400 0 2 400 0 2024 

1616 Upprustn fritidsanläggnin 2 000 0 2 000 0 2021 

1617 Passagesystem KoF 1 000 0 1 000 0 2021 

1626 Säkerhetsproj riskinven 150 18 150 0 2021 

1627 Säkerhetsproj elsäkerhet 150 18 150 0 2021 

1630 Ny Ishall 40 000 475 7 000 33 000 2023 

1642 Killebergs grundskola 20 000 93 20 000 0 2023 

1647 Byggnation Lindhem 2 400 0 2 400 0 2025 

1648 Killeberg fsk o matsal 15 000 51 15 000 0 2023 

1650 Förskolelokaler Visseltofta 3 445 0 3 445 0 2021 

1651 Fast förvärv Grossören 7 3 985 3 000 3 985 0 2021 

1667 Ny förskola Osby tätort 0 45 0 0 2020 

1673 Ekelund, förvärv o ombygg 0 46 0 0 2020 

1674 LSS-boende Skeingevägen 18 000 23 15 000 3 000 2022 

1678 Örkenedsskola modul tillf 0 214 800 -800 2021 

1679 Flytt Ängsgården t Klintgården 3 500 0 3 500 0 2021 

1701 Genomförande, energiproje 2 000 0 2 000 0 2021 

1706 Databaserad energistyrnin 0 570  0 2021 

1734 Div verks förändr Barn sk 0 9  0  

1752 Ny brandstation Osby 17 300 0 17 300 0 2022 

1793 Gemens nyckelsystem HoV 3 000 0 3 000 0 2021 

 Totalt 296 325 15 267 260 525 35 800  

Kommentarer till budgetavvikelser 

Avvikelser från beslutad budget: 

 

0214 LSS-boende Ängdalen              - 1 900 tkr 

Upphandlingen blev dyrare än budgeterat 

 

1614 Om/tillbyggnad Ekbackeskolan            - 2 500 tkr 

Moduler har upphandlats och blev billigare än budgeterat 

 

1630 Ny ishall                                     + 33 000 tkr 

Då upphandling ska ske via generalentreprenad innebär det att komplett projektering behöver göras. Projekteringen 

planeras bli klar under hösten 2021 och därefter upphandlas. Det innebär inte att den totala tidsplanen skjuts utan 
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enbart kostnaderna skjuts. 

 

1674 LSS-boende Skeingevägen      + 3 000 tkr 

Upphandlingen blev billigare än budgeterat 

 

1678 Moduler Örkenedsskolan tillfälliga       - 800 tkr 

Budget är ej införd i systemet. 

 

Övrigt: 

De projektnummer som inte har någon budget tilldelad, är ett specifikt projektnummer där pengar till projektet tas 

från huvud projektet exempelvis "Planområden" Därav finns ingen budget utlagd på dem. 
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Barn- och utbildningsnämnden 

DRIFTREDOVISNING 

Driftredovisning 

Belopp i tkr 
Budget 
perioden 

Utfall 
perioden 

Avvikelse 
period 

Budget 
helår 

Prognos 
helår 

Avvikelse 
helår 

Verksamhet       

Förvaltningsövergripande 
administration 3 087 2 051 1 036 12 395 12 456 -61 

Förskola 15 451 10 690 4 761 62 778 60 287 2 491 

Grundskola 37 548 39 371 -1 823 151 170 151 353 -183 

Gymnasiskola 17 135 16 428 707 68 914 71 161 -2 247 

Kultur och fritid 8 055 7 789 266 32 452 32 452 0 

Resultat 81 276 76 329 4 947 327 709 327 709 0 

Avvikelserna mellan budget och utfall för perioden beror till största del på att intäkterna från statsbidrag inte kommer jämnt fördelat över året. 

En del statsbidrag har även periodiserats av försiktighetsskäl, främst inom förskolan, vilket också påverkar utfallet för perioden. 

Kommentarer till helårsavvikelser 

Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar en uppföljning utan avvikelse från budget efter mars 2021. 

Uppföljningen utgår ifrån nuvarande budgetram, men efter beslut i KF 2021-03-29 så kommer barn- och 

utbildningsförvaltningens budget att minska med 3 000 tkr. Utgångspunkten är att denna minskning av ram kommer 

att arbetas in under året. 

De största avvikelserna jämfört med budget finns inom verksamheterna förskola och gymnasieskola. Förskolan 

redovisar en positiv avvikelse på 2 491 tkr, vilket till största del beror på att periodiserade statsbidrag avseende 

föregående år förväntas få behållas efter genomförd redovisning. Däremot förväntas kostnaderna för interkommunal 

ersättning och bidrag bli högre än budgeterat, vilket beror på fler inskrivna barn på Prästgården samt ett högre 

bidragsbelopp. Ingen hänsyn är tagen i denna prognos till en eventuell utökning av antalet platser på Prästgården. 

Gymnasieskolan redovisar en negativ avvikelse jämfört med budget vilket beror på förväntade högre kostnader för 

interkommunal ersättning och bidrag. Under året kommer fler elever att börja årskurs 1 än vad som slutar årskurs 3, 

vilket leder till högre årskostnader. Denna prognos är osäker och kan komma att ändras. Även de interkommunala 

intäkterna är osäkra och denna prognos utgår ifrån att totalt 120 elever börjar i årskurs 1 på Ekbackeskolan i höst 

(introduktionsprogrammet är inte inräknat) och att det finns 39 elever på Yrkesskolan under våren och 40 elever 

under hösten. Denna prognos kan komma att ändras i kommande uppföljningar. 

Övriga verksamhetsområden visar en uppföljning med en liten eller ingen avvikelse från budget. Vad gäller 

grundskolan så visar någon skolenhet ett underskott jämför med budget beroende på högre kostnader för 

elevassistenter än budgeterad, medan övriga skolenheter beräknas att hålla sig inom budget. För övrigt utgår 

grundskolans prognos från att samtliga periodiserade statsbidrag från föregående år får behållas efter godkänd 

redovisning, något som kan komma att förändras i kommande prognoser. Under hösten kommer med största 

sannolikhet en utökning av grundsärskolans verksamhet att behövas göras beroende på ett högre elevantal. Eftersom 

omfattningen av denna utökning inte helt klar så har ingen hänsyn till dessa ökade kostnader tagits i denna prognos. 

Kultur och fritid lämnar en prognos utan avvikelse från budget. Kultur och fritids verksamhet är fortfarande kraftigt 

påverkad av pandemin vilket leder till minskade intäkter, samt i vissa fall även minskade kostnader. 

Sammantaget är uppföljningen som vanligt under våren högst osäker och kan komma att förändras längre fram 

under året. 

Förvaltningsövergripande ledning och administration 

Belopp i tkr 
Budget 
perioden 

Utfall 
perioden 

Avvikelse 
perioden 

Budget helår 
Prognos 
helår 

Avvikelse 
helår 

Barn- och 
utbildningsnämnd 

250 208 42 999 999 0 

Administration 2 837 1 843 994 11 395 11 457 -62 

Resultat 3 087 2 051 1 036 12 394 12 456 -62 
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Kommentarer till senaste budgetuppföljning 

Förvaltningsövergripande administration redovisar en negativ avvikelse på 62 tkr. Den negativa avvikelsen beror på 

minskad budgetram för personalkostnader inom administration på grund av omorganisationen till en ny förvaltning. 

Underskottet motverkas dock av lägre beräknade kostnader för förbrukning och resor. 

Förskola 

Belopp i tkr 
Budget 
perioden 

Utfall 
perioden 

Avvikelse 
perioden 

Budget helår 
Prognos 
helår 

Avvikelse 
helår 

6 501 Områdeschef 
förskola 

862 -3 245 4 107 3 179 1 865 1 314 

6 502 Toftagården 541 480 -61 2 176 2 176 0 

6 504 
Klockarskogsgården 

1 614 1 498 116 6 497 6 497 0 

6 505 Gamlebygården 839 839 0 3 378 3 378 0 

6 506 Skogsgården 3 901 3 550 351 15 704 15 204 500 

6 507 Hasselgården 1 571 1 596 -25 6 324 6 324 0 

6 508 Trulsagården 1 589 1 462 127 6 397 6 297 100 

6 511 Rönnegården 4 043 3 959 84 16 279 15 703 576 

6 512 
Uteförskolan/uteprofile
n 

492 536 -44 2 843 2 843 0 

Resultat 15 452 10 675 4 777 62 777 60 287 2 490 

Kommentarer till senaste budgetuppföljning 

Förskolan redovisar en positiv avvikelse på 2 490 tkr jämfört med budget. Förskoleenheterna redovisar ingen 

avvikelse eller en positiv avvikelse från budget. De positiva avvikelser som redovisas från budget beror på att alla 

budgeterade tjänster inte har behövts tillsättas, eller att vakanta tjänster har ersatts med icke behörig personal, vilket 

innebär en lägre kostnad. 

Rönnegårdens förskola med10 avdelningar och Skogsgårdens förskola med 8 avdelningar redovisar en positiv 

avvikelse från budget på grund av det samarbete som råder på förskolan. Därigenom har inte vikarier behövts 

tillsättas i den grad som när förskolorna var utspridda. 

Förskolans budget ser i mars månad positiv ut, men är väldigt osäker beroende på om sökta statsbidrag för mindre 

barngrupper beviljas av Skolverket och Prästgårdens ansökan om att utöka sin verksamhet med 24 platser, vilket 

medför en årskostnad på 3 miljoner för barn- och utbildningsförvaltningen. Denna kostnad är inte medräknad i 

denna uppföljning. I uppföljningen förutsätts att de bidragsposter för mindre barngrupper avseende 2020 som av 

försiktighetsskäl periodiserades till 2021 får behållas. Dessa uppgår till drygt 3 000 tkr. Det förutsätts också att årets 

bidragsansökan får behållas samt att ytterligare 1 000 tkr i bidrag beviljas under hösten 2021. 

Grundskola 

Belopp i tkr 
Budget 
perioden 

Utfall 
perioden 

Avvikelse 
perioden 

Budget helår 
Prognos 
helår 

Avvikelse 
helår 

6 701 Områdeschef 
grundskola 

2 459 3 982 -1 523 12 669 12 353 316 

6 112 Skolenhet 
Hasslaröd F-6 

5 782 6 124 -342 22 130 22 750 -620 

6 113 Skolenhet 
Hasslaröd 7-9 

4 596 4 546 50 18 864 18 864 0 

6 114 Skolenhet 
Klockarskogsskolan F-
3 

3 934 3 743 191 14 998 14 998 0 

6 202 Skolenhet 
Parkskolan F-3 

6 412 6 138 274 25 391 25 391 0 

6 203 Skolenhet 
Parkskolan 4-9 

2 405 2 554 -149 9 486 9 486 0 
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Belopp i tkr 
Budget 
perioden 

Utfall 
perioden 

Avvikelse 
perioden 

Budget helår 
Prognos 
helår 

Avvikelse 
helår 

6 206 Skolenhet 
Killebergsskolan F-6 

2 271 2 427 -156 9 021 9 021 0 

6 214 Skolenhet 
Visslan 6-9 

-25 94,5 -119,5 43 -158 201 

6 308 Skolenhet 
Örkenedskolan F-9 

6 573 6 249 324 25 978 25 978 0 

6 702 Skolskjuts 2 436 2 816 -380 9 745 9 825 -80 

6 704 
Modersmålsundervisni
ng 

704 696 8 2 845 2 845 0 

Resultat 37 547 39 369,5 -1 822,5 151 170 151 353 -183 

Kommentarer till senaste budgetuppföljning 

Grundskolan redovisar en negativ avvikelse på 183 tkr jämfört med budget. 

De flesta grundskoleenheterna redovisar en prognos som landar på budgetnivå. Dock är kostnaderna för 

elevassistenter högre än budgeterat på en skolenhet. Vid denna enhet pågår ett utredningsarbete och en 

genomlysning av verksamhetens organisation för elever i behov av särskilt stöd. Denna utredning och genomlysning 

leds av områdeschef och genomförs tillsammans med specialpedagog från centrala barn- och elevstödsenheten. 

Syftet är att enheten från och med ht-21 förhåller sig till rådande budgetramar. 

Grundskolans anpassningsuppdrag i budget 2021 kan enligt prognos genomföras, vilket möjliggörs med stöd av 

riktade statsbidrag som periodiserats från föregående år. I prognosen förutsätts att alla de bidrag som av 

försiktighetsskäl periodiseras från föregående år, får behållas. Sammantaget uppgår dessa till 2 700 tkr. 

Grundskolas samlade budget ser efter mars prognos stabil ut, men osäkerhetsfaktorer finns i form av ökade 

kostnader för grundsärskola inför ht-21. Enligt prognos blir det fler elever inom grundsärskola och en utökning av 

verksamheten kommer behövas. Detta leder till behov av personalutökning. En annan osäkerhetsfaktor är att det 

under pandemin tillsatts fasta vikarier på enheterna för att skapa trygghet och minskad smittspridning. Kostnader för 

detta finns inte i ordinarie budget, men täcks enligt prognos i respektive enhets budget. Behov av liknande 

tillsättning av vikarier inför ht-21 kan behöva beaktas och kan då leda till ökade kostnader. 

  

Gymnasieskola 

Belopp i tkr 
Budget 
perioden 

Utfall 
perioden 

Avvikelse 
perioden 

Budget helår 
Prognos 
helår 

Avvikelse 
helår 

Områdeschef 
gymnasieskola 

14 305 15 093 -788 57 216 61 616 -4 400 

Elevhälsa (CBE) 1 383 1 372 0 5 530 5 465 65 

Ekbackeskolan inkl. 
internat 

-668 -1 249 581 -2 552 -2 359 -193 

Introduktionsprogramm
et (IM) 

2 141 1 732 409 8 766 8 471 295 

Yrkesskolan -118 -623 505 -409 -2 393 1 984 

Resultat 17 043 16 325 707 68 551 70 800 -2 249 

Kommentarer till senaste budgetuppföljningen 

Område gymnasieskola redovisar en negativ avvikelse på 2 249 tkr jämfört med budget. 

Den största avvikelsen är central och beror på ökad interkommunal ersättning hösten 2021. Interkommunal 

ersättning är en osäkerhetsfaktor under våren. Även områdets anpassningsuppdrag ligger centralt. 

Enhet Yrkesskolans överskott beror på fler elever än beräknat. 

Personalkostnaderna är stabila och bemanningen ska kunna ligga på samma nivå under hela året. 
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Kultur och fritid 

Belopp i tkr 
Budget 
perioden 

Utfall 
perioden 

Avvikelse 
perioden 

Budget helår 
Prognos 
helår 

Avvikelse 
helår 

Kultur- och 
fritidsadministration 

962 862 100 3 855 4 261 -406 

Extern 
programverksamhet 
och projekt 

75,9 -75,2 151,1 303 233 70 

Stöd till föreningar 1 533 2 207 -674 6 132 6 132 0 

Ishall 977 933 44 3 921 3 702 219 

Sim- och sporthall 1 249 1 165 84 5 009 5 264 -255 

Bibliotek 1 542 1 343 199 6 190 6 183 7 

Fritidsgårdar 680 493 187 2 734 2 257 477 

Musikskola 1 037 866 171 4 309 4 421 -112 

Resultat 8 055,9 7 793,8 262,1 32 453 32 453 0 

Kommentarer till senaste budgetuppföljningen 

Kultur- och fritidsenheten redovisar ingen avvikelse jämfört med budget. I prognosen är utgångspunkten fortsatt att 

delar av de anpassningsuppdrag på 437 tkr som finns inom kultur- och fritidsenhetens kommer att kunna 

genomföras. Det innebär bland annat att en vakant tjänst inom sim/ishall/fritidsgård inte kommer att tillsättas utan 

en person upprätthåller den lednings funktionen. Personal har även varit utlånade till andra verksamheter under 

pandemin. I uppföljningen syns effekterna av Corona-pandemin i form minskade intäkter i bland annat simhallarna, 

fritidsgårdarna och ishallen. Däremot beräknas bidragen från arbetsförmedlingen bli högre än budgeterat därav 

överskottet på ishallen. Corona-pandemin har inom vissa verksamheter även inneburit minskade kostnader då vissa 

evenemang inte har kunnat genomföras. Musikskolan visar på högre kostnader som beror på viss minskning av antal 

elever och tidigare återgång i tjänst av personal  som varit föräldraledig. 

Förslag på åtgärder till avvikelser 

Uppföljningen visar ingen avvikelse från budget. 

Nyckeltal 

Uppföljning personalkostnader 

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

Kostnad 
arbetskraft 
2020 

24 98
4 

25 22
4 

24 74
7 

24 58
3 

24 79
7 

26 66
3 

24 89
9 

25 63
8 

25 33
2 

24 94
8 

25 36
6 

26 52
8 

Kostnad 
arbetskraft 
2021 

22 71
6 

23 28
7 

22 51
6 

         

varav 
kostnad för 
sjuklön 2020 

306 303 433 765 427 341 200 116 193 361 391 523 

varav 
kostnad för 
sjuklön 2021 

245 227 209          

På grund av flytt av verksamheter till annan förvaltning är inte 2020 och 2021 års personalkostnader jämförbara. 
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Antal inskrivna barn i förskolan 

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

Antal 
inskrivna 
barn 
förskola 

557 570 584          570 

Antal 
inskrivna 
barn 
pedagogisk 
omsorg 

26 26 25          26 

Antal elever  i grundskolan 

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

Hasslarödsskolan 
F-9 

513 513 513          513 

Klockarskogsskolan 
F-3 

134 134 134          134 

Parkskolan F-9 373 373 374          373 

Killebergsskolan F-
6 

98 98 97          98 

Visslan 6-9 10 10 9          10 

Örkenedskolan F-9 286 286 286          286 

Total 1414 1414 1413          1414 

Antal elever i förskoleklass 

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

Hasslarödsskolan 
F-9 

40 40 39          40 

Klockarskogsskolan 
F-3 

30 30 30          30 

Parkskolan F-9 43 43 42          43 

Killebergsskolan F-
6 

15 15 15          15 

Örkenedskolan F-9 37 37 36          37 

Total 165 165 162          164 

Antal elever på fritidshem 

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

Hasslarödsskolan 
F-9 

94 94 92          93 

Klockarskogsskolan 
F-3 

108 105 103          105 

Parkskolan F-9 96 94 91          94 

Killebergsskolan F-
6 

48 47 46          47 

Örkenedskolan F-9 86 83 82          84 

Total 432 423 414          423 
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Antal elever i gymnasieskolan 

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

Ekbackeskolan 363 363 363          363 

Introduktionsprogrammet 
(IM) 

43 46 43          44 

Yrkesskolan 39 39 39          39 

Total 445 448 445          446 

Barn i fristående verksamhet och annan kommun 

  
Ja
n 

Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 
Genom
snitt 

Antal barn i 
fristående 
förskola 

48 48 48          48 

Antal barn i 
förskolan 
annan 
kommun 

12 12 12          12 

Antal barn 
enskild 
pedagogisk 
omsorg 

6 6 6          6 

Antal barn 
pedagogisk 
omsorg i 
annan 
kommun 

0 0 0          0 

Total 66 66 66          66 

Elever i fristående skolor och annan kommun 

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

Elever 
fristående 
grundskola 

31 29 29          30 

Elever i 
grundskola i 
annan 
kommun 

76 77 79          77 

Elever i 
fristående 
gymnasieskola 

50 50 50          50 

Elever i 
gymnasieskola 
i annan 
kommun 

187 187 187          187 

Elever i 
fristående 
förskoleklass 

0 0 0          0 

Elever i 
förskoleklass 
annan 
kommun 

2 2 2          2 

Total 346 345 347          346 

              

Elever i 
fristående 
fritidshem 

37 38 41          39 

Elever 24 22 22          23 
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  Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Genomsnitt 

fritidshem i 
annan 
kommun 

Total 61 60 63          61 

Tidplan för nämndens behandling 

BUN 2021-04-13 

INVESTERINGSREDOVISNING 

Projekt 
nr 

Namn 

Budget 
helår, tkr 

Redovisat 
perioden, tk
r 

Prognos 
helår, tkr 

Avvikelse, tkr, 
prognos 
jämfört med 
budget 

Klart 
(tidpunkt) 

0878 Offentlig konst, fsk o sk 282 0 282 0 
2021-06-

30 

1602 Inventarier Örkenedsskola 2 000 0 0 2 000 
Flyttas 
med till 

2022 

1603 Inventarier ny fsk Osby 181 116,3 181 0 
2021-06-
30 

1604 Inventarier, ny fsk Lönsb 490 18,8 490 0 
2021-06-
30 

1605 Vht-system skola förskola 1 500 0 1 500 0 
2021-12-
31 

1681 Inventarier fsk Visseltofta 200 0 200 0 
2021-12-
31 

1682 Inventarier matsal Örkenedskolan 500 70,7 500 0 
2021-12-
31 

1683 
Inventarier klassrum 
Ekbackeskolan 

51 0 51 0 
2021-06-
30 

1689 Digitala hjälpmedel BoU 1 360 382,8 1 360 0 
2021-12-

31 

1690 Utbyte inventarier BoU 300 54,5 300 0 
2021-12-

31 

1691 Invent 7-9 skola Osby tät 3 000 0 0 3 000 
Flyttas 
med till 

2022 

1692 Invent fsk, grsk Killeber 2 000 0 0 2 000 
Flyttas 
med till 

2022 

1693 Invent förskola 3 o 4 1 600 0 0 1 600 
Flyttas 
med till 

2022 

1694 Inventarier Uteförskola 200 54,8 200 0 
2021-12-

31 

1695 Invent F-6 skolor Osby tä 500 0 0 500 
Flyttas 
med till 

2022 

1696 Verkstadsinvent Yrkesskol 220 0 220 0 
2021-12-

31 

1697 Klippare/plog Yrkesskolan 200 0 200 0 
2021-12-

31 

1698 Invent kultur o bibliotek 250 0 250 0 
2021-12-

31 

1699 Inventarier fritid 670 90,5 670 0 
2021-12-

31 

1 603 Totalt 15 504 788,4 6 404 9 100  
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Hälsa och omsorgsnämnden 

Driftredovisning 

Belopp i tkr 
Budget 
perioden 

Utfall 
perioden 

Avvikelse 
period 

Budget 
helår 

Prognos 
helår 

Avvikelse 
helår 

Verksamhet       

Nämnd 188 160 28 752 738 14 

Gemensam ledning 1 734 -2 698 4 432 5 380 2 746 2 634 

Äldreomsorg 43 554 46 994 -3 440 173 907 173 833 74 

Funktionsnedsatta 11 577 11 511 66 47 143 46 234 909 

Boendestöd/psykiatri 1 421 1 022 399 7 395 8 280 -885 

Resultat 58 474 56 989 1 485 234 577 231 831 2 746 

Kommentarer till helårsavvikelser 

Totalt hamnar resultatet för de delar av förvaltningen, som kommer att finnas kvar efter den 1 april på ett plus med 

1 478 tkr. I denna prognos har vi tagit med beslutet som tagits angående tilläggsbudget som innebär att 1 268 tkr 

flyttas över till den nya förvaltningen Arbete och välfärd. Detta finns dock inte med i tabellen ovan. 

Vi har erhållit  lite styvt 2 600 tkr  som är ersättning för covidkostnader från 2020. Förvaltningen har alltså fått 

ganska mycket mer pengar från staten än vi hade räknat med och dessa hamnar på detta år. Det kommer också att 

komma pengar för december månads covidansökning vilket i bästa fall kommer att förbättra detta årets prognos med 

cirka 1 700 tkr. Det bör observeras att detta är intäkter av engångskaraktär som inte kommer att återkomma 

kommande år. 

I prognoserna har inga covidkostnader för detta år tagits med då vi hoppas få kompensation även för dessa. Detta är 

dock oklart och skulle vi inte få denna kompensation försämras resultatet med runt 5 000 tkr. 

För de delar som går över till Arbete och välfärd ser det bekymmersamt ut när det gäller ekonomiskt bistånd och 

missbruksplaceringar. Placeringar på grund av våld i nära relationer ser för tillfället ut att utvecklas positivt. Totalt 

är prognosen för dessa verksamheter i nivå med förväntat. Budgettillskott kommer här att ske i tilläggsbudget. 

Socialpsykiatri beräknas gå utöver budgeten med ca 880 tkr. Detta beror helt och hållet på placeringar. 

Bedömningen är att dessa placeringar kommer att förlängas, det är dock en placering där det finns en möjlighet för 

avslut under detta år. 

Nämnd, ledning och administration 

  Budget period Utfall period Avvikelse Budget helår Prognos helår Avvikelse 

Nämnd 188 160 28 752 738 14 

Ledning 1 734 -2 698 4 432 5 380 2 746 2 634 

Summa 1 922 -2 538 4 460 6 132 3 484 2 648 

Kommentarer 

Överskottet inom nämnd och ledning är relaterat till tidigare nämnda ersättningar för covidkostnader 2020 från 

staten. 

Äldreomsorg 

  
Budget 
period 

Utfall period Avvikelse Budget helår Prognos helår Avvikelse 

Rehab 2 024 1 615 409 8 096 7 448 648 

Korttid 1 505 1 395 110 6 127 5 746 381 

Hemtjänst 9 611 9 722 -111 38 570 38 457 113 

Sjuksköterskor 5 021 4 894 127 20 209 19 986 223 

Boenden 15 178 17 359 -2 181 59 177 59 613 -436 
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Natt Osby/Lönsboda 5 196 7 021 -1 825 21 560 22 738 -1 178 

Dagverksamhet 657 383 274 2 713 2 215 498 

Ledning äldreomsorg 2 211 2 214 -3 8 847 8 906 -59 

Hjälpmedel 781 444 337 3 122 3 122 0 

Biståndshandläggning 636 628 8 2 545 2 503 42 

Övrigt äo 734 1 319 -585 2 941 3 083 -142 

Summa 43 554 46 994 -3 440 173 907 173 817 90 

Observera att den stora skillnaden mellan periodens resultat och prognosen är de covidkostnader för 2021, som vi inte räknat in i prognosen. 

Den totala summan för äldreomsorg i tabellen "Driftredovisning" inkluderar kostnader och intäkter på central nivå vilket inte är fallet i denna 

tabell. 

Kommentarer äldreomsorg 

Gemensamt äldreomsorg 

För rehabs del går verksamheten 650 tkr bättre än förväntat. Detta beror på att tjänst för sjukgymnast har 

vakanshållits och kommer att göra det till stor del av året. Korttid går i nuläget något 380 tkr bättre än förväntat på 

grund av något lägre beläggning under första delen av året. 

För sjuksköterskor har verksamheten inte kunnat tillsätta alla vakanta turer på grund av personalbrist. Våra 

förebyggande hembesök har inte startats upp under året på grund av covid -19. I nuläget räknar verksamheten med 

ett överskott på 200 tkr vid årets slut. 

Vård och omsorgsboende 

På vård och omsorgsboendena finns ett visst underskott. Detta beror på utökad bemanning på grund av hör 

arbetsbelastning och oroliga vårdtagare. Verksamheterna räknar med ett underskott på 400 tkr. Prognosen innehåller 

viss osäkerhet på grund av osäkerhet i redovisning av extratjänsters ersättningar från AF. 

För nattorganisationen finns ett underskott. De beror på att övergångsboendet i Lönsboda använts som 

korttidsboende och därav bemannats även nattetid. Viss del av underskottet beror på att sjuksköterskeorganisationen 

bytt enheter där kostnaden ska föras på deras konto. 

Ordinärt boende 

Prognos för hemtjänsten visar på ett litet överskott. Detta trots att antalet utförda timmar är något högre än under de 

första tre månaderna 2020. Ökningen ser vi framför allt i Lönsboda. P g a högt tryck på Spångens korttidsboende har 

vi tvingats använda två platser på övergångsboendet som korttidsboende och av den anledning fick öka 

bemanningen under ca 1½ månad. Dessutom har vi haft en del vak hos vårdtagarna i palliativ skede. Bemanningen 

på korttid och vak hos vårdtagarna i palliativ skede har även påverkat prognos för verksamheten hemtjänst natt som 

visar ett visst underskott. 

Prognos för dagverksamhet för personer med kognitiv nedsättning pekar på ett överskott med 498 tkr. Överskottet 

beror på att verksamheten växelvård på Lindhem som förvaltningen budgeterat för, inte kommit igång än. 

Förvaltningen gör dock bedömningen att behovet av kohort-avdelning (som lokalerna på Lindhem har använts till) 

inte längre föreligger så planeringen för flytt av verksamheter har påbörjats. Preliminär tidsplan är att 

verksamheterna (hemtjänstgrupp B och dagverksamhet) skulle flyttas till Lindhem i mitten av maj. 

  

Enheten för funktionsnedsatta 

  Budget period Utfall period Avvikelse Budget helår Prognos helår Avvikelse 

Pers assistans 1 633 2 204 -571 6 917 6 902 15 

Boende 5 571 5 364 207 22 756 22 615 141 

Daglig vht 1 866 1 910 -44 7 458 7 726 -268 

Ledning 
funktionsnedsatta 

592 628 -36 2 369 2 412 -43 

Handläggning 
LSS 

475 354 121 1 899 1 528 371 

Övrigt LSS 1 441 1 051 390 5 744 5 051 693 

Summa 11 578 11 511 67 47 143 46 234 909 
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Kommentarer funktionsnedsatta 

Enheten för funktionsnedsatta prognostiseras göra ett litet överskott. En del frågetecken finns dock, såväl när det 

gäller barnkorttid som handläggning. Prognosen för barnkorttid pekar på ett underskott med ca 600 tkr; detta 

underskott balanseras dock med överskottet på inom verksamheterna vuxen korttid samt tillsyn. Överskottet inom 

handläggningsgruppen kommer att analyseras mer ingående och nämnden kommer att informeras om detta vid 

sammanträdet 2021-04-15. 

Förslag på åtgärder till avvikelser 

I dagsläget 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 

19 47
2 

18 22
8 

17 89
3 

17 95
0 

18 50
1 

18 88
2 

20 31
8 

22 72
8 

20 65
5 

18 87
9 

18 82
1 

21 76
5 

Kostnad 
arbetskraft 
2021 

18 68
5 

19 96
1 

17 47
3 

         

varav 
kostnad för 
sjuklön 2020 

242 376 318 659 422 345 454 362 347 332 358 397 

varav 
kostnad för 
sjuklön 2021 

263 415 256          

Särskilt boende 

  jan feb 
mar
s 

april maj juni juli aug sep okt nov dec Snitt/månad 

Antal aktuella 
2020 

148 148 145 146 146 146 143 144 144 145 146 146 145,6 

Antal aktuella 
2021 

147 147           147 

Lediga rum 2020 0 0 0 0 0 0 3 2 2 1 0 0 0,7 

Lediga rum 2021 1 1           1 

Väntelista 2020 12 14 14 15 17 20 19 21 21 21 20 16 17,5 

Väntelista 2021 16 18           17 

varav i ordinärt 
boende 

12 12           12 

varav i 
korttidsboende 

4 6           5 

Betalningsansva
r 2020 

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

Betalningsansva
r 2021 

0 0            

Antal på korttid 12 11           11,5 
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Hemtjänst antal timmar 

  jan feb 
mar
s 

april maj juni juli aug sep okt nov dec Snitt/månad 

Budgeterat 2020 
7 22

4 
6 52

5 
7 22

4 
6 99

1 
7 22

4 
6 99

1 
7 22

4 
7 22

4 
6 99

1 
7 22

4 
6 99

1 
7 22

4 
7 088 

Utfört 2020 
6 90

2 
6 56

4 
6 92

8 
6 74

1 
6 84

9 
6 39

5 
6 74

3 
7 00

9 
6 89

6 
7 14

9 
6 89

0 
6 88

2 
6 829 

Differens 2020 -322 39 -296 -250 -375 -596 -481 -215 -95 -75 -101 -342 -259 

Budgeterat 2021 
7 16

6 
6 70

3 
7 16

6 
6 93

5 
7 16

6 
6 93

5 
7 16

6 
7 16

6 
6 93

5 
7 16

6 
6 93

5 
7 16

6 
7 050 

Utfört 2021 
7 07

4 
6 65

5 
          6 865 

Differens 2021 -92 -48 
-7 

166 
-6 

935 
-7 

166 
-6 

935 
-7 

166 
-7 

166 
-6 

935 
-7 

166 
-6 

935 
-7 

166 
-186 

Nyttjandegrad 
2021 

61,9 63,4           63 

Kommentarer hemtjänst 

LSS och LASS 

Personlig 
assistans 

jan feb 
mar
s 

april maj juni juli aug sep okt nov dec Snitt/månad 

Antal 2020 20 20 21 21 21 21 21 21 20 21 21 21 20,8 

Varav LSS 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 6,3 

Antal 2021 18 18 18          18 

Varav LSS 5 5 5          5 

Utförda timmar 
2020 

954 794 859 910 924 548 959 940 902 919 902 930 878,4 

Utförda timmar 
2021 

1 46
0 

1 31
8 

          1 389 

Boende              

Antal 2020 27 27 27 27 27 27 27 28 28 28 28 28 27,4 

Antal 2021 32 32 32          32 

Varav i annan 
kommun 

1 1 1          1 

Daglig 
verksamhet 

             

Antal 2020 55 56 57 62 62 64 65 65 65 65 65 55 61,3 

Antal 2021 66 66 66          66 
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Delegationsbeslut  äldreomsorg 

Äldreomsorg 
2021 

Kva
rtal 
1 

Kva
rtal 
1 

Kva
rtal 
1 

Kva
rtal 
2 

Kva
rtal 
2 

Kva
rtal 
2 

Kva
rtal 
3 

Kva
rtal 
3 

Kva
rtal 
3 

Kva
rtal 
4 

Kva
rtal 
4 

Kva
rtal 
4 

Tota
lt 

Tota
lt 

Tota
lt 

Ärende Bif
all 

Avs
l 

Ej 
till 

Bif
all 

Avs
l 

Ej 
till 

Bif
all 

Avs
l 

Ej 
till 

Bif
all 

Avs
l 

Ej 
till 

Bifal
l 

Avsl Ej 
till 

Hemtjänst service 38 0 1          38 0 1 

Hemtjänst pers 
omv 

49 0 0          49 0 0 

Matdistribution 27 0 0          27 0 0 

Trygghetslarm 35 0 0          35 0 0 

Avlösning i 
hemmet 

2 0 0          2 0 0 

Trygg hemgång 29 0 1          29 0 1 

Boendestöd IFO 5 0 0          5 0 0 

V o 
omsorgsboende 

14 0 0          14 0 0 

Beslut 4 kap 1 
&SoL 

0 0 0          0 0 0 

Korttidsvistelse 
SoL 

28 0 2          28 0 2 

Plats i 
dagverksamhet 

2 1 0          2 1 0 

Kontaktperson 0 0 0          0 0 0 

Summa 229 1 4          229 1 4 

Delegationsbeslut LSS 

LSS 2021 
Kvartal
1 

Kvartal 
1 

Kvartal 
2 

Kvartal 
2 

Kvartal 
3 

Kvartal 
3 

Kvartal 
4 

Kvartal 
4 Totalt Totalt 

Ärende Bifall Avslag Bifall Avslag Bifall Avslag Bifall Avslag Bifall Avslag 

Biträde pers ass 3 0       3 0 

Ledsagarservice 0 0       0 0 

Kontaktperson 0 0       0 0 

Avlösarservice i 
hemmet 0 0       0 0 

Korttidsvistelse 
utanför hemmet 3 0       3 0 

Korttidstillsyn 
skolungdom 
över 12 år 0 0       0 0 

Boende med 
särskild service 
barn o ungdom 0 0       0 0 

Boende med 
särskild service 
eller anpassad 
bostad för vuxna 0 0       0 0 

Beslut om 
boende utanför 
kommunen med 
säskild servíce 
för vuxna 0 0       0 0 

Daglig 
verksamhet 
inom kommunen 7 2       7 2 
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LSS 2021 
Kvartal
1 

Kvartal 
1 

Kvartal 
2 

Kvartal 
2 

Kvartal 
3 

Kvartal 
3 

Kvartal 
4 

Kvartal 
4 Totalt Totalt 

Daglig 
verksamhet 
utanför 
kommunen 0 0       0 0 

Summa 13 2       13 2 

Placeringsdygn och kostnad psykiatriplaceringar 

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

Dygn 2020 190 203 205 180 205 210 199 186 180 186 180 186 193 

Dygn 2021 217 196 217          210 

Kostnad 
2020 tkr 501 556 545 485 555 447 439 439 356 429 488 501 478 

Kostnad 
2021 tkr 556 502 556          538 

Tidplan för nämndens behandling 

Uppföljningen behandlas av Hälsa och välfärdsnämnden 2021-04-15. 

Diagram 

INVESTERINGSREDOVISNING 

Projekt 
nr 

Namn 

Budget 
helår, tkr 

Redovisat 
perioden, tk
r 

Prognos 
helår, tkr 

Avvikelse, tkr, 
prognos 
jämfört med 
budget 

Klart 
(tidpunkt) 

1700 Larm särskilt boende 2 318 9 2 318 0 202112 

1703 Inventarier gruppbostad LSS 250 0 0 250 2022 

1704 Aut dörrstängare Lindhem 130 0 130 0 202112 

1705 Låssystem medicinskåp HoO 120 0 120 0 202112 

1707 Pergola Lindhem 200 0 200 0 202109 

1711 Inventarier korttid demens 100 0 100 0 202112 

1792 Verksamhetssystem HoO 1 355 0 500 855 202106 

1798 Inventarier servicebostad LSS 50 0 0 50 2022 

 Totalt 4 523 9 3 368 1 155  
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Arbete och välfärd 

Driftredovisning 

Belopp i tkr 
Budget 
perioden 

Utfall 
perioden 

Avvikelse 
period 

Budget 
helår 

Prognos 
helår 

Avvikelse 
helår 

Verksamhet       

Förvaltningsledning 1 302 916 386 5 120 6 308 -1 188 

Vuxenutbildning 2 209 2 361 -152 8 898 8 919 -21 

Arbetsförberedande 2 117 2 786 -669 8 476 8 545 -69 

IFO Vuxen 6 697 5 747 950 28 367 31 863 -3 496 

Barn o familj 6 220 4 707 1 513 24 385 24 345 40 

Resultat 18 545 16 517 2 028 75 246 79 980 -4 734 

Kommentarer till helårsavvikelser 

Då tilläggsbudgeten ännu inte är inlagd får denna prognos anses tämligen preliminär. En förbättring med cirka 

4 700 tkr kommer efter tilläggsbudgeten. Det innebär att förvaltningen i stort sett redovisar en nollprognos för året. 

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          

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          

Utbetalt 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          1 534 

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 4 601 4 601 4 601 4 601 4 601 4 601 4 601 4 601 4 601  

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          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 93          

LVM2021 31 28 31          

Summa 80 102 124          

Kostnad tkr 
2021             

SoL 2021 95 148 187          

LVM 2021 155 140 155          

Summa 250 288 342          

Våld i nära relationer placeringar 

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

Antal 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 2021 74 43 76          

Kostnad 
2021 118 64 113          

Tidplan för nämndens behandling 

Uppföljningen behandlas gällande de delar som tillhört Hälsa och välfärdsförvaltningen på Hälsa och 

Omsorgsnämnden 2021-04-15. 
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Kommunstyrelseförvaltningen 
Gunnar Elvingsson 
0479528161 
gunnar.elvingsson@osby.se 

Besöksadress Västra 
Storgatan 35
Postadress 
Kommunstyrelseförvaltnin
gen
283 80 Osby

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

Hemsida www.osby.se
Organisationsnr 212000-0902

Bankgiro 281-6809

Årsredovisning 2020, stiftelser
Dnr KS/2021:97 040  

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen 

 Årsredovisningar 2020 för, av kommunen, förvaltade stiftelser godkänns.

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

Barnkonsekvensanalys

Ärendet om stiftelsernas årsredovisningar berör inte barn.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelseförvaltningens ekonomienhet har sammanställt årsredovisningar för de 
av kommunen förvaltade stiftelserna. Revisionsföretaget EY har lämnat 
revisionsberättelse utan anmärkning för respektive stiftelse.

 Jacobssonska stiftelsen
 Jörn Svensson i Källsveds stiftelse
 Stiftelsen Ernestamska fonden
 Stiftelsen Gösta och John Darlins samt Osby-Pannans resestipendiefond
 Stiftelsen Osby Ålderdomshems samfond
 Stiftelsen sociala samfonden för fd Örkeneds kommun
 Stiftelsen Fr Heurlins minnesfond
 Stiftelsen Lukasfonden
 Stiftelsen Osby gymnasiums stipendiefond

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, kommunstyrelseförvaltningen, 2021-03-30.

Sammanställning över stiftelser 2020.

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

Kommunstyrelseförvaltningen, ekonomienheten

Kommunens revisorer

Länsstyrelsen i Skåne län

Petra Gummeson Gunnar Elvingsson 
Kommundirektör Ekonomichef 



Sammanställning stiftelser Osby kommun 2020

Stiftelse

Får 

avvecklas Intäkter Kostnader Resultat Tillgångar

Varav 

Bankmedel Fastighet Övrigt Skulder Eget kap Utdelning

Utdel.bart 

årets börj

Jacobssonska stiftelsen Ja 0,00 -805,00 -805,00 107 427,00 107 427,00 0,00 0,00 0,00 107 427,00 0,00 107 400

Jöns  Svensson i Kjellsveds 

stiftelse 43 643,00 -13 736,00 29 907,00 3 025 256,00 1 115 500,00 1 909 000,00 756,00 17 862,00 3 007 394,00 0,00 0

Stiftelsen Ernestamska fonden Ja 0,00 -470,00 -470,00 47 868,00 47 868,00 0,00 0,00 0,00 47 868,00 0,00 47 800

Stift Darlins resestipendiefond 22 006,00 -18 084,00 3 922,00 1 800 552,00 1 736 011,00 0,00 64 541,50 1 811,00 1 798 741,00 0,00 770 000

Stift Osby ålderdomshems 

samfond Ja 0,00 -1 427,00 -1 427,00 178 117,00 178 117,00 0,00 0,00 0,00 178 117,00 40 000,00 218 100

Stift soc samf för fd Örkeneds 

kommun Ja 0,00 -729,00 -729,00 58 836,00 58 836,00 0,00 0,00 0,00 58 836,00 35 000,00 93 800

Stift Fr Heurlin minnesfond Ja 0,00 -313,00 -313,00 19 927,00 19 927,00 0,00 0,00 0,00 19 927,00 0,00 19 900

Stiftelsen Lukasfonden Ja 0,00 -420,00 -420,00 39 014,00 39 014,00 0,00 0,00 0,00 39 014,00 0,00 39 000

Stift Osby gymnasiums stip.fond Ja 0,00 -341,00 -341,00 24 914,00 24 914,00 0,00 0,00 0,00 24 914,00 0,00 24 900

Summa 65 649,00 -36 325,00 29 324,00 5 301 911,00 3 327 614,00 1 909 000,00 65 297,50 19 673,00 5 282 238,00 75 000,00 1 320 900

1) Marknadsvärde aktier 2 447 687 kr (2 591 244 föregående år)

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

Besöksadress Västra 
Storgatan 35
Postadress 
Kommunstyrelseförvaltnin
gen
283 80 Osby

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

Hemsida www.osby.se
Organisationsnr 212000-0902

Bankgiro 281-6809

Ansökan om hyresnedsättning från Stiftelsen Lekoseum
Dnr KS/2021:48 046  

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen tar ställning till ansökan om hyresnedsättning

Barnkonsekvensanalys

Ärendet berör inte barn då det handlar om hyresavtal.

Sammanfattning av ärendet

Stiftelsen Lekoseum hyr lokal för sin museiverksamhet av Industrihus i Osby AB. Till 
följd av pandemins effekter på besöksnäringen har stiftelsen ansökt om hyresnedsättning 
med 50% under 6 månader.

Industrihus styrelse har valt att sända frågan vidare till bolagets ägare kommunen 
eftersom bolagets uppfattning är att ett beslut om hyresnedsättning strider mot 
ägardirektivet.

För att mildra de ekonomiska effekterna av den fortsatta pandemin har regeringen 
föreslagit att hyresstöd till utsatta branscher ska gälla för kvartal 1 2021 på samma sätt 
som gällde för kv. 2 2020. Stödet utformas så att lokalhyresvärdar som sänker den fasta 
hyran för hyresgäster under kv. 1 2021 ges kompensation med 50% av den nedsatta hyran. 
Regeringen avvaktar nu godkännande från EU för att sedan kunna fatta beslut.

Kommunstyrelsen beslutade i maj 2020 om att förorda Industrihus om att gå med på 
hyresnedsättning inom ramen för det statliga stödet. Kommunstyrelsen beslutade då också 
om hyresnedsättning till Lekoseum gällande kommunens eget hyresavtal i BRIO-huset.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, kommunstyrelseförvaltningen, 2021-03-28

Brev från Industrihus i Osby AB 2021-01-22.

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

Industrihus i Osby AB
Stiftelsen Lekoseum
Kommunstyrelseförvaltningen, ekonomienheten

Petra Gummeson /Gunnar Elvingsson/  
Kommundirektör /Ekonomichef/ 
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Kommunstyrelseförvaltningen 
Gunnar Elvingsson 
0479528161 
gunnar.elvingsson@osby.se 

Besöksadress Västra 
Storgatan 35
Postadress 
Kommunstyrelseförvaltnin
gen
283 80 Osby

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

Hemsida www.osby.se
Organisationsnr 212000-0902

Bankgiro 281-6809

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över de kommunala bolagen 
2020
Dnr KS/2021:96 040  

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen gör bedömningen att kommunens hel- och delägda aktiebolags 
verksamhet under 2020 har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och 
utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Barnkonsekvensanalys

Ärendet berör inte barn då det handlar om kommunstyrelsens uppsiktplikt.

Sammanfattning av ärendet

Kommunallagen kap 6 innehåller bestämmelser om kommunstyrelsens uppsiktsplikt.

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

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

Kommunen har under året haft ägardialoger och andra möten med bolagen i olika frågor. 
Kommunstyrelseförvaltningen har också i samband med bokslut/årsredovisning följt upp 
de kommunala bolagens verksamhet. 

De helägda kommunala bolagen, Osbybostäder AB, Fjärrvärme i Osby AB, Industrihus i 
Osby AB samt delägda bolaget IT kommuner i Skåne AB har i sina 
förvaltningsberättelser intygat att verksamheten under 2020 har varit förenlig med det 

http://www.osby.se/
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fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna.

Det delägda bolaget, Östra Göinge Renhållnings AB (ÖGRAB) och har gjort samma 
bedömning, dokumenterat i styrelseprotokoll. Skåne Blekinge Vattentjänst AB (SBVT) 
har utfärdat ett fastställelseintyg.

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

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, kommunstyrelseförvaltningen, 2021-03-30

Årsredovisning 2020 Osbybostäder AB

Årsredovisning 2020 Fjärrvärme i Osby AB

Årsredovisning 2020 Industrihus i Osby AB

Årsredovisning 2020 IT kommuner i Skåne AB

Protokollsutdrag ÖGRAB 2021-02-25 § 58.

Fastställelseintyg 2020 SBVT AB

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelseförvaltningen, ekonomienheten

Petra Gummeson Gunnar Elvingsson 
Kommundirektör Ekonomichef 
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De kommunala bolagen
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Årsredovisning för räkenskapsåret 2020
 
 
 
 
 
Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning.
 
 
 
 
Innehåll       Sida
 
-  förvaltningsberättelse     2
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-  kassaflödesanalys      9
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Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgifter inom parentes avser
föregående år.
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Förvaltningsberättelse
 
Information om verksamheten
 
Enligt bolagets bolagsordning skall bolaget till föremål för sin verksamhet ha, att inom huvudsak
Osby kommun eller i dess geografiska närhet bedriva energiproduktion, värmedistribution,
fjärrvärmehandel, energitjänster och entreprenader samt i härför erforderlig omfattning anskaffa,
äga anläggningar och förvalta fast och lös egendom, äga aktier och andelar i företag inom
energisektorn.
 
Bolaget har sitt säte i Osby.
 
Omsättning/produktion
Nettoomsättningen under verksamhetsåret uppgick till 29 602 kkr, vilket är 1 481 kkr eller 5%
mer än under år 2019. Produktionen av värme låg under år 2020 på 45 379 MWh mot 47 033
Mwh under år 2019. Anledningen till minskningen finner vi i väderleken.
Nyanslutningen under 2020 uppgick till ca. 850 kW.
 
Produktionskapaciteten på Gullarpsverket fördelas enligt följande:
Panna 1, biobränsle  4,5 MW
Rökgaskondensor  1,2 MW
Panna 3, biobränsle  8,0 MW
Rökgaskondensor  2,0 MW
Panna 4, biobränsle     10,0 MW
Rökgaskondensor          1,0 MW
Totalt biobränsle  26,7 MW
2 st oljeeld. pannor  8,0 MW
Totalt   34,7MW
 
Produktionskapacitet vid reserv-/spetscentralen vid Castor: 2 st oljeeldade pannor 10,0 MW
Den totala produktionskapaciteten uppgår därmed till 44,7 MW
 
Investeringar
Färdigställda investeringar under 2020 har uppgått till 2 152 kkr varav 331 kkr i ledningsnätet.
Vid bolagets start 1999-07-01 övertogs befintliga anläggningar för totalt 20 mkr. Under de år
som gått sedan starten har bolaget investerat ytterligare ca 154 mkr av vilket kan nämnas:
 
* fastbränslepanna 104,1 mkr
* elfilter till befintlig panna 2,0 mkr
* oljepanna reservcentral 2,0 mkr
* tillbyggnad av kontor/lager 2,0 mkr
* kulvertar och serviser 44,0 mkr
 
Utbyggnader serviser
Vid utgången av 2020 hade bolaget 417 kunder varav 12 anslutits under 2020.
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Viktiga förhållanden och väsentliga händelser

Leverantören till den sedan tidigare upphandlade fastbränslepannan på 10 MW till Gullarpsverket har
under året gått i konkurs.

Ett avtal med konkursförvaltaren om övertagande av utrustningen har träffats.

Fjärrvärme i Osby AB har under året i egen regi satt utrustningen i brukbart skick och startat produktion i
densamma i december.

Den under året grasserande pandemin har inte menligt inverkat på verksamheten. Styrelsen bevakar
utvecklingen och följer myndigheternas rekommendationer när det gäller Coronavirusets spridning och
anpassar verksamheten efter dessa.

Under 2020 har 5 000 utsläppsrätter sålts. Denna försäljning har medfört en extra ordinär intäkt på 1 270
kkr.

Fjärrvärme i Osby AB har tilldelats dessa utsläppsrätter utan kostnad.

 

Framtida verksamhetsplaner

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

Styrelsen startade under 2007 arbetet med att utforma en strategisk plan för utvecklingen av
bolaget.
 
Under 2020 har strategifrågor varit en permanent punkt på dagordningen till styrelsemötena.
Arbetet med planen kommer att fortsätta kontinuerligt. 
I strävan att uppfylla bolagets mål att skapa en bekväm, trygg och miljöförbättrande
uppvärmning av bostäder och lokaler så prioriteras det förebyggande underhållsarbetet såväl när
det gäller produktionsanläggningarna som distrubutionsnätet.
 
 
Styrelsearbete

Styrelsen har under året avhållit 8 protokollförda sammanträden enligt den för styrelsen
fastställda arbetsordningen. 

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

 

Miljöpåverkan

Bolaget bedriver en enligt miljöbalken tillståndspliktig verksamhet med SNI-kod 40.51.
Verksamheten avser produktion av hetvatten från huvudcentralen Gullarpsverket till
fjärrvärmesystemet i Osby tätort. Verksamhetens miljöpåverkan utgörs främst av utsläpp till luft.
Produktionen sker företrädesvis genom eldning med skogsbränsle, medan olja används som spets
och reservbränsle vid driftavbrott etc. Rökgaserna renas före utsläpp i bl.a. multicyklon,
rökgaskondensor och elfilter. Utsläpp förekommer av stoft, NOx, SOx, CO och CO2. Mätning av
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rökgaskondensor och elfilter. Utsläpp förekommer av stoft, NOx, SOx, CO och CO2. Mätning av

utsläpp samt korrigeringar med utgångspunkt i dessa pågår kontinuerligt. Bolaget förbättrar
kontinuerligt förbränningen i pannorna. Åtgärderna har inneburit en höjd verkningsgrad och
minskade utsläpp till luft. I samband med att Panna 2, vilken var byggd för att elda torrt bränsle,
utrangerades installerades ett el-filter på Panna 1. Detta filter har inneburit en ytterligare
förbättring av Panna 1:s rökgaser. Den tillståndspliktiga produktionen motsvarar 100% av
bolagets nettoomsättning. Bolaget innehar för produktionen erforderlig mängd utsläppsrätter.
 
 
Ägarförhållanden

Bolaget ägs till 100% av Osby kommun.
 
 
 
Förändringar i eget kapital
 Aktie- Reserv- Övrigt fritt Årets Summa eget
 kapital fond eget kapital resultat kapital
Eget kapital 2019-12-31 1 000 000 12 000 11 084 273  12 096 273
Utdelning   -30 000  -30 000
Årets resultat    526 028 526 028
Eget kapital 2020-12-31 1 000 000 12 000 11 054 273 526 028 12 592 301
      

Aktiekapitalet består av 1000 aktier
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Flerårsjämförelse
 
Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag.
 
 2020 2019 2018 2017 2016
Nettoomsättning (tkr) 29 602 28 121 29 075 28 836 28 591
Resultat efter finansiella poster (tkr) 2 005 5 358 1 355 3 539 5 104
Balansomslutning (tkr) 88 848 96 770 99 487 102 655 103 484
Antal anställda (st) 4 4 4 4 3
Soliditet (%) 59 53 47 44 41
Avkastning på totalt kapital (%) 3 6 2 4 6
Avkastning på eget kapital (%) 4 10 4 8 12
      

Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 1.
 
 
 
Förslag till vinstdisposition
 
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:
 
Balanserade vinstmedel 11 054 273
Årets vinst 526 028
 
                                                                  kronor     11 580 301
 
Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att
 
till aktieägarna utdelas 30 kr per aktie, totalt 30 000
i ny räkning överförs 11 550 301
 
                                                                  kronor     11 580 301
 
 
Styrelsens yttrande över den föreslagna vinstutdelningen
Den föreslagna utdelningen reducerar inte bolagets soliditet väsentligt. Soliditeten är mot bakgrund av att
bolagets verksamhet fortsatt bedrivs med lönsamhet betryggande. Likviditeten i bolaget bedöms kunna
upprätthållas på en likaledes betryggande nivå.
 
Styrelsens uppfattning är att den föreslagna utdelningen ej hindrar bolaget från att fullgöra sina
förpliktelser på kort och lång sikt, ej heller att fullgöra erforderliga investeringar. Den föreslagna
utdelningen kan därmed försvaras med hänsyn till vad som anförs i ABL 17 kap 3 § 2-3 st.
(försiktighetsregeln).
 
Utdelningen kommer att betalas efter årsstämman.
 
Styrelsen informerar om att verksamheten under året varit förenlig med det kommunala ändamålet och
utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.
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Resultaträkning Not 2020-01-01

-2020-12-31
2019-01-01

-2019-12-31  
 

utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.      
Nettoomsättning  29 602 317  28 121 061  
Övriga rörelseintäkter  1 270 259  7 948 760  
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.  30 872 576  36 069 821  
      
Rörelsekostnader      
Råvaror och förnödenheter  -13 117 138  -13 466 412  
Övriga externa kostnader  -5 556 395  -6 990 958  
Personalkostnader 2 -3 506 528  -3 629 989  
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 3, 4 -6 468 933  -6 365 959  
Summa rörelsekostnader  -28 648 994  -30 453 318  
Rörelseresultat  2 223 582  5 616 503  
      
Finansiella poster      
Ränteintäkter och liknande resultatposter  29 093  28 581  
Räntekostnader och liknande resultatposter  -247 269  -286 606  
Summa finansiella poster  -218 176  -258 025  
Resultat efter finansiella poster  2 005 406  5 358 478  
      
Bokslutsdispositioner 5     
Förändring av periodiseringsfonder  326 485  -1 150 000  
Förändring av överavskrivningar  -1 651 280  -856 634  
Summa bokslutsdispositioner  -1 324 795  -2 006 634  
Resultat före skatt  680 611  3 351 844  
      
Skatter      
Skatt på årets resultat 6 -154 583  -719 596  
Årets resultat  526 028  2 632 248  
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Balansräkning Not 2020-12-31 2019-12-31  

 

TILLGÅNGAR      
      
Anläggningstillgångar      
      
Materiella anläggningstillgångar      
Byggnader och mark 3 8 521 871  8 991 439  
Inventarier, verktyg och installationer 4 51 100 745  54 876 640  
Pågående nyanläggningar avseende materiella
anläggningstillgångar 7 698 883  506 083  
Summa materiella anläggningstillgångar  60 321 499  64 374 162  
      
Finansiella anläggningstillgångar      
Andra långfristiga värdepappersinnehav 8 5 000  5 000  
Uppskjutna skattefordringar  139 483  114 031  
Summa finansiella anläggningstillgångar  144 483  119 031  
Summa anläggningstillgångar  60 465 982  64 493 193  
      
Omsättningstillgångar      
      
Varulager m. m.      
Råvaror och förnödenheter  2 044 175  3 205 866  
Summa varulager  2 044 175  3 205 866  
      
Kortfristiga fordringar      
Kundfordringar  5 100 469  5 716 583  
Fordringar hos koncernföretag  1 367 188  0  
Övriga kortfristiga fordringar  0  146 901  
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  288 830  38 307  
Summa kortfristiga fordringar  6 756 487  5 901 791  
      
Kassa och bank      
Kassa och bank 9 20 948 673  23 169 254  
Summa kassa och bank  20 948 673  23 169 254  
Summa omsättningstillgångar  29 749 335  32 276 911  
      
SUMMA TILLGÅNGAR  90 215 317  96 770 104  
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Balansräkning Not 2020-12-31 2019-12-31  

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER      
      
Eget kapital      
Bundet eget kapital      
Aktiekapital  1 000 000  1 000 000  
Reservfond  12 000  12 000  
Summa bundet eget kapital  1 012 000  1 012 000  
      
Fritt eget kapital      
Balanserad vinst  11 054 273  8 452 025  
Årets resultat  526 028  2 632 248  
Summa fritt eget kapital  11 580 301  11 084 273  
Summa eget kapital  12 592 301  12 096 273  
      
Obeskattade reserver 10     
Periodiseringsfonder  4 496 141  4 822 626  
Ackumulerade överavskrivningar  46 531 714  44 880 434  
Summa obeskattade reserver  51 027 855  49 703 060  
      
Långfristiga skulder      
Övriga skulder till kreditinstitut 11 20 000 000  30 000 000  
Övriga långfristiga skulder  30 000  60 000  
Summa långfristiga skulder  20 030 000  30 060 000  
      
Kortfristiga skulder      
Leverantörsskulder  4 623 339  2 563 446  
Aktuella skatteskulder  381 084  485 135  
Övriga kortfristiga skulder  649 953  893 321  
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 12 910 785  968 869  
Summa kortfristiga skulder  6 565 161  4 910 771  
      
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  90 215 317  96 770 104  
      
      
Ej bokfört resultat  0  0  
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Kassaflödesanalys Not 2020-01-01

-2020-12-31
2019-01-01

-2019-12-31  
 

Den löpande verksamheten      
Resultat före finansiella poster  2 005 406  5 616 503  
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 13 6 468 933  6 365 960  
Erhållen ränta  0  28 581  
Erlagd ränta  0  -411 736  
Betald inkomstskatt  -258 634  -415 683  
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändring av rörelsekapital  8 215 705  11 183 624  
      
Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet      
Förändring varulager  1 161 691  -82 136  
Förändring kundfordringar  7 589  2 419 143  
Förändring övriga kortfristiga fordringar  -862 285  232 662  
Förändring leverantörsskulder  0  -2 546 390  
Förändring övriga kortfristiga rörelseskulder  1 758 441  -8 734  
Kassaflöde från den löpande verksamheten  10 281 142  11 198 169  
      
Investeringsverksamheten      
Investeringar i materiella anläggningstillgångar  -2 416 270  -3 727 638  
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar  -25 453  0  
Kassaflöde från investeringsverksamheten  -2 441 723  -3 727 638  
      
Finansieringsverksamheten      
Upptagna lån  0  30 000  
Amortering av skuld  -10 030 000  -5 000 000  
Utbetald utdelning  -30 000  -30 000  
Kassaflöde från finansieringsverksamheten  -10 060 000  -5 000 000  
      
Årets kassaflöde  -2 220 581  2 470 531  
      
Likvida medel vid årets början      
Likvida medel vid årets början  23 169 254  20 698 723  
Likvida medel vid årets slut  20 948 673  23 169 253  
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Noter
 
Not 1  Redovisnings- och värderingsprinciper
 
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1
Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
 
Intäkter
Försäljning redovisas vid leverans till kunden i enlighet med försäljningsvillkoren. Försäljning
redovisas efter avdrag för moms och rabatter.
 
Inkomstskatter
Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år,
justeringar avseende tidigare års aktuella skatt. Skatteskulder/-fordringar värderas till vad som
enligt företagets bedömning skall erläggas till eller erhållas från Skatteverket. Bedömningen görs
enligt de skatteregler och skattesatser som är beslutade eller som är aviserade och med stor
säkerhet kommer att fastställas.
 
Leasingavtal
Företaget redovisar samtliga leasingavtal, såväl finansiella som operationella, som operationella
leasingavtal. Operationella leasingavtal redovisas som en kostnad linjärt över leasingperioden.
 
Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. I
anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången. När en
komponent i en anläggningstillgång byts ut, utrangeras eventuell kvarvarande del av den gamla
komponenten och den nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras. Tillkommande utgifter
som avser tillgångar som inte delas upp i komponenter läggs till anskaffningsvärdet om de
beräknas ge företaget framtida ekonomiska fördelar, till den del tillgångens prestanda ökar i
förhållande till tillgångens värde vid anskaffningstidpunkten. Utgifter för löpande reparation och
underhåll redovisas som kostnader. Realisationsvinst respektive realisationsförlust vid avyttring
av en anläggningstillgång redovisas som Övrig rörelseintäkt respektive Övrig rörelsekostnad.
Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda
nyttjandeperiod. När tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i förekommande
fall tillgångens restvärde. Bolagets mark har obegränsad nyttjandeperiod och skrivs inte av.
Linjär avskrivningsmetod används för övriga typer av materiella tillgångar.
 
Följande avskrivningstider tillämpas:
 
Byggnader stomme      25 år
Markanläggningar     20 år
Panncentral och kulvertanläggningar   3-20 år
Övriga inventarier     3-5 år
 
Inga låneutgifter aktiveras.
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Moderbolag
"Moderföretag som upprättar koncernredovisning är Osby Kommun( 212000-0902) med säte i
Osby."
 
 
 
Skatt
Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter redovisas i resultaträkningen,
utom då underliggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande
skatteeffekt redovisas i eget kapital.
 
Aktuell skatt
Aktuell skatt avser inkomstskatt för innevarande räkenskapsår samt den del av tidigare
räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte redovisats. Aktuell skatt beräknas utfrån per den
skattesats som gäller balansdagen.
 
Uppskjuten skatt
Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida räkenskapsår till följd av tidigare händelser.
Redovisning sker enligt balansräkningsmetoden. Enligt denna redovisas uppskjutna skatteskulder
och uppskjutna skattefordringar på temporära skillnader som uppstår mellan bokförda respektive
skattemässiga värden för tillgångar och skulder samt för övriga skattemässiga avdrag eller
underskott. Uppskjuten skatt beräknas utifrån gällande skattesats på balansdagen. Effekter av
förändringar i gällande skattesatser resultatförs i den period förändringen lagstadgats. Uppskjutna
skattefordringar reduceras till den del det inte är sannolikt att den underliggande skattefordran
kommer att kunna realiseras inom en överskådlig framtid. Uppskjuten skattfordran redovisas
som finansiell anläggningstillgång och uppskjuten skatteskuld som avsättning.
 
Nedskrivning av materiella tillgångar
När det finns en indikation på att en tillgångs värde minskat, görs en prövning av
nedskrivningsbehov. Har tillgången ett återvinningsvärde som är lägre än det redovisade värdet,
skrivs den ner till återvinningsvärdet. Vid bedömning av nedskrivningsbehov grupperas
tillgångarna på de lägsta nivåer där det finns separata identifierbara kassaflöden
(kassagenererande enheter). För tillgångar som tidigre skrivits ner görs på varje balansdag en
prövning av om återföring bör göras.
 
Fordringar, skulder och avsättningar
Om inget annat anges ovan värderas kortfristiga fordringar till det lägsta av dess
anskaffningsvärde och det belopp varmed de beräknas bli reglerade. Långfristiga fordringar och
långfristiga skulder värderas efter det första värderingstillfället till upplupet anskaffningsvärde.
Övriga skulder och avsättningar värderas till de belopp varmed de beräknas bli reglerade. Övriga
tillgångar redovisas till anskaffningsvärde om inget annat anges ovan.
 
Varulager
Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av
anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen.
 
Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast
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Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast

transaktioner som medför in- eller utbetalningar.
 
Nyckeltalsdefinitioner
Soliditet
Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) i förhållande till
balansomslutningen.
 
Avkastning på totalt kapital
Resultat före avdrag för räntekostnader i förhållande till balansomslutningen.
 
Avkastning på eget kapital
Resultat efter finansiella poster i förhållande till eget kapital och obeskattade reserver (med
avdrag för uppskjuten skatt).
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Not 2  Personal
 2020 2019  
    
Medelantalet anställda    
Män 4 4  
 4 4  
    
Löner, ersättningar, sociala avgifter och
pensionskostnader    
Löner och ersättningar till VD och styrelse 543 726 540 546  
Löner och ersättningar till övriga anställda 1 902 353 1 960 962  
 2 446 079 2 501 508  
    
    
Sociala avgifter enligt lag och avtal 720 633 807 759  
Pensionskostnader för VD och anställda 253 535 168 563  
 974 168 976 322  
    
Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och
pensionskostnader 3 420 247 3 477 830  
    

VD har antällts under 2017. VD har ett företagsledaravtal som inkluderar en uppsägningstid om tolv
månader vid uppsägning från företagets sida och sex månader vid uppsägning från VD:s sida. VD ingår i
bolagets allmänna pensionsplan.
 
 
 
Not 3  Byggnader och mark
 2020 2019  
    
Ingående anskaffningsvärden 12 720 251 12 226 001  
Inköp 0 494 250  
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 12 720 251 12 720 251  
    
Ingående avskrivningar -3 728 812 -3 291 649  
Årets avskrivningar -469 568 -437 163  
Utgående ackumulerade avskrivningar -4 198 380 -3 728 812  
    
Utgående restvärde enligt plan 8 521 871 8 991 439  
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Not 4  Inventarier, verktyg och installationer
 2020 2019  
    
Ingående anskaffningsvärden 138 132 151 135 282 840  
Inköp 71 000 2 849 311  
Omklassificering 2 152 471 0  
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 140 355 622 138 132 151  
    
Ingående avskrivningar -83 255 512 -77 326 716  
Årets avskrivningar -5 999 365 -5 928 796  
Utgående ackumulerade avskrivningar -89 254 877 -83 255 512  
    
Utgående restvärde enligt plan 51 100 745 54 876 639  
    

 
 
Not 5  Bokslutsdispositioner
 2020 2019  
    
Avsättning till periodiseringsfond 248 800 1 150 000  
Förändring av överavskrivningar 1 651 280 856 634  
Återföring från periodiseringsfond -575 285 0  
 1 324 795 2 006 634  
    

 
Not 6  Skatt på årets resultat
 2020 2019  
    
Aktuell skatt för året -180 035 -740 157  
Uppskjuten skatt 25 452 20 561  
Summa -154 583 -719 596  
    
Redovisat resultat före skatt 680 611 3 351 844  
+ Skatt beräknad enligt gällande skattesats (21,4%) -145 651 -145 651  
Skatteeffekt av skattemässiga justeringar -8 932 -1 502  
Skatteeffekt av skillnad mellan planenliga och skattemässiga
avskrivningar -25 452 -21 360  
Uppskjuten skatt 0 20 561  
 500 576 3 203 892  
    
Redovisad skattekostnad -154 583 -719 596  
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Not 7  Pågående nyanläggningar avseende materiella anläggningar
    
 2020-12-31 2019-12-31  
    
Ingående nedlagda kostnader 506 083 122 007  
Under året nedlagda kostnader 2 345 270 3 727 637  
Under året genomförda omklassificeringar -2 652 470 -3 343 561  
Under året erhållna intäkter 500 000 0  
    
Utgående nedlagda kostnader 698 883 506 083  
    
 698 883 506 083  
    

 
 
Not 8  Andra långfristiga värdepappersinnehav
 
Avser andelar i intresseorganisationen VÄRMEK (Svenska Värmeverkens ekonomiska förening).
 
 
 
Not 9  Checkräkningskredit
 2020-12-31 2019-12-31  
    
Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till 3 000 000 5 000 000  
    

 
 
Not 10  Obeskattade reserver
 2020-12-31 2019-12-31  
    
Ackumulerade överavskrivningar 46 531 714 44 880 434  
Periodiseringsfond 2014 0 575 285  
Periodiseringsfond 2015 2 350 735 2 350 735  
Periodiseringsfond 2016 407 606 407 606  
Periodiseringsfond 2017 339 000 339 000  
Periodiseringsfond 2019 1 150 000 1 150 000  
Periodiseringsfond 2020 248 800 0  
 51 027 855 49 703 060  
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Not 11  Långfristiga skulder
 2020-12-31 2019-12-31  
    
Långfristiga skulder som förfaller till betalning senare än
fem år efter balansdagen    
Skulder till kreditinstitut 20 000 000 30 000 000  
 20 000 000 30 000 000  
    

 
 
Not 12  Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
 2020-12-31 2019-12-31  
    
Upplupen lön 123 980 108 976  
Upplupna semesterlöner 309 733 317 436  
Upplupna sociala avgifter 136 273 133 979  
Övriga poster 340 799 408 479  
 910 785 968 870  
    

 
 
Not 13  Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
 2020-12-31 2019-12-31  
    
Avskrivningar 6 468 933 6 365 959  
 6 468 933 6 365 959  
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Resultat- och balansräkningen kommer att förläggas årsstämman 2021-05-15
för fastställelse.
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Förvaltningsberättelse
 
 
Information om verksamheten
 
Enligt bolagets bolagsordning skall bolaget uppföra, anskaffa och tillhandahålla lämpliga lokaler
för närservice åt hushåll, hantverk och småindustri. Det angivna syftet är till dags dato
oförändrat.
 
Bolaget äger vid årets slut fastigheten Killeberg 3:1 och Osby 193:2. I fastigheten Killeberg 3:1
finns två definierade lokaler med en hyresgäst i vardera. Den mindre, men nyare lokalen, är
uthyrd med korttidskontrakt till en ideell förening medan den andra större, men äldre lokalen, är
uthyrd med långtidskontrakt. I fastigheten Osby 193:2 finns en lokal uthyrd med
långtidskontrakt.
 
Bolaget innehar 35 andelar i Osbytåg ekonomisk förening med nominellt värde 500 000 kr.
Andelarna värderas till bolagets andel i den ekonomiska föreningens egna kapital. Nedskrivning
av andelarna har gjorts tidigare räkenskapsår.  Ordförande i Industrihus i Osby AB är ordinarie
ledamot i styrelsen för Osbytåg ekonomisk förening och vice ordförande i Industrihus i Osby AB
är ersättare i densamma.
 
Styrelsen har under verksamhetsåret hållit 7 protokollförda möten enligt den för styrelsen
fastställda arbetsordningen.
 
Bolaget har sitt säte i Osby.
 
Bolaget ägs till 100 % av Osby kommun.
 
 
Väsentliga händelser under räkenskapsåret
 
På grund av den grasserande pandemin så har hyran till Lekoseum i enlighet med myndigheternas
rekommendation och ägarens beslut reducerats. Styrelsen bevakar utvecklingen och följer
myndigheternas rekommendationer när det gäller Coronavirusets spridning och anpassar verksamheten
efter dessa.
 
Flerårsjämförelse
 
Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag.
 2020 2019 2018 2017 2016
Nettoomsättning (tkr) 471 482 478 479 529
Resultat efter finansiella poster
(tkr) 34 70 262 136 200
Balansomslutning (tkr) 3 508 3 563 3 637 3 299 3 276
Antal anställda (st) 1 1 0 0 0
Soliditet (%) 69 68 65 66 64
Avkastning på totalt kapital (%) 1 2 7 4 6
Avkastning på eget kapital (%) 1 3 11 6 10
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Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 1.
 
Förändringar i eget kapital
     
 Aktie- Reserv- Övrigt fritt Summa eget
 kapital fond eget kapital kapital
Eget kapital 2019-12-31 750 000 93 000 1 498 240 2 341 240
Utdelning   -22 500 -22 500
Årets resultat   25 524 25 524
Eget kapital 2020-12-31 750 000 93 000 1 501 264 2 344 264
     

Aktiekapitalet består av 750 st aktier.
 
 
 
Förslag till vinstdisposition
 
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:
 
 
Balanserade vinstmedel 1 475 740
Årets vinst 25 524
 
                                                                  kronor     1 501 264
 
Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att
 
till aktieägare utdelas  30kronor per aktie, totalt 22 500
i ny räkning överförs 1 478 764
 
                                                                  kronor     1 501 264
 
 
Styrelsens yttrande över den föreslagna vinstutdelningen
Soliditeten är mot bakgrund av att bolagets verksamhet fortsatt bedrivs med lönsamhet
betryggande. Likviditeten i bolaget bedöms kunna upprätthållas på en likaledes betryggande nivå.
 
Styrelsens uppfattning är att den föreslagna utdelningen ej hindrar bolaget från att fullgöra sina
förpliktelser på kort och lång sikt, ej heller att fullgöra erforderliga investeringar. Den föreslagna
utdelningen kan därmed försvaras med hänsyn till vad som anförs i ABL 17 kap 3 § 2-3 st.
(försiktighetsregeln).
 
Utdelningen kommer att betalas efter årsstämman.
 
Styrelsen informerar om att verksamheten under året varit förenlig med det kommunala
ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.
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Resultaträkning Not 2020-01-01

-2020-12-31
2019-01-01

-2019-12-31  
 

ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.      
Nettoomsättning  470 733  482 425  
Övriga rörelseintäkter  12 039  0  
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.  482 772  482 425  
      
Rörelsekostnader      
Övriga externa kostnader  -323 089  -273 542  
Personalkostnader 2 -81 964  -73 780  
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar  -35 771  -59 397  
Summa rörelsekostnader  -440 824  -406 719  
Rörelseresultat  41 948  75 706  
      
Finansiella poster      
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter  884  253  
Räntekostnader och liknande resultatposter  -8 767  -5 497  
Summa finansiella poster  -7 883  -5 244  
Resultat efter finansiella poster  34 065  70 462  
      
Bokslutsdispositioner 3     
Förändring av periodiseringsfonder  0  -17 500  
Summa bokslutsdispositioner  0  -17 500  
Resultat före skatt  34 065  52 962  
      
Skatter      
Skatt på årets resultat 4 -8 541  -11 485  
Årets resultat  25 524  41 477  
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Balansräkning Not 2020-12-31 2019-12-31  

 

TILLGÅNGAR      
      
Anläggningstillgångar      
      
Materiella anläggningstillgångar      
Byggnader och mark 5 1 792 033  1 827 804  
Pågående nyanläggningar och förskott avseende
materiella anläggningstillgångar 6 0  0  
Summa materiella anläggningstillgångar  1 792 033  1 827 804  
      
Finansiella anläggningstillgångar      
Andra långfristiga värdepappersinnehav 7 446 392  446 392  
Summa finansiella anläggningstillgångar  446 392  446 392  
Summa anläggningstillgångar  2 238 425  2 274 196  
      
Omsättningstillgångar      
      
Kortfristiga fordringar      
Kundfordringar  0  46 651  
Övriga kortfristiga fordringar  59 417  7 876  
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  23 203  27 886  
Summa kortfristiga fordringar  82 620  82 413  
      
Kassa och bank      
Kassa och bank 8 1 187 406  1 206 110  
Summa kassa och bank  1 187 406  1 206 110  
Summa omsättningstillgångar  1 270 026  1 288 523  
      
SUMMA TILLGÅNGAR  3 508 451  3 562 719  
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Balansräkning Not 2020-12-31 2019-12-31  

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER      
      
Eget kapital      
Bundet eget kapital      
Aktiekapital  750 000  750 000  
Reservfond  93 000  93 000  
Summa bundet eget kapital  843 000  843 000  
      
Fritt eget kapital      
Balanserad vinst  1 475 740  1 456 763  
Årets resultat  25 524  41 477  
Summa fritt eget kapital  1 501 264  1 498 240  
Summa eget kapital  2 344 264  2 341 240  
      
Obeskattade reserver 9     
Periodiseringsfonder  82 500  82 500  
Summa obeskattade reserver  82 500  82 500  
      
Långfristiga skulder 10     
Skulder till kreditinstitut  1 000 000  1 000 000  
Övriga långfristiga skulder  22 500  45 000  
Summa långfristiga skulder  1 022 500  1 045 000  
      
Kortfristiga skulder      
Leverantörsskulder  36 340  11 329  
Aktuella skatteskulder  0  23 784  
Övriga kortfristiga skulder  1 965  3 614  
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  20 882  55 252  
Summa kortfristiga skulder  59 187  93 979  
      
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  3 508 451  3 562 719  
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Kassaflödesanalys Not 2020-01-01

-2020-12-31
2019-01-01

-2019-12-31  
 

Den löpande verksamheten      
Resultat före finansiella poster  34 065  75 706  
Avskrivningar  35 771  59 397  
Erlagd ränta  0  -5 497  
Erhållen ränta  0  253  
Betald inkomstskatt  -32 725  -53 456  
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändring av rörelsekapital  37 111  76 403  
Ny rubrik      
      
Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet      
Förändring av kundfordringar  0  5 562  
Förändring av kortfristiga fordringar  193  31 368  
Förändring av leverantörsskulder  0  -90 211  
Förändring av kortfristiga skulder  -11 008  -1 134  
Kassaflöde från den löpande verksamheten  26 296  21 988  
      
Investeringsverksamheten      
Investeringar i materiella anläggningstillgångar  0  -162 602  
Kassaflöde från investeringsverksamheten  0  -162 602  
      
Finansieringsverksamheten      
Upptagna lån  0  22 500  
Amortering av lån  -22 500  0  
Utbetald utdelning  -22 500  -22 500  
Kassaflöde från finansieringsverksamheten  -45 000  0  
      
Årets kassaflöde  -18 704  -140 614  
      
Likvida medel vid årets början      
Likvida medel vid årets början  1 206 110  1 346 724  
Likvida medel vid årets slut  1 187 406  1 206 110  
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Noter
 
Not 1  Redovisningsprinciper
 
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1
Årsredovisning och koncernredovisning (K3). 
 
Intäkter
Hyresintäkter redovisas i den period uthyrningen avser, vilket medför att förskottsbetalda hyror
redovisas i balansräkningen som förutbetalda intäkter. 
 
Inkomstskatter
Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år
samt justeringar avseende tidigare års aktuella skatt. Skatteskulder/-fordringar värderas till vad
som enligt företagets bedömning skall erläggas till eller erhållas från Skatteverket.
 
Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. I
anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången. När en
komponent i en anläggningstillgång byts ut, utrangeras eventuell kvarvarande del av den gamla
komponenten och den nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras. Tillkommande utgifter
som avser tillgångar som inte delas upp i komponenter läggs till anskaffningsvärdet om de
beräknas ge företaget framtida ekonomiska fördelar, till den del tillgångens prestanda ökar i
förhållande till tillgångens värde vid anskaffningstidpunkten. Utgifter för löpande reparation och
underhåll redovisas som kostnader. Realisationsvinst respektive realisationsförlust vid avyttring
av en anläggningstillgång redovisas som Övrig rörelseintäkt respektive Övrig rörelsekostnad.
Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda
nyttjandeperiod. När tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i förekommande
fall tillgångens restvärde. Bolagets mark har obegränsad nyttjandeperiod och skrivs inte av.
Linjär avskrivningsmetod används för övriga typer av materiella tillgångar.
 
Följande avskrivningstider tillämpas:
  Antal år
Industribyggnader stomme 25-33
Markanläggningar 20
 
Inga låneutgifter aktiveras.
 
Nedskrivning av materiella tillgångar
När det finns en indikation på att en tillgångs värde minskat, görs en prövning av
nedskrivningsbehov. Har tillgången ett återvinningsvärde som är lägre än det redovisade värdet,
skrivs den ner till återvinningsvärdet. Vid bedömning av nedskrivningsbehov grupperas
tillgångarna på de lägsta nivåer där det finns separata identifierbara kassaflöden
(kassagenererande enheter). För tillgångar som tidigare skrivits ner görs per varje balansdag en
prövning av om återföring bör göras.
 
 



INDUSTRIHUS I OSBY AB
Org.nr 556415-8177

9 (13)
 

   
 

 

Moderbolag
"Moderföretag som upprättar koncernredovisning är Osby Kommun (212000-0902) med säte i
Osby."
 
Skatt
Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter redovisas i resultaträkningen,
utom då underliggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande
skatteffekt redovisas i eget kapital.
 
Aktuell skatt
Aktuell skatt avser inkomstskatt för innevarande räkenskapsår samt den del av tidigare
räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte redovisats. Aktuell skatt beräknas utifrån per den
skattesats som gäller per balansdagen.
 
Leasingavtal
Företaget redovisar samtliga leasingavtal, såväl finansiella som operationella leasingavtal. Operationella 
leasingavtal redovisas som en kostnad linjärt över leasingperioden.
 
Finansiella anläggningstillgångar
Finansiella tillgångar som är avsedda för långsiktigt innehav redovisas till anskaffningsvärde.
Har en finansiell anläggningstillgång på balansdagen ett lägre värde än det bokförda värdet skrivs
tillgången ner till detta lägre värde om det kan antas att värdenedgången är bestående.
 
Fordringar, skulder och avsättning
Om inget annat anges ovan värderas kortfristiga fordringar till det lägsta av dess
anskaffningsvärde och det belopp varmed de beräknas bli reglerade. Långfristiga fordringar och
långfristiga skulder värderas efter det första värderingstillfället till upplupet anskaffningsvärde.
Övriga skulder och avsättningar värderas till de belopp varmed de beräknas bli reglerade. Övriga
tillgångar redovisas till anskaffningsvärde om inget annat anges ovan.
 
Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt medtod. Det redovisade kassaflödet omfattar
endast transaktioner som medför in-eller utbetalningar.
 
Nyckeltalsdefinitioner
 
Soliditet
Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) i förhållande till
balansomslutningen.
 
Avkastning på totalt kapital
Resultat före avdrag för räntekostnader i förhållande till balansomslutningen.
 
Avkastning på eget kapital
Resultat efter finansiella poster i förhållande till eget kapital och obeskattade reserver (med
avdrag för uppskjuten skatt).
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Not 2  Personal
 2020 2019  
    
Medelantalet anställda    
Män 1 1  
 1 1  
    
Löner, ersättningar och sociala avgifter    
Löner och ersättningar till styrelsen 16 256 13 335  
Löner och ersättningar till övriga anställda 45 549 38 894  
 61 805 52 229  
    
Sociala kostnader    
Sociala avgifter enligt lag och avtal 15 097 15 737  
Pensionskostnader för övriga anställda 3 420 3 420  
 18 517 19 157  
    
Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och
pensionskostnader 80 322 71 386  
    

 
VD har anställts under 2017. VD har ett företagsledaravtal som inkluderar en uppsägningstid om tolv
månader vid uppsägning från företagets sida och sex månader vid uppsägning från VD:s sida. VD ingår i
bolagets allmänna pensionsplan.
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Not 3  Bokslutsdispositioner
 2020 2019  
    
Avsättning till periodiseringsfond 0 17 500  
 0 17 500  
    

 
 
Not 4  Skatt på årets resultat
 2020 2019  
    
Aktuell skatt för året -7 305 -11 401  
Aktuell skatt hänförlig till tidigare år -1 236 -84  
 -8 541 -11 485  
    
Redovisat resultat före skatt 34 065 52 962  
Skatt beräknad enligt gällande skattesats (21,4%) -7 290 -11 334  
Skatteeffekt av skattemässiga justeringar' -15 -67  
Aktuell skatt hänförlig till tidigare års redovisat resultat -1 236 -84  
 25 524 41 477  
    
Redovisad skattekostnad -8 541 -11 485  
 -8 541 -11 485  
    

 
 
Not 5  Byggnader och mark
 2020-12-31 2019-12-31  
    
Ingående anskaffningsvärden 4 055 478 3 823 876  
Inköp 0 231 602  
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 4 055 478 4 055 478  
    
Ingående avskrivningar -2 227 674 -2 168 277  
Årets avskrivningar -35 771 -59 397  
Utgående ackumulerade avskrivningar -2 263 445 -2 227 674  
    
Utgående redovisat värde 1 792 033 1 827 804  
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Not 6  Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningar
 
 2020-12-31 2019-12-31  
    
Ingående nedlagda kostnader 0 69 000  
Inköp 0 162 602  
Omklassificeringar 0 -231 602  
Utgående nedlagda kostnader 0 0  
    
Utgående redovisat värde 0 0  
    

 
 
Not 7  Andra långfristiga värdepappersinnehav
      
 
Namn

Kapital-
andel

Rösträtts-
andel

Antal
Andelar

Bokfört
värde  

Osbytåg ek för 500 000 34 35 446 392  
    446 392  
      
 Org.nr Säte Eget kapital Resultat  
Osbytåg ek för 716436-7513 Osby 1 746 944 -11 217  
      

Eget kapital per 2020-04-30. Resultat per 2020-04-30.
 
 
 
Not 8  Checkräkningskredit
 2020-12-31 2019-12-31  
    
Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till 1 000 000 1 000 000  
    

 
 
Not 9  Obeskattade reserver
 2020-12-31 2019-12-31  
    
Periodiseringsfond tax 2018 65 000 65 000  
Periodiseringsfond tax 2019 17 500 17 500  
 82 500 82 500  
    

 
 
Not 10  Långfristiga skulder
 2020-12-31 2019-12-31  
    
Långfristiga skulder som förfaller till betalning senare än fem
år efter balansdagen:                                                           
Skulder till kreditinstitut 1 000 000 1 000 000  
 1 000 000 1 000 000  
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Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas årsstämman 2021-05-15
för fastställelse.

Osby den 2021-02-

 
 
 
 
 
 
 
Nils-Åke Caesar Tommy  Augustsson
Ordförande  
  
  
  
Kim Andersson Johan Nilsson
  
  
  
  
Roland Anvegård Carl-Magnus Nilsson 
 Verkställande direktör
  
  
  
  
  
  

 
 
Vår revisionsberättelse har lämnats den 
Ernst & Young AB 
 
 
 
Daniel Lantz  
Auktoriserad revisor 
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IT kommuner i Skåne Aktiebolag

Org nr 559067-2142

Förvaltningsberättelse

Allmänt om verksamheten
IT kommuner i Skåne AB:s uppdrag är att, tillsammans med ägarna, driva och utveckla den interna
IT-verksamheten i kommunerna samt i mindre omfattning i av dessa kommuner helägda bolag.
Bolagets ändamål är att, med tillämpning av kommunala självkostnads- och likställighetsprinciper,
tillsammans med ägarna svara för den interna IT-verksamheten i kommunerna. Syftet är att erbjuda 
en kostnadseffektiv och säker förvaltning av IT-verksamheten.

Bolaget har sitt säte i Hörby.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Vid årsskiftet skedde ett verksamhetsövertag där Osby kommuns befintliga IT-miljö överfördes till Unikom,
tillsammans med fyra tillsvidareanställda. Detta verksamhetsövertag innefattade även Osby kommuns
telefonväxel. Denna har sedan dess migrerats in i Unikoms miljö och sedan 2020-04-24 driftar Unikom en
gemensam telefoniplattform för samtliga ägarkommuner.

Under året migrerades även övriga delar av Osby kommuns IT-miljö till Unikom. Detta innefattar såväl datorer
som skrivare, servrar, verksamhetssystem och nätverksutrustning.

Från och med 2020-01-01 övertog Unikom ägandet av samtliga inköpta skrivare i ägarkommunerna (de 
leasade skrivarna ingår inte).

2020-02-01 ägde ännu en verksamhetsövergång rum. Avdelningen för Digital utveckling i Östra Göinge 
kommun gick över till Unikom, inklusive två tillsvidareanställda.

Bolaget har under året haft en måttlig påverkan av pandemin. Periodvis har leveranser av datorer och annan 
hårdvara varit försenade. Visst arbete ute i verksamheterna har pausats. De som haft möjlighet att arbeta
hemifrån har gjort det. Sjukfrånvaron har legat på samma nivå som tidigare år.

Ekonomiska analys
Under året har vi haft kostnader av engångskaraktär som avser personal och licenser. Därav är årets resultat 
en förlust på 2 646tkr.

Förväntad framtid utveckling samt väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Med anledning av det ägardirektiv som beslutades i november 2019, har vi inom bolaget arbetat fram en ny 
organisationsplan. Ett helt nytt område som kommer att arbeta aktivt med våra ägarkommuners digitala 
verksamhetsutveckling har tillkommit.

Såväl Bromölla kommun som Sjöbo kommun har uttryckt intresse för att bli delägare i Unikom och 
processen rullar nu även i respektive ägarkommun. 

Arbetet med att upprätthålla IT-infrastrukturen fortlöper kontinuerligt.
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IT kommuner i Skåne Aktiebolag

Org nr 559067-2142

Ägarförhållanden
Aktierna i bolaget ägs från och med 2016-06-21 av följande tre kommuner, med inträde av Osby kommun
2020-01-01:

Antal Aktier Antal röster
Hörby kommun 2 000 2 000
Höörs kommun 2 000 2 000
Osby kommun 2 000 2 000
Östra Göinge kommun 2 000 2 000

Flerårsöversikt
Ekonomisk översikt tkr 2020 2019 2018

Nettoomsättning 63 740 42 271
Resultat efter finansiella poster -2 646 -285
Balansomslutning 71 418 48 313
Soliditet % 10 20
Definitioner: se not 1

Eget kapital

2020-12-31 Bundet eget kapital Fritt eget kapital
Aktiekapital Bal.res. inkl 

årets resultat

Summa eget 

kapital

Ingående balans 8 000 000 1 842 676 9 842 676

Årets resultat -2 646 519 -2 646 519

Vid årets utgång 8 000 000 -803 843 7 196 157

Förslag till disposition av företagets vinst eller förlust
Styrelsen föreslår att ansamlad förlust, kronor , disponeras enligt följande:

Balanserats föregående år 1 842 676
Årets resultat -2 646 518
Balanseras i ny räkning -803 842

Vad beträffar resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar
med tillhörande noter.

2017

39 767

46 720

36 022
1 222

40 948
1 669

17 17
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Resultaträkning
Belopp i SEK Not 2020 2019

Nettoomsättning 63 740 901 42 270 992
Övriga rörelseintäkter 1 867 950 730 058

65 608 851 43 001 050
Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader -29 805 888 -16 809 667
Personalkostnader 2 -21 498 965 -15 591 244
Av- och nedskrivningar av materiella
anläggningstillgångar -16 494 950 -10 628 588
Övriga rörelsekostnader -309 182 -209 036
Rörelseresultat -2 500 134 -237 486

Ränteintäkter och liknande resultatposter 3 6 382 6 962
Räntekostnader och liknande resultatposter 4 -150 989 -54 182
Resultat efter finansiella poster -2 644 741 -284 706

Bokslutsdispositioner
Bokslutsdispositioner, övriga 5 – 416 000
Resultat före skatt -2 644 741 131 294

Skatt på årets resultat 6 -1 778 -32 733

Årets resultat -2 646 519 98 561
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Balansräkning
Belopp i SEK Not 2020-12-31 2019-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten
och liknande arbeten 7 – 118 420

– 118 420
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer 8 34 223 347 27 318 412

34 223 347 27 318 412

Summa anläggningstillgångar 34 223 347 27 436 832

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 93 162 –
Fordringar hos koncernföretag 14 457 157 4 519 644
Aktuell skattefordran 405 031 144 294
Övriga fordringar 977 706 69 080
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 6 842 033 4 511 224

22 775 089 9 244 242

Kassa och bank
Kassa och bank 14 420 325 11 632 018

14 420 325 11 632 018

Summa omsättningstillgångar 37 195 414 20 876 260

SUMMA TILLGÅNGAR 71 418 761 48 313 092
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Balansräkning 
Belopp i SEK Not 2020-12-31 2019-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital

Aktiekapital 8 000 000 6 000 000
Nyemission under registrering – 2 000 000

8 000 000 8 000 000
Fritt eget kapital

Balanserat resultat 1 842 676 1 744 116
Årets resultat -2 646 519 98 561

-803 843 1 842 677
7 196 157 9 842 677

Långfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut 9 34 104 167 18 312 500

34 104 167 18 312 500
Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 10 312 500 6 000 000
Leverantörsskulder 1 240 938 2 721 712
Skulder till koncernföretag 281 023 176 787
Övriga skulder 4 246 954 2 264 523
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 10 14 037 022 8 994 893

30 118 437 20 157 915

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 71 418 761 48 313 092
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Kassaflödesanalys
Belopp i SEK 2020 2019

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster -2 644 741 -284 706
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 12 16 922 554 10 826 016

14 277 813 10 541 310
Betald inkomstskatt -262 515 -884 977
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital 14 015 298 9 656 333

Förändringar i rörelsekapital

Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar -13 270 110 97 985
Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder 5 648 022 618 564
Kassaflöde från den löpande verksamheten 6 393 210 10 372 882

Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -23 709 069 -9 689 320
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar – -118 420
Kassaflöde från investeringsverksamheten -23 709 069 -9 807 740

Finansieringsverksamheten
Nyemission – 2 000 000
Upptagna lån 20 104 167 –
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 20 104 167 2 000 000

Årets kassaflöde 2 788 308 2 565 142
Likvida medel vid årets början 11 632 018 9 066 876
Likvida medel vid årets slut 14 420 326 11 632 018
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Noter
Belopp i SEK om inget annat anges

Not 1 Redovisningsprinciper
Allmänna upplysningar
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Intäktsredovisning
Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i den 
omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och intäkterna
kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. 

Anläggingstillgångar
Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade
avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar.

Avskriving sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde. Följande
avskrivningstider tillämpas:

Materiella anläggningstillgångar:
Inventarier, verktyg och installationer 3-10 år

Finansiella instrument
Kundfordringar/ kortfristiga fordringar
Kundfordringar och kortfristiga fordringar redovisas som omsättningstillgångar till det belopp som förväntas
bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar.

Låneskulder och leverantörsskulder
Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt till anskaffningsvärde efter avdrag för transaktions-
kostnader. Skiljer sig det redovisade beloppet från det belopp som ska återbetalas vid förfallotidpunkten
periodiserads mellanskillnaden som en räntekostnad över lånets löptid med hjälp av instumentets effektiv-
ränta. Härigenom överensstämmer vid förfallotidpunkten det redovisade beloppet och det belopp som ska 
återbetalas.

Ersättningar till anställda
Ersättningar till anställda avser alla former av ersättningar som företaget lämnar till de anställda. Kortfristiga
ersättningar utgörs av bland annat löner, betald semester, betald frånvaro, bonus och ersättning efter av-
slutad anställning (pension). Kortfristiga ersättningar redovisas som kostnad och en skuld då det finns en 
legal eller informell förpliktelse att betala ut en ersättning till följd av en tidigare händelse och en tillförlitlig
uppskattning av beloppet kan göras.

Nyckeltalsdefinitioner
Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Balansomslutning
Företagets samlade tillgångar.

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av
balansomslutning.
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Not 2 Anställda, personalkostnader och arvoden till styrelse

Medelantalet anställda varav varav

2020 män 2019 män

Sverige 37 70% 26 67%

Totalt 37 70% 26 67%

Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader, inklusive pensionskostnader

2020 2019

Löner och ersättningar 14 611 289 11 335 726

Sociala kostnader 6 041 783 3 509 630

(varav pensionskostnad) (2 089 003) (1 032 175)

Not 3 Ränteintäkter och liknande resultatposter
2020 2019

Ränteintäkter, övriga 6 382 6 962
6 382 6 962

Not 4 Räntekostnader och liknande resultatposter
2020 2019

Räntekostnader kommuninvest -144 408 -52 228
Räntekostnader skatteverket -6 461 -1 954

-150 989 -54 182

Not 5 Bokslutsdispositioner, övriga
2020 2019

Periodiseringsfond, årets avsättning – –
Periodiseringsfond, årets återföring – 416 000

– 416 000

Not 6 Skatt på årets resultat
2020 2019

Föregående års skatt -1 778 –
Aktuell skattekostnad – -32 733

-1 778 -32 733

Not 7 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten
2020-12-31 2019-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början 118 420 –
Övriga investeringar – 118 420
Övriga förändringar -118 420 –
Vid årets slut – 118 420

Redovisat värde vid årets slut – 118 420
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Not 8 Inventarier, verktyg och installationer
2020-12-31 2019-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början 50 259 481 44 210 383
Nyanskaffningar 23 709 069 9 689 320
Avyttringar och utrangeringar -4 753 223 -3 640 222
Vid årets slut 69 215 327 50 259 481

Ackumulerade avskrivningar

Vid årets början -22 941 070 -15 755 275
Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar 4 444 040 3 442 793
Årets avskrivning på anskaffningsvärden -16 494 950 -10 628 588
Vid årets slut -34 991 980 -22 941 070

Redovisat värde vid årets slut 34 223 347 27 318 412

Not 9 Långfristiga skulder
2020-12-31 2019-12-31

Skulder som förfaller senare än fem år från balansdagen 26 104 167 –

Not 10 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
2020-12-31 2019-12-31

Upplupna semesterlöner 699 407 408 349
Upplupna sociala avgifter 219 754 128 303
Upplupen särskild löneskatt på pensionskostnader 408 481 326 852
Övriga poster 12 709 380 8 131 389

14 037 022 8 994 893

Not 11 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser 

Ställda säkerheter Inga Inga

Eventualförpliktelser Inga Inga

12 Övriga upplysningar till kassaflödesanalysen
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m m

2020 2019

Avskrivningar 16 494 950 10 547 249
Utrangering 427 604 278 767

16 922 554 10 826 016
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Hörby 2021-    -     

Cecilia Alvesson Rolf Carlsson
Verkställande direktör Ordförande

Irene Nyqvist Tommy Johansson

Johanna Lindhe

Vår revisionsberättelse har lämnats 
Ernst & Young AB

Henrik Rosengren
Auktoriserad revisor

Pe
nn

eo
 d

ok
um

en
tn

yc
ke

l: 
2X

2B
T-

2A
7Y

L-
YS

N
D

J-
58

ZF
X-

5I
58

7-
X5

TZ
G



Detta dokument är digitalt signerat genom Penneo.com. Den digitala 
signeringsdatan i dokumentet är säkrad och validerad genom det datorgenererade 
hashvärdet hos det originella dokumentet. Dokumentet är låst och tidsstämplat 
med ett certifikat från en betrodd tredje part. All kryptografisk information är 
innesluten i denna PDF, för framtida validering om så krävs.

Hur man verifierar originaliteten hos dokumentet
Detta dokument är skyddat genom ett Adobe CDS certifikat. När du öppnar 

dokumentet i Adobe Reader bör du se att dokumentet är certifierat med Penneo e-
signature service <penneo@penneo.com> Detta garanterar att dokumentets 
innehåll inte har ändrats.

Du kan verifiera den kryptografiska informationen i dokumentet genom att 
använda Penneos validator, som finns på https://penneo.com/validate

Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat genom Penneo™ för säker digital signering. 
Tecknarnas identitet har lagrats, och visas nedan.

"Med min signatur bekräftar jag innehållet och alla datum i detta dokumentet."

Cecilia Margareta Alvesson (SSN-validerad)
VD
På uppdrag av: IT Kommuner i Skåne Aktiebolag
Serienummer: 19621025xxxx
IP: 194.68.xxx.xxx
2021-02-22 16:29:13Z

TOMMY JOHANSSON (SSN-validerad)
Styrelseledamot
På uppdrag av: IT Kommuner i Skåne Aktiebolag
Serienummer: 19480104xxxx
IP: 78.72.xxx.xxx
2021-02-22 17:53:23Z

JOHANNA LINDHE (SSN-validerad)
Styrelseledamot
På uppdrag av: IT Kommuner i Skåne Aktiebolag
Serienummer: 19800428xxxx
IP: 77.53.xxx.xxx
2021-02-24 08:05:15Z

Rolf Glen Carlsson (SSN-validerad)
Styrelseledamot
På uppdrag av: IT Kommuner i Skåne Aktiebolag
Serienummer: 19700212xxxx
IP: 82.117.xxx.xxx
2021-02-24 15:30:23Z

IRENE NYQVIST (SSN-validerad)
Styrelseledamot
På uppdrag av: IT Kommuner i Skåne Aktiebolag
Serienummer: 19590622xxxx
IP: 85.30.xxx.xxx
2021-02-24 17:41:48Z

Pär Henrik Rosengren
Auktoriserad revisor
På uppdrag av: Ernst & Young AB
Serienummer: 19790215xxxx
IP: 145.62.xxx.xxx
2021-02-25 14:28:43Z

Pe
nn

eo
 d

ok
um

en
tn

yc
ke

l: 
2X

2B
T-

2A
7Y

L-
YS

N
D

J-
58

ZF
X-

5I
58

7-
X5

TZ
G









TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2021-03-29 
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Kommunstyrelseförvaltningen 
Gunnar Elvingsson 
0479528161 
gunnar.elvingsson@osby.se 

Besöksadress Västra 
Storgatan 35
Postadress 
Kommunstyrelseförvaltnin
gen
283 80 Osby

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

Hemsida www.osby.se
Organisationsnr 212000-0902

Bankgiro 281-6809

Reviderade riktlinjer för intern kontroll
Dnr KS/2021:55 040  

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till 
kommunstyrelsen/kommunfullmäktige 

# Riktlinje för intern kontroll enligt förslag 2021-02-12 fastställs.

# Policy för intern styrning och kontroll, beslut av kommunfullmäktige 2018-09-03 § 85 
upphävs.

# Riktlinje för intern styrning och kontroll, beslut av kommunstyrelsen 2018-08-22 § 152 
upphävs. 

Barnkonsekvensanalys

Ärendet berör inte barn då det handlar om en administrativ riktlinje.

Sammanfattning av ärendet

Intern kontroll ska så långt som möjligt säkerställa att verksamheten når sina mål, att 
information om verksamhet och ekonomi är tillförlitlig och rättvisande, att verksamheten 
efterlever lag, regler och avtal. Den interna kontrollen ska bidra till att fel och brister 
förebyggs, upptäcks och åtgärdas.

I kommunallagen 6 kap. 6 § finns bland annat lagstiftning om nämndernas ansvar för att 
tillse att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt 
tillfredsställande sätt.

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att tillse att det finns en god intern 
kontroll inom kommunen samt att ta ställning till den interna kontrollens kvalitet.

Efter föregående års revisionsgranskning av intern kontroll fick 
kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att revidera gällande policy och riktlinjer.

http://www.osby.se/
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Kommunstyrelseförvaltningen har därför tagit fram ett reviderat förslag till riktlinje för 
den interna kontrollen. Jämfört med gällande förslag och policy föreslås följande 
förändringar:

 Enbart ett dokument i form av riktlinjer anses tillräckligt i stället för både policy 
och riktlinjer.

 Förtydligande i hur den interna kontrollen genomförs i fyra moment: 

# Risk och väsentlighetsanalys

# Intern kontrollplan

# Uppföljning och åtgärder

# Rapportering, både helår och delår

 En förändring av årsplanen där de olika aktiviteterna fördelas jämnare över året.

Riktlinjerna gäller även för kommunala bolag där kommunen är majoritetsägare. 
Förslaget till reviderade riktlinjer har översänts till VD:arna för de helägda kommunala 
bolagen som har inte har haft något att invända mot förslaget förutom några redaktionella 
ändringar.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse kommunstyrelseförvaltningen 2021-03-29.

Förslag till riktlinje för intern kontroll 2021-02-12

Gällande policy för intern kontroll

Gällande riktlinje för intern kontroll

Kommunstyrelsens beslut 2020-03-18, § 32.

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelseförvaltningen, ekonomienheten

Petra Gummeson Gunnar Elvingsson 
Kommundirektör Ekonomichef 
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Nämnder

Helägda kommunala bolag



 

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

1 Syfte
Dessa riktlinjer syftar till att säkerställa en tillfredställande intern kontroll 
och ska bidra att följande uppnås:

 Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet.
 Tillförlitlig finansiell rapportering om verksamheten.
 Att verksamheten lever upp till de mål som fastställts.
 Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter och regelverk.

Den interna kontrollen syftar även till att ta fram förslag till förändringar 
som leder till förbättringar av verksamheten.

2 Omfattning
Riktlinjerna gäller för all kommunal verksamhet, samt för de bolag där 
kommunen äger mer än 50 %.

3 Revidering
För att riktlinjerna ska vara uppdaterade och ändamålsenliga ska en 
regelbunden översyn och revidering genomföras. Detta ska ske under det 
första året av varje ny mandatperiod.  

4 Ansvarsfördelning

4.1 Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att det finns en god 
intern kontroll och att en organisation för detta upprättas utifrån kommunens 
kontrollbehov. I kommunstyrelsens övergripande ansvar ligger också 
översyn och revidering av riktlinjerna.

4.2 Nämnd/bolagsstyrelse
Nämnd/bolagsstyrelse har ansvaret för den interna kontrollen inom 
nämndens/bolagets ansvarsområde. Varje nämnd/bolagsstyrelse ska se till så 
att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i 
övrigt tillfredsställande sätt.

4.3 Förvaltningschef/VD
Inom nämndens/bolagets område ansvarar förvaltningschef/VD för att regler 
och anvisningar utformas för att upprätta en god intern kontroll i enlighet 
med nämndens/bolagsstyrelsens riktlinjer. Förvaltningschef/VD ansvarar för 
att rapportering sker till nämnd/bolagsstyrelse om hur den interna kontrollen 
fungerar.

4.4 Övriga chefer
Övriga chefer på olika nivåer i organisationen ansvarar för att följa antagna 
riktlinjer för intern kontroll samt informera övriga anställda om riktlinjernas 
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innebörd. De ska verka för att de anställda arbetar mot uppställda mål och att 
de arbetsmetoder som används bidrar till en god intern kontroll.

4.5 Medarbetare
Medarbetare är skyldiga att följa antagna riktlinjer i sin arbetsutövning. 
Varje anställd ansvarar för att bidra till en god intern kontroll. Fel och brister 
ska omedelbart rapporteras till närmast överordnad i organisationen.

5 Tillämpning
Vid utformningen av intern kontroll ska kommunstyrelse, nämnder och 
bolagsstyrelser göra en rimlig avvägning mellan kontrollkostnad och 
kontrollnytta. Här bör såväl ekonomiska som icke ekonomiska faktorer 
vägas in. Exempel på de senare kan vara förtroendet för verksamheten hos 
olika intressenter.

5 Genomförande
I genomförandeprocessen för den interna kontrollen ingår fyra delmoment.

5.1 Risk- och väsentlighetsanalys
I förvaltningar, nämnder och bolagsstyrelser tas en risk- och 
väsentlighetsanalys, en så kallad bruttolista, fram. Denna skall ligga till 
grund för valet av de moment som skall ingå i den interna kontrollen.

5.2 Intern kontrollplan
Intern kontrollplan ska bestå av kontrollpunkter för de mest övergripande 
riskerna, det vill säga de som efter analys tagits fram av nämnder och 
styrelser. Antalet kontrollpunkter bör inte vara för många, ca 5-8 st per 
nämnd/bolag kan tjäna som riktmärke. Kommunstyrelsen kan, om den finner 
det befogat, också ta fram 1 – 2 kommungemensamma kontrollpunkter, som 
alla nämnder/bolag följer upp.
Planen beslutas av respektive nämnd/bolagsstyrelse.

5.3 Uppföljning och åtgärder
Interna kontrollmoment ska, då detta är möjligt, följas upp löpande och vid 
behov skall åtgärder vidtas under året och redovisas till nämnder och 
styrelser.

5.4 Rapportering
Rapportering av den intern kontrollen görs till respektive 
nämnd/bolagsstyrelse i augusti och december. December-rapporten lämnas 
också till kommunstyrelsen som underlag för en samlad bedömning på 
årsbasis av den interna kontrollen. Den samlade bedömningen av 
kommunens interna kontroll rapporteras till kommunstyrelsen i januari. 

Den samlade bedömningen lämnas också till kommunens revisorer.
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Brister i den interna kontrollen ska omedelbart rapporteras till respektive 
nämnd/bolagsstyrelse.

6 Årshjul för beslut och rapportering av intern    
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1 Intern styrning och kontroll 

I kommunallagen (KL) finns bestämmelser om intern kontroll och 
riskhantering. Intern kontroll är en central del av verksamhets- och 
ekonomistyrningen och omfattar alla system, processer och rutiner. Interna 
kontrollsystem måste utformas utifrån en helhetssyn på verksamheten, dess 
mål och med beaktande av risk- och väsentlighetsaspekter. Syftet med den 
interna styrningen och kontrollen är att bidra till att ändamålsenligheten i 
verksamheten stärks och att verksamheten bedrivs effektivt och säkert. 

1.1 Policyns syfte 

Med intern styrning och kontroll avses den process som syftar till att 
nämnder/bolagsstyrelser med rimlig säkerhet säkerställer att verksamheten 
bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige fastställt och de 
föreskrifter som gäller för verksamheten. 

Nämnden/bolagsstyrelsen ska årligen upprätta en plan för att på en rimlig 
nivå säkerställa: 

• Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet. 

• Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten. 

• Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter och riktlinjer m.m. 
Den interna styrningen och kontrollen syftar även till att ta fram förslag till 
förbättringar och förändringar av verksamheten. 

1.2 Omfattning och avgränsningar 

Denna policy gäller för den kommunala verksamheten i sin helhet, samt för 
de bolag där kommunens ägarandel uppgår till minst 50 procent. 

1.3 Revidering av policyn 

Policyn för intern styrning och kontroll ska årligen utvärderas för att pröva 
dess ändamålsenlighet. 

2 Styrande principer 

2.1 Risk och väsentlighetsanalys 

Nämnden/bolagsstyrelsen ska som grund för sin styrning årligen genomföra 
och aktualitetspröva en risk- och väsentlighetsanalys för verksamheten. 
Risk- och väsentlighetsanalysen ska även göras inför förändringar i 
verksamheten eller vid ändrade krav i lagar, regler och styrdokument. 

Risk- och väsentlighetsanalysen ska uppmärksamma och hantera de risker 
som kan leda till väsentliga brister i verksamheten eller som hindrar 
organisationen från att fullgöra givna uppdrag och nå uppsatta mål. 

En väl genomförd risk- och väsentlighetsanalys ska tydliggöra vilka risker 
som finns i verksamheten. Riskerna ska bedömas utifrån sannolikhet och 
konsekvens. Såväl påverkbara som inte påverkbara faktorer som kan inverka 
på verksamheten ska ingå i analysen. 

2.2 Åtgärder 

Vid behov ska åtgärder sättas in för att eliminera riskerna eller, om detta inte 
är lämpligt, minimera den negativa effekten  om de inträffar. 

Åtgärder för att upptäcka risker ska planeras och genomföras kontinuerligt 
som en grund för ständiga förbättringar. Nämnden/bolagsstyrelsen ska 
informeras om allvarliga brister och vilken åtgärd som föreslås med 
anledning av dessa.  



2.3 Ansvarsfördelning 

Den interna kontrollen involverar samtliga anställda och förtroendevalda och 
det krävs att samtliga medarbetare och förtroendevalda har tillräcklig 
kunskap om den interna kontrollens syfte och funktion. Cheferna bär 
ansvaret gentemot sina medarbetare att informera dem om intern styrning 
och kontroll. 

Kommunfullmäktige  
Har det övergripande ansvaret och ska besluta i ärenden av principiell 
beskaffenhet och av större vikt, såsom policy för intern styrning och 
kontroll. 

Kommunstyrelsen 
Leder och samordnar förvaltning av kommunens angelägenheter samt har 
uppsikt över kommunens verksamhet (KL 6 kap 1 §). I detta ligger ett ansvar 
för att en organisation kring intern kontroll upprättas inom kommunen. 
Kommunstyrelsen ansvarar för att vid behov föreslå kommunfullmäktige 
nödvändiga uppdateringar, samt för att anta riktlinjer för tillämpning av 
denna policy. 

Nämnder 
Ska inom varje område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål 
och policys som fullmäktige har beslutat samt de föreskrifter som gäller för 
verksamheten. De ska även se till att den interna styrningen och kontrollen är 
tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt 
(KL 6 kap 6 §). 

Bolagsstyrelser 
Ska inom respektive bolag se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de 
mål och policys som har beslutats samt de föreskrifter som gäller för 
verksamheten. De ska även se till att den interna styrningen och kontrollen är 
tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt 
(KL 6 kap 6 §). 

Kommundirektören  
Ska leda arbetet med att åstadkomma och upprätthålla en god intern kontroll. 
Kommundirektören ansvarar för att i enlighet med policyn utforma konkreta 
riktlinjer inom olika verksamhetsområden. Riktlinjerna ska antas av 
kommunstyrelsen. 

Förvaltnings- och bolagschefer 
Förvaltnings- och bolagschefer ansvarar för att se till att nämnden eller 
bolagsstyrelsen löpande under året får information om hur internkontrollen 
fungerar. Brister i internkontrollen ska snarast rapporteras till nämnden eller 
bolagsstyrelsen. 

Förvaltnings- och bolagschefen ansvarar för att arbetssättet för att uppnå god 
internkontroll är väl etablerat i den egna verksamheten. 

Övriga chefer 
Övriga chefer på olika nivåer i organisationen är skyldiga att följa antagna 
riktlinjer för intern kontroll samt informera övriga anställda om riktlinjernas 
innebörd. De ska verka för att de anställda arbetar mot uppställda mål och att 
de arbetsmetoder som används bidrar till en god intern kontroll. 

Medarbetare 
Medarbetare är skyldiga att följa antagna riktlinjer i sin arbetsutövning. 
Varje anställd ansvarar för att bidra till en god internkontroll och för att 
upptäcka fel och brister kommer till närmaste överordnads kännedom. 

För att skapa kunskap hos medarbetarna bör chefer använda sig av: 

• Chefs- och arbetsledarträffar. 



• Arbetsplatsträffar. 

• Medarbetarsamtal. 

• Introduktion av nyanställda 

3 Uppföljning av intern kontroll 

3.1 Styrning och uppföljning av intern kontroll 

Nämnd/bolagsstyrelse har en skyldighet att styra och löpande följa upp den 
interna kontrollen inom dess verksamhetsområden. Till grund för sin 
styrning ska nämnd/styrelse genomföra riskbedömningar för den samlade 
verksamheten. 

3.2 Intern kontrollplan 

Kommunstyrelsen ska inför varje verksamhetsår anta en särskild plan för 
uppföljning av den interna kontrollen. En risk- och väsentlighetsanalys ska 
tydliggöra vilka hot som föreligger som följd av påverkbara eller 
opåverkbara risker, och som kan inverka på verksamhetens möjlighet att 
uppnå uppsatta mål. Med utgångspunkt i denna upprättas en 
internkontrollplan. 

Den interna kontrollplanen ska innehålla: 

• Vilka kontrollområden (rutin/system) som ska följas upp. 

• Vilka kontrollmoment som ska göras. 

• Vem som ansvarar för att utföra uppföljningen. 

• När rapportering ska ske och till vem. 

• Metod. 

• Genomförd risk- och väsentlighetsanalys. 

3.3 Uppföljning av intern kontrollplan 

Nämnd/styrelse ska i samband med verksamhetsberättelsens inlämnande 
rapportera resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen till 
kommunstyrelsen. Brister i den interna kontrollen ska omedelbart 
rapporteras till kommunstyrelsen. Misstanke om brott ska omedelbart 
rapporteras till närmsta chef. 

Kommunstyrelsen ska löpande följa upp hur arbetet med intern styrning och 
kontroll bedrivs i kommunkoncernen. Kommunstyrelsen ska med 
utgångspunkt från uppföljningsrapporter utvärdera kommunens samlade 
system för intern kontroll. Kommunstyrelsen ska, i de fall behov av 
förbättringar uppstår, vidta nödvändiga åtgärder. Rapportering ska årligen 
ske till kommunfullmäktige och kommunens revisorer. Detta görs i 
anslutning till årsredovisningen. Åtgärder återrapporteras och följs upp i 
samband med delårsbokslutet per 31 augusti. 

Kommunstyrelsen ska i samband med årsredovisningen redogöra för utfallet 
av kommunens samlade interna kontroll till kommunfullmäktige. I detta 
ingår att göra en bedömning av om en tillräcklig systematik avseende intern 
kontroll tillämpas i kommunkoncernen. 

Revisorerna granskar att den interna kontrollen som görs inom 
kommunstyrelsen är tillräcklig (KL12 kap 1 §) och rapporterar enbart till 
kommunfullmäktige som är deras uppdragsgivare. 



3.4 Dokumentation 

Risk- och väsentlighetsanalys, internkontrollplan samt uppföljning av denna 
plan ska dokumenteras. Detta inbegriper även att de granskningsmoment 
som genomförs under året ska dokumenteras. Det ska utifrån 
dokumentationen från uppföljningen vara möjligt att upprepa de kontroller 
som genomförts, vilket innebär att kontrollmetoden och urvalet behöver 
beskrivas. 
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Kommunstyrelseförvaltningen 
Gunnar Elvingsson 
0479528161 
gunnar.elvingsson@osby.se 

Besöksadress Västra 
Storgatan 35
Postadress 
Kommunstyrelseförvaltnin
gen
283 80 Osby

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

Hemsida www.osby.se
Organisationsnr 212000-0902

Bankgiro 281-6809

Svar på revisionsrapport - Granskning av projektstyrning
Dnr KS/2021:59 000  

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen

 Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse antas som kommunstyrelsens svar 
till revisorerna.

 Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att revidera principerna för 
investeringshantering i samråd med samhällsbyggnadsnämnden.

Barnkonsekvensanalys

Ärendet berör inte barn eftersom det handlar om administrativa rutiner och styrdokument.

Sammanfattning av ärendet

De förtroendevalda revisorerna har med hjälp av revisionsföretaget EY genomfört en 
granskning av kommunstyrelsens och samhällsbyggnadsnämndens projektstyrning av 
investeringsprojekt.

Granskningen har skett genom dokumentstudier och intervjuer. Stickprov har genomförts 
av två lokalbyggnationer.

Revisionen konstaterar att det finns upprättade principer för investeringar samt att det 
kompletterats med process för förändrade lokalbehov. Bedömningen är att rutinerna är i 
stort sett tillräckliga men att de inte följs helt och hållet. Likaså är rutinerna i flera 
avseenden inaktuella på grund av organisationsförändringar. Revisionen ser därför 
positivt på att samhällsbyggnadsnämnden har påbörjat ett arbete med att skapa en struktur 
och stödmaterial för projektledning och projektstyrning.

Revisionens sammanfattande bedömning är att projektstyrningen behöver stärkas.

http://www.osby.se/
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Utifrån genomförd granskning ger revisionen följande rekommendationer till 
kommunstyrelsen:

 Revidera principer för investeringshantering i samråd med 
samhällsbyggnadsnämnden.

 Fastställa hur uppföljning av investeringsprojekt ska ske samt definiera vad som 
utgör större projekt.

 Tydliggöra ansvarsfördelning mellan verksamheter vid genomförande av projekt.

Revisorerna önskar kommunstyrelsens svar med anledning av genomförd granskning 
senast 2021-04-15.

Kommunstyrelseförvaltningen delar den bedömning och de iakttagelser som revisionen 
har gjort och avser att se över punkterna enligt revisionens rekommendationer. 
Förvaltningen föreslår att uppdrag ges att revidera principerna för investeringshantering i 
samråd med samhällsbyggnadsnämnden.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, kommunstyrelseförvaltningen, 2021-03-31

Revisionens missivbrev 2021-02-15

EY:s granskningsrapport 2021-02-15

 

Beslutet skickas till 

Revisionen

Kommunstyrelseförvaltningen, ekonomienheten

Samhällsbyggnadsnämnden

Petra Gummeson Gunnar Elvingsson 
Kommundirektör Ekonomichef 
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Kommunstyrelseförvaltningen
Jimmy Ekborg 
0479-528221 
jimmy.ekborg@osby.se 

Besöksadress Västra 
Storgatan 35
Postadress 
/Eget_Förvaltning/ 
283 80 Osby

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

Hemsida www.osby.se
Organisationsnr 212000-0902

Bankgiro 281-6809

Ansökan om kommunalt bidrag till Nyföretagarcentrum Osby
Dnr KS/2021:83 040  

/Kommunstyresleförvaltningen  förslag till Kommunstyrelsen

Nyföretagarcentrum beviljas årligt bidrag om 50000 Kr

Barnkonsekvensanalys 

Ej aktuellt

Sammanfattning av ärendet

Nyföretagarcentrum inkom med ansökan om sitt årliga bidrag för stärkande av 
nyföretagande i Kommunen.

Beslutsunderlag

Ansökan

 

Beslutet skickas till 

Näringslivsutvecklare Jimmy Ekborg

Johanna Lindhe Jimmy Ekborg 
Administrativchef Näringslivsutvecklare 

http://www.osby.se/
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Ekonomichef Gunnar Elvingsson



Inledningsvis vill jag Tacka för det stöd som vi får från Osby Kommun!   
 
Det är otroligt värdefullt och en nödvändighet för att vi ska kunna bedriva vår verksamhet, med syfta 
att hjälpa nya livskraftiga företag att bildas.  
 
Att få se slumrande entreprenörer, bärande på en idé och en dröm om att driva eget företag och 
hjälpa dem över en tröskel av frågeställningar och ibland dra igång en egen verksamhet - det är ett 
privilegium!   
 
Vi ansöker härmed formellt om det årliga stödet om 50.000kr.  

Med vänlig hälsning 
 
 
NYFÖRETAGARCENTRUM i Osby 
 
 
Mikael Kindblom 
Ordförande 
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Kommunstyrelseförvaltningen 
Amra Eljami 
0479528166 
amra.eljami@osby.se 

Besöksadress Västra 
Storgatan 35
Postadress 
Kommunstyrelseförvaltnin
gen
283 80 Osby

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

Hemsida www.osby.se
Organisationsnr 212000-0902

Bankgiro 281-6809

Yttrande i anledning av ansökan om förlängt förordnande som 
borgerlig vigselförrättare
Dnr KS/2018:671 000  

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen 

- Osby kommun bedömer att det finns ett behov av borgerliga vigselförrättare inom 
kommunen och tillstyrker att förordnandena för såväl Petra Gummesson som 
Marika Bjerstedt Hansen förlängs.

Barnkonsekvensanalys

Ärendet berör ej barn.
Sammanfattning av ärendet

Petra Gummesson och Marika Bjerstedt Hansen ansöker om att på nyttt förordnas som 
borgerlig vigselförrättare inom främst Osby kommun. 

Länsstyrelsen Skåne har den 28 januari 2020 gjort bedömningen att det för närvarande 
finns tillräckligt många borgerliga vigselförrättare i länet för att tillgodose det allmännas 
behov. Ansökningar från enskild kommer att avslås på grund av att det för närvarande inte 
finns något behov av ytterligare vigselförrättare i länet. Om någon kommun anser sig 
behöva ytterligare vigselförrättare kan den kommunen skicka in ett förslag på lämplig 
person för förordnande till Länsstyrelsen.

Då behovet anses föreligga för Osby kommun, mycket på grund av pandemin, ska därför 
kommunens beslut/protokollsutdrag skickas in till Länsstyrelsens tillsammans med 
ansökan från vigselförrättaren.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse ”Yttrande i anledning av ansökan om förlängt förordnande som borgerlig 
vigselförrättare”, daterad 2021-04-13, från kanslichef Amra Eljami och administrativ chef 
Johanna Lindhe. 

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

Administrativ assistent, Camilla Persson
Länsstyrelsen Skåne (via Camilla Persson)
Kommundirektör, Petra Gummesson
Marika Bjerstedt Hansen 

Johanna Lindhe Amra Eljami 
Administrativ chef Kanslichef 
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Kommunstyrelseförvaltningen 
Anna Olsson 
0479-52 81 73 
anna.olsson@osby.se 

Besöksadress Västra 
Storgatan 35
Postadress 
/Eget_Förvaltning/ 
283 80 Osby

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

Hemsida www.osby.se
Organisationsnr 212000-0902

Bankgiro 281-6809

Personalekonomisk redovisning 2020
Dnr KS/2021:70 020  

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till personaldelegationen

Personaldelegationen föreslår kommunstyrelsen:

- Att lämnad information läggs till handlingarna.

- Att analys av ökad sjukfrånvaro görs inom respektive förvaltning/nämnd.

- Att uppmana respektive förvaltning/nämnd att ta del av innehållet och beakta det i 
sina respektive verksamheter

Barnkonsekvensanalys

Ärendet berör ej barn därav ingen barnkonsekvensanalys.

Sammanfattning av ärendet

För att följa upp hur vi strategiskt arbetar med att ta tillvara på Osby kommuns personella 
kraft så tar vi årligen fram den personalekonomiska redovisningen. I redovisningen tar vi 
fram personella beräkningar som hjälper oss att vidare skapa ett hållbart arbetsliv.
Den personalekonomiska redovisningen har presenterats för den centrala 
samverkansgruppen. 

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2021-03-22

Rapport ”Personalekonomisk redovisning 2020” daterad 2021-03-09.

Petra Gummeson Anna Olsson 
Kommundirektör HR-chef 

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

Kommundirektör

HR-chef

Förvaltningschef (samtliga förvaltningar)
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Handläggare 

Anna Olsson 
Kommunstyrelseförvaltningen 
0479-52 82 13 
anna.olsson@osby.se 
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1 Inledning 

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

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

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

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

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

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

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

viktigaste resursen vi har.  

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

personella kraft så tar vi årligen fram den personalekonomiska 

redovisningen. I redovisningen tar vi fram personella beräkningar som 

hjälper oss att vidare skapa ett hållbart arbetsliv. 

 Händelser under 2020 

Totalt antala tillsvidareanställda årsarbetare var under året 975 vilket är en 

minskning med 23 årsarbetare sedan 2019. Antal anställda har minskat med 

14 personer.  

Sjukfrånvaron har ökat sedan 2019 vilket kan förklaras av den pågående 

pandemin. 

Under 2020 har den totala mertiden ökat i förhållande till 2019, där andelen 

enkel samt kvalificerad övertid står för ökningen. Fyllnadstiden har minskat 

sedan 2019.  

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

 Händelser de närmaste åren 

Kompetensförsörjning är en utmaning framöver. Vi behöver arbeta aktivt 

med att attrahera, rekrytera och framförallt att behålla medarbetare.  

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

genom kompetensutveckling för chefer, ett nära samarbete med 

företagshälsovård och den enskilde individen samt genom en tydlig 

rehabiliteringsprocess. 

 Metod 

Statistiken till denna personalekonomiska redovisning är hämtad från 

personalsystemet HRM, devis samt Actiway. Den statistik och de 

bearbetningar som redovisas vad gäller anställda i kommunen avser i 

samtliga fall det förhållande som gällde vid mättillfället den 31 december 

2020.  

Redovisningen har könsuppdelad statistik för att på detta sätt synliggöra 

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

och sysselsättningsgrad.  

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

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

anställningsform tillsvidare samt för visstid. Med visstid innebär att en 

person är anställd på vikariat eller på allmän visstidsanställning, AVA, där 

individen är månadsavlönad. Det sker oftast om den tidsbegränsade 

anställningen är tre månader eller längre. Observera att 
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avrundningsprincipen används vid framräknade av procenttal samt vid till 

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

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

kommer antalet anställningar att räknas istället för personer. 

2 Personalstruktur 

Avsnittet redogör för antalet tillsvidareanställda samt tidsbegränsade 

anställningar under 2020.  

 Tillsvidareanställda årsarbetare per förvaltning  

Den 31 december 2020 har Osby kommun 975 tillsvidareanställda 

årsarbetare, en minskning med 23 årsarbetare. Antal tillsvidareanställda vid 

mättillfället var 1069 anställda exkl. deltidsbrandmän och brandvärnsmän. 

Det motsvarar en minskning med 14 personer jämfört med föregående år.  

 

 
Diagram 1. Årsarbetare fördelat/förvaltning 

 

Förvaltning 
Års-

arbetare 

Års- 
Års-

arbetare 

Års-

arbetare  

Antal 

personer 

    

arbetare     

%     

  2020 2020 2019 2018 2020 2019 2018 

Barn och utbildning 471,2 49% 478,5   496 503   

Hälsa och välfärd 352,4 36% 363   408 423   

Samhällsbyggnad 99,7 10% 95,9   109 105   

Kommunstyrelseförvaltning 51,8 5% 50,6   56 52   

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

 Tabell 1. Årsarbetare/förvaltning 

Minskning av antal medarbetare har skett inom förvaltningarna Barn och 

utbildning och Hälsa och välfärd. 
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2.1.1 Fördelning kvinnor och män per förvaltning 

Förvaltning 
Totalt 

2020 
Kvinnor Män 

% 

kvinnor 

Totalt 

2019 
Kvinnor Män 

Barn och utbildning 496 389 107 78% 503 395 108 

Hälsa och välfärd 408 380 28 93% 423 393 30 

Samhällsbyggnad 109 78 31 72% 105 84 21 

Kommunstyrelseförvaltning 56 35 21 63% 52 29 23 

Summa 1069 882 187   1083 901 182 

Tabell 2. Könsfördelning/förvaltning 

 
Diagram 2. Tillsvidareanställda fördelat på män och kvinnor 

Männens procentandel har sedan mätningarna började år 1998 varierat 

mellan 17% och 19 % men har nu minskat till 16%.  

 

2.1.2 Genomsnittlig ålder kvinnor och män 

  2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 

Genomsnittlig ålder för 

kvinnor 
47,8 47,3 47 46,4 46,6 47 47,5 47,3 47,2 

Genomsnittlig ålder för 

män 
46,5 46,4 46,5 45,7 45,6 46,1 47,9 47,8 48.9 

Genomsnittlig ålder för 

kvinnor och män 
47,6 47,1 47 46,3 46,3 46,9 47,5 47,4 47,6 

Tabell.3 Genomsnittlig ålder 

Någon större föändring har ej skett vad gäller medarbetarnas medelålder.  

83%

17%

Fördelning kvinna/man

Kvinna

Man
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Diagram 3. Åldersfördelning i procent 

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

något är åldersgruppen 50-59 år. En minskning har skett i åldersgrupperna 

19-29 år, 30-39 år och 60-69 år. Hälften av alla tillsvidareanställda har en 

ålder mellan 40-59 år.  

 Tidsbegränsade anställningar  

Utöver de tillsvidareanställda har kommunen timavlönad personal och 

tidsbegränsade anställningar med månadslön. Den kommunala verksamheten 

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

föräldralediga.  

Tim-

anställda 

Antal timmar Antal årsarbetare Kostnad Tkr exkl PO 

2020 2019 2018 2017 2020 2019 2018 2017 2020 2019 2018 2017 

Summa 219126 208048 191740 234109 128,9 122,4 112,8 118,2 30726 28915 25358 29901 

Tabell 5. Anställda med timlön 

Det har skett en ökning av antalet timavlönade under 2020 jämfört med 2019 

med 6,5 årsarbetare. Diagrammet nedan visar fördelning per förvaltning. 

Timavlönad är den som är anställd kortare tid än tre månader eller arbetar 

mindre än 40%. 
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Diagram 4. Antal timmar per förvaltning 

Diagram 5. Fördelning timavlönade/förvaltningen i % 

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

också en förvaltning som är kräver bemanning dygnet runt. Ökningen som 

skett inom Hälsa och välfärd förklaras med att behovet timavlönade har ökat 

på grund av Covid-19.  

Anställningsform 

Antal 

timmar 

2020 

Årsarb 

2020 

Antal 

timmar 

2019 

Årsarb 

2019 

Antal 

timmar 

2018 

Årsarb 

2018 

Antal 

timmar 

2017 

Årsarb 

2017 

AVA 9328 5,5 22396 10,7 24761 14,6 31078 15,7 

Vikariat 163825 96,4 131256 63 118366 69,6 143689 72,5 

PAN 18596 10,9 18778 11 18947 11,1 23103 11,7 

Timlön övriga 25499 15 35948 21,1 29667 17,5 36239 18,3 

Tabell 6. Antal timmar och antal årsarbetare fördelat på anställningsform. 

Den största ökningen har skett inom anställningsformen timavlönad vikariat. 

En halvering har skett av årsarbetare inom anställningsformen allmän 

visstidsanställning (AVA) 

2.2.1 Tidsbegränsat anställda med månadslön 

Tidsbegränsat anställda med månadslön är de som har en anställning som 

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

Tidsbegränsade 

anställningar  

Antal årsarbetare Antal anställda 

2020 2019 2018 2017 2020 2019 2018 2017 

Summa  112 147 151 78 126 167 174 92 

Tabell 7. Tidsbegränsat månadsanställda 

Utifrån tabellen ovan kan vi utläsa att det har skett en minskning med 35 

årsarbetare av tidsbegränsade månadsanställda. 

Tabellen nedan visar vilken anställningsform de tidsbegränsade 

månadsanställda har. En minskning har skett inom samtliga 

anställningsformer.  

 

17%

74%

1%

7%

Timavlönade/Förvaltning
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Anställningsform 
Årsarb 

2020 

Årsarb 

2019 

Årsarb 

2018 

Årsarb 

2017 

AVA 19,2 24,9 21 31 

Vikariat 17 32,5 43,7 24,7 

Tidsbegränsad anst enl skollag 38,6 46,7 31,4 15 

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

Viss bestämd arbetsuppgift 33,5 35,6 50,2 4 

Totalt 111,8 147,2 151 77,1 

Tabell 8. Tidsbegränsat månadsanställda/anställningsform 

Fördelning/Förvaltning 
Antal anst 

2020 

Antal anst 

2019 

Barn och utbildning  75 93 

Kommunstyrelseförvaltning  4 9 

Samhällsbyggnad 12 13 

Hälsa och välfärd 35 53 

Tabell 9. Antal tidsbegränsat månadsanställda/förvaltning 

Inom Samhällsbyggnad är det främst allmän visstidsanställning och 

anställningsformen viss bestämd arbetsuppgift som är de dominerande 

anställningarna. Inom Hälsa och välfärd består anställningarna till största 

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

består det tidsbegränsade anställningarna av inom anställningsformen 

tidbegränsad enligt skolagen.  

2.2.2 Feriepraktik 

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

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

sätt att möta det framtida rekryteringsbehovet.  

Under 2020 anordnades feriepraktik för 92 ungdomar födda 2003, 2004. 

(2019:88, 2018:104, 2017:120, 2016:129, 2015:135, 2014:129, 2013:90, 

2012:94, 2011:120).  

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

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

genom lottning. Till dessa sökte 169 ungdomar, 75 st ungdomar födda 2003,  

82 st ungdomar födda 2004 och 12 st ungdomar födda annat år. (2019:179, 

2018:164, 2017:160, 2016:170, 2015:173, 2014:186, 2013:174, 2012:166, 

2011:143). 

2.2.3 Anställning i arbetsmarknadsåtgärd 

  2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 

Lönebidrag 15 36 26 8 7 6 7 

Offentligt skyddad anställning - -  -  - - - - 

Fas 3 - - 5 - - 3 3 

Trygghetsanställning 8 2 3 19 14 15 15 

Nystartsjobb 18 18 4 4 5 3 4 

Utvecklingsanställning 4 - 0 10 11 3 14 

Jobbgaranti, 

utvecklingsgaranti 

 

- 

 

- 
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6 

Biträdesersättning - 2 3 5 7 6 18 
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Anordnadsbidrag/Introduktion - 3  -  - 11 - - 

Projektstöd - - 1 - - - - 

Totalt 60 66 65 51 67 55 41 

Tabell 10. Anställning i arbetsmarknadsåtgärd 

3 Personalomsättning 

 Antal tillsvidareanställda som slutat 

Orsak 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 

Pensionsavgång 29 18 25 24 29 27 28 

Egen 

uppsägning 
56 82 122 105 98 59 39 

Annan orsak   13 14 19 15 7 5 13 

Totalt 98 114 166 144 134 91 80 

Tabell 11. Antal tillsvidareanställda som slutat 

Den totala personalomsättningen under 2020 motsvarar 9,2 %, vilket är en 

minskning jämfört med 2019. (2019-10,5%, 2018-14,5%, 2017- 12,8%, 

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

uppsägning pga av arbetsbrist, överenskommelser, medarbetare har avlidit.  

Av de 9,2 % personalomsättning avser 5,2 % egen uppsägning. (2019-

7,6%2018-10,7%, 2017-9,3%, 2016-9,3%, 2015 – 5,8%, 2014- 4 %, 2013 - 

3,2 %). 

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

avgången bland lärare (32%), undersköterskor, sjuksköterskor och 

socialsekreterare.  

Medelåldern på de som slutat på egen begäran var 42,6 år, (2019 - 42,4 år). 

 Prognos – Pensionsavgångar  

Diagram 5. Pensionsavgångar 2021-2028 

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

kvar efter 65 år ingår i prognosen. 
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Exempel på grupper som i prognosen 2021-2028 har stor procentuell andel 

av pensionsavgångarna och samtidigt utgörs av många individer i gruppen 

är: Undersköterskor, barnskötare, förskollärare och lärare. 

Under 2020 var pensionsavgången totalt 29 personer därav 3 personer - 62 

år, 6 personer - 63 år, 4 personer - 64 år, 11 personer - 65 år, 1 person - 66 år 

och 4 personer - 67 år.  

Snittålder vid pensionering blir då 64,4 år, vilket skiljer sig från 2019 då  

snittålder var 64,9 år. 

 Pensionsförmån 80-90-100 

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

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

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

sysselsättningsgrad fram till den månad medarbetaren fyller 65 år.  

Totalt har 146 medarbetare nyttjat pensionsförmånen under 2020. En ökning 

med 46 personer från 2019 (2019:100, 2018:58, 2017:48) 

Kostnaden uppkommer till 417 837 kr jämfört med 2019 då kostnaden 

uppkom till 251 619 kr. 

 Annonsering och rekrytering 

Totalt har kommunen under 2020 haft 206 annonser omfattande 266 

befattningar. Antal annonser tidigare år: (2019:178, 2018:188, 2017:265, 

2016: 264, 2015: 216, 2014:184, 2013:112, 2012:152). Annonsering har gällt 

både tillsvidareanställningar och vikariat.  

Förvaltning 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 

Total kostnad exkl. 

moms 

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

Tabell 12. Vad kostar annonsering? Uppgifter har hämtats från ekonomisystemet. 

 

I redovisningen syns enbart annonskostnader via sociala medier, tidningar,  

rekryteringsverktyget Offentliga jobb och ev kostnad för rekryteringsföretag.  

Kostnader för rekryterings- och annonseringsverktyget Visma-Offentliga 

jobb uppgår under 2020 till 34 673 kr.  

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

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

förberedelser av intervju, urvalsprocessen, deltagande i intervju, 

referenstagning, MBL-förhandling och introduktion.  

Osby kommuns hemsida och marknadsföring via sociala medier är en viktig 

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

intresseområden samt ge den sökande en positiv bild av kommunen som 

arbetsplats.  
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4 Resursanvändning 

Under denna rubrik redovisas arbetstid, frånvaro och frisknärvaro. 

 Tillsvidareanställda per heltid/deltid 

Den genomsnittliga kontrakterade sysselsättningsgraden för samtliga 

tillsvidareanställningar är 91,5%, vilket innebär att sysselsättningsgraden har 

ökat år för år. (2019 – 91,2%, 2018 – 91%, 2017 – 92%, 2016 – 90,9%, 2015 

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

Den genomsnittliga sysselsättningsgraden för kvinnor är 90,3 % och för män 

95,3% (2019 - 90,4% för kvinnor och 95,3% för män, 2018 – 90,2% för 

kvinnor och 94,5% för män, 2017 – 90,4 för kvinnor och 95,4 för män, 2016 

– 89,8% för kvinnor och 95,4% för män. 

Antal heltidsanställda motsvarar 63,7 % av samtliga tillsvidareanställda. 

(2019 – 62,9%, 2018 – 62,8%, 2017 – 64%, 2016 - 62%, 2015 – 60%, 2014 

– 57,2%, 2013 – 55,9 %). Av de som var anställda 31 december 2020 hade 

79,4 % tjänstgöringsgrad högre än 75 % (2019 – 82%, 2018 – 80,5%, 2017 – 

86,7, 2016 – 79,3%. 

4.1.1 Antal tillsvidareanställda fördelat på tjänstgöringsgrad 

Totalt 2020 2020 i % 2019 2019 i % 2018 2018 i % 2017 2017 i % 2016 2016 i % 

100% 682 64% 681 63% 717 63% 721 64% 654 62% 

76-99 

% 
201 19% 207 19% 202 18% 192 17% 182 17% 

51-

75% 
155 14% 161 15% 187 16% 186 16% 192 18% 

0-50 % 31 3% 34 3% 36 3% 33 3% 26 2% 

Summa 1069 100% 1083 100% 1142 100% 1132 100% 1054 100% 

Tabell.13 Antal anställda fördelat på tjänstgöringsgrad 

4.1.2 Antal tillsvidareanställda kvinnor/män fördelat på tjänstgöringsgrad 

Män 2020 2020 i % 2019 2019 i % 2018 2018 i % 2017 2017 i % 2016 2016 i % 

100% 153 82% 151 83% 163 81% 167 83% 168 83% 

76-99 

% 
15 8% 16 9% 21 10% 18 9% 18 9% 

51-

75% 
14 7% 8 4% 11 5% 12 6% 10 5% 

0-50 % 5 3% 7 4% 7 3% 5 2% 6 3% 

Summa 187 100% 182 100% 202 100% 202 100% 202 100% 

Tabell 14. Antal män fördelat på tjänstgöringsgrad 

 

Kvinnor 2020 2020 i % 2019 2019 i % 2018 2018 i % 2017 2017 i % 2016 2016 i % 

100% 529 60% 530 59% 554 59% 554 60% 486 57% 

76-99 % 186 21% 191 21% 181 19% 174 18,50% 164 19% 

51-75% 141 16% 153 17% 176 19% 174 18,50% 182 21% 

0-50 % 26 3% 27 3% 29 3% 28 3% 20 2% 

Summa 882 100% 901 100% 940 100% 930 100% 852 100% 

Tabell 15. Antal kvinnor fördelat på tjänstgöringsgrad 

 



Osby kommun 
Datum 

2021-03-09 
Referens 

DNR: KS/2021:70 
020   

Sida 

13(24) 

 

 

 Arbetad tid och frånvaro 

4.2.1 Frånvaro och arbetad tid i procent av överenskommen arbetstid 

Diagram 6. Fördelning av överenskommen arbetstid 

 

Orsak 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 

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

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

Vård av sjukt barn 3,6 3,8 3,8 3,3 4 3,5 2 

Föräldraledighet och 

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

Summa frånvarotid 21,4 21,1 21,9 22,5 24,5 23 19 

Nettoarbetstid 78,6 78,9 78,1 77,5 75,5 77 81 

Tabell 16. Frånvaroorsak i procent 

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

lagstadgade rätten. Kommunens tjänstledighetspolicy medger partiell ledighet tills barnet 

fyllt 12 år. I ledighet ingår även studielediga. 

Någon större skillnad av nettoarbetstiden har inte skett sedan 2019. 

Resultaten visar en ökning i gruppern sjukdom. En minskning har skett inom 

gruppen semester/ferie/uppehåll, vård av sjukt barn samt övrig frånvaro. 

 Sjukfrånvaro 

Nyckeltal   2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 

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

Andel sjukfrånvaro 60 

dagar eller mer 
24,2 34,6 31,9 41,2 47,1 40,4 38,6 

Sjukfrånvaro för 

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

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

Sjukfrånvaro i 

åldrarna 29 år eller 

yngre 

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

Sjukfrånvaro i 

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

Sjukfrånvaro i 

åldrarna 50 år eller 

äldre 

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

Tabell 17, Nyckeltal sjukfrånvaro 

9%

6% 3,6%

2,2%

78,9%

Semester/ferie/uppehåll

Sjukdom

Vård av sjukt barn

Föräldraledighet och övrig
ledighet *

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

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

ingår i arbetstiden. 

Den totala sjukfrånvaron har ökat i jämförelse med 2019. En förklaring till 

detta är pandemin. Andel sjukfrånvaro som är 60 dagar eller mer har minskat 

sedan 2019 och är den lägsta siffran på flera år.  

4.3.1 Sjukfrånvaro inom respektive förvaltning 

Förvaltning  

Total 

sjukfrånvaro  

2020 

Lång 

sjukfrånvaro 

2020 

Total 

sjukfrånvaro  

2019 

Lång 

sjukfrånvaro 

2019 

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

Kommunstyrelse-

förvaltningen 
4,8 19,8 2,9 0,3 

Samhällsbyggnad 5,9 26,5 3,8 31,8 

Hälsa o välfärd 6,3 20,1 5,6 36 

 Tabell 18, Sjukfrånvaro/förvaltning 

Den totala sjukfrånvaron har ökat inom samtliga förvaltningar. Den ”långa” 

sjukfrånvaron, 60 dagar eller mer, har minskat inom samtliga förvaltningar 

utom inom Kommunstyrelseförvaltningen. 

4.3.2 Sjukfrånvaro i förhållande till kommuner i Skåne Nordost.  

En jämförelse för sjukfrånvaron under 2020 har gjorts med kommuner i 

Skåne Nordost. I förhållande till de andra kommunerna utmärker inte Osby 

kommun sig med hög sjukfrånvaro snarare tvärtom. Den totala sjukfrånvaron 

har ökat i samtliga kommuners sedan 2019.  

Kommun 

 
Total sjukfrånvaro % 

 
Lång sjukfrånvaro 

2020 2019 2018 2017 2020 2019 2018 2017 

Bromölla 8,6 6,22 6,4 6,1 26,1 31,4 34,6 32,3 

Hörby 7,2 5,9 5,3 5,5 32,1 36,2 28,7 26,1 

Höör 8,5 6,6 7,2 7,3 36,5 41,9 41,1 26,5 

Hässleholm 7,3 6,0 6,2 6,4 29,1 36,7 37,8 42,4 

Kristianstad 8,2 6,7 7,0 7,3 40,9 51,7 53,3 57,0 

Osby 6,2 4,85 4,9 5,5 24,2 34,69 31,9 41,2 

Östra Göinge 7,2 5,83 6,1 5,9 25,6 37,85 28,8 48,5 

Tabell 19. Sammanställning sjukfrånvaro Skåne Nordost 

4.3.3 Sjukfrånvarons kostnad  

  2020 2019 2017 2016 2015 2014 

Kostnad 

inkl. PO 
10121 9684 8355 8326 7535 6210 

 Tabell 20. Kostnad för sjukfrånvaro (Tkr) 

Vid sjukfrånvaro betalar arbetsgivaren sjuklön, semesterersättning, 

arbetsgivaravgifter och eventuella kostnader för vikarie och 

övertidsersättning. Dessa kostnader är synliga.  

Det finns också s k osynliga kostnader som sjukadministration, förlorad 

arbetsinsats och eventuellt en kvalitetsförsämring.  



Osby kommun 
Datum 

2021-03-09 
Referens 

DNR: KS/2021:70 
020   

Sida 

15(24) 

 

 

Deltidsfrånvaro kostar lika mycket som heltidsfrånvaro, eftersom semester 

och personal-omkostnader beräknas som om den anställde varit i arbete på 

heltid. 

 Frisktal 

Frisktalet kan definieras som andelen tillsvidareanställda i procent som varit 

sjuka högst fem kalenderdagar under året. Totalt antal tillsvidareanställda 

under 2020 var 1069 och dem hade 555 högst 5 kalenderdagars sjukfrånvaro 

jämfört med 2019 då det var 1083 tillsvidareanställda och av dem hade 367 

högst 5 kalenderdagars sjukfrånvaro. Frisktalet utifrån denna definition var 

51,9% % (2019: 61,96%2018: 61,2% 2017: 64,3%, 2016: 66,4%).  Denna 

definition av frisktal utgår ifrån att det kan förekomma förkylningar och 

annan kortvarig sjukfrånvaro som är svår att komma bort helt ifrån. 

Definieras frisktalet som andelen tillsvidareanställda, vilka inte haft någon 

sjukfrånvaro alls är det 215 tillsvidareanställda under året (2019:304, 2018: 

319, 2017: 394, 2016: 285, 2015: 373 anst) och frisktalet 20,1 % 

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

 Företagshälsovård 

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

Sveriges största privatägda företagshälsovårder.  

Företagshälsovården är en viktig del i arbetsmiljöarbetet både ur ett 

förebyggande och åtgärdande perspektiv. Under rehabiliteringsprocesser kan 

företagshälsovården användas om sjukskrivningen beror på arbetsrelaterade 

orsaker. 

Företagshälsovården kan stötta medarbetare med hjälp av bland annat 

sjuksköterska, läkare och beteendevetare. Företagshälsovården anlitas också 

för ergonomiska genomgångar samt som organisationsstöd vid olika typer av 

arbetsrelaterade problem på arbetsplatser.  

Under 2020 har riktad arbetsmiljöanalys genomförts på en grundskola. Vi 

har även gjort riktad insats för våra svetslärare. 

 Friskvård 

I Osby kommun erbjuds alla tillsvidareanställda, samt tidsbegränsat anställda 

med en sammanhängande anställning om minst 6 månader, ett 

friskvårdsbidrag på 750 kr per år. 

Under 2020 tilldelades 1254 medarbetare bidraget varav 729 (802 st 2019) 

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

kan jämföras med 2019 års nyttjandegrad som var 58,5 %.  

De 729 medarbetare som använde bidraget gjorde det till en kostnad av 519 

400 kr. Under 2019 var det 802 medarbetare som använde bidraget och då 

till en summa av 568 639 kr. 

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

behandlingar samt styrke- och konditionsträning. 
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Diagram 7. Valda friskvårdsaktiviteter 

 Hållbart medarbetarengagemang (HME) 

Under hösten 2020 genomfördes en enkätundersökning kopplat till 

medarbetarengagemang. Den primära avsikten med HME- enkäten är att 

utvärdera organisationens och dess chefers förmåga att skapa, tillvarata och 

upprätthålla ett tydligt medarbetarengagemang. Enkäten bestod av totalt nio 

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

Frågorna är framtagna av Sveriges kommuner och regioner i samarbete med 

Rådet för främjande av kommunala analyser.  

Det sammantagna resultatet av samtliga frågeställningar utgör totalindex 

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

undersökningen. (Indexvärde 0-100). 

 

 

Total index   
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5 Löne- och arvodeskostnader  

 Personal- och pensionskostnader 

 

  2020 2019 2018 2017 2016 2015 

Arvoden, sammanträdesers. 

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

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

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

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

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

Tabell 21. Personal- och pensionskostnadernas utveckling (Mnkr) 

 

Personal- och pensionskostnaderna har ökat sedan 2019. 

5.1.1 Total personalkostnad  

Personalkostnaderna motsvarar 66,7 % av verksamhetens totala kostnad för 

2020 (2019: 67,6%, 2018: 66,2%, 2017: 65,3%, 2016: 62,5% 2015: 67%, 

2014: 64,0 %). 

  2020 2019 2018 2017 2016 2015 

Arvode till förtroendevalda 4158,1 4742,8 4081,8 3905,5 4128,6 4490,8 

Löner till arbetstagare 375876,8 355047,2 353823,7 353634,9 323897,9 300435,7 

Beredskapsarbete, 

arbetsmarknadsåtgärder 

9801,4 
9725,7 9501,1 4801,4 3686,5 4580,9 

PAN och anhörigvårdare 3118,8 2852,7 3031,8 3097 2938,9 2188 

Deltidsanställda brandmän 5177,3 5119,8 5135,5 4674,9 5002,1 3805,2 

Uppdragstagare 9634,5 8458,8 7804,1 8197,7 8613,8 6823,6 

Semesterlön 48782,2 47338,7 47686 45109,6 40598,5 39029,7 

Upplupen semesterlön 1573,5 -917,2 -565,4 2000,3 2457 379,4 

Sjuklöner 10121,3 6938,2 7368,8 6357,3 6019,2 5441,7 

Traktamente 5,5 53,8 53,6 63,6 60,2 51,9 

Bilersättning 390 607,5 717,4 855,8 835,6 702,1 

Arbetsgivaravgifter 150913,3 147510,6 147770,3 143318,6 129331,2 137254,5 

Övriga personalkostnader 

(pension, omkostners, 

utbildning, friskvård, annons, 

minnesgåva mm) 

 

 

41937,2 
48020 47733,8 39008,8 32231,4 114014,1 

Totalt exkl avskrivnings-

kostnader  

653723,7 
635498,6 634142,5 559800,9 619197,6 495 153 

Tabell 22. Total personalkostnad (Tkr) 

 

5.1.2 Antal löneutbetalningar/månad i genomsnitt inkl förtroendevalda  

2020 2019 2018 2017 2016 2015 

1681 1688 1711 1706 1629 1544 

Tabell 23. Antal löneutbetalningar per månad i genomsnitt. 

 Total fyllnadstid/övertid för tillsvidareanställda och 
visstidsanställda 

Under 2020 har den totala mertiden ökat i förhållande till 2019, där andelen 

enkel samt kvalificerad övertid står för ökningen. Fyllnadstiden har minskat 

sedan 2019.  
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Orsak Timmar Årsarbetare 

  2020 2019 2018 2017 2020 2019 2018 2017 

Fyllnadstidsarbete 10638 11798 11733 14369 6,3 6,9 6,9 7,2 

Övertidsarbete enkel 1535 1369 1902 2779 0,9 0,8 1,1 1,4 

Övertidsarbete 

kvalificerat 
5325 3713 3886 3889 3,1 2,2 2,2 2,3 

Totalt 17498 16880 17521 21037 10,3 9,9 10,2 10,9 

Tabell 24. Total fyllnadstid/övertid för tillsvidareanställda och visstidsanställda. 

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

definitioner. 

 

5.2.1 Fyllnadstidsarbetet fördelar sig på olika orsaker 

Fyllnadstidsarbete per orsak 
Timmar 

2020 

Timmar 

2019 

Timmar 

2018 

Timmar 

2017 

Fyllnadstidsarbete, extra 

personalbehov 
6456 6157 5710 8679 

Fyllnadstidsarbete för 

tjänstlediga 
814 1812 2065 1526 

Fyllnadstidsarbete vid 

vikariat 
3368 3829 3958 4164 

Tabell 25. Fyllnadstidsarbete fördelat per orsak 

 

Fyllnadstidsarbete har minskat sedan 2019. Ökning har dock skett inom 

orsaken fyllnadstidsarbete för extra personalbehov, vilket kan förklaras av 

pandemin.   

5.2.2 Fyllnads- och övertidsarbete/ per förvaltning 

Fyllnads- och övertidsarbete 

per verksamhetsområde 

Timmar 

2020 

Timmar 

2019 

Timmar 

2018 

Timmar 

2017 

Barn och utbildning 4937 6116 6790 7250 

Kommunstyrelseförvaltningen 909 1176 1090 458 

Samhällsbyggnad 1909 1520 1516 1513 

Hälsa och Välfärd 9742 8068 7800 7718 

Totalt 17497 16880 17196 21957 

Tabell 26. Total fyllnadstid/övertid för fördelat per förvaltning.  

 

Övertidsarbetet ökat sedan 2019. Inom hälsa o välfärd har den ökat mest 

men ökningen kan förklaras av den rådande pandemin. Fortsatt minskning 

har skett inom förvaltningen barn och utbildning.  

5.2.3 Ej uttagen kompledighet pga övertid/fyllnadstid i timmar  

Komp 2020 2019 2018 2017 2016 2015 

Summa timmar 4825 4649 5632 6318 7166 7205 

Tabell 27. Ej uttagen kompledighet pga övertid/fyllnadstid 

 

Skulden för ej uttagen kompledighet uppgår till 1,10 Mnkr vilket är en 

ökning mot 2019. (2019: 1,08 Mnkr, 2018: 1,16 Mnkr).  
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5.2.4 Innestående flextimmar 

Flex 2020 2019 2018 2017 2016 

Summa timmar 4233 2244 2907 2584 1946 

Tabell 28. Innestående flextimmar 

 

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

synlig numera. Skulden är 1,13 Mnkr (2019: 0,68 Mnkr). 

 Semesterdagar som ersatts i pengar 

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

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

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

semesterdagar. För 2018-2021 finns övergångsbestämmelser från tidigare 

kollektivavtal som tillät 40 sparade dagar, vilket gör att endast dagar över de 

40 sparade utbetalas med automatik, det utbetalats dagar även för de som 

ökat sina dagar mellan 30-40 dagar. 

Utbetalning skedde 2020 för sparade dagar överstigande 40/ökande över 30 

med 675 dagar (2019:298, 2018: 611 dagar, 2017: 176 dagar, 2016: 151 

dagar, 2015: 161 dagar). 

5.3.1 Byte semesterdagstillägg 

Lokalt avtal har träffats med flertalet fackliga organisationer. Avtalet ger 

möjlighet för personal att byta ut semesterdagstillägg mot ledig tid. 143 

personer har använt sig av denna möjlighet under 2020 (2019:138, 2018: 

148, 2017: 137, 2016: 105, 2015: 109).   

 Kostnad för facklig verksamhet  

Facklig organisation 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 

Kommunal 596,3   730 1003 847 1067 905 850 784 

Vision 29,4 18,5 39,5 25 72 88 73 100 

Lärarförbund 188,6 109,5 147,5 181 159 196 188 223 

Vårdförbund 12,5 1 2 8 7 10 18 4 

LR 41,8 43 61 44 79 58 50 58 

Övriga fack 11,8 5 0 5 5 27 21 39 

Gemensamma 

kostnader * 

0 0 
0 214 198 187 189 192 

Totalt 938,8  907 1253 1471 1389 1400 1492 1532 

Tabell 28. Facklig verksamhet kostnad i tkr inkl personalomkostnad 

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

IT-kostnader. 

 

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

kommunen. Är det stora omorganisationer, deltagande vid intervjuer av 

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

verksamheterna avsätts 4 timmar per medlem enligt centralt avtal från 1976. 

Fördelning per orsak i tkr av 

facklig verksamhet 

2019 

 
2018 2017 2016 2015 2014 2013 

Facklig månadslön (Kommunal) 288 319 393 359 365 361 378 

Facklig verksamhet  576 930 270 563 591 589 524 

Facklig förtroendeman (används 

ej 2019) 
0 0,5 143 222 150 107 164 
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Fackligt skyddsarbete (används 

ej 2019) 
0 0 61 108 32 47 44 

Facklig utbildning (används ej 

2019) 
0 3,5 185 137 146 96 98 

Fackens hus  043 0 272 198 187 189 192 

Tabell 29. Facklig verksamhet fördelat per orsak i tkr.   

 

 Antal körda km, körning med egen bil 

  2020 2019 2018 2017 2016 2015 

Förvaltning 94119 142736 174971 200397 181 782 164 819 

Förtroendevalda 20091 30469 31171 23933 28 592 29 650 

Summa 114210 173205 206142 224 330 194 469 203 357 

Tabell 30. Antal körda km  
 

 
Det totala antalet körda km med egen bil har minskat sedan 2019. För 

förvaltningarn är minskningen 48617 km vilket innebär en minskning på 

34%.  

Kostnaderna för bilersättning under 2020 var 390 tkr (2019: 610 tkr, 2018: 

717 tkr, 2017: 847 , 2016: 820, 2015:702, 2014: 658 tkr). (inklusive 

ersättning till gode män där körersättning ersätts i belopp).   

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

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

sina uppgifter. Målet är att bilpoolen ska vara självfinansierad.  

Totalt hade 9 personer bilavtal (2019:9, 2018:14, 2017:15, 2016:15, 2015:17, 

2014:23). Bilavtal innebär att den anställde förbundit sig att ha egen bil och 

köra med den i tjänsten.  

6 Lönepolitik och löneöversyn 

 Lönepolitik och Löneöversyn  

Lönepolitiken ska motivera, engagera, utveckla och stimulera medarbetarna 

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

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

löneskillnader mellan kvinnor och män för lika och likvärdigt arbete. 
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Lönepolitiken ska också leda till att kompetenta medarbetare kan rekryteras 

och behållas i Osby kommun. Bedömningar som görs inför löneöversynerna 

ska resultera i en ansvarsfull och långsiktig utveckling med fokus på 

verksamhet, kvalitet och resultat. 

Syftet med individuell och differentierad lön är att uppmuntra till goda 

arbetsprestationer med hög kvalitet. Lönen bör öka med medarbetarens 

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

måluppfyllelse och att verksamheten utvecklas ska belönas. 

 Medellön och medianlön för tillsvidareanställda  

  Totalt Kvinnor Män Skillnad % 

Medellön         

2020 32169 31670 34418 8,7 

2019 29767 30364 27466 9,7 

2018 29013 29515 26977 8,7 

2017 29610 29023 32332 11,4 

2016 28886 28420 30846 8,6 

2015 27847 27289 30306 11,1 

2014 27090 26400 30092 14 

Medianlön         

2020 29595 29000 33000   

2019 28100 28000 29398   

2018 27500 27300 29040   
2017 27150 26550 31400   

2016 26750 26200 29800   

2015 25850 25200 29400   

2014 25000 24500 29550   

Tabell 31. Medellön och medianlön för tillsvidareanställda. 

 Anställningar per lönekategori 

 
Diagram 10 Anställningar per lönekategori för tillsvidareanställda.  
 

Inom intervallet  upp till 24 999 månadslön heltid finns 8 % av samtliga 

tillsvidareanställda jämfört med 2019 då 13,6 % låg inom det intervallet. 

Utökas intervallet till att omfatta upp till 29 999 kr omfattas 50,8 % av de 

totalt 1069 tillsvidareanställda (41,5% 2019).  
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I gruppen som har lön > 45 000 omfattas 5,6 %  (5,1 % 2019). Gruppen 

består av chefer på olika nivåer, controllers och verksamhetsutvecklare. 68,3 

procent av gruppen är kvinnor (70,9 % 2019) 

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

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

AID Arbetsidentifikation kommuner och landsting 

(AID) är ett system för gruppering av 

arbetsuppgifter. AID är avsedd för att kunna 

analysera lönebildningen på central och lokal 

nivå samt att ge underlag för viss planering. 

Därutöver ger statistiken allmän information om 

lönestrukturer, lönelägen, löneutveckling och 

sysselsättning.  

 

Anställning,visstid Visstidsanställningar är ett samlingsbegrepp för 

  tidsbegränsade anställningsformer där den 

  anställde anställs för en begränsad period.  

  Det kan vara vikariat för någon som är  

  frånvarande eller allmän visstidsanställning (

  AVA) som används vid tillfälliga arbetstoppar, 

  särskilda arbetsuppgifter eller vid projektarbeten. 

 

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

  anställningar. 

 

Konvertering Om en arbetstagare under en femårsperiod har 

varit anställd hos arbetsgivaren antingen i allmän 

visstidsanställning i sammanlagt mer än två år, 

eller som vikarie i sammanlagt mer än två år, 

övergår anställningen till en tillsvidareanställning. 

För den som haft anställning både som allmän 

visstidsanställning och vikariat krävs tre års 

anställning under en femårsperiod för 

konvertering till tillsvidareanställning.  

 

Kontrakterad- 

sysselsättningsgrad Den sysselsättningsgrad som personen är 

tillsvidareanställd på. Personen kan sedan ha 

tillfälliga utökningar alternativt vara tjänstledig 

på viss del. Begreppet kontrakterad 

sysselsättningsgrad används i personalsystemet fr 

o m 2009.  

 

Medianlön Den mittersta lönen”. Innebär att 50 % av 

individerna i gruppen har lägre eller samma lön 

som medianlönen. Medianlönen är inte lika 

känslig för extremvärden som t ex den aritmetiska 

medellönen. 

 

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

  lagstadgad arbetsgivaravgift och arbetsgivaravgift 

  enligt avtal. 

 

Årsarbetare Enligt Sveriges Kommuner och Landstings 

rekommendation beräknas årsarbeten efter 
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närvarotimmar. Ett årsarbete motsvarar 1700 

timmar. Måttet utgår från 44 arbetsveckor med 

38,5 timmar per vecka. 44 möjliga arbetsveckor 

erhålls genom att det totala antalet veckor (52) 

minskas i form av sex veckors semester och två 

veckor med helgdagar. Beräkningen bygger på 

schablonantagandet utslaget över flera kalenderår.  

 En årsarbetare definieras som en heltidsanställd. 

Två 50 %-iga anställningar blir en årsarbetare. 

 

Övertid/Fyllnadstid Arbetstid som fullgjorts utöver ordinarie 

arbetstidsmått för heltidsanställning. Fyllnadstid 

är arbetstid utöver arbetstidsmått för 

deltidsanställd.  
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