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Besöksadress Västra Storgatan 35 
Postadress 
Kommunstyrelseförvaltningen 
283 80 Osby

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

Hemsida www.osby.se 
Organisationsnr 212000-0902

PlusGiro 11 16 61-5 
Bankgiro 281-6809

Kommunstyrelsen 
Tid: onsdag den 5 oktober 2022 klockan 08:30 

Plats: Sammanträdesrum Osby 
Sjhfdsjhdfjhdfjhdfjd

Ärende 

1 Upprop och protokollets justering 

2 Godkännande av dagordning 

3 Workshop för KS ledamöter, klockan 8.30-10.00 

Verksamhetsutvecklare Pål Cederqvist och HR-specialist Eva Kjell 

Fika serveras från klockan 08.30 och förtärs under workshoppen 

4 Anmälningar, klockan 10.00-10.05 

5 Anmälan om delegationsbeslut, klockan 10.00-10.05 

6 Information 

Förvaltningschef Emma Frostensson, klockan 10.05-10.10 

Kommundirektör Petra Gummesson, klockan 10.10-10.15 

7 Budget 2023 - ändrade förutsättningar, klockan 10.15-11.00 

Kommundirektör Petra Gummesson, ekonomi- och utvecklingschef Johanna 
Lindhe och förvaltningschef Mathias Karlsson 

8 Osby tåg, klockan 11.00-11.10 

9 Osby Ishockeyklubb, klockan 11.10-11.20 

10 Sammanträdesdatum för kommunfullmäktige 2022, klockan 11.20-11.25 

11 Budget ishall, klockan 11.25-12.00 

Förvaltningschef Mathias Karlsson 

Sammanträdet är öppet för allmänheten från och med punkt 18 

~ OSBY 
~KOMMUN 

http://www.osby.se/
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12 Budget blåljushus, klockan 11.25-12.00 

Förvaltningschef Mathias Karlsson 

Lunch 12.00-13.00 

13 Delegeringsordning, uppdatering för arbete och välfärd, klockan 13.00-13.40 

Förvaltningschef Emma Frostensson 

14 Kompletterande beslutanderätt, klockan 13.00-13.40 

Förvaltningschef Emma Frostensson 

15 Riktlinje Socialt boende antagna 2022-10-05, klockan 13.00-13.40 

Förvaltningschef Emma Frostensson 

16 Uppföljning intern kontroll 2022 Arbete och välfärd, klockan 13.00-13.40 

Förvaltningschef Emma Frostensson 

17 Delårsbokslut 2022 Arbete och välfärd, klockan 13.00-13.40 

Förvaltningschef Emma Frostensson 

18 Delårsbokslut kommunstyrelseförvaltningen per 31/8 2022, klockan 13.40-13.50 

Ekonomi- och utvecklingschef Johanna Lindhe 

19 Uppföljning intern kontroll 2022 Kommunstyrelseförvaltningen – delår, klockan 13.50-
14.00 

Verksamhetscontroller Cindy Balte 

20 Delårsbokslut Osby kommun per 31/8 2022, klockan 14.00-14.20 

Ekonomi- och utvecklingschef Johanna Lindhe 

Fika klockan 14.20-14.35 

21 Granskningsrapport IT- och informationssäkerhet, klockan 14.35-14.50 

Säkerhetschef Kim Olsen 
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22 Medlemskap i Energikontoret, klockan 14.50-15.00 

Förvaltningschef Mathias Karlsson 

23 Medborgarförslag - Mindre solcellspark, klockan 15.00-15.10 

24 Beslut om ny förbundsordning, Samordningsförbundet Skåne Nordost, klockan 15.10-
15.20 

Observera: 

Niklas Larsson (C) sitter som ordförande fram till lunch, därefter tar Daniel Landin (S) över 
ordförandeskapet för sammanträdet. 

Niklas Larsson/Daniel Landin Amanda Svensson 

Ordförande/Vice ordförande Sekreterare 
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Länsstyrelsen 
Skåne 

Meddelande 

Datum 

2022-09-06 

Ärendebeteckning 

204-27362-2022 

OSBY KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

Enligt sändlista 2022 -09- 0 6 
~ / 2-02- '2. ~ 2 '&°I. \ \ '2_ 

01anenr. Ärendetyp 

Förordnande av begravningsombud för de som inte tillhör 
Svenska kyrkan i Skåne, Blekinge och Kronobergs län 
Begravningar och begravningsplatser sköts oftast av församlingar 
inom Svenska kyrkan. För att säkerställa att församlingarna tar 
tillvara på de personers intressen som inte tillhör Svenska kyrkan 
förordnar Länsstyrelsen begravningsombud i varje kommun. Nu 
söker Länsstyrelsen Skåne begravningsombud för kommunerna 
inom Skåne, Blekinge och Kronobergs län. 

Till begravningsombud ska förordnas en för uppdraget lämplig och 
kvalificerad person med kunskaper inom ekonomi samt med kunskap 
om och förståelse för olika religioner, livsåskådningar och 
begravningsseder. I lämplighetsprövningen ingår en jävsbedömning. 
Länsstyrelsen ska vid sin prövning om jäv föreligger ta hänsyn till 
ombudets möjligheter att utöva sitt uppdrag på ett korrekt och objektivt 
sätt, men också till hur situationen kan uppfattas av utomstående och av 
de som ombudet ska företräda. Den som förordnas får till exempel inte 
ha sådana kopplingar till Svenska kyrkan att opartiskheten kan 
ifrågasättas, exempelvis ha ett förtroendeuppdrag inom Svenska kyrkan, 
vara anställd inom Svenska kyrkan, vara gift eller samboende med en 
företrädare för Svenska kyrkan, vara yrkesrevisor eller vald revisorer 
inom Svenska kyrkan. Däremot är medlemskap i Svenska kyrkan inget 
hinder. En person som arbetar på en begravningsbyrå anses inte heller 
vara lämplig att förordnas till begravningsombud. 

Länsstyrelsen vill särskilt betona att uppdraget som begravningsombud 
inte är politiskt. 

Ett begravningsombud utses för en tid av fyra kalenderår, räknat från 
och med den 1 januari året efter det år då det hållits val till 
kommunfullmäktige. Verksamhetsområdet för ett begravningsombud 
omfattar församlingarna inom en kommun. Länsstyrelsen får besluta om 
annat verksamhetsområde om det finns skäl för det. Länsstyrelsen Skåne 
har för avsikt att förordna ett begravningsombud per kommun. 
Länsstyrelsen Skåne förordnar begravningsombud för kommunerna 
inom Skåne, Blekinge och Kronobergs län. 

Postadress:291 86 Kristianstad Telefon: 010-224 10 00 E-post: skane@lansstyrelsen.se Webb: lansstyrelsen.se/skane 

www.lansstyrelsen.se/skane/personuppgifter 
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Länsstyrelsen ska ge kommunerna samt andra trossamfund än Svenska 
kyrkan och livsåskådningsorganisationer som är verksamma inom 
respektive kommun, tillfälle att skicka in förslag på lämplig person som 
kan förordnas som begravningsombud. 

Vad som ingår i begravningsombudets uppdrag och vilken ersättning 
begravningsombudet har rätt till framgår av bifogad broschyr "Att vara 
begravningsombud". Begravningsombudet ska medverka i sådan 
utbildning som krävs för fullgörande av uppdraget. Det är 
församlingarna inom kommunen som betalar för utbildningen. 

Skriftligt motiverade förslag 
Länsstyrelsen ger kommunerna i Skåne, Blekinge och Kronobergs län 
samt andra trossamfund än Svenska kyrkan och 
livsåskådningsorganisationer som är verksamma inom respektive 
kommun, tillfälle att senast till den 3 oktober 2022 skicka in förslag på 
lämplig person som kan förordnas som begravningsombud. Förslaget 
ska vara skriftligt motiverat. Den person som föreslås ska fylla i 
intresseanmälan på sidan 3-4 i detta meddelande. Förslaget tillsammans 
med intresseanmälan kan sändas in på något av följande sätt. 

• Använd vår e-tjänst komplettering eller yttrande i ärende. Välj 
Länsstyrelsen Skåne i e-tjänsten och ange diarienummer 27362-
2022. E-tjänsten hittas på www.lansstyrelsen.se. Skriv komplettering 
eller yttrande i sökrutan och tryck på sök. När uppgifterna mottagits 
av Länsstyrelsen sänds bekräftelse ut. 

• Skicka e-post till skane@lansstyrelsen.se. Skriv diarienummer 
27362-2022 och komplettering eller yttrande i ämnesraden. 

• Skicka ett vanligt brev till Länsstyrelsen Skåne, 205 15 Malmö. 

Kontakt och mer info: 
Ida Persson telefon 010-224 17 28, telefontid 09.00-12.00 
Länsstyrelsens växel telefon 010-224 10 00 
E-post skane@lansstyrelsen.se. Ange ärendets diarienummer i 

ämnesraden i e-postmeddelandet. 

Bilaga 
Broschyr "Att vara begravningsombud" 

Sänd lista 
Kommunerna inom Skåne, Blekinge och Kronobergs län 
Trossamfund och livsåskådningsorganisationer som är verksamma inom 
respektive kommun enligt sändlista 



Länsstyrelsen Skåne Meddelande 

2022-09-06 

3 (5) 

204-27362-2022 

Intresseanmälan att förordnas till begravningsombud 
Jag är intresserad av att förordnas till begravningsombud för tiden 
1 januari 2023 - 31 december 2026 

Kommun .................................. . ....................................... . 

Namn .... .. ................................ . ......................... . .. . .......... . 

Adress .................................................................... ......... . 

E-postadress ..... . .... .. . . ...... .. ..... . . . . . .. .. . .. . .. . .. ......... ........ ....... . 

Telefonnummer ................................................................. . 

D Jag godkänner att mina kontaktuppgifter (namn, telefonnummer och 

e-postadress) publiceras på Länsstyrelsen Skånes webbsida på sida med 
kontaktuppgifter till begravningsombuden 

D Jag har följande kunskaper inom ekonomi; 
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D Jag har inga kopplingar till Svenska kyrkan som gör att min 
opartiskhet kan ifrågasättas (exv. är inte anställd, innehar inga 

förtroendeuppdrag, är inte gift eller samboende med en företrädare för 
Svenska kyrkan, är inte yrkesrevisor eller vald revisor inom Svenska 

kyrkan). Jag arbetar inte på en begravningsbyrå. 

Datum 

Namnteckning 



OSBY KOMMU 



Den här broschyren finns också att läsa och ladda ner från vår webbplats 

www .lansstyrelsen.se 

Regler och mer information för begravningsombud hittar du bland annat på 
följande platser: 

► Begravningslagen: 
Se 10 kap . SFS 1990:1144 

► Begravningsförordningen: 
Se 49-58a §§ SFS 1990:1147 

► Länsstyrelsen: 
Hitta din länsstyrelse på www.lansstyrelsen.se, ange sedan 
"begravningsombud" i sökfunktionen, se även sidan 9 i denna broschyr 

► Kammarkollegiet: 
Se www.kammarkollegiet.se, ange sedan "för dig som är 
begravningsombud" i sökfunktionen 

► Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund (SKKF): 
Se www.skkf.se 

► Svenska kyrkan: 
Se www.svenskakyrkan.se, ange sedan "begravningsverksamheten" i 

sökfunktionen 
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Ordlista 
Begravningsavgift - en avgift som betalas av alla personer som är folkbokförda 
i Sverige och som har en kommunalt beskattningsbar inkomst, oavsett vilken 
livsåskådning personen har. Begravningsavgiften används för att finansiera 
krematorierna, begravningskapellen och begravningsplatsernas skötsel och 
skick. Avgiften används också till personalkostnader inom 
kyrkogårdsförvaltningen som avser kostnader för att hålla 
begravningsverksamheten i ett ordnat och värdigt skick. Syftet med 
begravningsavgiften är att alla människor, oavsett livsåskådning, ska få tillgång 
till en begravningsplats och en begravningsceremoni efter att personen avlidit. 

Begravningsombud - en person som utses av Länsstyrelsen för att inom en 
kommun granska begravningsverksamheten hos huvudmannen. 

Begravningsverksamhet - de olika åtgärder som har direkt samband med 
förvaltningen av allmänna begravningsplatser. Huvudmannen ska bland annat 
tillhandahålla tillräckligt många gravplatser inom en kommun, kunna erbjuda 
gravplatser till personer som inte tillhör något kristet samfund, ta emot och 
förvara stoft, sköta kremering och gravsättning och kunna erbjuda en 
ceremonilokal utan religiösa symboler för att kunna hålla en 
begravningsceremoni. I begravningsverksamheten ingår också en skyldighet för 
huvudmannen att tillhandahålla personal, byggnader, maskiner och övrigt som 
behövs för att hålla kyrkogårdar och lokaler i ett vårdat och värdigt skick. 

Huvudman - församling inom Svenska kyrkan eller kommun som ska anordna 
och hålla allmänna begravningsplatser för dem som är folkbokförda inom ett 
visst geografiskt område. Svenska kyrkan är huvudman i alla kommuner, med 
undantag för Tranås och Stockholm; där är istället kommunerna huvudmän. I 
den här broschyren kommer vi att använda oss av ordet "huvudman", vilket 
innebär att det är församlingen som avses. 
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Särredovisning - begravningsverksamheten ska bekostas av 
begravningsavgiften och avgiften ska användas enbart för att täcka sådana 
kostnader som huvudmannen har för att sköta begravningsverksamheten. 
Begravningsavgiften ska således inte täcka andra kostnader som Svenska kyrkan 
har för sin kyrkliga verksamhet. Av denna anledning är det nödvändigt att 
Svenska kyrkans intäkter och kostnader för begravningsverksamheten och för 
övrig kyrklig verksamhet särredovisas för att det ska vara möjligt att fastställa en 

korrekt avgiftssats för begravningsverksamheten. 

Foto: Camilla Zilo 
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Bakgrund till ombudsrollen 
Den 1 januari år 2000 förändrades relationerna mellan staten och Svenska 
kyrkan. Svenska kyrkan skildes då från staten och är nu ett trossamfund som an
svarar för begravningsverksamheten. 

Begravningsverksamheten är en samhällsangelägenhet för alla medborgare och 
finansieras genom begravningsavgiften. Genom begravningsavgiften betalas 
vissa transporter i samband med begravningen, kostnader för eventuell 
kremering, lokal för förvaring och visning av den avlidne, ceremonilokal, 
gravsättning inklusive gravöppning och återställande av graven. 

Begravningsavgiften betalas av var och en som är folkbokförd i Sverige och som 
har en kommunalt beskattningsbar inkomst, oavsett vilken livsåskådning 
personen har. Från år 2017 är begravningsavgiften lika hög i alla kommuner 
som har Svenska kyrkan som huvudman. 

Personer som inte tillhör Svenska kyrkan har inte rösträtt till kyrkliga val och är 
inte heller valbara till förtroendeuppdrag inom kyrkan. De har därmed inte 
samma möjlighet att direkt påverka eller delta i beslut om till exempel 
begravningsavgiften eller om planering eller utbyggnader av särskilda 
gravplatser för dem som inte tillhör något kristet trossamfund. För att öka 
inflytandet och möjligheterna till påverkan för personer som inte tillhör Svenska 
kyrkan inrättades begravningsombuden som en kontrollfunktion. 

I de kommuner där Svenska kyrkan är ansvarig för begravningsverksamheten 
ska Länsstyrelsen utse ett eller flera begravningsombud som ska granska hur 
Svenska kyrkans församlingar tar till vara de personers intressen som inte tillhör 
Svenska kyrkan. Begravningsombuden ska se till att begravningsavgiften går till 
rätt ändamål och att kyrkogårdarna och lokalerna sköts på ett korrekt sätt. 

Länsstyrelsen utser ombuden på förslag av bland annat kommunen. För att 
fullgöra uppgiften som begravnings-ombud behövs viss kunskap inom ekonomi 
och kunskap om och förståelse för olika religioner, livsåskådningar och be
gravningsseder. Ett ombud utses för en tid av fyra kalenderår. 
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Begravningsombudets uppdrag 
Att vara begravningsombud innebär att du har i uppdrag att säkerställa att de 
personer som inte tillhör Svenska kyrkan får sina intressen tillgodosedda. 
Kortfattat innebär detta att du ska se till att begravningsverksamheten sköts på 
ett korrekt sätt och att de som ansvarar för begravningsverksamheten använder 
pengarna från begravningsavgiften på rätt sätt, att avgiften går till begravnings
verksamheten och inte används till övrig verksamhet inom Svenska kyrkan. 

I begravningsverksamheten ingår sådana åtgärder som har direkt samband med 
förvaltningen av de allmänna begravningsplatserna, det vill säga att alla 
människor, oavsett livsåskådning, ska få tillgång till en begravningsplats och en 
begravningsceremoni efter att personen avlidit. Begravningsavgiften ska 
användas för att finansiera krematorierna, begravningskapellen och 
begravningsplatsernas skötsel och skick. Avgiften ska också användas till de 
personalkostnader inom kyrkogårdsförvaltningen som avser kostnader för att 
hålla begravningsverksamheten i ett ordnat och värdigt skick. 

Som begravningsombud förordnas du för ett verksamhetsområde som omfattar 
församlingarna inom en kommun. Länsstyrelsen får besluta om ett annat 
verksamhetsområde om det finns skäl för det. 

Som begravningsombud ska du: 
D Skaffa dig kännedom om hur begravningsverksamheten är organiserad och 

utförs för dem som inte tillhör Svenska kyrkan och om deras önskemål 
rörande verksamheten. Du kan till exempel gå utbildningar inom 
begravningsområdet och kontakta olika trossamfund för en dialog kring 
olika begravningsseder. 

D Informera dem som inte tillhör Svenska kyrkan om din verksamhet och hålla 
kontakt med företrädare för andra trossamfund än Svenska kyrkan och med 
andra berörda parter, till exempel begravningsbyråer, församlingar, 
föreningar, informera genom media och be kommunen publicera information 
om dig på deras webbplats. 

D Hos huvudmannen för begravningsverksamheten föreslå de åtgärder som 
behövs för att tillgodose beaktansvärda önskemål som kommer till din 
kännedom. Beaktansvärda önskemål kan till exempel vara fler bokningsbara 
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tider för begravning för dem som inte tillhör Svenska Kyrkan eller 
gravplatser anpassade till religiösa och icke religiösa önskemål. 

□ Skriftligen meddela Kammarkollegiet om du tillstyrker eller avstyrker 
huvudmannens kostnadsberäkningar avseende begravningsverksamheten. 
Meddelandet ska lämnas i omedelbar anslutning till att Svenska kyrkan 
lämnat underrättelse om samtliga sina huvudmäns kostnader för 
begravningsverksamheten enligt 3 § första stycket förordningen om begrav
ningsavgift. Om du inte håller med om förslaget, utan avstyrker det, ska du 
lämna en skriftlig motivering och en egen beräkning av kostnaderna. 

□ Senast den 15 maj varje år samråda med den av huvudmannen utsedde 
revisorn i frågor som rör huvudmannens årsredovisning och kravet på 
särredovisning av begravningsverksamhetens intäkter och kostnader. Om 
huvudmannen har utsett två eller flera revisorer är det tillräckligt att samrådet 
sker med en av dem. Som stöd vid samrådet kan du använda checklistan som 
finns i Bilaga 1 i den här broschyren. 

□ Senast den 31 maj ge in en årsberättelse till länsstyrelsen. Har du flera 
huvudmän ska en årsberättelse ges in för varje huvudman. Blanketten för 
årsberättelsen hittar du på länsstyrelsens webb. 
I Bilaga 2 i den här broschyren kan du läsa vad som ska framgå av din 

årsberättelse. 

Utbildning för begravningsombud 
Länsstyrelserna ansvarar för utbildningen av begravningsombuden. Du som 
begravningsombud ska medverka i den utbildning som krävs för fullgörande av 
ditt uppdrag. 

Länsstyrelsen får fakturera församlingen för kostnader som är relaterade till 
utbildning av de begravningsombud som är verksamma inom huvudmannens 
förvaltningsområde. 

Det finns även externa utbildningar som kan vara till hjälp för att du ska kunna 
utföra ditt uppdrag, både inom ekonomi och begravningsverksamheten. 

Ersättning 
Du har som begravningsombud rätt till skälig ersättning av huvudmannen för 
ditt arbete och dina kostnader. Ersättningen består av ett årligt grundarvode och 
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ett belopp per sammanträde som du är närvarande vid. Sammanträdesersättning 
betalas ut endast för protokollförda sammanträden hos en huvudman och 
sammanträden för samråd med företrädare för andra trossamfund rörande 
förvaltningen av de särskilda gravplatserna för de som inte tillhör något kristet 

trossamfund samt för samråd vid anläggning, utvidgning eller väsentlig ändring 
av en allmän begravningsplats. Sammanträdesarvodet är 450 kronor per 
sammanträde. 

Det årliga grundarvodet betalas i förhållande till folkmängden den 1 januari i 
kommunen som du utsetts som begravningsombud i enligt följande: 

Folkmängd den 1 januari 

-24 999 

25 000-74 999 

75 000-

Grundarvode, kronor 

8500 

11 500 

17 000 

Du begär ersättning hos var och en av huvudmännen inom verksamhetsområdet. 
Grundarvodet ska fördelas lika mellan huvudmännen. 

Kontakt 
Har du frågor gällande ditt uppdrag eller behöver råd i verksamheten är du 
välkommen att vända dig till Länsstyrelsen. Det är sju Länsstyrelser som 
handlägger frågor om förordnande av begravningsombud: 

► Länsstyrelsen i Stockholms län, när huvudmannen eller en annan innehavare 
är verksam i Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Gotlands eller 
Västmanlands län, 010-223 10 00, stockholm@lansstyrelsen.se 

► Länsstyrelsen i Stockholms län, när huvudmannen eller en annan innehavare 
är verksam i Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Gotlands eller 
Västmanlands län, 010-223 10 00, stockholm@lansstyrelsen.se 

► Länsstyrelsen i Östergötlands län, när huvudmannen eller en annan 
innehavare är verksam i Östergötlands, Jönköpings eller Kalmar län, 

010-223 50 00, ostergotland@lansstyrelsen.se 
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► Länsstyrelsen i Skåne län, när huvudmannen eller en annan innehavare är 
verksam i Skåne, Kronobergs eller Blekinge län, 010-224 10 00, 
skane@lansstyrelsen.se 

► Länsstyrelsen i Västra Götalands län, när huvudmannen eller en annan 
innehavare är verksam i Västra Götalands eller Hallands län, 010-224 40 00, 
vastragotaland@lansstyrelsen.se 

► Länsstyrelsen i Dalarnas län, när huvudmannen eller en annan innehavare är 
verksam i Dalarnas, Värmlands, Örebro eller Gävleborgs län, 010-225 00 00, 
dalarna@lansstyrelsen.se 

► Länsstyrelsen i Västernorrlands län, när huvudmannen eller en annan 
innehavare är verksam i Västernorrlands eller Jämtlands län, 0611-34 90 00, 
vasternorrland@lansstyrelsen.se 

► Länsstyrelsen i Norrbottens län, när huvudmannen eller en annan innehavare 
är verksam i Norrbottens eller Västerbottens län, 010-225 50 00, 
norrbotten@lansstyrelsen.se 
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Bilaga 1 

Checklista till samrådet med revisor 
Du som är begravningsombud ska ha samråd med huvudmannens revisor senast 
den 15 maj varje år. Nedanstående checklista kan användas som stöd vid 
samrådet med revisor. 

Följande uppgifter ska anges i redogörelsen: 
□ Begravningsombudets namn 
□ Begravningshuvudmannens namn 
□ Datum för samrådet 

I redogörelsen ska du också redovisa vilka frågor som ställts och diskuterats och 
vilka svar och kommentarer som revisorn lämnat. 

Förslag på frågor som är lämpliga att ställa och diskutera med revisorn: 
□ Hur har du kontrollerat att särkostnadsredovisningen är korrekt? 
□ Hur har huvudmannen beräknat fördelning av församlingens centrala 

kostnader för kyrkoråd, val, expeditionen, ledande tjänsteman och 
telefonväxel med mera? 

□ Har huvudmannen personal som tjänstgör både vid kyrklig verksamhet och 
begravningsverksamhet? 

□ Hur har huvudmannen fördelat personal- och lokalkostnader mellan kyrklig 
verksamhet, begravningsverksamhet och serviceverksamhet? 

□ Hur fördelar huvudmannen maskin- och materialkostnader mellan 
begravningsverksamhet och serviceverksamhet? 

□ Hur omfattande är serviceverksamheten av hela omsättningen? 
□ Vad ingår i serviceverksamheten förutom gravskötsel? 
□ Hur många skötselavtal tecknade före år 2000 har huvudmannen och hur 

finansieras dessa? 
□ Vilka riktlinjer har huvudmannen för att finansiera investeringar och 

avskrivningar för begravningsverksamheten? 
□ När det gäller transporter av avlidna i anslutning till ceremoni, vilka 

principer avgör om det är en kostnad för begravningsavgiften eller den 
kyrkliga avgiften? 

□ Har huvudmannen ett ackumulerat över- eller underskott på 
begravningsavgiften? 

□ Har huvudmannen kulturantikvariska kostnader som belastar 
begravningsavgiften? 

□ Har huvudmannen kostnader för information, trycksaker, annonser med 
mera som belastar begravningsavgiften, som inte fördelas som centrala 
kostnader? 
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Bilaga 2 

Checklista inför inlämnande av årsberättelse 
Du som är begravningsombud ska ge in en årsberättelse till Länsstyrelsen senast 
den 31 maj varje år. Har du flera huvudmän ska en årsberättelse ges in för varje 
huvudman. 

Av din årsberättelse ska följande framgå: 

□ redogörelse för begravningsverksamheten under det närmast föregående 
kalenderåret, 

□ redovisning av den tid som du som begravningsombud har lagt ned på 
sammanträden och annat arbete, 

□ uppgift om du har genomgått någon utbildning för begravningsombud, 

□ kostnader för det arbete som du lagt ner i din roll som 
begravningsombud, 

□ redogörelse för det samråd som du som begravningsombud ska ha haft 
med huvudmannens revisor. Av redogörelsen ska särskilt framgå hur 
kravet på särredovisning har uppfyllts av huvudmannen. 

För att Länsstyrelsen ska kunna granska årsberättelserna krävs att du fyller i 
samtliga uppgifter i årsberättelsen. Fyll i så utförligt som möjligt. Om det finns 
anledning att rikta någon anmärkning mot församlingens sätt att sköta 
begravningsverksamheten ska du uppge detta i din årsberättelse. 
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Valberedningens förslag till styrelse för Leader Östra Skåne 
Namn Födelseår Kommun Sektor Period 

Val av ordförande 
Lars-Göran Wiberg 1963 Hässleholm Ideell 2022-2023 

Val av ordinarie styrelseledamöter 
Carina Flodin 1961 Bromölla Ideell 2022-2023 

Sara Widesjö 1991 Bromölla Offentlig 2022-2024 

Anna Axelsson 1987 Hässleholm Privat 2022-2024 

Stefan Larsson 1961 Hässleholm Offentlig 2022-2024 

Olof Persson 1966 Kristianstad Privat 2022-2024 

Eva-Marie Hagström 1962 Kristianstad Offentlig 2022-2023 

Lotte Melin 1967 Osby Privat 2022-2023 

Agne Andersson 1952 Osby Ideell 2022-2024 

Bengt Marntell 1954 Perstorp Privat 2022-2023 

Annika Nilsson 1968 Perstorp Offentlig 2022-2024 

Maria Hammenberg 1963 Simrishamn Privat 2022-2024 

Madeleine Lundin 1981 Simrishamn Offentlig 2022-2023 

Carina Jönsson 1961 Sjöbo Privat 2022-2024 

Johan Tykesson 1967 Sjöbo Offentlig 2022-2023 

Carina Almedal 1972 Tomelilla Privat 2022-2023 

Janet ten Have 1977 Tomelilla Ideell 2022-2024 

Anna-Linnea Abrahamsson 1991 Ystad Ideell 2022-2023 

Emma Bruce 1980 Ystad Offentlig 2022-2024 

Lasse Pedersen 1969 Östra Göinge Privat 2022-2023 

Fredrik Persson 1982 Östra Göinge Offentlig 2022-2024 

Val av ersättare 
Filip Lindgren 1964 Bromölla Privat 2022-2023 

Mewlid Kalinrih 1984 Kristianstad Ideell 2022-2023 

Jessica Nilsson 1973 Osby Offentlig 2022-2023 

Sven-Erik Sjöstrand 1954 Perstorp Ideell 2022-2023 

Martin Svensson 1976 Simrishamn Ideell 2022-2023 

Kerstin Svennersten Sjaunja 1954 Sjöbo Ideell 2022-2023 

Monika Jingmond 1982 Tomelilla Offentlig 2022-2023 

Petter Gustafsson 1969 Ystad Privat 2022-2023 

Bosse Pehrsson 1950 Östra Göinge Ideell 2022-2023 

Val av lekmannarevisorer 
Ann-Margret Assarsson 1953 Sjöbo 2022-2023 

Karl-Axel Hill 1951 Kristianstad 2022-2023 

Valberedningens förslag 

sid 1 



Presentation av samtliga ledamöter 

Lars-Göran Wiberg Född 1963 

Föreslås som ordförande (ordinarie ledamot), representant för Hässleholms kommun 
och ideell sektor, invald 2022-2023. 

Utbildad lantmästare och gymnasielärare. Arbetat som lärare på naturbruksgymnasiet 

i Önnestad. Varit kommunalråd och ledamot i kommunfullmäktige i Hässleholms kom

mun samt nämndsordförande i barn- och utbildningsnämnden med fokus på utbild

nings- och integrationsfrågor. Brinner för delaktighet och integration i lokalsamhället. 

Har suttit i Leader LAG PH:s styrelse sedan 2007, både som ledamot och ordförande. 

Carina Flodin Född 1961 

Föreslås som ordinarie ledamot, representant för Bromölla kommun och ideell sektor, 
invald 2022-2023. 

Utbildad civilekonom. Konstnär och egenföretagare inom design. Engagerad i flera 

arbetsgrupper inom kultur och näringsliv. Styrelseledamot i Bromölla Fritidscenter AB. 

Kompetens inom internationella relationer, försäljning och marknadsföring samt stort 

intresse för samhällsutveckling. Har suttit i Skånes Ess styrelse sedan 2015. 

Sara Widesjö Född 1991 

Föreslås som ordinarie ledamot, representant för Bromölla kommun och offentlig 
sektor, invald 2022-2024. 

Utbildad landskapsvetare. Har arbetat på Biosfärkontoret och Naturum Vattenriket med 

hållbar utveckling och miljöfrågor. Arbetar som om turismstrateg på Bromölla kommun. 

Har varit styrelseledamot i Aktiespararna Kristianstad och Vånga tillsammans. Nuvaran

de styrelseledamot i Vattenrikets vänner. Intresserad av friluftslivs- och hållbarhetsfrå

gor. Varit engagerad inom Leader sedan 2011 och har suttit i Skånes Ess styrelse sedan 

2013. 

Anna Axelsson Född 1987 

Föreslås som ordinarie ledamot, representant för Hässleholms kommun och privat 
sektor, invald 2022-2024. 

Kandidatexamen i arkeologi samt master i museologi. Entreprenör inom kulturella och 

kreativa näringar. Verksamhetsansvarig och styrelseledamot på Tykarpsgrottan. Leda

mot i Geopark Skåne samt Arbetsam, Arbetslivsmuseernas samarbetsråd. Brinner för 

näringsliv och turism. Har suttit i Leader LAG PH:s styrelse sedan något år tillbaka. 

Stefan Larsson Född 1961 

Föreslås som ordinarie ledamot, representant för Hässleholms kommun och offentlig 
sektor, invald 2022-2024. 

Arbetat som byrådirektör på Länsstyrelsen, avdelningschef på Region Skåne och regi

onchef för södra Sverige på Tillväxtverket med verksamhetsansvar för EU:s regionala 

strukturfondsprogram Skåne-Blekinge. Idag tillväxtchef på Hässleholms kommun samt 

ledamot i Skåne Nordosts beredningsgrupp. Brinner för gränsregionala samarbeten och 

näringslivsutveckling. 

Valberedningens förslag 

sid 2 



Olof Persson Född 1966 

Föreslås som ordinarie ledamot, representant för Kristianstads kommun och privat 
sektor, invald 2022-2024. 

Bakgrund som bl.a. VD för Hörby Lantmän, Skånesemin samt AgroLab. Idag avdelnings

chef för rådgivning/företagande på Växa och styrelseledamot i Sparbanksstiftelsen Färs 

& Frosta sedan 2019. 

Eva-Marie Hagström Född 1962 

Föreslås som ordinarie ledamot, representant för Kristianstads kommun och offentlig 
sektor, invald 2022-2023. 

Arbetat i Glasriket Småland i över 20 år, senast som VD för Målerås Glasbruk. Idag av 

avdelningschef för tillväxt och hållbar utveckling i Kristianstads kommun. Satt i styrel

sen för SydostLeader när de gjorde sin sammanslagning till den organisation de är idag. 

Ägare av en skogsfastighet i Småland. 

Lotte Melin Född 1967 

Föreslås som ordinarie ledamot, representant för Osby kommun och privat sektor, 
invald 2022-2023. 

Utbildad inom jord- och skogsbruk. Egenföretagare inom jordbruk sedan 25 år. Innehar 

erfarenhet från flera förtroendeuppdrag, bl.a. som styrelseledamot i olika aktiebolag, i 

Strukturfondspartnerskapet Skåne-Blekinge 2007-2015 samt i Hållbar Utveckling Skåne. 

Erfarenhet som kommunpolitiker och genom uppdrag som nämndeman. Har suttit i 

Skånes Ess styrelse sedan 2013, både som ledamot och ordförande. 

Agne Andersson Född 1952 

Föreslås som ordinarie ledamot, representant för Osby kommun och ideell sektor, 
invald 2022-2024. 

Tidigare lärare vid naturbruksgymnasium. Idag kommunekolog i Osby kommun med 

specialistkunskaper inom botanik, miljö och vattenvård. Deltar i flera utvecklingsprojekt 

med miljöinriktning. Har erfarenhet från både LOVA (lokala åtgärder för bättre havs

och vattenmiljö och LIFE (miljö-, klimat- eller naturprojekt). Erfarenhet av styrelsearbete 

från bl.a. ordförandeskap i lmmelns fiskevårdsförening. Har suttit i Skånes Ess styrelse 

sedan 2011. 

Bengt Marntell Född 1954 

Föreslås som ordinarie ledamot, representant för Perstorps kommun och privat 
sektor, invald 2022-2023. 

Ledamot i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen i Perstorps kommun samt Thea 

och Carl Olssons stiftelse. Medlem i LRF. Erfarenhet av kommunala samhällsbyggnads

frågor i mindre kommuner. Vana av att driva företag, styrelsearbete, offentlig upphand

ling, projektledning och är utredningsspecialist m.m. Vilande konsultverksamhet sedan 

2 år. Har suttit i Leader LAG PH:s styrelse sedan många år tillbaka. 

Valberedningens förslag 
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Annika Nilsson Född 1968 

Föreslås som ordinarie ledamot, representant för Perstorps kommun och offentlig 
sektor, invald 2022-2024. 

Arbetat som näringslivshandläggare, personalassistent, näringslivsutvecklare och nä

ringslivschef på Hörby kommun. Idag näringslivschef på Perstorps kommun. Erfarenhet 

som styrelseledamot i Nyföretagarcentrum Öresund och Hörby Köpmannaförening. Har 

suttit i Leader LAG PH:s styrelse sedan 2022. 

Maria Hammenberg Född 1963 

Föreslås som ordinarie ledamot, representant för Simrishamns kommun och privat 
sektor, invald 2022-2024. 

Konsult och egenföretagare. Har de senaste 20 åren arbetat med små och medelstora fö

retag, främst med affärs- och kompetensutveckling samt kompetensförsörjning. Arbetat 

som projekt- och processledare it.ex. Tillväxtskolorna i sydöstra Skåne och TÖS, Tillväxt 

i Östra Skåne. Har erfarenhet av EU-finansierade projekt, skrivit ett flertal projektansök

ningar och kontinuerligt medverkat i utbildningar i ESF-rådets regi. Har stor kunskap om 

företagen i östra Skåne. Har suttit i LEADER Sydöstra Skånes styrelse sedan 2022. 

~ Madeleine Lundin Född 1981 

Föreslås som ordinarie ledamot, representant för Simrishamns kommun och offentlig 
sektor, invald 2022-2023. 

Arbetar som utvecklingsansvarig på Marint centrum i Simrishamns kommun. Har arbe

tat i olika grad med bildandet av Leaderområden och framtagandet av lokala utveck

lingsstrategier i sydöstra Skåne. Har erfarenhet av att söka stöd, projektleda och admi

nistrera projekt inom t .ex. Havs- och fiskerifonden och Regionala utvecklingsfonden. 

Har suttit i LEADER Sydöstra Skånes styrelse sedan 2021. 

Carina Jönsson Född 1961 

Föreslås som ordinarie ledamot, representant för Sjöbo kommun och privat sektor, 
invald 2022-2024. 

Egenföretagare som erbjuder konsulttjänster inom ledarskap, kommunikation, coaching 

och mentorskap. Ordförande i Sjöbo kommuns näringslivsråd, ledamot sedan 2019. Ord

förande i KvinNet, ett nätverk för företagsamma kvinnor i Sjöbo kommun med omnejd. 

Medlem i StyrelseAkademien Sydost, ett nätverk för styrelseledamöter. Teamledare i 

BNI Syd, Business Network lnternational, ett internationellt nätverk för företagare. Sty

relseledamot i Sjöbo Golfklubb. Tidigare ordförande i JUS, Jämställd Utveckling Skåne. 

Johan Tykesson Född 1967 

Föreslås som ordinarie ledamot, representant för Sjöbo kommun och offentlig sektor, 
invald 2022-2023. 

Utvecklingsstrateg på Arbetsmarknadsenheten på Sjöbo kommun. Har arbetat nära 

LRF och AF med kompetensförsörjning och tillväxtfrågor och bidragit till uppstart av 

en lärlingsutbildning för djurskötare. Intresserad av socialt entreprenörskap och socialt 

företagande . Har stor erfarenhet av projektledning; uppstart, budget, gruppsamman

sättning, tvärfunktionella team, samarbete med externa partners, leda, leverera och 

avsluta . Har suttit i LEADER Sydöstra Skånes styrelse sedan 2022. 

Valberedningens förslag 

sid 4 



Carina Almedal Född 1972 

Föreslås som ordinarie ledamot, representant för Tomelilla kommun och privat 
sektor, invald 2022-2023. 

Inköpare och agronom. Har arbetat som produktchef och med teknisk kundservice för 

sträckfilm. Idag inköpare vid träfabrik. Kassör i Bondrumsgårdens Hembygdsring, sty

relseledamot och tillträdande kassör i Alba Härads Hembygdsförening samt styrelsele

damot i Biogas Ystad Österlen. Delägare i Almedal Mark- och Miljöentreprenad AB. Har 

suttit i LEADER Sydöstra Skånes styrelse sedan 2015, både som ledamot och ordförande. 

Janet ten Have Född 1977 

Föreslås som ordinarie ledamot, representant för Tomelilla kommun och ideell sektor, 
invald 2022-2024. 

Lantbrukare och egenföretagare, med arbetslivserfarenhet från både Nederländerna 

och Sverige. Stor kunskap inom föreningsliv, styrelsearbete, företagande, personalhan

tering, organisation, budget och ekonomi, uppföljning, utvärdering, projektledning, 

lantbruk, djurhållning, livsmedelsproduktion, produktutveckling, näringsliv, miljö, biolo

gisk mångfald och hållbar utveckling. Styrelseerfarenhet från friskola, sportföreningar, 

Österlens Folkhögskola och LRF. Har suttit i LEADER Sydöstra Skånes styrelse sedan 

2018, både som ledamot och ordförande. 

Anna-Linnea Abrahamsson Född 1991 

Föreslås som ordinarie ledamot, representant för Ystads kommun och ideell sektor, 
invald 2022-2023. 

Har studerat digital bildhantering på Linneuniversitetet i Växjö, projektledning på Stock

holms Universitet samt inköp och supply management på NBI/Handelsakademin. Stu

derar internationell handel och marknadsföring på Högskolan i Kristianstad samt hållbar 

e-handel på IHM i Göteborg. Arbetat som e-handelschef på företaget LUSH Handmade 

Cosmetics i både Sverige och i England. Kompetenser inom projektledning, marknadsfö

ring, e-handel, produktutveckling och ekonomi. Drivs av förändring och utveckling och 

håller hållbar utveckling högt. Har suttit i LEADER Sydöstra Skånes styrelse sedan 2021. 

EmmaBruce Född 1980 

Föreslås som ordinarie ledamot, representant för Ystads kommun och offentlig sektor, 
invald 2022-2024. 

Utbildad högstadielärare. Har arbetat länge med utvecklingsfrågor på Region Skåne 

med allt ifrån nationell och regional utveckling till kommunikationer och kollektivtrafik i 

Skåne. Idag koordinator för SÖSK, Sydöstra Skånes samarbetskommitte. Brinner för nya 

mötesplatser, tjänster, arbetstillfällen och innovativa lösningar på lokala utmaningar. 

Har suttit i LEADER Sydöstra Skånes styrelse sedan 2022. 

Lasse Pedersen Född 1969 

Föreslås som ordinarie ledamot, representant för Östra Göinge kommun och privat 
sektor, invald 2022-2023. 

Entreprenör som arbetat bl.a. som fotograf, säljare och säljchef. Idag ägare och VD på 

Breanäs Hotell vid lmmeln samt ägare av konsultverksamhet kring försäljning. Brinner 

för hållbar utveckling och miljö- och naturfrågor. 

Va lberedningens förs lag 

sid 5 



Fredrik Persson Född 1982 

Föreslås som ordinarie ledamot, representant för Östra Göinge kommun och offentlig 
sektor, invald 2022-2024. 

Utbildad inom turism med en forskarexamen i Hospitality Business Management. Nä

ringslivschef i Östra Göinge kommun. Ingick i styrgruppen för TÖS, Tillväxt Östra Skåne. 

Styrelseledamot i Balsby SK, Nyföretagarcentrum Kristianstad, Stiftelsen RUTH samt 

Stiftelsen Destination Kristianstad Österlen. Projektdeltagare i Leaderprojekten Mö

tesplats Balsby och Innovativa finansieringslösningar på landsbygden. Stort intresse för 

företagande, föreningsliv och fotboll. Har suttit i Leader Skånes Ess styrelse sedan 2020. 

Filip Lindgren Född 1964 

Föreslås som ersättare, representant för Bromölla kommun och privat sektor, invald 
2022-2023. 

Utbildad undersköterska och driftsoperatör. Tidigare projektledare för ett Leaderpro

jekt. Egenföretagare och amatörpaleontolog. Grundare av och driver Havsdrakarnas 

Hus & Åsens Fältstation i Bromölla. Styrelseledamot i Humleslingan och Geopark Skåne. 

Har suttit i Skånes Ess styrelse sedan 2021. 

Mewlid Kalinrih Född 1984 

Föreslås som ersättare, representant för Kristianstads kommun och ideell sektor, 
invald 2022-2023. 

Utbildad sjuksköterska med stort intresse för utbildnings- och integrationsfrågor. En

gagerad i en rad olika projekt och föreningar med fokus på integration och samhällsut

veckling samt vice ordförande i föreningen Skånes Horn av Afrika. Har suttit i Skånes Ess 

styrelse sedan 2022. 

Jessica Nilsson Född 1973 

Föreslås som ersättare, representant för Osby kommun och offentlig sektor, invald 
2022-2023. 

Magisterexamen i psykologi. Kompetens inom projektledning, förändringsledning, 

processorienterad verksamhetsutveckling samt data- och systemvetenskap. Har tidigare 

arbetat som utvecklingsstrateg, kontaktcenterchef och enhetschef för överförmyndare. 

Idag utvecklingsstrateg på Utveckling och Digitalisering på Osby kommun. Har suttit i 

Skånes Ess styrelse sedan 2020. 

Sven-Erik Sjöstrand Född 1954 

Föreslås som ersättare, representant för Perstorps kommun och ideell sektor, invald 
2022-2023. 

Studerat samhällsvetenskap. Arbetat som industriarbetare och facklig representant 

på heltid. Politiskt engagerad både kommunalt och som riksdagsledamot under åren 

1998-2006 med arbete i bl.a. socialförsäkringsutskottet, miljö- och jordbruksutskottet, 

EU-nämnden samt landsbygdskommitten. Idag vice kommunordförande i Perstorps 

kommun, regionala uppdrag och uppdrag som nämndeman. Engagerad i bl.a. Röda 

Korset och Brottsofferjouren. Representerar Jordens Vänner i ChemSec - Internationella 

Kemikaliesekretariatet. 

Valberedningens förslag 

sid 6 



Martin Svensson Född 1976 

Föreslås som ersättare, representant för Simrishamns kommun och ideell sektor, 
invald 2022-2023. 

Utbildad lärare i historia, samhällskunskap och engelska. Arbetar på högstadiet på Sop

hiaskolan, Österlens Waldorfskola i Rörum. Har arbetat med ungdomar i många år, som 

fritidsledare, lärare och som handledare/kontaktperson för ensamkommande flykting

barn. Musiker och låtskrivare med ett stort intresse för kultur, sport och en levande 

landsbygd. Har suttit i LEADER Sydöstra Skånes styrelse sedan 2022. 

Kerstin Svennersten Sjaunja Född 1954 

Föreslås som ersättare, representant för Sjöbo kommun och ideell sektor, invald 2022-
2023. 

Har en bakgrund som dekanus och professor vid Fakulteten för veterinärmedicin och 

husdjursvetenskap vid SLU i Uppsala, där hon bedrev forskning kring mjölkproduktion. 

Varit engagerad i FORMAS, ett statligt forskningsråd under Miljödepartementet för håll

bar utveckling som finansierar forskning och innovation, utvecklar strategier, genomför 

analyser och utvärderingar. Har suttit i styrelsen för Stiftelsen Lantbruksforskning. Idag 

egenföretagare som driver Lilla Rygården Bed & Breakfast med B&B, cafe och galleri. 

. Monika Jingmond Född 1982 

Föreslås som ersättare, representant för Tomelilla kommun och offentlig sektor, 
invald 2022-2023. 

Civilingenjör, doktorand inom industriellt byggande. Arbetar som projektledare på 

Tomelilla kommun. Erfarenhet av projektstöd inom bl.a. Landsbygdsprogrammet 2014-

2020. Har bland annat drivit ett fiberutbyggnadsprojekt i Tomelilla kommun. Brinner för 

digitaliseringens möjligheter och utvecklingen av en tillgänglig digital infrastruktur för 

alla. Har suttit i LEADER Sydöstra Skånes styrelse sedan 2021. 

Petter Gustafsson Född 1969 

Föreslås som ersättare, representant för Ystads kommun och privat sektor, invald 
2022-2023. 

Egenföretagare inom marknadskommunikation och utbildning. Har arbetat såväl prak

tiskt som strategiskt med bland annat besöksnäring, kompetensförsörjning och utbild

ning. Har stor kompetens inom företagsutveckling, personalhantering, organisation, 

budget och ekonomi, uppföljning, utvärdering och projektledning. Brinner för inklude

ring, hållbarhetsfrågor och entreprenörskap, såväl kommersiellt som socialt. Har suttit i 

LEADER Sydöstra Skånes styrelse sedan 2020. 

Bosse Pehrsson Född 1950 

Föreslås som ersättare, representant för Östra Göinge kommun och ideell sektor, 
invald 2022-2023. 

Egenföretagare i fotobranschen. Engagerad i Östra Göinge Järnvägssällskap och Lions. 

Stort intresse för hembygden, kultur-, land- och vattenfrågor. Har suttit i Skånes Ess 

styrelse sedan 2020. 

Valberedningens förslag 
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Lokal utvecklingsstrategi för Leader Östra Skåne 

Sammanfattning 

Östra Skåne - där människor och ideer skapar en levande landsbygd. 

I östra Skåne skapar möten mellan människor en grogrund för nya ideer och 

kreativa lösningar som är betydelsefulla för platsens attraktivitet och tillväxt. 

Tillsammans bidrar vi till en levande och hållbar landsbygd där alla hittar sin 

plats och där delaktigheten och stoltheten är stor. Ett hållbart samhälle nu och för 

kommande generationer. 

Leader Östra Skåne är en mångfacetterad del av Skåne och omfattar tio kommuner: 

Bromölla, Hässleholm, Kristianstad, Osby, Perstorp, Simrishamn, Sjöbo, 

Tomelilla, Ystad och Östra Göinge. Området är ett av Skånes mest utpräglade 

landsbygdsområden där småskaligheten är framträdande. 

Leader Östra Skåne har identifierat fem övergripande mål som bedöms vara viktiga 

för att uppnå visionen om en levande landsbygd: 

1. Ökad platsattraktivitet 

2. Förhöjd idekraft 

3. Ökad tillväxt och sysselsättning 

4. Ökad kunskap och fler smarta lösningar för bättre miljö och klimat 

5. Stärkt delaktighet och tillhörighet 

Till målen har tre insatsområden kopplats, vilket har varit det viktigaste verktyget 

för att kunna prioritera arbetet i Leader Östra Skåne. De insatsområden som ska 

föra arbetet mot målen och visionen är: 

1. Platsutveckling, stolthet och delaktighet 

2. Konkurrenskraft och kompetens 

3. Grön transformation 

Strategin ska fungera som ett styrdokument för LAG i arbete med urvalet av 

ansökningar, partnerskap, kommunikation och det uppföljningsarbete som ska 

bedrivas kontinuerligt för att säkerställa att de uppsatta målen nås. Strategin är 
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framtagen i bred samverkan och dialog med offentlig, privat och ideell sektor. I 

arbetet har det säkerställts att hänsyn tagits till andra strategier och planer. 

Verksamheten i Leader Östra Skåne ska präglas av flexibilitet och följsamhet. 

Arbetet ska vara uppsökande för att fånga ideer, och verksamhetskontorets 

personal ska stödja sökande i ansökningsprocessen och genomförandet av projekt. 

Styrelsen är goda ambassadörer för områdets verksamhet och leadermetoden. 

För att uppnå synergier och samordningseffekter ska samverkan ske med andra 

utvecklingsaktörer. 
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Summary 

Östra Skåne - where people and ideas create a vibrant countryside. 

Encounters between people create a hotbed for new ideas and creative solutions 

which are significant for the attractiveness and growth af communities in eastern 

Skåne. Working together we contribute ta a vibrant and sustainable countryside 

where everyone finds his/her place and participation and pride are strong. We 

strivefor a sustainable community now andfor coming generations. 

Leader Östra ( eastern) Skåne is a diverse part of Skåne and includes I 0 

municipalities : Bromölla, Hässleholm, Kristianstad, Osby, Perstorp, Simrishamn, 

Sjöbo, Tomelilla, Ystad and Östra Göinge. The area is one ofSkåne's most 

pronounced rural areas where the concept of small-scale is prominent. 

Leader Östra Skåne has identified five overall goals which are deemed of 

importance in achieving the vision of a vibrant countrys ide: 

I. Increased site attractiveness 

2. Enhanced idea power 

3. Increased growth and employment 

4. Increased knowledge and more smart solutions for better environment and 

climate 

5. Stronger participation and sense of belonging 

Three focus areas are coupled to these goals, the most important tool in order to 

prioritize the work in Leader Östra Skåne. The focus areas which will drive the 

work forward toward the goals and vision are: 

1. Site/location development, pride and participation 

2. Competitiveness and competence 

3. Green transformation 

The strategy shall serve as a steering document for the Local Action Group with 

selections of applications, partnerships, communication and the follow-up work 

that will be carried out continuously to secure that the stated goals are reached. 

The strategy is produced with broad cooperation and in dialogue with public, 

private and volunteer sectors. Care has been taken to consider other strategies and 

plans. 

The work in Leader Östra Skåne shall feature flexibility and compliance. The work 

shall be reaching out to hamess ideas and the office staff will be supporting the 

project owners in the application and implementation oftheir project. The board 

members are good ambassadors for the area' s work and for the working method of 

Leader. Cooperation with other development actors will help us to reach the effects 

of synergy and coordination. 
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1 Landsbygdsutveckling genom Leader 
Denna strategi bidrar till utveckling av den lokala landsbygden genom 

leadermetoden. Lokalsamhället har varit delaktiga i framtagandet och strategin 

genomförs i samverkan mellan privata, ideella och offentliga aktörer. Leader är ett 

verktyg för landsbygdsutveckling inom EU och Sverige, därmed bidrar strategin 

även till den regionala och nationella landsbygdsutvecklingen. 

Strategin utgår ifrån det lokala perspektivet där analys av områdets 

utvecklingsbehov och möjligheter samt samordning med andra handlingsplaner och 

utvecklingsstrategier i området ligger till grund för strategins mål och 

insatsområden. Eftersom Leader finansieras av stöd från EU genom Europeiska 

jordbruksfonden för landsbygdsutveckling är målen i strategin också utformade att 

rymmas inom målen för EU:s gemensamma jordbrukspolitik. 

Urvalskriterier och processer för projekturval är utfonnade att stödja strategins mål 

och insatsområden. På så sätt bidrar alla projekt som prioriteras genom denna 

strategi både till den lokala utvecklingen av området och till målen för EU:s 

gemensamma jordbrukspolitik. 

2 Strategins framtagning 

2.1 Inledande arbete 
Vid uppstarten av arbetet med en ny strategi var utgångspunkten tre befintliga 

leaderområden. Detta förändrades under det första kvartalet av 2021, då initiativ 

togs att bilda ett nytt leaderområde - Leader Östra Skåne. 

Inledningsvis beskrivs arbetet inom de tre ursprungsområdena och därefter arbetet 

som tog vid när beslut om nytt geografiskt område tagits. De tre 

ursprungsområdena har samtliga verkat sedan 2008 och de omfattar följande tio 

kommuner: 

• Skånes Ess: Bromölla, Kristianstad, Osby och Östra Göinge 

• Leader LAG PH: Perstorp och Hässleholm 

• LEADER Sydöstra Skåne: Tomelilla, Simrishamn, Sjöbo och Ystad. 

I arbetet, som samtliga områden startade upp hösten 2020, ingick att formera olika 

arbetsgrupper, såsom en framtids-/processgrupp och en ung fokusgrupp, med bred 

kompetens, erfarenhet från tidigare programperioder och representation från 

samtliga sektorer. 

Då strategins framtagning skedde under en pandemi, kunde fysiska möten med 

invånare och intressenter inte genomföras. För att få till en bred förankring 

genomfördes möten istället digitalt, och på så sätt har nyckelpersoner, 
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organisationer, allmänhet, näringsliv, föreningar och det offentliga bidragit med 

sina erfarenheter och kompetenser. 

Områdena har arbetat med ett liknande upplägg, även om man utformat mötena på 

lite olika sätt. Under arbetet har man sett till att man i bred samverkan fått ett 

relevant underlag för sitt fortsatta strategiarbete, och underlagen har löpande 

påverkat strategins utformning. Som exempel på aktiviteter kan följande nämnas: 

• Övergripande och fördjupade SWOT-analyser under tematräffar och i 

arbetsgrupper. Totalt 19 träffar med cirka 23 5 deltagare från tre sektorer 

och allmänheten. 

• Utbildningsdagar med omvärldsanalyser på lokal, regional, nationell och 

global nivå. 

• Enkätutskick till allmänheten och samtliga sektorer med frågor av SWOT

karaktär, med 160 unika svar som resultat. 

• Bearbetningar och förankring av underlag i respektive områdes styrelser 

och arbetsgrupper, vilka samtliga har bred representation och erfarenhet av 

leadermetoden. 

• Kontinuerliga avstämningar mot lokala, regionala och nationella strategier 

och planer samt dialog med aktörerna bakom. 

• Möjlighet för allmänheten och de tre sektorerna att komma med 

synpunkter inför och under arbetet i respektive område. 

• Insamling och bearbetning av fakta och data samt expertkunskap inom 

exempelvis regional utveckling och företagens innovationsförmåga i 

området. 

• Workshoppar i LAG-styrelser, framtidsgrupper och en ung fokusgrupp 

kopplade till bearbetning av omvärldsanalyser och SWOT-resultat. 

2.2 Det gemensamma arbetet 
Under det första kvartalet av 2021 fördes en dialog om sammanslagning av 

leaderområden i Skåne utifrån tydliga rekommendationer från Jordbruksverket. 

Efter diskussioner med kommunerna såg de tre områdena förutsättningar för att 

verka som ett nytt leaderområde - Leader Östra Skåne - under perioden 2023-

2027. 
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Framlidsgrupp 

Ungdomsgrupp 

Processgrupp 

Referensgrupp 

Framlidsgrupp 

Skånes Ess 

Lokal förankring: 

1. Omvärldsdag/utbildning, LAG 

2. SWOT. LAG 

3. Tematiska träffar, SWOT 

Leader LAG PH 

Lokal förankring: 

1. Tematiska träffar 

2. Enkat 

3. Underlag frän projekt 

4 . SWOT 

LEADER Sydöstra Skåne 

Lokal förankring: 

1. SWOT. LAG/U-LAG 

2. Workshoppar, SWOT 

3. Enkät 

Behovsanalys 

Behovsanalys 

Behovsanalys 

Leader östra Skåne 

! I 1 1 I 

· Gemensamma behov Målverkstad: 
j och utvecklingsmöjligheter Vision, mål, insalsområde 

I 
I 

Framtidsgrupperna ' i 
Arbetsgrupp 

Organisationsgrupp I 
lntressenldialoger 

Partnerskap, LAG-styrelse 

Omvärtdsanalys -Avstämning strategier och planer - Tidigare erfarenheter 

Deltagare från respektive områdes framtids-/processgrupp (hädanefter kallade 

framtidsgrupper) inklusive personal, inledde ett gemensamt arbete i maj 2021 . En 

gemensam tids- och handlingsplan sattes för att bearbeta det omfattande underlaget 

från de tre ursprungsområdena. 

Arbetsgruppen med ansvar för strategin i sin helhet, bestod av personal från de tre 

områdena samt en konsulterad processledare. I gruppen fanns flera personer med 

mer än tio års erfarenhet av Leader och fyra europeiska struktur- och 

investeringsfonder. Processledaren hade lokal förankring och erfarenhet från arbete 

med samtliga sektorer och leadermetoden. 

Arbetsgruppen gjorde löpande återrapporteringar till och avstämningar med 

respektive framtidsgrupp och LAG-styrelse. 

Parallellt bildades en organisationsgrupp med uppdrag att ta fram förslag på en ny 

organisation. Gruppen bestod av ledamöter från respektive områdes framtidsgrupp 

samt de tre verksamhetsledarna. 

Särskild hänsyn till ungas behov av att kunna förverkliga sina ideer togs dels 

genom anställda ungdomscoacher och erfarenheter från ett femtiotal 

ungdomsprojekt, dels genom arbetet i den unga fokusgruppen. 

I början av juni genomfördes en målverkstad där syftet var att prioritera 

gemensamma behov och utvecklingsmöjligheter samt att ta fram förslag på vision, 

mål och insatsområden. Samtliga tre framtidsgrupper deltog. Utmaningen var att 

med bibehållen lokal förankring hitta förslag som alla parter kunde ställa sig 

bakom. Inför mötet förberedde respektive område ett summerat material utifrån 

gemensamma frågeställningar där SWOT-analyser sammanställdes och mönster 

identifierades. 1 

1 Bilaga 2. SWOT-analyser. 
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Med en bred samlad kunskap och i god anda kunde deltagarna sortera, prioritera 

och slutligen enas om det nya områdets gemensamma behov och 

utvecklingsområden. Förslag på gemensamma mål och insatsområden för Leader 

Östra Skåne förankrades i områdenas styrelser. 

Avsnitt 2-4 av den lokala utvecklingsstrategin skickades i juli på 

synpunktsförfarande till dem som deltagit i workshoppar samt övriga intressenter. 

Den publicerades även offentligt på områdenas webbplatser. Strategin omarbetades 

med hänsyn till inkomna synpunkter och förankrades återigen hos styrelserna. 

Som en del av arbetet gjordes avstämningar och samordning med andra 

relevanta planer och strategier på lokal och regional nivå.2 Prioritering av mål och 

insatsområden gjordes med hänsyn till insatser som ger synergieffekter med dessa 

planer. Ingående intressentdialoger med andra utvecklingsaktörer har genomförts, 

både inom respektive område och med gemensamma intressenter för det nya 

Leader Östra Skåne.3 Utifrån givna frågeställningar har dessa gett inspel kring 

omvärldsfaktorer, utmaningar och framtida samverkansmöjligheter. 

Särskild hänsyn har tagits till de utvärderingar4 och egna erfarenheter som finns 

kring leadermetodens styrka som ett verktyg för att bygga socialt kapital.5 Under 

arbetet med strategin har det också säkerställts att projekt som tidigare rymts inom 

ERUF, ESF och EHFF kan inrymmas i urvalet. 

3 Utvecklingsområdet 

3.1 Tabell med statistik 
Ämnesområde Variabel Värde 

Antal invånare 23 0 719 invånare 
Områdets storlek Storlek i km 2 5 748,089 km2 

Invånare per km2 40 
Andel av befolkningen som 14 % (0,14) 
är utrikesfödd 
Andel av befolkningen i 
intervallerna (% ): Kvinnor Män 

Befolkningsstruktur 0-15 år 9 % (0,09) 9 % (0,09) 
16-24 år 4 % (0,04) 5 % (0,05) 
25-44 år 11 %(0,11) 11 % (0, 11) 
45-64 år 13 % (0,13) 13%(0,13) 

65+ år 13 % (0,13) 12 % (0,12) 

2 Bilaga 9. Strategier och planer. 
3 Bilaga 6. Intressentdialoger och förankring. 
4 Mats Holmquist och Jörgen Johansson Modell för utvärdering av leadereffekter. 
5 Jose Luis Peralta Pascua, expert in European Union Law. The LEADER approach and Local 
Action Groups in the context of a new EU strategic programming period. 

11(54) 



3.2 Områdesbeskrivning 

Områdets avgränsning 

Kristianstad 

Östra Skåne är en mångfacetterad del av Skåne. I norr gränsar området till Småland 

och Blekinge. I väst tangeras både andra skånska landsbygdskommuner samt 

storstadsområdena på den skånska västkusten. Havet utgör en naturlig gräns i öst 

och syd i form av Hanöbukten och Östersjön. 

Inom området finns en tradition av samarbeten över kommungränserna. Bland 

annat i kommunsamarbetet Skåne Nordost och Sydöstra Skånes 

samarbets.kommitte (SÖSK) samt i .olika projekt. Det finns även en samhörighet 

sedan tidigare, då åtta av kommunerna (ej Sjöbo och Ystad) tillsammans med 

ytterligare fem kommuner utanför området utgjorde Kristianstad län fram till 1996. 

Kommunerna som ingår i området har många likheter och förbinds dels genom sin 

landsbygdsprägel, dels genom det dominerande småföretagandet och 

småskaligheten. 
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Landskapet 

Sydsvenska höglandets skogs bygd med barrskogar och mossar i norr övergår i syd 

i småskalig odlingsbygd, naturbetesmarker, kuperat och mosaikartat landskap, 

dalgångar, lummiga ädellövskogar och slättbygder. Här hittas våtmarker och 

strandängar, sjöar och vattendrag. Slätterna nyttjas för rationellt jordbruk och 

erbjuder vyer över vida sädes- och rapsfält. Östra Skåne har också omfattande 

grönsaks-, frukt- och bärodlingar. 

Förhistoriska lämningar, såsom hällkistor, hällristningar, stenrösen och 

stensättningar, samt skansar och försvarsanläggningar från 1600-talets 

snapphanestrider, vittnar om områdets långa kulturhistoria. 

Kuststräckan i nordost möter Blekinge med stenbunden skärgårdsnatur för att 

söderut övergå till milslånga, vita sandstränder med ålbodar och kust- och 

fiskesamhällen. 

De skånska kuststräckorna och dess låglänta landskap är utpekade som riskzon för 

översvämningar på grund av klimatförändringar som medför höjd havsnivå och 

kraftiga skyfall. Därutöver utgör värmeböljor och torka ett hot mot hälsa och 

dricksvattenförsörjning. Det påverkar även jordbruket och naturmiljön.6 

I området finns Skånes enda kulturreservat, Örnanäs7
; nationalparken Stenshuvud8

; 

över 150 naturreservat9 och även Natura 2000-områden10
; djur- och 

växtskyddsområden samt andra biotopskyddsområden11
• Här finns också Sveriges 

första biosfärområde, Kristianstads Vattenrike, och delar av det senaste 

kanditaturområdet, Vombsjösänkan. 

Närheten till naturen och naturupplevelser värderas högt av befolkningen. Här 

finns en stor variation av natur- och kulturmiljöer och därmed också en stor 

biologisk mångfald. 

6 Regional handlingsplan för klimatanpassning för Länsstyrelsen Skåne 2020-2024. 
7 lansstyrelsen.se/skane/besoksmal/naturreservat/osby/omanas-kulturreservat.html 
8 sverigesnationalparker.se/park/stenshuvuds-nationalpark/ 
9 lansstyrelsen.se/skane/besoksmal/naturreservat.html 
10 lansstyrelsen.se/skane/natur-och-landsbygd/skyddad-natur.html 
11 lansstyrelsen.se/skane/natur-och-landsbygd/skyddad-natur.html 
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Ortsstruktur 
Definition oberoende av kommungränser, Region Skåne 2016 

Skåne delas in i följande zoner: 

0 Stad >3000 invånare 

Stadsnära landsbygd > 15 min med bil till stad 

Il Landsbygd 15-45 min med bil till stad 

■ Glesbygd >45 min med bil till stad, i Skåne endast öarna 

Källa: Tillväxtverket 

Östra Skåne karaktäriseras av landsbygd och stadsnära landsbygd. Även om Skåne 

är den mest tätbefolkade regionen i Sverige med 127 invånare per kvadratkilometer 

år 2020, är de östra kommunerna glesbefolkade med endast 23-87 invånare per 

kvadratkilometer. 

En del orter har vuxit fram eller särpräglats genom verksamheter inom exempelvis 

tillverkningsindustri, stenindustri och turism. 

Flera orter i området har framgångsrikt arbetat med byutveckling för att få en 

levande och attraktiv by och för att hitta kreativa lösningar på lokala utmaningar. 

I nfrastru ktu r 
Bredbandstillgång är viktigt för områdets utveckling. Målet att 95 procent av 

Skånes hushåll och offentliga verksamheter år 2020 skulle ha möjlighet att ansluta 

sig till bredband med en kapacitet av minst 100 Mbit/s 12 har inte uppnåtts. Totalt 

ligger områdets bredbandsanslutning på strax över 80 procent i snitt, men 

landsbygden släpar efter. I Perstorp är exempelvis endast 2 procent av landsbygden 

ansluten.13 

Lite över hälften av befolkningen bor i kollektivtrafiknära läge. 14 

Utpendlingen från området är större än inpendlingen. Tåg och bussar skapar 

pendlingsmöjligheter inom området samt till arbetsmarknaderna utanför området i 

Malmö, Lund, Köpenhamn, Småland och Blekinge - åtminstone för dem som bor i 

centralorterna. När man kommer ut på landsbygden är kollektivtrafiken, med sina 

begränsningar i sträckor och avgångstider, sällan ett bra alternativ. Framför allt inte 

12 Bredbandsstrategifor Skåne. 
13 Länsstyrelsen Skåne, landsbygdsenheten. 
14 kolada.se 
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för dem som har störst behov av den, vilket främst är de som inte kan eller får köra 

bil, exempelvis unga och äldre. 

Ystads hamn är en av Sveriges största färjehamnar med trafik till Bornholm, Polen 

och Tyskland. 15 Åhus hamn är en betydande bulk- och containerhamn. 16 I östra 

Skåne finns även flera småbåts- och fiskehamnar. 

I området finns en flygplats, Kristianstad Österlen Airport, och inom nära avstånd 

finns även flygplatser i Ronneby, Ängelholm, Malmö och Köpenhamn. 

Service 

Sedan mitten av 1990-talet har antalet mindre butiker minskat såväl i tätorter som 

på landsbygden i Skåne. Antalet orter med fler än en butik minskar för varje år, och 

medelavståndet till dagligvarubutik för östra Skånes kommuner är högre än snittet 

för hela Skåne (2,22 kilometer jämfört med 1,8 kilometer). 17 

15 ystad.se/port 
16 ahushamn.se 
17 Region Skånes servicerapport. 2018. 
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Även avståndet till dagkassehantering är längre än genomsnittet för Skåne i 

flertalet kommuner. Däremot har man relativt god tillgänglighet till post- och 

pakettjänster. 

Demografi 

I området bor idag totalt 230 719 invånare. 18 Befolkningstillväxten i östra Skåne är 

låg (0,2 procent), vilket är svagare än i riket (0,5 procent) 19
. Invandringen under 

flyktingvågen 2015 har delvis bidragit till tillväxten. 

Befolkningen i området blir allt äldre och den demografiska försörjningskvoten är 

hög, cirka 18 procent högre än i resten av Skåne och riket. 20 

Utbildning 
Andel av befolkningen med eftergymnasial utbildning 20-64 år, 2020 

Eftergymnasial utbildning (%) 

60% 

50% 

40% 

30 % 

Källa: SCB 

Utbildningsnivån är lägre än i övriga Skåne och riket. Cirka 30 procent färre har en 

eftergymnasial utbildning och endast 18,2 procent har en högre utbildning. 

Statistiken visar att det oftast är kvinnor, nästan sju av tio, som har denna högre 

utbildningsnivå. 21 

I östra Skåne finns det dock goda möjligheter till studier och utbildning med totalt 

27 gymnasieskolor, av dessa har nio även gymnasiesärskola. Det finns tre 

naturbruksgymnasier och fem folkhögskolor. Kommunal vuxenutbildning 

(komvux), svenska för invandrare (SFI) samt särskild utbildning för vuxna med 

funktionsnedsättningar finns att tillgå i samtliga kommuner. 

18 SCB. 
19 Region Skåne/SCB. 
zo SCB. 
21 kolada.se 
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För högre utbildning och forskning finns Högskolan Kristianstad och en rad 

yrkeshögskolor. Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) har ett centrum för svensk 

förädling och forskning om frukt och bär i Balsgård, utanför Kristianstad, som 

dock är under avveckling. På pendlingsavstånd finns också universitet i Lund, 

Malmö och Växjö. På Marint centrum finns en nystartad forsknings- och 

innovationsmiljö för Hanöbukten som drivs genom ett samarbete mellan Lunds 

universitet, Simrishamns kommun och Region Skåne. Krinova Incubator & 

Science Park i Kristianstad har livsmedel som profilområde och erbjuder 

innovations- och utvecklingsstöd till företag. I sydöstra Skåne utgör 

Innovationscenter för landsbygden ett nav för landsbygdsföretagare. 

Sysselsättning 

Andel sysselsatta av befolkningen 20-64 år, 2019 

Andel sysselsatta (%) 

85 % 

80% 

75% 

Källa: SCB 

Arbetslösheten i området är i snitt 8,4 procent, vilket är 2 procent högre än i övriga 

riket. Det beror delvis på områdets låga utbildningsnivå.22 Av de lågutbildade är 

mer än en sjättedel långtidsarbetslösa, och ungdomsarbetslösheten är stor. 

Generellt har arbetslösheten i området ökat de senaste tre åren. 

Andelen förvärvsarbetande är 77,9 procent.23 Störst del av de som är sysselsatta 

finner man inom branscherna tillverkning och utvinning samt vård och omsorg. 

22 Åldersgrupp 16-64 år, mars 2020. 
23 kolada.se (åldern 20-64 år). 
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Andel anställda per bransch(%) 

1111 Kvinnor [ _ J Män 

Tillverkning & utvinning , 
Vård & omsorg , 

Utbildning 
Handel ---i 

Företagstjä~;(e~ =--===:::;------' 
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Offentlig förvaltning & försvar - _ 7 
Kulturella & personliga tjänster -- -- I 

Transport & magasinering • _ _ J 
Hotell & restaurang - _--:] 

Fastighet ■ _I 
Information & kommunikation I : 

Energiförsörjning & miljöverksamhet L 
Finans & försäkring .J 

0 5 10 15 20 

Majoriteten av de sysselsatta på landsbygden arbetar i tätorter eller städer, vilket 

gör samspelet mellan stad och land viktigt. 24 

Näringsliv 
Området domineras av små och medelstora företag med ett fåtal riktigt stora 

arbetsgivare. Endast 2,2 procent av företagen har mer än 250 anställda, medan 

92 procent av företagen har mellan O och 9 anställda. Ideburen sektor glöms ofta 

bort i sammanhanget, men den är en stor arbetsgivare.25 

Områdets näringsliv präglas av såväl tradition som förnyelse. Nyetableringen av 

företag under de senaste åren har ökat, dock är den lägre i östra Skåne (I 0,2/1 000 

invånare) jämfört med i övriga riket (11,7/1 000 invånare).26 

Bland företagen i området representeras 16 procent av kvinnliga företagsledare. 27 

Medelåldern bland företagarna är hög (53 år) och 16 procent av företagarna idag är 

över 65 år.28 En majoritet av 1 100 tillfrågade företagare uppger att ett ägarbyte är 

svårt.29 

Kompetensförsörjning är en utmaning för näringslivet. År 2021 uppgav 33 procent 

av företagarna att det är svårt att finna lämplig arbetskraft.30 Gymnasie- och 

högskoleutbildningar med låg relevans för näringslivet är en av förklaringarna, låga 

24 Christian Lindell, Region Skåne. 
25 SCB. 
26 Ekonomifakta, 2020. 
27 Företagarfakta 2020, Företagarna. 
28 Företagarfakta 2020, Företagarna. 
29 Företagarna. Agar- och generationsskifte i svenskaföretag - överlåtelse eller avslut? 2017. 
30 Småföretagarbarometern Skåne län 2021. 
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utbildningsnivåer en annan.31 Det finns dock troligen en mängd icke-validerad 

kompetens bland till exempel utrikesfödda. 

Utmaningen med elförsörjningen i Skåne skapar risker för kapacitetsbrist, vilket 

påverkar företagens tillväxtmöjligheter. 

Kultur och fritid 
Östra Skåne präglas av ett rikt föreningsliv och omfattar 3 537 ideella föreningar, 

enligt en kartläggning från 2015 av nätverket Ide buren sektor Skåne. Ser man till 

samtliga juridiska personer inom ideburen verksamhet uppgår antalet till 5 616, och 

där ingår bland annat stiftelser, kooperativ, ekonomiska föreningar och 

bostadsrättsföreningar. Sedan undersökningen genomfördes beräknas sektorn ha 

växt ytterligare med cirka 16 procent.32 Områdets 601 idrottsföreningar är viktiga 

på flera sätt. De bidrar inte bara till ökad folkhälsa, utan erbjuder också viktiga 

mötesplatser som skapar gemenskap och känsla av delaktighet. 

I samtliga SWOT-analyser framkommer upplevelsen av att föreningarna har en stor 

utmaning när det gäller långsiktig föryngring, något som på sikt riskerar att minska 

engagemangsni vån. 

Efterfrågan på lokala mötesplatser är stor i hela östra Skåne. I områdets större 

tätorter finns det något slags kulturhus med bibliotek och lokaler för verksamheter. 

Sådana lokaler saknas dock ofta på mindre orter och på landsbygden. I SWOT

analyserna framkommer att det finns en särskild efterfrågan på mötesplatser för 

barn och ungdomar, främst utanför tätorterna. 

Kulturlivet har en stor mångfald. Det finns en uppsjö av både större och mindre 

konsthallar och gallerier där det arrangeras välbesökta konstrundor. Området har 

även många besöksmål och museer, en del mycket unika och specifika. 

Scen- och teaterlokalerna är av många olika slag, från två av Sveriges äldsta och 

vackraste teatrar i Kristianstad och Ystad till moderna, topputrustade och 

tillgänglighetsanpassade scener på Kulturhuset i Hässleholm. I Ystad återfinns 

Skandinaviens största filmstudio. 

Östra Skåne erbjuder också en kreativ och lockande matscen med många lokala 

hantverksprodukter till både förtäring och försäljning. Det finns mängder av 

gårdsbutiker, cafäer och restauranger, och producenterna går ofta samman för att 

arrangera välbesökta evenemang, såsom matmarknader och matrundor. 

Uppskattade REKO-ringar erbjuder möten mellan producent och konsument. 

Rekreationsmöjligheterna är stora, till exempel i form av leder som Skåneleden och 

olika cykelleder. Tillgången till naturupplevelser är god. 

31 Svenskt Näringsliv. Företagen hittar inte rätt arbetskraft . 2018. 
32 natverket.org 

19(54) 



Skåneleden samt befintliga och planerade cykelleder, 2021 

Livskvalitet 

Skåneleden 

Befintliga cykelleder 

Planerade cykelleder 

Källa: Region Skåne 

I SWOT-analyserna framkommer många positiva anledningar till att man har valt 

att bosätta sig i östra Skåne. Återkommande över hela det geografiska området är 

variationen av boendetyper, närheten till både natur- och kulturmiljöer och större 

städer, det rika föreningslivet, det kulturella kapitalet, lugnet, sammanhållningen 

och maten. 

Vad gäller svagheter för området finns det också några återkommande synpunkter: 

bristen på lokaler och mötesplatser, en otillräcklig infrastruktur på landsbygden, 

ojämn utbildningsnivå, ett minskat allemansvett med mer nedskräpning i naturen 

och ökad polarisering. 

Invånarna i östra Skåne lever och verkar i viss mån åtskilda från varandra beroende 

av utbildning, inkomstgrupp, ålder och etnicitet. I SWOT-analyserna går det att 

spåra en frustration över den potential som går till spillo och det främlingskap och 

den fientlighet som följer av segregationen. 

3.3 Behov och utvecklingsmöjligheter 
I analyserna av det flertalet SWOT33 som genomförts och i en sammanvägning 

med omvärldsanalyser34
, intressentdialoger35 samt övriga planer och strategier36 för 

området, framträder ett antal behov och utvecklingsområden. 

33 Bilaga 2. SWOT-analyser. 
34 Bilaga 7. Omvärldsanalyser. 
35 Bilaga 6. Intressentdialoger och förankring. 
36 Bilaga 9. Andra strategier och planer. 
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Platsattraktivitet och engagemang 
Östra Skåne präglas av flerkärnighet i form av många små och större levande 

tätorter. Närheten mellan staden och landsbygden är både en styrka och ett hot, där 

en möjlighet ligger i landsbygdens förmåga att attrahera boende och besökare. 

Geografiska avstånd förutspås ha allt mindre betydelse efter pandemin, där ökat 

nyttjande av digital teknik skapat möjligheter för boende och nya inflyttare som har 

jobbet lite längre bort.37 Detta förstärks av det nya flyttmönstret från storstaden till 

landsbygden, eftersom östra Skåne kan erbjuda närhet och lugn samtidigt som det 

finns identifierade behov av utveckling av service, fiber samt nätverk för 

samskapande och innovation. 38 

Samtidigt finns en utmaning i demografin, eftersom andelen äldre ökar. Att behålla 

och locka yngre är viktigt för såväl områdets utveckling som dess skattekraft. 

Besöksnäringen belyser att "att uppleva det lilla", i form av småskalighet och 

autenticitet, har ökat under pandemin. Detta är en styrka området har, och en 

utveckling av detta ökar attraktiviteten för besökare. Naturen nämns som en 

tillgång i alla analyser. Variationen av naturtyper i kombination med närheten till 

storstäder är unik och en potentiell möjlighet för både besöksnäringen och 

inflyttningen. Samtidigt uttrycks en oro för att attraktiva platser kan överutnyttjas, 

varför en utveckling av exempelvis hållbara naturupplevelser kräver ökad kunskap 

och nya produkter och tjänster. 

Utifrån forskning från Högskolan Kristianstad39
, upplevs en plats som attraktiv om 

samskapandet av värden är hög. Attraktivitet är nära kopplat till engagemang, och 

arbetet med båda ses som en viktig förutsättning för områdets utveckling. 

Engagemanget från enskilda eldsjälar, föreningar och företagare är en styrka som 

ger området en familjär karaktär. I samtliga SWOT:ar nämns ett rikt föreningsliv 

som en av styrkorna, eftersom det skapar en aktiv bykänsla. Samtidigt finns en oro 

för förmågan att behålla invånarnas engagemang. Att stödja aktiva byar som vill 

utveckla sin lokala plats är en förutsättning för ett starkt östra Skåne. Detta stöds 

även av målen i den regionala utvecklingsstrategin för Skåne.40 

ldekraft och innovationer 
Stor idekraft hos alla åldrar är något som framhålls som en styrka i östra Skåne. 

Med viktiga stödfunktioner, exempelvis Krinova Incubator & Science Park och 

Innovationscenter för landsbygden, finns goda förutsättningar för ökad innovation, 

vilket också är utpekat som en förutsättning för tillväxt i Skåne.41 SWOT-

37 Bilaga 7. Omvärldsanalyser. Kairos Future. Omvärldsanalysför Leader Sverige. 
38 Bilaga 7. Omvärldsanalyser. Therese Bengard. Hela Sverige ska leva. 
39 Bilaga 7. Omvärldsanalyser. Lisa Källström, Högskolan Kristianstad. 
40 Region Skåne. Regional utvecklingsstrategi - Det öppna Skåne 2030. 
41 Region Skåne. Regional utvecklingsstrategi- Det öppna Skåne 2030 och Skånes 
innovationsstrategiför hållbar tillväxt. 
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analyserna visar även på en hunger efter detta, samtidigt som kunskapen kring hur 

man arbetar innovationsfrämjande bedöms som låg. 

Merparten av företagen är fåmansföretag, vilket uttrycks ha gett dem en "förmåga 

att klara sig själva", samtidigt som det finns en potential i ökad samverkan och 

tillväxt som grund för fler arbetstillfällen. Utifrån forskningsresultatet att de flesta 

företagare hämtar nya ideer inom det egna företaget eller via andra företag, är 

samverkan och samarbeten viktiga för områdets idekraft och innovationsförmåga.42 

Detta har också företagarna uttryckt i SWOT-arbetet. 

Idekraft och innovation skapas även inom den ideburna och ideella sektorn och 

genom korskopplingar mellan det offentliga, det privata och det ideella. I 

analyserna ses behov av att hitta nya vägar för samskapande mellan dessa. Detta 

knyter även an till Smart Villages43 , där platsspecifika förutsättningar och behov 

kopplas ihop med teknik, människor och ideer.44 Även för miljö- och klimatfrågor 

finns behov av samverkan för idekraft och innovation. 

Tillväxt och sysselsättning 
Med en bas i små och medelstora företag har östra Skåne ett starkt näringsliv som 

visat sig klara lågkonjunkturer bättre än exempelvis Malmöområdet.45 Samtidigt 

som det finns tradition och historia, vittnar företagen om att 

kompetensförsörjningen utgör ett hinder för tillväxt, då behovet av högre 

kompetens eller spetskompetens ökar hos vissa företag.46 För ungdomar innebär en 

lägre utbildningsnivå sämre konkurrenskraft på arbetsmarknaden. 

Området präglas fortfarande av sin historia i de gröna näringarna och industrin, 

men behöver hänga med i den omvandling som pågår till att omfatta fler 

tjänsteföretag.47 Kompetensutveckling och kompetensutbyten mellan företag, 

organisationer och akademi ses som viktiga faktorer för detta. 

I hela östra Skåne finns en växande besöksnäring och det senaste årets pandemi har 

varit till områdets fördel. Det beror på att området erbjuder stora möjligheter till 

rekreation och naturupplevelser, vilket har efterfrågats under pandemin. 

Besöksnäringen har haft, och bedöms fortsätta ha, betydelse för den lokala 

ekonomin och sysselsättningen. Inte minst för de unga, eftersom besöksnäringen 

erbjuder viktiga jobb. Trendspaning säger dessutom att upplevelser blir allt 

viktigare för ekonomin.48 

42 Bilaga 7. Omvärldsanalyser. Lina Bjerke, Jönköping International Business School. 
43 ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024 _ sv 
44 landsbygdsnatverket.se/inspiration/smartalandsbygder 
45 Bilaga 7. Omvärldsanalyser. Christian Lindell, strateg Region Skåne. 
46 Bilaga 7. Omvärldsanalyser. Kairos Future. Tillgång till kompetens avgör allt mer. 
47 Bilaga 7. Omvärldsanalyser. Christian Lindell, strateg Region Skåne. 
48 Bilaga 7. Omvärldsanalyser. Kairos Future. Upplevelser allt viktigare för ekonomin. 
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I och med närheten mellan tillväxtkärnor, i östra Skåne och i Skåne som helhet, 

bedöms det finnas stor potential i utbytet mellan stad och land. Det glöms ofta bort 

att ta utgångspunkt i landsbygdens erbjudanden till staden.49 De små och 

medelstora företagen inom de olika branscher som finns representerade på östra 

Skånes landsbygd, kan ges tillväxtmöjligheter genom kompetensutbyten, nya 

affärslösningar och mötesplatser för affärsrelationer. 

En god miljö och klimat 
Östra Skåne har flera goda förutsättningar för god miljö och klimat, såsom 

småskalighet, relativt väl utbyggd kollektivtrafik och närhet till viss service. 

Utmaningen för att verkligen få en hållbar utveckling är dock tillräckligt 

engagemang, egenansvar och beteendeförändringar. SWOT-analyserna visar på 

behov av kompetensutveckling, samverkan och innovation för att främja miljö- och 

klimatarbete. Normer och beteenden är viktiga delar för att gå från ord till handling 

för att skapa smarta lösningar, något även FN:s klimatpanel understryker.so 

Kairos Future pekar i sin omvärldsanalys på det växande intresset för naturen och 

de gröna näringarnas produktion av mat, förnybar energi, träråvara och drivmedel 

samt deras bidrag till ökad biologisk mångfald.st Med en stor andel gröna näringar 

och besöksnäringen som en växande bransch, finns också möjligheter för östra 

Skåne att vara en del av den trenden. 

Det finns dock oro för målkonflikter. Till exempel har en önskan om ökad turism 

identifierats och samtidigt finns en rädsla för överbelastning av områdets 

besöksmål. Därför är hållbar besöksförvaltning, med fokus på att bruka, njuta och 

bevara, ett viktigt utvecklingsområde. 

Leader Östra Skåne har alla förutsättningar för att bidra till det skånska 

miljömålsarbetet.s2 Ökad kunskap i kombination med lokala miljöinsatser är 

definierat som en möjlig väg för att nå dit. 

Stolthet och delaktighet 
Historien och kulturen är två viktiga särdrag för östra Skåne. Inom området finns 

spår från dinosauriernas tid sida vid sida med dagens moderna vardagsliv, vilket är 

både en styrka och en möjlighet. Det kulturella arvet är starkt och i området finns 

innovativa kulturella yttringar. 

Delar av östra Skåne har en stark geografisk identitet som är känd långt utanför 

områdets gränser. Invånarna kan lätt dela med sig av områdets styrkor. Stark 

identitet är dock inte nödvändigtvis lika med stolthet. Nya initiativ kvävs ibland av 

49 Region Skåne. Regional utvecklingsstrategi - Det öppna Skåne 2030. 
50 IPCC. Climate Change 2021: The Physical Science Basis. 
51 Bilaga 7. Omvärldsanalyser. Kairos Future. 
52 Länsstyrelsen Skåne. Remissversion: Regionalt åtgärdsprogramför miljömålen 2021-2025. 
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låg självkänsla och för lite mod att testa nya saker. Detta upplevs begränsa tankarna 

kring vad området kan erbjuda. 

Möjligheter finns att utifrån de identifierade styrkorna - geografisk identitet och 

stark bykänsla - skapa en ännu starkare vi-känsla som bidrar till att möta behovet 

av att inkludera fler. Detta skapar förutsättningar för att leverera värdeskapande 

insatser tillsammans. Att tro på och vara stolt över sin förmåga och sitt utbud är en 

förutsättning för framtidstro, livskvalitet och tillväxt. Detta ingår även i den 

regionala utvecklingsstrategins mål. 53 Att ha en god lokalkännedom bidrar till allas 

förmåga att vara stolt ambassadör för platsen där man bor. 

Östra Skåne har identifierat ett aktivt föreningsliv som en styrka. I mångt och 

mycket bär föreningslivet upp orters karaktär och utbud genom ideellt arbete, men 

också som arbetsgivare. Trenden att civilsamhället tar en större roll i 

samhällsutvecklingen och att nya samhällskontrakt skapas, ger möjligheter till 

utveckling som området vill ta vara på. 54 Utmaningen ligger i hotet om vikande 

intresse för att engagera sig ideellt samt utebliven föryngring av föreningslivet. Det 

bedöms finnas stor potential i att finna nya sätt att engagera sig och driva 

föreningslivet på, vilket kan öka känslan av delaktighet och faktiskt deltagande i 

området. 

SWOT-analysema visar på att det finns en efterfrågan och ett värde i utbytet 

mellan människor med olika bakgrund och över generationsgränser. Det finns även 

ett behov av fler inkluderande insatser för att öka stoltheten, delaktigheten och den 

upplevda tryggheten inom området. 

53 Region Skåne. Regional utvecklingsstrategi- Det öppna Skåne 2030. 
54 Kairos Future. Ornvärldsanalysför Leader Sverige. Punkt fyra: "Samhällskontrakt i 
omskrivning". 
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4 Mål, insatsområden och indikatorer 

Ökad plats

attraktivitet 

Platsutveckling, stolthet 

och delaktighet 

4.1 Vision 

VISION 
östra Skåne -

där människor och 

ideer skapar en levande 

landsbygd 

ÖVERGRIPANDE PRINCIPER 
Hall bar utveckling 

Likabehandling och icke-diskriminering 

Jämställdhet mellan kvinnor och män 

MAL 

' Ökad 
i Ökad tillväxt kunskap och 

Förhöjd 
och syssel- fler smarta 

idekraft 
sättning lösningar för 

bättre miljö 

och klimat 

INSATSOMRÅDEN 

Konkurrenskraft och kompetens 

Stärkt 

delaktighet 

och tillhörighet 

Grön transformation 

Östra Skåne - där människor och ideer skapar en levande landsbygd. 

I östra Skåne skapar möten mellan människor en grogrund för nya ideer och 

kreativa lösningar som är betydelsefulla för platsens attraktivitet och tillväxt. 

Tillsammans bidrar vi till en levande och hållbar landsbygd där alla hittar sin plats 

och där delaktigheten och stoltheten är stor. Ett hållbart samhälle nu och för 

kommande generationer. 

4.2 Mål 
Fem mål har formulerats, som tillsammans ska bidra till att uppnå visionen. Dessa 

bottnar i ett gediget förankringsarbete och invånarnas engagemang i workshoppar 

(se avsnitt 2). Identifierade behov och utvecklingsområden har bearbetats och 

prioriterats. Arbetet resulterade i följande mål för Leader Östra Skåne 2023-2027: 

1. Ökad platsattraktivitet 
2. Förhöjd idekraft 
3. Ökad tillväxt och sysselsättning 
4. Ökad kunskap och fler smarta lösningar för bättre miljö och klimat 
5. Stärkt delaktighet och tillhörighet 
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Målen är utformade kring de behov där leadermetodens styrka i 

gränsöverskridande samarbete kan komma till sin rätt. Ökat engagemang är ett 

behov som pekats ut i samtliga SWOT-analyser. Det är en förutsättning för 

förändring och går som en röd tråd genom samtliga mål. Målen är samordnade med 

andra utvecklingsplaner, och samverkan mellan de utvecklingsaktörer som står 

bakom dessa planer beskrivs i avsnitt 5.3. Ansvarsområden som tydligt innehas av 

andra aktörer har undvikits, till exempel kollektivtrafik, jordbruk och bostäder. 

Områden där det finns tydliga synergier och samordningseffekter har prioriterats. 

Mål 1: Ökad platsattraktivitet 
Målbild: Östra Skånes invånare skapar lokala värden tillsammans. Erbjudanden 

som närhet till utbud av aktiviteter, naturtillgångar och aktiva byar, säkerställer 

både livskvalitet för invånarna och inflyttning till området. De gör också området 

attraktivt att besöka. Östra Skåne lockar människor i alla åldrar och med olika 

bakgrund, vilket gör området till en levande och kreativ plats att leva på. 

Möter behoven: Att attrahera boende, besökare och inflyttare; att behålla och 

locka yngre; att bevara och utveckla platser; att mötas och samskapa samt hållbara 

naturupplevelser. 

Andra planer/strategier55 med åtgärder som bidrar till målet: Kommunala 

översiktsplaner, Regional handlingsplan för landsbygdsprogrammet och havs- och 

fiskeriprogrammet, Handlingsplan för Skånes friluftsliv, Tourism matters och 

Riksidrottsförbundets Strategi 2025. Den regionala utvecklingsstrategin har målet 

att stärka mångfalden av goda livsmiljöer, och målet att öka platsattraktiviteten 

stärker detta. Utifrån de platsspecifika behov som kan identifieras, kan EU:s ide om 

Smart Villages uppnås. 

Kan kopplas till följande mål i Europeiska jordbruks fonden för 

landsbygdsutveckling: Bidrar till det allmänna målet att förbättra den 

socioekonomiska strukturen i landsbygdsområden. Främjar tillväxt, social 

delaktighet och lokal utveckling i landsbygdsområden. 

Mål 2: Förhöjd idekraft 
Målbild: Fler samarbeten mellan företagare, inte minst inom de gröna och blåa 

näringarna samt besöksnäringen, skapar nya ideer och innovativa lösningar till 

hjälp för företagens utveckling och tillväxt. Genom samverkansytor och 

korskopplingar mellan branscher, akademin och organisationer, kan idekraften öka 

inom alla sektorer. 

Möter behoven: Stödfunktioner, nya vägar för samskapande, smarta lösningar, 

ökad tillväxt, byutveckling samt insatser för miljö och klimat. 

55 Bilaga 9. Andra strategier och planer. 
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Andra planer/strategier56 med åtgärder som bidrar till målet: EU Action for 

Smart Villages, Regional handlingsplan för landsbygdsprogrammet och havs- och 

fiskeriprogrammet, Skånsk skogsstrategi samt Skånes livsmedelsstrategi 2030 -

Smart mat. Fler innovationer bidrar till Skånes innovationsstrategi för hållbar 

tillväxt och dess mål att Skåne ska vara en globalt konkurrenskraftig ekonomi. 

Kan kopplas till följande mål i Europeiska jordbruksfo11de11 för 

landsbygdsutveckling: Bidrar till det särskilda målet att öka konkurrenskraften 

och marknadsorienteringen genom ett större fokus på forskning, teknik och 

digitalisering. Bidrar till det särskilda målet att locka och behålla unga 

jordbrukare och underlätta ajfärsutveckling i landsbygdsområden. Främjar 

sysselsättning, tillväxt och lokal utveckling i landsbygdsområden. 

Mål 3: Ökad tillväxt och sysselsättning 
Målbild: Östra Skåne har många konkurrenskraftiga företag med bred 

branschtillhörighet. Företagen hittar rätt kompetens när deras snabba tillväxt ökar 

sysselsättningen i området. Nya affärsrelationer, produkter och affärserbjudanden 

har gett de potentiella tillväxtbranscherna, såsom besöksnäringen och 

tjänsteföretagen, ett försprång till sina konkurrenter. Den ideburna och ideella 

sektorn är en viktig och stark aktör som bidrar till den ökade sysselsättningen. 

Samtidigt finns utbud och samarbeten för ökad kompetens hos enskilda individer. 

Möter behoven: Ökad utbildning och spetskompetens; kompetensförsörjning; 

ideutbyten mellan företag, organisationer och/eller akademin; synliggörande av 

verksamheter; koppling mellan stad och land; mötesplatser för affärsrelationer samt 

hållbar utveckling av besöksnäringen. 

Andra planer/strategier57 med åtgärder som bidrar till målet: Regional 

handlingsplan för landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet, 

kommunala översiktsplaner och planer med koppling till näringslivet, Tourism 

matters, Skånes innovationsstrategi för hållbar tillväxt samt Skånes 

livsmedelsstrategi 2030 - Smart mat. Östra Skåne har fortsatt bidragit till målet 

"Skåne ska vara en stark hållbar tillväxtmotor" från den regionala 

utvecklingsstrategin. 

Kan kopplas till följande mål i Europeiska jordbruksfonden för 

landsbygdsutveckling: Bidrar till det allmänna målet att förbättra den 

socioekonomiska strukturen i landsbygdsområden. Bidrar till det särskilda målet 

att öka konkurrenskraften och marknadsorienteringen genom ett större fokus på 

forskning, teknik och digitalisering. Bidrar till det särskilda målet att locka och 

behålla unga jordbrukare och underlätta ajfärsutveckling i landsbygdsområden. 

56 Bilaga 9. Andra strategier och planer. 
57 Bilaga 9. Andra strategier och planer. 
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Främjar sysselsättning, tillväxt, social delaktighet och lokal utveckling i 

landsbygdsområden. 

Mål 4: Ökad kunskap och fler smarta lösningar för bättre miljö 
och klimat 
Målbild: Genom ökad kunskap om den lokala miljön har östra Skånes invånare 

och aktörer, precis som FN:s klimatpanel önskat,58 transformerat sina beteenden 

och normer. Detta har skapat en bättre miljö, vilket är i linje med de nationella 

miljömålen. Fler smarta miljö- och klimatlösningar används inom alla sektorer. Att 

värna områdets naturtillgångar och använda dem med förnuft är självklart. 

Möter behoven: Att förändra normer och beteenden, ökad kunskap för att 

genomgå en omställning för att lokalt möta globala miljöfrågor, att tillvarata 

naturresurser samt hållbar livsmedelsproduktion och matkonsumtion. 

Andra planer/strategier59 med åtgärder som bidrar till målet: Regional 

handlingsplan för landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet, 

kommunala miljöprogram, Regionalt åtgärdsprogram för miljömålen 2021-2025, 

Agenda 2030, Skånsk skogsstrategi samt Miljöplan för Skånes Ess. En hållbar 

lokal produktion av tjänster och produkter har blivit en möjlighet för tillväxt och 

bidrar till målet "Skåne ska ha en god miljö och hållbar resursanvändning" från den 

regionala utvecklingsstrategin. 

Kan kopplas till följande mål i Europeiskajordbruksfondenfor 
landsbygdsutveckling: Bidrar till det allmänna målet att stödja miljövård och 

klimatåtgärder och bidrar till EU:s miljö- och klimatrelaterade mål. Bidrar till det 

särskilda målet att främja hållbar utveckling och effektiv förvaltning av 

naturresurser som vatten, mark och luft. Bidrar till det särskilda målet att bidra till 

att skydda den biologiska mångfalden, stärka ekosystemtjänster samt bevara 

livsmiljöer och landskap. Främjar sysselsättning, tillväxt, social delaktighet och 

lokal utveckling i landsbygdsområden. 

Mål 5: Stärkt delaktighet och tillhörighet 
Målbild: I östra Skåne finns en plats för alla, och invånarna är duktiga på att skapa 

en känsla av delaktighet genom sitt stora engagemang för området och dess 

tillgångar. Det rika föreningslivet har vuxit genom nya generationsöverskridande 

och inkluderande arbetssätt, vilket har stärkt dess redan viktiga samhällsuppdrag. 

Invånarna är stolta ambassadörer för området och de känner tillit och att de har 

inflytande. På så sätt har östra Skåne blivit starkare och mer demokratiskt. 

Möter behoven: Ökad integration och tillhörighetskänsla, att förnya 

föreningslivet, att öka det ideella engagemanget, att mötas och samskapa, 

58 IPCC. Climate Change 2021: The Physical Science Basis. 
59 Bilaga 9. Andra strategier och planer. 
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generationsöverskridande insatser, minskad polarisering/bättre balans samt social 

hållbarhet. 

Andra planer/strategier60 med åtgärder som bidrar till målet: Regional 

handlingsplan för landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet, 

kommunala integrationsplaner, den regionala kulturplanen, Riksidrottsförbundets 

strategi 2025 samt regeringens mål för ungdomspolitiken. Den regionala 

utvecklingsstrategins mål uttrycker "erbjuda framtidstro och livskvalitet" vilket 

detta mål bidrar till. 

Kan kopplas till feljande mål i Europeiska jordbruksfonden far 

landsbygdsutveckling: Bidrar till det allmänna målet att förbättra den 

socioekonomiska strukturen i landsbygdsområden. Främjar social tillväxt och 

lokal utveckling i landsbygdsområden. 

4.3 Insatsområden 
Insatsområdena är verktyg och beskriver de insatser som krävs för att uppnå målen. 

Samverkan och korskopplingar, förstudier, kompetensutveckling och 

metodöverföringar är givna inom alla insatsområden och en viktig del av 

leadermetoden. De identifierade insatsområdena ska, genom beviljade projekt, 

bidra till uppsatta mål och den vision om en levande landsbygd som Leader Östra 

Skåne strävar mot. 

Insatsområde 1: Platsutveckling, stolthet och delaktighet 
Platsens attraktionskraft avgörs av det tillgängliga utbudet och människorna som 

bor där. Stolta invånare med god lokalkännedom är de bästa ambassadörerna för 

området, och känslan av delaktighet är avgörande för trygghet, kreativitet och 

lokalt engagemang. I alla sektorers samskapande av värden skapas kraft att 

förändra och möjliggöra lokal utveckling. 

Inom insatsområdet ryms 

• utveckling och förädling av service och tjänster 

• utveckling av föreningar och föreningsliv 

• insatser för ökad mångfald av attraktiva livsmiljöer 

• identifiering av lokala behov och planer för användande av platsgivna 

resurser 

• utveckling av utbudet av natur-, kultur- och fritidsaktiviteter med fokus 

på upplevelser 

60 Bilaga 9. Andra strategier och planer. 
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• mötesplatser för delaktighet och gemensamhet 

• att synliggöra och marknadsföra området 

• generationsöverskridande utbyten 

• insatser för ökad social tillhörighet, delaktighet och stärkt demokrati 

• integrationsfrämjande insatser 

• identitetsstärkande insatser 

• nya samarbetsformer och plattformar för samverkan. 

Insatsområdet bidrar, direkt eller indirekt, till alla uppsatta mål genom en stärkt 

självbild och identitet hos områdets invånare. Med stolthet kommer kreativitet, 

trygghet och livskvalitet, vilket ger ett större engagemang. 

Insatsområde 2: Konkurrenskraft och kompetens 
Östra Skåne är rikt på små och medelstora företag som har en bred 

branschfördelning. Samtidigt är området inne i en strukturomvandling inom 

näringslivet: från en bas i lantbruket och industrin till en större andel tjänsteföretag. 

Det kräver ny kompetens, kompetensutveckling och ökad förmåga att ta fram nya 

innovationer. Kompetensförsörjning är en utmaning på grund av förekomsten av 

fel eller för låg utbildning, men potentiella utbyten av kompetens är en möjlighet. 

Inom insatsområdet ryms 

• kompetens- och företagsutveckling 

• synliggörande och utveckling av informella kompetenser och 

färdigheter 

• utveckling av småskalig och hållbar produktion 

• utveckling av hållbart företagande 

• produkt- och konceptutveckling 

• nätverk och möten för affärs- och ideutbyten 

• synliggörande och marknadsföring av tjänster och produkter. 

Insatsområdet bidrar till förhöjd idekraft och innovation, liksom tillväxt och 

sysselsättning genom utvecklingen av företag. En balans mellan kompetens och 

behov kan även bidra till stärkt delaktighet och tillhörighet. 
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Insatsområde 3: Grön transformation 
Vikten av miljö- och klimatarbetets betydelse för ett hållbart östra Skåne är allmänt 

känd. Däremot finns behov av att gå från ord till handling och att genom lokalt 

engagemang och kompetenshöjning säkerställa effekter som består. Detta benämns 

grön transfonnation. Agenda 2030 är tydlig med att de utmaningar som samhället 

står inför kräver sektorsövergripande samverkan, vilket är leadermetodens styrka. 

Inom insatsområdet ryms 

• kompetenshöjande insatser inom grön omställning 

• nya och utvecklade miljö- och klimatsmarta lösningar 

• att skapa och kanalisera miljöengagemang 

• grönare byar och gårdar 

• hållbar lokal produktion 

• insatser för ökad biologisk mångfald 

• friskare marker, vatten och hav 

• hållbart friluftsliv och hållbar besöksnäring 

• nätverk och möten för nya ideer. 

Insatsområdet bidrar till lösningar som är viktiga för en lokal hållbar utveckling 

och engagemang. Genom att hålla fokus på beteenden och handling, bidrar 

insatsområdet till såväl målet förhöjd idekraft som målet ökad tillväxt och 

sysselsättning samt fler klimatsmarta lösningar och ökat engagemang. 

4.4 Indikatorer och målvärden 
Indikatorer är ett verktyg för att mäta uppsatta mål i strategin. De ger alltså en bild 

av den utveckling som skett och ska visa på måluppfyllelse. Det finns tre nivåer av 

indikatorer: lokala, nationella och EU-indikatorer. 

De indikatorer som på bästa sätt kan visa framsteg mot strategins mål har valts ut 

och presenteras nedan. 

Indikatorer mål 1 - Ökad platsattraktivitet 
Valda indikatorer: Nya mötesplatser (N.05), nya fritids- och kulturverksamheter 

(N.06), nya nätverk och samarbeten (N.07), bevarade fritids- och kulturaktiviteter 

(L.13 ), bevarade mötesplatser (L.14 ), nya servicelösningar (L.16) samt nya 

besöksmål (L.50). 
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Mål ett har ett starkt fokus på insatser som utvecklar platsen. För att kunna mäta 

målet ökad platsattraktivitet, valdes de indikatorer ut som svarar mot det som 

speglar en sådan plats, till exempel tillgång till lokal service, kulturellt kapital och 

social tillhörighet. Insatser som bevarar eller skapar nya mötesplatser, kultur- och 

fritidsaktiviteter och besöksmål samt insatser för att utveckla föreningslivet och 

nya servicelösningar bidrar till ökat engagemang och attraktivitet. 

Indikatorer mål 2 - Förhöjd idekraft 
Valda indikatorer: Nya produkter (N.03); nya tjänster (N.04); nya metoder, 

arbetssätt eller processer (L.23) och organisationer i nya nätverk (L.30). 

Grundförutsättningen för skapandet av nya produkter och tjänster är idekraft. På 

samma sätt uppstår nya arbetssätt, metoder och processer utifrån ideer. Utbyte och 

samverkan med andra aktörer är gynnsamt för skapandet av innovationer. Genom 

att mäta valda indikatorer säkerställs att genomförda insatser bidragit till förhöjd 

idekraft i området. 

Indikatorer mål 3 - Ökad tillväxt och sysselsättning 
Valda indikatorer: Tillväxt och sysselsättning i landsbygdsområden (R.37), nya 

företag (N.01), utbildningstillfällen (L.07), företag som samarbetar (L.21) och 

företag som får stöd (L.22). 

De angivna indikatorerna är viktiga förutsättningar för måluppfyllelsen. Nya 

företag och ny sysselsättning bidrar automatiskt till målet, och genom att stödja 

företagsutveckling och skapa möjligheter för företag att samarbeta skapas 

förutsättningar för måluppfyllelse. Kompetensutveckling bidrar till både 

företagsutveckling och stärkt anställningsbarhet bland arbetstagarna. 

Indikatorer mål 4 - Ökad kunskap och fler smarta lösningar för 
bättre miljö och klimat 
Valda indikatorer: Miljö-/klimatrelaterad prestation genom investeringar i 

landsbygdsområden (R.27), utbildningstillfällen (L.07), organisationer som 

genomför insatser för minskad klimatpåverkan (L.36), nya lösningar på miljö-/ 

klimatproblem (L.38) samt restaurerade natur- och kulturmiljöer (L.46). 

För att kunna mäta om insatserna bidrar till målet används indikatorer som också 

bidrar till de globala målen i Agenda 2030. Nya lösningar krävs för minskad 

klimatpåverkan och genom utbildning kan ett engagemang och nya normer skapas. 

Nya lösningar kan kräva investeringar för den miljö-/klimatrelaterade prestationen, 

vilket denna indikator mäter och svarar mot. Antalet organisationer som genomför 

insatser för att minska klimatpåverkan avgör volymen och genomslaget av 

insatserna i området. En bättre miljö kan delvis uppnås genom att restaurera natur

och kulturmiljöer, något som även ger mervärde till det globala målet "ekosystem 

och biologisk mångfald". 

32(54) 



Indikatorer mål 5 - Stärkt delaktighet och tillhörighet 
Valda indikatorer: Utbildningstillfällen (L.07), projekt som drivs av unga (L.12), 

nya medlemmar i föreningar (L. 18), projektdeltagare som upplever ökad 

inkludering (L.33) och projektdeltagare som känner ökad framtidstro (L.34). 

Mål fem har ett starkt fokus på individen. Stärkt demokrati och tillhörighet syftar 

till att skapa trygga, inkluderande och demokratiska samhällen där allas lika värde 

respekteras och värnas. För att kunna mäta om insatserna bidrar till målet, används 

angivna indikatorer. Insatser som gör att projektdeltagare upplever en ökad 

inkludering och/eller känner en större framtidstro bidrar nämligen till detta mål, 

liksom utbildningsinsatser för att stärka individen. För att främja ungas inkludering 

och påverkansmöjligheter, uppmuntras projekt som drivs av unga. 
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Tabell: indikatorer 

Mål Insatsområde Kod Indikatornamn Definition Målvärde 

I. ÖKAD PLATS- Platsutveckling, N.05 Nya mötesplatser Antalet mötesplatser som skapats 
ATTRAKTIVITET stolthet och genom projektet och som bedöms 

delaktighet kunna bestå efter projektslut. En 
mötesplats kan vara fysisk i form av 

Grön en ny eller återställd lokal där olika 
transformation verksamheter kan äga rum. Till 

exempel hembygdsgårdar eller 
övriga samlingslokaler. En 
mötesplats kan också vara ett 
digitalt forum om det är begränsat 
till en tydligt avgränsad målgrupp 
och det finns sätt att interagera. Till 
exempel en facebook-grupp. 
Hemsidor eller bloggar räknas inte. 

N.06 Nya fritids- och Antalet fritids- och 
kulturverksamheter kulturverksamheter mötesplatser 

som skapats genom projektet och 
som bedöms kunna bestå efter 
projektslut. Till exempel kan detta 
inkludera ungdomsverksamheter, 
teatergrupper, idrottsföreningar och 
språkcafäer. Endast antalet olika 
verksamheter ska räknas. Man ska 
inte räkna in antalet träffar som de 
haft eller antalet deltagare som 
medverkat. 

N.07 Nya nätverk och Antalet nya och bestående nätverk 
samarbeten eller samarbeten som skapats 

genom projektet och som bedöms 
kunna bestå efter projektslut. För att 
räknas som nytt ska nätverket eller 
samarbetet inte ha funnits innan 
projektets mobilisering och uppstart 
för det syfte som det nu har. Det 
behöver ingå minst två aktörer för 
att räknas som ett nytt nätverk eller 
samarbete. Endast antalet nätverk 
ska ingå, inte antalet aktörer i de 
nätverken. 

L.13 Bevarade fritids- och Antal fritids- eller 
kulturaktiviteter kulturverksamheter som har 

vidareutvecklats och/eller hade 
upphört om inte projektet 
genomförts. Det är alltså inte 
antalet tillfällen som aktiviteterna 
genomförs eller antalet deltagare de 
har som ska räknas här. 

L.14 Bevarade mötesplatser Antal fysiska eller virtuella 
mötesplatser som skulle upphört 
existera om inte projektet 
genomförts. 

L.16 Nya servicelösningar Servicelösningarna ska vara nya på 
så sätt att man testar eller 
introducerar nya metoder för att 
uppnå förbättrad lokal service som 
kan utveckla en bygd. 

L.50 Nya besöksmål En fysisk plats som erbjuder en 
eller flera besöksanledningar och 
som tillkommit genom projektet. 
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Mål Insatsområde Kod Indikatornamn Definition Målvärde 

2. FÖRHÖJD Platsutveckling, N.03 Nya produkter Denna delas upp i 3 nivåer för att 
IDEKRAFT stolthet och kunna ta hänsyn till 

delaktighet innovationshöjd. D.v.s. är 
produkten/erna nya på den svenska 

Konkurrenskraft marknaden, på den lokala 
och kompetens marknaden (leaderområdet) eller 

endast för den enskilda 
Grön organisationen? 
transformation 

En fysisk produkt är en vara som 
man kan köpa och ta med hem, men 
konsumera senare. Till exempel 
olika matprodukter, souvenirer, 
kläder och möbler. 

En digital produkt är en vara som 
säljaren kan sälja ( eller erbjuda 
gratis) upprepat antal gånger utan 
att göra om varan på nytt. Till 
exempel nedladdningsbara filer som 
e-böcker och guider. Men det kan 
också inkludera olika mjukvaror 
och appar om kunden inte är 
beroende av prenumerationer för att 
kunna ta del av dem. 

N.04 Nya tjänster Denna delas upp i 3 nivåer för att 
kunna ta hänsyn till 
innovationshöjd. D.v.s. är 
tjänsten/erna nya på den 
svenska/lokala marknaden eller 
endast för den enskilda 
organisationen? 

En (fysisk) tjänst är något som man 
köper och konsumerar ihop istället 
för att ta med hem. Till exempel 
hårklippningar, guidade turer och 
upplevelser samt 
teaterföreställningar. 

En digital tjänst är en tjänst som 
säljaren behöver göra om och 
anpassa vid varje försäljning. Till 
exempel sociala media tjänster, 
webbdesign eller liknande. Hit 
räknas även olika streamingtjänster 
då kunden inte äger materialet utan 
endast har tillfällig tillgång genom 
någon form av prenumeration på 
säljarens villkor. 

L.23 Nya metoder, arbetssätt eller Nya sätt att arbeta i företag eller 
processer andra organisationer. Till exempel 

nya produktionsprocesser, nya 
logistiklösningar eller nya 
organisationsformer. 

L.30 Organisationer i nya nätverk Antal företag, föreningar eller andra 
organisationer som ingår i nya 
nätverk som uppkommit genom 
projektet. Nätverket bedöms vara 
bestående efter projektets slut. 
Antalet nätverk mäts istället genom 
den nationella indikatorn Nya 
nätverk och samarbeten. 
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Mål Insatsområde Kod lndikatornamn Definition Målvärde 

3. ÖKAD Konkurrenskraft R.37 Tillväxt och sysselsättning i Sysselsättningen ska ha skapats 
TILLVÄXT OCH och kompetens landsbygdsområden som senast vid projektslut. En 
SYSSELSÄ TINING heltidstjänst motsvarar 1720 timmar 

Grön per år och en halvtidstjänst 
transformation motsvarar 860 timmar per år. 

N.01 Nya företag Antal nya företag som skapats 
under projekttiden på grund av 
projektet. Med företag menar vi 
olika organisationsformer som till 
exempel enskild firma, AB och 
ekonomisk förening . 

L.07 Utbildningstillfällen Antal tillfällen som en utbildning 
hålls för deltagare. Det kan till 
exempel vara så att samma 
utbildning erbjuds vid flera 
tillfällen till olika grupper av 
personer, eller att samma grupp av 
deltagare ses vid flera tillfällen. I 
båda fallen är det en utbildning som 
innehåller flera utbildningstillfällen. 

L.21 Företag som samarbetar Antal företag som samarbetar i ett 
projekt för att uppnå gemensamma 
resultat. Till exempel en ny 
produkt. 

L.22 Företag som f'ar stöd Antal företag som tätt stöd genom 
projektet. Detta kan vara till 
exempel icke-ekonomiskt stöd 
genom rådgivning och utbildning. 

4. ÖKAD KUNSKAP Konkurrenskraft R.27 Miljö/klimatrelaterad Antal projekt som bidrar till mål 
OCH FLER och kompetens prestation genom rörande miljöhållbarhet samt 
SMARTA investeringar i begränsning av och anpassning till 
LÖSNINGAR FÖR Grön landsbygdsområden klimatförändringar i 
BÄTTRE MILJÖ transformation landsbvgdsområden 
OCH KLIMAT L.07 Utbildningstillfällen Antal tillfällen som en utbildning 

hålls för deltagare. Det kan till 
exempel vara så att samma 
utbildning erbjuds vid flera 
tillfällen till olika grupper av 
personer, eller att samma grupp av 
deltagare ses vid flera tillfällen. I 
båda fallen är det en utbildning som 
innehåller flera utbildningstillfällen. 

L.36 Organisationer som genomför Antal företag, föreningar eller andra 
insatser för minskad organisationer som inom ramen för 
klimatpåverkan projektet genomför insatser för 

minskad klimatpåverkan. Dessa 
insatser ska på ett påtagligt sätt 
bidra till uppfyllandet av de 
horisontella målen hållbar 
utveckling och/eller klimat och 
miliö. 

L.38 Nya lösningar på miljö-, En lösning på miljö- och 
klimatproblem klimatproblem kan till exempel 

vara att mobilisera eller skapa 
metoder för energieffektivisering, 
vatten- och avloppshantering, 
avfallshantering eller andra 
produktionsprocesser. 

L.46 Restaurerade natur- och Antal platser som genom projektet 
kulturmiljöer har återskapat och/eller bibehållit 

natur- och kulturvärden. 
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Mål Insatsområde Kod lndikatornamn Definition Målvärde 

5. STÄRKT Platsutveckling, Antal tillfällen som en utbildning 
DELAKTIGHET stolthet och hålls för deltagare. Det kan till 
OCH delaktighet exempel vara så att samma 
TILLHÖRIGHET utbildning erbjuds vid flera 

L.07 Utbildningstillfällen tillfällen till olika grupper av 
personer, eller att samma grupp av 
deltagare ses vid flera tillfällen. I 
båda fallen är det en utbildning som 
innehåller flera utbildningstillfällen. 
Detta innebär att 

L.12 Projekt som drivs av unga projektledaren/ledarna är personer 
under 25 år. 
Medlem är den som aktivt tagit 

L.18 Nya medlemmar i föreningar 
ställning till medlemskap genom att 
registrera sig i föreningen under 
projekttiden. 
Antal deltagare i projekt inom 

Projektdeltagare som 
integration och inkludering som 

L.33 
upplever ökad inkludering 

upplever en ökad inkludering i och 
förståelse för samhället vid 
projektslut. 
Andel projektdeltagare som vid 
projektslut känner ökad framtidstro 

L.34 
Projektdeltagare som känner i sin bygd. Detta kan vara att man 
ökad framtidstro känner att utvecklingen går år rätt 

håll, att man har större möjlighet att 
påverka etc. 



5 Genomförande 

5.1 Kommunikation 
Leader Östra Skånes kommunikationsinsatser ska stödja verksamhetens syfte att 

bedriva landsbygdsutveckling. Kommunikationen ska kännetecknas av tydlighet 

och transparens som uttrycks i positiv ton. Relevant information ska vara enkel att 

hitta och återkoppling ska ske snabbt. 

Kommunikationsmålen beskriver vad som ska uppnås och 

kommunikationsinsatserna utgör verktyg för att förverkliga strategins mål. En 

uppföijning av kommunikationen inkluderas i den årliga uppföljningen av 

verksamheten. 

Kommunikationsmål 
1. Aktörer söker projektstöd inom Leader Östra Skåne och bidrar till en 

hållbar och levande landsbygd genom att målen i strategin uppfylls. 
2. Projektägarna förstår och känner trygghet i projektprocessen. 
3. Styrelsen är trygg i sitt ambassadörskap och säker i sin beslutsprocess. 
4. Partners och intressenter känner delaktighet och är goda ambassadörer för 

Leader Östra Skåne. 
5. Allmänheten har kännedom om leadermetoden, de projekt och aktiviteter 

som genomförs och dess effekter samt EU:s roll i den lokala utvecklingen. 

Kommunikationsaktiviteter och kanaler 
En kommunikationsplan med målgruppsanalys upprättas inför programperiodens 

start och ska vara ett levande dokument som uppdateras efterhand. Planen 

beskriver kommunikationsmål, aktivitet, kanal, budskap, målgrupp, tidsperiod samt 

ansvarig för respektive aktivitet.61 

Leader Östra Skåne använder flera olika kanaler och medieval, eftersom en stor 

räckvidd eftersträvas. Webbplatsen, som är den huvudsakliga kanalen, ska vara 

aktuell, tydlig och användarvänlig. På webbplatsen finns bland annat information 

om stöd, vägledning och nyheter. Webbplatsen som kanal kompletteras med 

sociala medier, digitala nyhetsbrev och trycksaker. Dialog med projektägare sker 

via möten, e-post och telefon- eller videosamtal. 

Pressmeddelanden skickas ut vid händelser av nyhetsvärde. Samtliga projektägare 

ska uppmuntras att skapa egna kontakter med media och erbjuds stöd i form av 

lathundar, mallar, workshoppar eller utbildningar kring mediekontakt. 
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Olika insatser i olika faser 
Programperioden delas in i tre faser som till viss del är överlappande. 

lnförandefasen 

Under den första delen av införandefasen sker etablering genom beställning och 

implementering av IT-system, mjukvara och digital teknik; framtagning av grafisk 

profil med tillhörande mallar; upprättande av webbplats och kanaler i sociala 

medier och framtagande av en populärversion av strategin samt 

informationsmaterial, lathundar, profilprodukter och utbildningsmaterial för 

stödsökande och styrelseledamöter. 

Under den senare delen av införandefasen ligger fokus på att informera om 

stödmöjligheten och att mobilisera engagemang i samtliga målgrupper. Detta görs 

genom informationsmöten och pressträffar, nyhetsbrev och broschyrer. 

Samarbetspartners och vidareförmedlare involveras och informeras. 

Genomförandefasen 

Under genomförandefasen fortgår informationsspridningen om stödmöjligheten. I 

samtliga kanaler kommuniceras om verksamheten samt om projekten och dess 

arbete, erfarenheter, resultat och mervärden till alla målgrupper via till exempel 

projektarkiv, artiklar, nyhetsbrev, inlägg i sociala medier, projektfilmer, trycksaker 

samt egna evenemang och deltagande i andra aktörers evenemang. Parallellt 

erbjuds stödsökande och styrelseledamöter utbildningar, stödmaterial och 

erfarenhetsutbyte. 

Slutfasen 

Under slutfasen ligger fokus på att sprida erfarenheter, resultat och lärdomar 

genom till exempel en sammanfattande trycksak, en gala eller en hyllningsfilm. 

5.2 Urvalsprocess 
Leaderföreningen har en öppen och icke-diskriminerande urvalsprocess för att 

prioritera projekt. 

Urvalsförfarandet är utformat för att möjliggöra urval av de projekt som kan bidra 

till att uppfylla målen för strategin. Leaderföreningen prioriterar projekten med 
. . 

hjälp av lokalt utformade urvalskriterier. Ingen enskild sektor; privat, ideell eller 

offentlig har mer än 49% av rösterna. Efter prioriteringen fastställer 

Leaderföreningen stödbeloppet. Jordbruksverket gör slutkontroll av 

stödberättigande och fattar beslutet som skickas ut till sökande. 
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5.3 Samordning och samarbete med andra aktörer 
Ett stort antal utvecklingsaktörer har identifierats, både lokalt och regionalt, vilka 

har betydelse för Leader Östra Skånes arbete under 2023-2027.62 Strategins mål 

har även kopplats till andra planer och strategier för att uppnå synergier. 

Flera aktörer som företräder offentlig, privat och ideburen/ideell sektor har i 

intressentdialoger bidragit med viktig input till strategin och det kommande arbetet 

samt uttryckt en önskan om djupare samarbeten. All denna återkoppling kommer 

Leader Östra Skåne att ta vara på. 

Samverkan sker på olika nivåer. De mer framträdande aktörerna, som har strategier 

med flera beröringspunkter och närliggande mål, ingår i partnerskapet för Leader 

Östra Skåne. Utöver dessa finns intressenter att samarbeta med kring sakfrågor och 

i projekt. 

Löpande arbete för synergier och samordning med andra aktörer 

Samarbete med partners 

Prioritering av mål och insatsområden i denna strategi har gjorts med hänsyn till de 

insatser som ger synergieffekter med andra aktörers planer och strategier. För att 

bibehålla ambitionen med samordning avser Leader Östra Skåne att arbeta aktivt 

med sina partners. Två gånger om året kallas partnerskapet till möten för 

uppföljning, planering, kunskapsutbyte och omvärldsbevakning. Under detta 

samarbete hålls en kontinuerlig dialog, bland annat för att undvika 

dubbelfinansiering och att slussa projektideer till den aktör som är bäst lämpad. 

Aktörer som visat intresse för att ingå i detta partnerskap är: 

• Länsstyrelsen Skåne - har uppdrag att värna landsbygdsutveckling, 

miljöfrågor och fiske . 

• Region Skåne - har ansvar för den regionala utvecklingsstrategin och 

Skånes innovationsstrategi för hållbar tillväxt. 

• LRF Skåne och Hushållningssällskapet Skåne - aktörer med bas i de gröna 

näringarna. 

• Biosfärområdet Kristianstads Vattenrike (och Vombsjösänkan) -

modellområde inom hållbar utveckling med kompetens inom miljö och 

klimat. 

• Krinova Incubator & Science Park - aktör och stödfunktion inom 

innovation. 

• Högskolan Kristianstad - institution med forskning och kunskap. 

• Skånes Bygdegårdsdistrikt - organisation för många bygdegårdar som 

utgör mötesplatser på landsbygden. 

62 Bilaga 6. Intressentdialoger och förankring. 
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• Hela Sverige ska leva Skåne - driver opinion och påverkansarbete inom 

landsbygdsfrågor, vilket tydligt berör det lokala samhället inom Leaders 

område. 

• RF-SISU -viktig aktör kopplad till idrottsrörelsen, vilken är en stor 

målgrupp för Leaders insatser. 

• Samarbetskommitteerna Skåne Nordost och Sydöstra Skåne - samordnar 

strategiskt viktiga frågor för de tio kommunerna i östra Skåne. 

• Marint centrum - driver utvecklingsfrågor inom marina näringar och har 

kompetens rörande Hanöbuktens utmaningar. 

Samarbete med kommunerna 

Löpande avstämningar görs mellan Leader och kommunerna som ingår i området 

för att återkoppla och utvärdera samarbetet och dess effekter. Avstämning sker med 

varje kommun minst en gång per år. 

Utöver dessa avstämningar sker flera informella kontakter och samarbeten med 

kommunerna inom områden som näringsliv, kommunikation och EU-arbete. Därtill 

har kommunerna representanter i styrelsen. 

Samarbete med andra leaderområden 

Det finns ett etablerat och konstruktivt samarbete och erfarenhetsutbyte med 

närliggande leaderområden. Nätverksträffar och gemensamma aktiviteter fortsätter 

under perioden 2023-2027. 

Utöver dessa träffar sker samarbete och erfarenhetsutbyte med Lokal Utveckling 

Sverige (LUS), som är samordnare i dialogerna med Jordbruksverket, 

Näringsdepartementet och leaderområdena i Sverige samt med European Leader 

Association for Rural Development (ELARD) som underlättar nätverkande och 

samverkan transnationellt. 

Samarbete med intressenter 

Under intressentdialogerna har det framkommit tankar kring hur samarbeten, 

samordning och kunskapsutbyten kan ske mellan Leader Östra Skåne och andra 

aktörer.63 Följande beaktas i genomförandet av strategin: 

• Gemensamma mötesforum för utbyte av erfarenhet och ny kunskap på 

strategisk och mer operativ nivå. 

• Samverkan kring genomförande av aktiviteter som går i linje med olika 

aktörers strategier. 

• Omvärldsdagar med koppling till gemensamma utmaningar. 

63 Bilaga 6. Intressentdialoger och förankring. 
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Viktiga aktörer är föreningar och organisationer som verkar inom bland annat 

idrott, bygdeutveckling, näringsliv, kultur och natur i området. Denna samverkan 

sker bäst med en engagerad och lokalt förankrad styrelse och verksamhet. 

Intresse finns hos flera aktörer att fortsätta samarbeta, framför allt kring sakfrågor 

och i projekt. Exempel på sådana aktörer är Tillväxtverket med ansvar för 

Regionalfonden, ESF-rådet med ansvar för Socialfonden och Tourism in Skåne 

som är huvudaktör inom strategiskt arbete med besöksnäringen. 

5.4 Effekter 
Med effekter menas förändring på längre sikt, till skillnad från resultat som uppstår 

i anslutning till ett projekt och som sedan kan försvinna. 

Strategins fem mål beskriver en långsiktig utveckling och ger verksamheten dess 

riktning. Det är mål och insatsområden som kommuniceras till de boende och 

verksamma i Ieaderområdet. Dessa ska mobiliseras till projekt och aktiviteter som 

ger långsiktig landsbygdsutveckling och skapar samhällsnytta. 

Projekt är till sin natur tidsbegränsade. För att uppnå en landsbygdsutveckling som 

blir permanent krävs det därför att resultaten tas om hand och i bruk och att de 

implementeras i bestående verksamheter innan projektet avslutas. 

Förutsättningsskapande faktorer: 

Leadermetoden 

• Strategins mål 

• övergripande principer 

• Finansiering 

• Coachning/stöd 

~-L-E_A_o_E_R_P_R_o_J_E_K_T_~I ➔ l~--M-E_R_v_Ä_R_o_E_N __ ~ 
Förbättrat socialt kapital : tillit, 
kunskap, livskvalitet m.m. 

• Lokal styrning: nätverk, 
mötesplatser, planer m.m. 

Resultat: anläggningar, 
infrastruktur, produkter m.m. 

➔ 
STRUKTURELLA 

EFFEKTER 

• Arbetstillfällen 

• Företagande 

• Service 

• Befolkning 

• Besökare 

När projekt tar slut kan i många fall mervärden, såsom socialt kapital och 

förbättrad lokal styrning, uppstå. Resultat och mervärden är förutsättningsskapande 

för strukturella effekter som kan komma i nästa steg. Sådana effekter kan vara 

arbetstillfällen, befolkning, service, företagande eller besökare.64 

64 Slutrapport Lärande och innovation. Ett samarbetsprojekt mellan Lokalt ledd utveckling 
Halland, Leader Bohuskust och gränsbygd, Leader Linne Småland, Leader Västra Småland, 
Leader Sjuhärad och Högskolan i Halmstad. 

42(54) 



Leader Östra Skåne arbetar aktivt för att främja strukturella effekter i flera steg 

genom att ha: 

Effekttänk i ansökan och genomförande 
För att främja effekter och en bestående förändring bör varje projekt ha en 

genomtänkt ide för hur projektets resultat och lärande ska förvaltas samt fortsatt 

finansieras. Med ett frågebatteri som verktyg coachas sökande i att sätta effektmål, 

i att utforma en långsiktig plan för hur effekterna ska uppnås samt i hur den 

fortsatta verksamheten ska se ut när projektet tar slut. 

En effektlathund finns som stöd vid coachning inför ansökan. Den ger den sökande 

översiktlig kunskap om begreppen. 

Under genomförandet bistår leaderkontoret projektet med stöd för att projektplanen 

ska kunna följas och för att de satta effektmålen ska kunna nås. 

Effektkompetens 

Styrelse och personal genomgår en utbildning som omfattar teori om och verktyg 

för effekter och Leaders mervärden. Det är av vikt att ha gedigen kunskap och en 

gemensam bas för att kunna främja effekter och nå full potential. Personalen 

behöver stå starka i effekttänket för att kunna överföra kunskapen till projekten. 

Styrelsen behöver ha förståelse inför projekturvalet och för att kunna styra 

verksamheten i rätt riktning. Genom utbildningen är även projektens kontaktperson 

från styrelsen trygg i sin roll och kan se projektet med "effektglasögon" och 

återrapportera till styrelsen hur projektplanen följs. 

Effekt i urvalsprocessen 

I urvalet av projekt görs en bedömning utifrån kriterier som premierar långsiktighet 

och effekttänk. 

Utvärdering av effekter 

En halvtidsutvärdering och en slututvärdering ska genomföras. Den ska 

komplettera den årliga uppföljningen av indikatorer genom att undersöka effekter 

och mervärden. Projekten analyseras utifrån effekter (förväntade effekter i ansökan 

samt rapporterade effekter i slututbetalning). En enkät för självutvärdering för 

avslutade projekt i slutet av programperioden ger eri bild av effekter som uppstått 

efter projektets slut. Mer om detta i avsnitt 7: Uppföljning och utvärdering. 
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5.5 Hur främjar strategin innovation? 
En innovation kan vara en ny eller förbättrad produkt, en process eller tjänst som 

kommer till användning. En innovation kan också vara ett nytt sätt att använda 

något redan existerande eller ett nytt sätt att göra något på. 

Leader Östra Skånes insatsområden har valts med starkt fokus på delaktighet, ökad 

konkurrenskraft, kompetensutveckling och nya lösningar för klimatet. Dessa 

faktorer, i kombination med identifierade möjliga projektområden, stärker 

innovationsförmågan och idekraften i området. 

Genom att främja gränsöverskridande möten mellan företag, organisationer och 

den ideella och ideburna sektorn, skapas samverkansytor för uppkomna och ännu ej 

identifierade ideer. Nätverk och möten för affärs-, metod- och ideutbyten stöds 

inom insatsområdet "konkurrenskraft och kompetens", vilket kan bidra till 

företagarnas förmåga, kraft och möjlighet att skapa nya produkter och tjänster. 

Strategins insatsområden "platsutveckling, stolthet och delaktighet" och 

"konkurrenskraft och kompetens" stödjer aktiviteter som utveckling och förädling 

av produkter och tjänster, liksom konceptutveckling. Detta bidrar starkt till 

möjligheten att stärka innovationsförmågan. Därutöver finns möjligheten att stödja 

synliggörandet och marknadsföringen av tjänster och produkter, vilket kan ge 

möjligheter till nya marknadsföringskanaler och utveckling av ny informations

och kommunikationsteknik. 

Samtliga insatsområden stödjer kompetensutvecklingsinsatser, vilket kan bidra till 

såväl företagares som organisationers utvecklingsförmåga och idekraft. 

Samverkan mellan olika sektorer i samhället samt attraktiva platser där människor 

trivs och vill förbättra sin närmiljö tillsammans, är avgörande delar i 

innovationsförmågan. Detta kan innefatta såväl generationsöverskridande utbyten 

som integrationsfrämjande insatser, vilket kan leda till ett tryggt och mer kreativt 

lokalsamhälle där innovativa ideer både får plats och kan utvecklas. Insatsområdet 

"platsutveckling, stolthet och delaktighet" bidrar till detta. 

Östra Skåne står inför en stor utmaning i att klara långsiktig hållbarhet samtidigt 

som det finns en önskan om att växa, vilket kommer att kräva nya, innovativa 

lösningar. För att klara detta stödjer strategins insatsområden kunskapshöjande 

insatser kring och framtagandet av nya klimat- och miljösmarta lösningar. Som ett 

ytterligare stöd i att skapa hållbara verksamheter finns tidigare nämnda produkt

och konceptutvecklingsinsatser. Strategin ska användas för att stödja innovativa 

processer och möjligheten för individers ideer att utvecklas vidare. Genom stöd i 

ansökningsprocessen och riktade frågor kring hur projektet är nytänkande och 

innovativt ska Leader Östra Skåne bidra till ökad innovationshöjd i området. Här 

krävs en balans mellan krav och flexibilitet för att fånga nya ideer samtidigt som 

utrymme ska finnas för att testa dem. 

44(54) 



I möjligaste mån ska Leader Östra Skåne coacha och stötta projekt i att designa 

deras projektprocess utifrån innovationsloopen. Det innebär att projektet 

kontinuerligt ska pröva sin produkt eller process under resans gång och anpassa 

den utifrån feedback och utvärdering. 

Genom kompetensutveckling och samarbete med områdets innovationsarenor, ska 

förmågan att lotsa och stödja projekt till att bli innovativa, öka hos Leaders 

medarbetare och styrelse. För den sökande finns tillgång till en lathund och 

innovationscoachning. Ett brett partnerskap där kunskapen om 

innovationsfrämjande insatser är hög, säkerställer förmågan att välja ut och 

prioritera innovationshöjande projekt. Urvalskriterierna ska vara utformade för att 

styrelsen ska kunna premiera innovativa projekt. 

5.6 Övergripande principer 
Vid såväl framtagandet av strategin som genomförandet och uppföljningen av den, 

utgår Leader Östra Skåne från de tre övergripande principer som gäller inom EU, 

nämligen: 

• hållbar utveckling 

• likabehandling och icke-diskriminering 

• jämställdhet mellan kvinnor och män. 

Beaktanden vid framtagandet av strategin 

För att säkerställa att principerna beaktades vid framtagandet av strategin, 

säkerställde respektive leaderkontor att rätt kompetens om dessa fanns i både 

arbetsgrupper och skrivargrupper. Begreppsförklaringar och inhämtning av 

kunskap under framtagandet av strategin skedde via exempelvis Fördraget om 
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europeiska unionens funktionssätt65
, Agenda 203066

, Sveriges miljömål67
, 

diskrimineringslagen68 och Sveriges sexjämställdhetspolitiska delmål69
• 

Information, inbjudningar och dialoger erbjöds på olika sätt och i olika forum för 

att nå fler målgrupper och ge dem möjlighet att påverka den kommande strategin. 

Särskilt fokus lades på att engagera och samla in åsikter och tankar från ungdomar 

och unga vuxna. På grund av pandemin hölls de flesta möten digitalt, vilket 

sparade på resandet och miljön. Förmodligen deltog både fler målgrupper och fler 

personer i framtagandet av strategin just på grund av möjligheten att kunna delta 

digitalt. 

Bland de intressenter som kontaktades och rådfrågades vid framtagandet av 

strategin finns en rad organisationer som har sin profession inom någon av de 

övergripande principerna, till exempel Hållbar Utveckling Skåne, 

Naturskyddsföreningen och Jämställd Utveckling Skåne. 

Hållbarhetsperspektivet genomsyrar alla delar av strategiarbetet för området, vilket 

tydligt speglas i visionen, målen och insatsområdena. 

Beaktanden vid genomförandet av strategin 

Leader Östra Skånes vision, mål och insatsområden går i linje med målet för 

hållbar utveckling, där de tre dimensionerna - ekologisk, social och ekonomisk 

hållbarhet- sammanstrålar. Det åligger styrelse och leaderkontor att engagera alla 

inom verksamheten i detta arbete. 

Vid rekrytering och befordran av personal ska ansvariga aktivt undersöka och 

åtgärda riskerna för diskriminering.70 Vid rekrytering av ledamöter till styrelsen ska 

en jämn könsfördelning eftersträvas och en mångfald vad gäller ålder och bakgrund 

främjas. 

Det ska säkerställas att kompetens i hållbar utveckling, inkludering och 

jämställdhet återfinns i styrelsen och hos personal. 

De övergripande principerna ska vara integrerade i samtliga leaderprojekt. Frågor 

om hur projekten avser arbeta med de övergripande principerna ska 

uppmärksammas i projektansökan och tas i beaktning vid utformandet av villkor 

och urvalskriterier. Det ska finnas lättillgängligt stödmaterial för projektgrupperna, 

exempelvis checklistor för de tre principerna. 

65 eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cel lar:2bfl 40bf-a3 f8-4ab2-b5 06-

fd 7 l 826e6da6. 0006. 02/DOC _ 2&format=PD F 
66 globalamalen.se 
67 sverigesmiljomal.se/miljomalen 
68 <lo.se/om-diskriminering/vad-ar-diskriminering 
69 regeringen.se/regeringens-politik/jamstalldhet/mal-for-jamstalldhet 
70 do.se/framja-och-atgarda/arbetsgivarens-ansvar/rekrytering-och-befodran 
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Leaderkontoret ska anpassa information, förutsättningar, tider och metoder för att 

nå och engagera en bred grupp av människor. Aktiviteter som riktar sig till 

allmänheten ska beaktas utifrån ett hållbarhetsperspektiv där man tar hänsyn till 

exempelvis transporter, mat och dryck, varor och tjänster, avfall, jämställdhet, 

tillgänglighet och mångfald. Det åligger leaderkontoret att ta fram en policy för hur 

dessa områden ska beaktas. Information och kommunikation ska beaktas ur ett 

normkritiskt perspektiv och vara tillgänglig. Erfarenhet visar att vissa målgrupper, 

som till exempel unga och nyanlända/utlandsfödda, kan vara svårare att nå och att 

det krävs ett aktivt arbete för att engagera dessa. 

Beaktanden vid uppföljning av strategin 
Styrelsen och leaderkontoret ska årligen analysera och utvärdera verksamheten 

utifrån de övergripande principerna och det ska finnas möjlighet att revidera 

arbetssättet. Projektgrupperna ska i sina slutrapporter redogöra för hur de har 

arbetat med de övergripande principerna och redovisa samarbetspartners och 

deltagare i projekten utifrån kön och ålder. Leaderkontoret ska kontinuerligt följa 

upp vem som får projektstöd och vem som drar nytta av projekten. Vid 

återkommande uppföljningar blir det möjligt att genom olika insatser säkerställa en 

balanserad köns- och åldersfördelning. 

6 Organisation 

, 
' 

PARTNERSKAP LAG 

'-

( VALBEREDNING J 
/ 

---- STYRELSE r---.._ Beredningsgrupper Arbetsutskott (AU) 

'- / 

' 
VERKSAMHETSKONTOR 
med 3-3,5 tjänster 

'- / 

6.1 Partnerskapet och föreningen 
Som beskrivits i avsnitt 2: Strategins framtagning, startade arbetet med att ta fram 

en lokal utvecklingsstrategi för 2023-2027 i tre olika leaderområden. Skånes Ess, 

Leader LAG PH och LEADER Sydöstra Skåne är alla initiativtagare till 

framtagandet, och styrelserna har fattat slutligt beslut om den gemensamma 
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strategin och dess genomförande. I de tre styrelserna finns representanter och 

kopplingar till offentlig, privat och ideell sektor. 

Partnerskapet bakom strategins framtagning består, utöver de tre LAG, av 

utvecklingsaktörer inom det geografiska området. Dessa är de tio kommunerna i 

området, LRF Skåne, Hushållningssällskapet Skåne, Högskolan Kristianstad, 

Krinova Incubator & Science Park, EU-kontoret Skåne Nordost, Europa Direkt 

Sydskåne, Länsstyrelsen Skåne, Region Skåne, Biosfärområde Kristianstads 

Vattenrike, Hela Sverige ska leva Skåne, Skånes Bygdegårdsdistrikt och Skånes 

hembygdsförbund, RF-SISU Skåne, samarbetskommitteerna Skåne Nordost och 

Sydöstra Skåne samt Marint centrum. Genom dialogmöten har aktörerna med sina 

perspektiv bidragit till strategins innehåll och inriktning. Partnerskapet har 

specialkompetens i innovation, effekter, jämställdhet, miljöarbete, vattenfrågor, 

företagande och sociala frågor. 

Samordningseffekter och synergier för hållbar utveckling säkerställs genom ett 

operativt partnerskap under 2023-2027 (se avsnitt 5.3: Samarbete med andra 

aktörer). 

6.2 Föreningens styrelse 
Föreningens styrelse ska bestå av totalt 30 ledamöter med 21 ordinarie och 9 

suppleanter. Offentlig, ideell och privat sektor har vardera en tredjedel av platserna 

och sektorerna är jämnt fördelade mellan de tio kommunerna. Jämn 

könsfördelning, bred åldersfördelning och en tillsättning som i största möjliga mån 

speglar områdets befolkningsstruktur eftersträvas. 

För bred förankring ska ordförande och vice ordförande komma från olika sektorer 

och olika delar av det geografiska området. Styrelsen utser inom sig ett 

arbetsutskott, AU, bestående av ordförande och vice ordförande samt fyra övriga 

ledamöter med god geografisk spridning och representantskap från de tre 

sektorerna. 

Huvuduppgiften för styrelsen är att prioritera projekt som tillsammans ska uppnå 

utvecklingsstrategins syfte och mål. Styrelsen kompetensutvecklas kontinuerligt i 

såväl strategi och leaderarbete som landsbygdsfondens inriktning, för att 

säkerhetsställa god förståelse för uppgiften. 

Det är viktigt att ledamöter i styrelsen har rätt kompetens att, med strategin och 

leadermetodens principer som utgångspunkt, kunna fatta beslut om verksamheten 

och bedöma projektansökningar. I styrelsen finns kompetens inom insatsområdenas 

tematiska innehåll och inriktning samt om innovation, övergripande principer, 

utvärdering och långsiktiga effekter. 

Styrelsens sammansättning speglar området och bidrar till en god helhetssyn. 

Ledamöter och suppleanter är fördelade så att respektive sektor ( offentlig, privat 

och ideell) från respektive kommun har en ordinarie eller en suppleantplats. 
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Därutöver ska ett viktigt kriterium vid tillsättning av ledamöter i styrelsen vara 

personlig kompetens och ett starkt personligt intresse för lokal utveckling. 

Ledamöterna måste också kunna avsätta tid för att delta i styrelsearbetet. 

Den lokala förankringen för styrelsen är mycket viktig, eftersom området består av 

många kommuner. För att uppnå en god spridning av det aktiva arbetet i styrelsen 

och en lokal förankring, inrättas sex beredningsgrupper med fyra ledamöter ur 

styrelsen i varje grupp. Två beredningsgrupper bedömer, oberoende av varandra, 

ansökningar inför ett styrelsemöte. Bedömningen föredras sedan på styrelsemötet, 

där beslut om prioritering fattas . Inför nästa styrelsemöte arbetar två andra grupper. 

Genom roterande bedömningsgrupper engageras alla ledamöter kontinuerligt i 

arbetet. 

Till varje prioriterat projekt utses en kontaktperson från styrelsen som ger 

återkoppling av projektets status på styrelsemötena. 

Efter varje stämma utbildas nya ledamöter i leadermetoden och styrelsens uppgifter 

och ansvar. Stödmaterial tillhandahålles. 

Styrelsen ska 

• bedöma och prioritera projektansökningar utifrån fastställda kriterier under 

hela programperioden. 

• vara initiativtagare till det lokala utvecklingsarbetet och stimulera till att 

projektansökningar kommer in. 

• se till att Leader Östra Skånes strategi följs, att uppsatta mål uppnås och att 

strategin vid behov revideras. 

• ansvara för projekt som drivs av styrelsen. 

• ansvara för föreningen Leader Östra Skåne och verksamhetskontoret med 

personal. 

• delegera till arbetsutskott och verksamhetsledare enligt 

delegationsordningen. 

• vara ambassadörer för Leader Östra Skånes verksamhet och 

Ieadermetoden. 

Valberedningen 

För att säkerställa rätt kompetens i styrelsen är valberedningens roll särskilt viktig. 

Valberedningen nominerar ledamöter som tillsätts vid årsstämman. För att kunna 

föreslå personer som är nytänkande och har rätt kompetens, ska valberedningen ha 

god kännedom om strategin och vilka krav den ställer på styrelsen och dess arbete. 

Valberedningen inbjuds att delta som åhörare på styrelsemötena för att få konkret 

förståelse för uppdraget. 
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Valberedningen följer verksamheten kontinuerligt genom återkommande kontakt 

med verksamhetskontor och styrelse. Inför årsstämman ser valberedningen över 

styrelsens kompetens och lokala förankring för att sedan hitta rätt kompetenser 

genom områdets nätverk. 

Valberedningen ska representera området väl och ha en jämn köns- och 

åldersfördelning. Ledamöterna ska representera olika delar av det geografiska 

området och de tre sektorerna. Valberedningen ska utgöras av ett tillräckligt antal 

ledamöter för att ha en god förankring och god kännedom om området och dess 

utvecklingspotential. Ett tillräckligt antal är fem till sju personer. Föreningens 

stadgar styr dess sammansättning i övrigt. 

Valberedningen ges utbildning i leadermetodens sju principer, den lokala 

utvecklingsstrategin och vilka policies som styr verksamheten för att de ska ha 

kunskap om verksamhetens behov av kompetens inom styrelsen. 

6.3 Drift - den operativa verksamheten 
För att på ett effektivt sätt kunna arbeta med verksamheten och för att uppnå de 

mål som är beslutade i strategin, krävs tillräcklig kapacitet på verksamhetskontoret 

för det operativa arbetet. Nödvändig rollbesättning är verksamhetsledare med 

verksamhetsansvar, ekonomi- och budgetansvar samt personalansvar; ekonomisk 

kompetens för redovisning; projektcoach/handläggare och kommunikatör. För att 

behålla den lokala förankringen krävs att det finns två tjänstepersoner som arbetar 

coachande med idebärare - en som arbetar i den norra delen och en i den södra. 

Dessa kan även inneha en annan roll i verksamheten. 

Kunskap om gällande förordning, arbetsrätt, förvaltningsrätt och ekonomisk 

styrning och uppföljning ska finnas. 

Verksamhetskontoret ska vara centralt placerat och vid behov kompletteras med 

tillfälliga kontors- eller mötesplatser på andra platser i området. Erfarenhet av 

distansarbete under pandemin gör att arbetsplatsen inte längre måste vara knuten 

till områdets huvudkontor. Digitala möten och förbättrad teknik möjliggör 

placering av anställda på andra platser i området, varvid den lokala förankringen 

kan bibehållas genom lokal närvaro. 

En rimlig budget för ett leaderområde av denna storlek ska ge möjlighet till en 

bemanning på minst 3,5 tjänster, vilket krävs för att driva verksamheten på ett 

tillfredsställande sätt. 

I Skåne finns sedan den tidigare programperioden erfarenhet av samarbete mellan 

leaderområdena, framför allt när det gäller kommunikation och information. 

Lämpliga och möjliga tjänster som kan samordnas med andra leaderföreningar 

finns, förutom inom kommunikation, även inom affärsredovisning och 
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handläggning, vilket diskuteras mellan föreningarna. Detta beslutas efter eventuell 

prioritering av strategin. 

Genom att årligen upprätta en riskanalys med riskbedömning för en effektiv 

verksamhet, säkerställs och uppmärksammas om verksamhetskontoret har 

tillräcklig kapacitet och hur risker som finns i verksamheten ska hanteras. 

Förutom de rutin- och styrdokument som Jordbruksverket tillhandahåller för 

handläggning och beslut om projektstöd, upprättas interna styr- och 

policydokument i början av programperioden. Dessa är till exempel 

uppdragsbeskrivning för kontaktpersoner i styrelsen, personalhandbok inklusive 

arbetsmiljöpolicy, delegationsordning, IT-policy, resepolicy, miljöpolicy och 

jävsregler, vilka samtliga beslutas av styrelsen. 

7 Uppföljning och utvärdering 
Utvärdering och uppföljning görs dels för projektverksamheten, dels för 

verksamheten (driften) i sin helhet. 

Varje projekt har en egen uppföljning och utvärdering. Vid ansökan om utbetalning 

och vid slutansökan samlas resultaten av indikatorerna och fritextsvaren för att 

effekter och mervärden ska kunna beskrivas. I möjligaste mån ska projekten ha 

uppgett nollvärde i projektplanen för att vilken förändring som uppnåtts ska kunna 

mätas. Uppföljningen och utvärderingen av driften avser att visa om arbetssätt, 

metoder och urvalskriterier är ändamålsenliga för att uppnå strategins mål och 

vision. 

JANUARI 

nnr 
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7.1 Årlig uppföljning 
Årligen framtas en resultatrapport, en projektrapport och en årsberättelse samt en 

årsrapport. 

Resultatrapporten framtas i november och är en lägesrapport med 

indikatoruppföljning utifrån projektverksamheten. Den är även en beskrivning av 

eventuella händelser som kan ha påverkat resultaten. Resultatrapporten ligger 

sedan till grund för en projektrapport som ska vara klar till årsstämman och 

innehålla en beskrivning av samtliga projekt, dess aktiviteter och resultat. 

För driften ska den årliga uppföljningen inför årsberättelsen ge en helhetsbild av 

verksamheten och dess ändamålsenlighet. Den omfattar exempelvis: 

• antal projekt samt fördelning per insatsområde och geografi 

• samlad uppfyllelse av strategins mål samt övergripande principer 

• genomförda aktiviteter och dess utfall, inklusive kommunikationsinsatser 

• utbildningsinsatser 

• ekonomisk uppföljning. 

7.2 Lärande 
Styrelse och personal ska analysera de resultat som framkommer av 

uppföljningarna och genomföra nödvändiga revideringar för att förbättra 

verksamheten och arbetsmetoderna. Möjlighet till fördjupning finns exempelvis 

under årliga strategidagar eller vid styrelsens ordinarie möten. 

En metod för att se om ett projekt levererar i enlighet med det styrelsen fattat beslut 

om och det som utlovats i ansökan om stöd, är att jämföra de resultat och effekter 

projektet angett i ansökan med dem som anges i slutrapporten. Med den metoden 

kan urvalsförfarandet efterhand förfinas. 

Samtliga ledamöter och personal ska genomgå utbildningar som stärker 

kompetensen i bland annat effekter, innovation och övergripande principer. 

Representanter för Leader Östra Skåne deltar också i lärande- och 

utvecklingsaktiviteter som Jordbruksverket anordnar. 

7 .3 Utvärderingar 
Den löpande uppföljningen visar vad som har hänt. I utvärderingarna ska vi utröna 

orsakssamband samt undersöka effekter. Verksamheten utvärderas övergripande 

vad gäller arbetsmetoder och måluppfyllelse. 

Större utvärderingar genomförs vid halvtid och vid programperiodens slut, 

eftersom det då finns tillräckliga resultat att undersöka. Halvtidsutvärderingen 
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innebär möjligheter till lärande och anpassning under verksamhetsperioden samt 

revidering av strategin utifrån avvikande måluppfyllelse. För att säkerställa 

objektivitet görs en sådan utvärdering med fördel externt. 

Effekter och övergripande principer utvärderas genom en enkät till avslutade 

projekt. Även om självskattning inte är objektivt, kan den samlade bilden ge en 

uppfattning om bestående strukturella förändringar och mervärden, exempelvis: 

a) Sociala mervärden: tillit, kunskap, trivsel, trygghet, livskvalitet, 

förändringsanda, samarbete, mångfald, kultur, attraktivitet etc. 

b) Demokratiska mervärden: stärkt lokal delaktighet och styrning, kunskap, 

kompetens, information, nätverk, mötesplatser etc. 

c) Fysiska mervärden: infrastruktur, produkter, fritids- och 

friluftsanläggningar, leder, byggnader etc. 71 

Enkäten innehåller också en självskattning om huruvida projektet bidragit till 

Leader Östra Skånes fem mål. 

Kvalitativa intervjustudier, för att exempelvis fånga upp hur projektverksamhet 

bidragit till innovation och övergripande principer, genomförs för att komplettera 

bilden av Leaders bidrag till strukturella förändringar. 

7.4 Nationella aktiviteter, utbildningar och 
erfarenhetsutbyten 
Jordbruksverket ansvarar för att genomföra nationella uppföljningar, analyser och 

utvärderingar som Leader Östra Skåne deltar i. 

Vidare deltar Leader Östra Skåne i de utbildningar och erfarenhetsutbyten som ges 

av Jordbruksverket, Landsbygdsnätverket, Lokal Utveckling Sverige och ELARD. 

71 Utgår från Effektenkät, framtagen 2021-03-05 av Mats Holmquist, Högskolan i Halmstad och 
Jörgen Johansson, Förvaltningshögskolan Göteborgs universitet med synpunkter från bland 
andra Leader Sjuhärad. 
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LEADER 
ÖSTRA SKÅNE 

*** * * * * * * *•* 
Medfinansieras av 

Europeiska un ionen 

Förslag arvoden för styrelse, valberedning och 

internrevisor 2022 

Årsarvode ordinarie och vice 

Styrelsens ordförande 

Styrelsens vice ordföranden 

15 000 kr 

5 000 kr 

Detta arvode avser det arbete som presidiet utför i enlighet med arbetsordningen. Det avser också 

deltagandet i möten för presidiet och med leaderkontorets personal, samt andra möten där ledamöter i 

presidiet representerar Leader Östra Skåne. Vid styrelsemöten och andra uppdrag som ledamot i styrelsens 

utgår dessutom arvode enligt nedanstående mötesarvode för styrelsen. 

Mötesarvode, körersättning styrelseledamöter 

Till styrelseledamot såväl offentlig, privat som ideell föreslås utgå ett arvode om 220 kr/h för deltagande på 

styrelsemöten, utbildning för styrelsen samt eventuella möten, konferenser och nätverksträffar där 

ledamoten representerar Leader Östra Skåne. För att en ledamot ska vara berättigat arvode för 

representation av Leader Östra Skåne ska det godkännas av ordförande eller verksamhetsledare. 

Utser styrelsen en arbetsgrupp, beredningsgrupp eller liknande utgår samma timarvode som för styrelsen. 

Milersättning för resor till/från styrelsemöten ersätts med 30 kr/mil. 

Mötesarvode, körersättning Valberedning 

Till ledamöterna i valberedningen såväl offentlig, privat som ideell föreslås utgå ett arvode om 220 kr/h när 

valberedningen sammanträder. Arvode utgår för varje påbörjad halvtimme. Arvode och ersättningar för 

offentliga ledamöter faktureras av respektive kommun. 

Arvodering om 220 kr/h utgår också i samband med föreningsstämmor. 

Milersättning för resor till/från valberedningsmöten ersätts med 30 kr/mil. 

Arvode, internrevisor 

För internrevisorn föreslås utgå ett fast årsarvode på 1 500 kronor/år. 

Milersättning för resor till/från styrelsemöten ersätts med 30 kr/mil. 
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Stadgar för LEADER Östra Skåne UTKAST 7.0 2022-09-06 1 av 6 

Stadgar för Leader Östra Skåne, 802540-4321 

§ 1. Föreningens namn 

Föreningens namn är Leader Östra Skåne. 

§ 2. Föreningens ändamål 

Föreningen är en ideell förening vars ändamål är att genom lokal utveckling utifrån 

leadermetoden, bedriva allmännyttig verksamhet i enlighet med den lokala 

utvecklingsstrategin för att bidra till landsbygdens utveckling inom det geografiska området. 

Leaderföreningen ska ansvara för förvaltningen av leaderområdets verksamhet samt 

godkända utvecklingsstrategi. 

§ 3. Föreningens verksamhetsområde 

Föreningens verksamhetsområde omfattar de tio kommunerna Bromölla, Hässleholm, 

Kristianstad, Osby, Perstorp, Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla, Ystad och Östra Göinge. 

§ 4. Föreningens säte 

Föreningen har sitt säte i Kristianstad. Stämman kan, efter beslut av föreningens styrelse, 

hållas på annan plats inom det geografiska området. 

§ 5. Medlemskap 

Medlem kan vara myndig juridisk och/eller enskild person verksam inom området, som har 

en vilja att bidra till att främja föreningens mål samt i övrigt följa föreningens stadgar och 

stadgeenligt fattade beslut. 

Ansökan om medlemskap ska ske skriftligen och godkännas av styrelsen. 

Medlem äger yttrande-, förslags- och rösträtt, enligt§ 11, vid föreningens årsstämma. 
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Stadgar för LEADER Östra Skåne UTKAST 7.0 2022-09-06 2 av 6 

§ 6. Medlemsavgift 

Medlemsavgiften fastställs av föreningsstämman efter förslag från föreningens styrelse. 

Medlem är skyldig att årligen erlägga medlemsavgift för kalenderår. 

Offentlig medfinansiär är automatiskt medlem i föreningen. 

§ 7. Uppsägning av medlemskap 

Medlem har rätt att när som helst utträda ur föreningen. Begäran om utträde ska ske 

skriftligen till föreningens styrelse. Eventuellt redan erlagd medlemsavgift återbetalas ej vid 

utträde. 

Medlem som inte erlagt fastställd medlemsavgift efter avisering och en påminnelse, i 

enlighet med § 6, anses ha utträtt ur föreningen. 

§ 8. Uteslutning 

Medlem som uppenbart bryter mot föreningens stadgar, inte följer i behörig ordning fattade 

beslut eller som i övrigt motarbetar föreningens intressen eller ändamål, får uteslutas av 

föreningens styrelse. 

Den som utesluts förlorar omedelbart sin rätt att delta i överläggningar och beslut om 

föreningens angelägenheter. 

Medlem som uteslutits äger rätten att ta upp sitt ärende kring uteslutning på 

föreningsstämman om detta anmälts till styrelsen senast 3 månader efter att besked om 

uteslutning meddelats medlemmen. 

§ 9. Föreningsstämma 

Ordinarie föreningsstämma ska hållas årligen före utgången av april månad på tid och plats 

som styrelsen bestämmer. 

Kallelse till ordinarie föreningsstämma ska ske per post eller e-post tidigast fyra och senast 

två veckor före stämman, samt aviseras på föreningens hemsida. Dagordning och övriga 

handlingar ska bifogas kallelsen. 

Vid ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden förekomma: 
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1. Mötets öppnande 

2. Val av ordförande och anmälan av sekreterare för föreningsstämman 

3. Fastställande av närvaroförteckning och röstlängd 

4. Val av två justerare, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera protokollet 

5. Fråga om stämman utlysts i behörig ordning 

6. Anmälan av ärenden att ta upp under punkten Övriga frågor 

7. Fastställande av dagordning 

8. Styrelsens årsredovisning: a) Verksamhetsberättelse & b) ekonomisk redovisning 

9. Revisorernas berättelse 

10. Beslut om fastställande av balans- och resultaträkning 

11. Beslut om ansvarsfrihet för föreningens styrelse 

12. Beslut om medlemsavgift 

13. Beslut om arvoden och ersättningar till styrelse, revisorer och valberedning 

14. Val av ordförande 

15. Val av ordinarie styrelseledamöter och ersättare 

16. Val av revisor 

17. Val av valberedning, däribland sammankallande 

18. Behandling av ärenden som styrelsen överlämnat till årsstämman 

19. Behandling av motioner inkomna i stadgeenlig ordning 

20. Övriga frågor 

§ 10. Motioner 

Medlem har rätt att få ett ärende behandlat vid en föreningsstämma om medlemmen 

skriftligen lämnar in den till föreningens styrelse senast 1 februari. 

§ 11. Rösträtt och röstning 

Vid föreningsstämma har varje medlem en röst. Rösträtten är personlig och kan inte utövas 

genom ombud. 

Föreningsstämman är beslutsmässig med det antal medlemmar som är närvarande. Vid 

röstning gäller enkel majoritet. 

Beslut fattas med acklamation eller efter votering om sådan begärs. Votering förrättas öppet 

om inte sluten votering begärs. I valärenden förrättas sluten votering. 
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§ 12. Extra föreningsstämma 

Extra föreningsstämma ska hållas när styrelsen finner skäl till det eller om minst 20 % av 

medlemmarna eller revisor för föreningen skriftligen begär det. När styrelsen mottagit en 

sådan begäran, ska den inom 14 dagar kalla till en extra föreningsstämma att hållas senast 

tre veckor därefter. 

Vid extra föreningsstämma får endast ärende/-n som föranlett mötet upptas till behandling. 

§ 13. Styrelse, sammansättning 

Styrelsens sammansättning ska utgå ifrån följande kriterier 

• Föreningens styrelse ska bestå av totalt 30 ledamöter med 21 ordinarie och 9 

ersättare. Ledamöterna väljs för en mandatperiod om två år, hälften jämna år och 

andra hälften under ojämna år. Ersättare väljs för ett år i taget. 

• Styrelsens ledamöter ska ha geografisk spridning inom leaderområdet, vara minst 18 

år samt vara medlemmar i leaderföreningen. 

• Ingen sektor (ideell, privat eller offentlig) i styrelsen får ha mer än 49 procent av 

rösterna. 

• Styrelsens ordförande utses av föreningsstämman bland de ordinarie ledamöterna 

för en tid av ett år. Den kommun (geografiskt) som ordförande representerar ska 

tilldelas tre ordinarie platser under det/de åren ordförande sitter. 

• Det ska finnas två vice ordförande i föreningen. Dessa utses av styrelsen på 

konstituerande möte. 

• För bred förankring bör ordförande och vice ordförandena komma från olika sektorer 

och olika delar av det geografiska området. 

• Offentlig, ideell och privat sektor har vardera en tredjedel av platserna och 

sektorerna är jämnt fördelade mellan de tio kommunerna. 

• Jämn könsfördelningen mellan män och kvinnor ska eftersträvas. 
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§ 14. Styrelsen, uppgifter och funktion 

Styrelsens uppgifter och funktion återfinns i arbets- och delegationsordningar som årligen 

fastställs av styrelsen. 

§ 15. Firmatecknare 

Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen, av den/de som styrelsen utser på 

konstituerande styrelsemöte. 

§ 16. Valberedning 

Valberedningen ska bestå av minst fem och högst sju personer, och ideell, privat och 

offentlig sektor ska vara representerade. Både kvinnor och män ska finnas med och en 

geografisk spridning ska eftersträvas. 

Valberedningen och dess sammankallande väljs på föreningsstämman för en tid av ett år. 

Valbar till valberedningen är fysisk medlem av föreningen, dock inte valda revisorer, styrelse

ledamöter eller anställda i föreningen . 

Valberedningen ska förbereda föreningsstämmans val och besluta enligt§ 9 i dessa stadgar 

vid punkt 2, 4, 13, 14, 15 och 16. 

Valberedningen ska senast tre veckor före föreningsstämma avge skriftligt förslag på val 

enligt punkterna ovan. 

En valberedningsinstruktion ska finnas i föreningen och årligen fastställas av styrelsen. 

§ 17. Räkenskapsår 

Föreningens verksamhets- och räkenskapsår ska vara kalenderår (1/1-31/12}. 

§ 18. Revisorer 

Föreningen ska ha minst två revisorer varav en ska vara godkänd eller auktoriserad 

revisor. Lekmannarevisorerna utses av stämman på en tid av ett år. 



J~ Lokalt ledd utveckling 

-~ LEADER 
,,.... ÖSTRA SKÅNE 

Titel Version Datum Sida 

Stadgar för LEADER Östra Skåne UTKAST 7.0 2022-09-06 6 av 6 

§ 19. Revision 

Revisorerna har i uppgift att granska såväl förvaltning som räkenskaper utifrån god 

revisionssed. Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper och 

övriga handlingar. Revisorerna har närvaro- och yttranderätt vid styrelsens sammanträden. 

Revisorerna ska lämna sin revisionsberättelse senast fyra veckor före stämman. 

§ 20. Tolkning av stadgar 

Uppkommer tvekan om tolkningen av dessa stadgar eller om fall förekommer som inte är 

förutsedda av stadgarna, ska frågan föras till Jordbruksverket för avgörande. 

Tvist om huruvida föreningen följt stadgarna eller ej prövas av allmän domstol. 

§ 21. Ändring av stadgar 

Ändring av stadgar kräver enhälligt beslut om ändring av samtliga närvarande och 

röstberättigade på en föreningsstämma. 

Ändring kan också ske vid två, på varandra följande, stämmor varav en ordinarie årsstämma . 

Detta kräver att beslutet på den andra stämman ska ha godkänts av minst 3/4 av de 

röstande. Kallelse till sista stämman görs först när första stämman hållits. 

§ 22. Upplösning av föreningen 

För upplösning av föreningen krävs beslut vid två på varandra följande stämmor, varav minst 

en årsstämma är ordinarie. Minst 3/4 av antalet avgivna röster måste bifalla förslaget. 

Kallelse till den sista stämman ska ej ske innan första stämman hållits. Dock ska föreningen 

fullfölja utvecklingsstrategin för programperioden 2023-2027. 

Kvarvarande tillgångar i föreningen ska vid dess upplösning återbetalas bidragsgivarna enligt 

samma fördelningsgrund som vid erhållandet av bidragen eller fördelas såsom 

bidragsgivarna beslutar. 
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Leader Östra Skåne 

Förslag till dagordning 

§1 Mötets öppnande 

Medfinansieras av 
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§2 Val av ordförande och anmälan av sekreterare för föreningsstämman 

§3 Fastställande av närvaroförteckning och röstlängd 

§4 Val av två justerare, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera protokollet 

§5 Fråga om stämman utlysts i behörig ordning 

§6 Anmälan av ärenden att ta upp under punkten Övriga frågor 

§7 Fastställande av dagordning 

§8 Revidering av stadgar 

§9 Beslut om medlemsavgift för 2022 och 2023 

§10 Beslut om arvoden och ersättningar till styrelse, revisorer och valberedning 

§11 Val av ordförande 

§12 Val av ordinarie styrelseledamöter och ersättare 

§13 Val av revisor 

§14 Val av valberedning, däribland sammankallande 

§15 Behandling av ärenden som styrelsen överlämnat till årsstämman 

§16 Behandling av motioner inkomna i stadgeenlig ordning 

§17 Övriga frågor 

§18 Mötets avslutande 
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Medlemsansökan 
Leader Östra Skåne, 802540-4321 

Medfinansieras av 
Europeiska unionen 

Medlem kan vara myndig juridisk och/eller enskild person verksam inom området, som 
har en vilja att bidra till att främja föreningens mål samt i övrigt följa föreningens 
stadgar och stadgeenligt fattade beslut. 

Namn (fysisk eller juridisk person) 

Kontaktperson (om ansökan gäller juridisk person) 

E-postadress 
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Postadress 

Födelseår (organisationsnummer om ansökan gäller juridisk person) 
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Fullmakt vid årsstämma för Leader Östra Skåne 2022 

Härmed lämnas fullmakt till Jessica Nilsson, 760629-3566, Utvecklingsstrateg att företräda 
Osby kommun, 212000-0902 vid årsstämma för Leader Östra Skåne den 14 september 2022. 

Datum: 2022-09-12 

~~G,gj(fJ/(J (i'l 
Petra Gummess~~r -------· 

Kommundirektör 

~L____L{_ 
~ ha~~~-~;~-~;~-------------------------

Ekonomi- och utvecklingschef/ 
Biträdande kommundirektör 
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Ärendebeteckning 

OSlW~fvl MUN 
Kommunstyrelsen 

2022 -09- 1 5 
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Diarienr. Arendetyp 

Anmälan av beslut om revidering av de allmänna lokala 
ordningsföreskrifterna för Osby kommun 

Länsstyrelsen har tagit emot kommunens anmälan av 
kommunfullmäktiges beslut den 5 september 2022, § 103, om revidering 
av § 18 i de allmänna lokala ordningsföreskrifterna för Osby kommun. 

Länsstyrelsen avslutar ärendet utan vidare åtgärd. 

Ärendet har handlagts med länsassessom Ulf Andersson som beslutande 
och länsassessorn Anna-Britt D. Adell som föredragande. Handlingen 
har bekräftats digitalt och saknar därför namnunderskrift. 

Kopia till 
Anette Nilsson, Osby kommun, via e-post 

Postadress:291 86 Kristianstad Telefon: 010-224 10 00 E-post: skane@lansstyrelsen.se Webb: lansstyrelsen.se/skane 
www.lansstyrelsen.se/skane/personuppgifter 
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Det är alltid intressant att läsa artiklar och inlägg rörande energi, 

elpriser och vårt elsystem, särskilt rörande vindkraft. Men mycket 

kommer inte fram. 

Sedan 1999 har Föreningen Svenskt Landskapsskydd insett hur 

vindkraften fungerar och inte fungerar. Under dessa år har vi varit 

med om flera domstolsförhandlingar i miljödomstolarna, svarat på 

flertalet remisser från regering, olika myndigheter och EU, läst många 

ansökningshandlingar från vindkraftsprojektörer inkl. långa 

miljökonsekvensbeskrivningar, medverkat i samrådsprocesser, talat 

med hundratals personer runt om i hela landet alltifrån närboende till 

riksdagspolitiker, medverkat i seminarier och hållit föredrag i ämnet 

vindkraft. 

Ett antal fakta som sällan kommer fram måste beaktas även om det 

svider hos vissa: 

De långa handläggningstiderna beror mest på de som ansöker om att 

få bygga vindkraft. Ibland tar det över 10 år och i några fall över 20 år. 

Närboende får några veckor på sig att lämna synpunkter och 

överklaga. 

Tillståndsgivande myndigheter litar fullt på vad som står i 

ansökningshandlingarna medan berörda grannars argument mer eller 

mindre avvisas. 

Naturvårdsverkets vägledning kring ljudfrågan är mycket tydlig men 

alla struntar i den som skulle skydda närboende från sömnproblem 

och värdeminskning på sin fastighet. 

Vi har identifierat ca 80 ekonomiska och juridiska fördelar som 

vindkraftsbranschen erhållit genom åren. Frågar man branschen så är 

det bara några enstaka. Pengar som borde använts bättre. 



Vindkraft är förmodligen världens sämsta energikälla både vad gäller 

leveransförmåga, konsekvenser för omgivningen och elsystemet. 

Konsekvenser för landskapet, naturen, livsmiljöer, närboende, allt 

levande i hav och på land, äganderätt och allemansrätt betyder 

väldigt lite vid en tillståndsprövning av vindkraftverk. Dessa nyss 

uppräknade körs effektivt över av myndigheter och miljödomstolar. 

Vår ursprungsbefolkning, samerna, kommer förmodligen att utplånas 

om de nya verksamheterna i Norrland ska få el från vindkraft. 

Vindkraften klarar inte EU-direktivet 631/2016 gällande krav på att 

upprätthålla stabilitet, frekvens och spänning i nätet. Det får andra 

energikällor göra. 

Vindkraften klarar inte heller kravet på det som kallas energy return 

on energy invested. Vindkraft når upp till 5-6 på skalan där 7 är 

kravet. Andra energikällor ligger på 50-70. 

En investerad megawatt i en planerbar energikälla ger 2-2,5 gånger 

mer el än en investerad megawatt i ett vindkraftverk. Andra får täcka 

upp. 

Verkningsgraden för vindkraft ligger på i bästa fall på 50 %. Andra får 

täcka upp. 

Svenska kraftnät, som garanterar att det hela tiden finns balans i 

nätet mellan produktion och konsumtion av el, räknar med att under 

årets kallaste dagar kan vindkraften bara leverera 10-15 % av sin 

kapacitet. Andra får täcka upp. 

Vindkraften kan bara utlova 2 % av sin kapacitet i framtiden. När 

Baylan var energiminister sa han i riksdagen att vindkraft är bra för 

det blåser alltid någonstans. Ja, men 2 % av totala kapaciteten som 

kostat hundratals miljarder håller inte. Andra får täcka upp. 

Under senaste halvåret 2022 har vindkraften stått stilla 80 % av tiden 

omräknat till fullasttimmar. Om ett kärnkraftverk inte kan startas på 



tre månader blir det stora rubriker i media. Detta är verklighet just i 

dagarna aug-sept. 2022. Vindkraften har inget leveranskrav från 

någon eftersom den inte kan leva upp till detta krav. Dagens 

energipolitik förlitar sig på opålitlig energi. Vi-hoppas-att-det-blåser

politik fungerar helt enkelt inte. 

Om man ska göra vätgas från vindkraft kommer upp till 75 % av 

energin att försvinna i processen mellan vindkraftverket och t.ex. 

drivaxeln på en lastbil. 

Snabbt och billigt är parollen från vindkraftsanhängarna. Man måste 

bygga 3-4 st. vindkraftverk under den tid som andra energikällor 

levererar med bara en byggnation. Om vi skulle göra samma med hus 

och vägar skulle vi bo i masonithus och köra på enfiliga grusvägar, 

snabbt och billigt skulle det vara. Snabbt och billigt håller inte i 

energisammanhang. 

Energiministern ljuger för hela svenska folket när han säger att vi kan 

få havsvindkraft inom två år, enligt Svenska Dagbladets ledarsida. Alla 

seriösa tekniker säger 8-10 år. 

Enligt välansedda SOM-institutet så tappar vindkraften i popularitet 

varje år. Fler och fler börjar inse verkligheten och helheten kring 

vindkraft, speciellt kommuner som använder sin vetorätt mot 

vindkraftverk. Men detta ska nu ändras med mutor till kommunen, 

inte till de drabbade närboende. 

Vindkraften har blivit en helig ko och en gökunge som ständigt måste 

matas. 

Så uppmaningen blir, se helheten och verkligheten och alla 

konsekvenser som vindkraften för med sig. Därför är det glädjande 

när man hör riksdagspolitiker från största partiet säga i tidningen 

LAND att de inte vill ha fler vindkraftverk på land. 



Man kan inte offra landsbygden för en energikälla som är så dålig ur 

alla synpunkter. Landsbygdens oproportionella lidande måste 

upphöra. 

Att påstå att (C) i söndagens val förlorade landsbygden till (SD) med 

anledning av att (C) har vindkraftsförespråkare och (SD) värnar 

landsbygden är ingen överdrift. 

Henrik Wachtmeister, vice ordf. och presstalesperson 

Föreningen Svenskt Landskapsskydd 



PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSESAMMANTRÄDE I 
INDUSTRIHUS I OSBY AB -- 2022-09-01, 08,30 - 09,30 

Närvarande: Tommy Augustsson 
Nils-Åke Cesar 
Michael Svensson 

OSBY KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

. 2022 -09- 1 9 
Ks/ zc2-2:s8 o o <,, 
Dicir-ienr-. Ärendetyp-

Rikard Raskowski Tjänstgjorde för Tobias Ekvall 
Mats Ernstsson Tjänstgjorde för Roland Anvegård 

Frånvarande: Håkan Carlsson 
Roland Anvegård 
Tobias Ekvall 
Tomas Poppe 
Barbro Lindström 

Carl-Magnus Nilsson Adjungerad VD 

§ 103 Ordföranden Nils-Åke Cesar öppnade mötet. 

§ 104 Till att justera protokollet jämte ordf. utsågs Tommy Augustsson 

§ 105 Föregående mötesprotokoll genomgicks och lades till handlingarna. 

§ 106 Kättingfabriken Killeberg 

• 

• VD informerade om bolagets engagemang i Kättingfabriken 
Killeberg. 

Lekoseum 
• VD informerade om de underhåll som gjorts på fastigheten bl.a. 

reparation av ventilation och installation av extra varmvattenberedare 
Osby Tåg 
Ordförande informerade om att läget för Osby Tåg . 

§ 107 Ekonomi. 

Inget att rapportera 

§ 108 Övriga frågor 

Nedläggning av Bolaget 
• VD rapporterade från kontakten med en jurist. VD uppdrogs att 

arbeta vidare i ärendet. Redovisning sker på nästa styrelsemöte. 



Inbjudan till diskussion om Lekoseums hyresavtal med industrihus i Osby 
AB 

• styrelsen beslöt enhälligt att inte acceptera en omförhandling av 
hyresavtalet med Lekoseum. 

§ 109 Tidpunkten för nästa möte beslutades till 2022-11-07 klockan 08,30 i Bak 
rummet på Borgen. 

§ 110 Mötesdagar 2022 - 23 

2022-11-07 08,30 på Borgen 
2023-03- Bokslut 2022 

Kallelse skickas ut. 

§ 1111 Ordförande avslutade mötet. 

Vid protokollet 
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Il Il 
Osby Bostäder 

Osbybostäders styrelse 

Plats och tid 

Beslutande 

Utses till justerare 

Justeringens plats och tid 

Underskrifter 
Sekreterare 

Ordförande 

Justerare 

Justerandes sign 

Sida 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) 

OSBY KOMMUN Sammanträdesdatum 

2022-09-16 
Kommunstyrelsen 

2022 -09- 2 6 
~ S / 2.02-'2 : 2.2 O O (o 

ola;(enr. Ärendetyp 

Osbybostäder AB:s Stora sammanträdesrum Östra Järnvägsgatan 5 kl. 09:45 -13:00 

Thomas Poppe (M) 
Johnny Ahlqvist (S) 
Hans Persson (SO) 
Bengt Larsson (M) 
Ingvar Andren (C) 
Karin Augustsson (S) 

Ordförande 
Vice-ordförande 
Ledamot 
Suppleant 
Ledamot 
Ledamot 

§45 (Mätaren). Utgår kl. 11 :10 
tjänstgör för Hans Persson (SO) från §45 

Ej tjänstgörande suppleanter: Övriga deltagare: 
Bengt Larsson (M) 
Bengt- Åke Halmgren (S) 
Kenneth Nordqvist (SO) utgår 
kl.11 :10 

Johnny Ahlqvist 

Kent Lunden, VD 
lzabela Ahlin, Chef Affärsstöd, sekreterare 
Leif Holmberg § 35 
Knud Nielsen, Konsult rapporterar 
bostadsbyggande i Osby. Kl. 9:00 - 9:45 

Osbybostäder AB:s kontor, Ö. Järnvägsgatan 5 Osby, 26 september 2022, kl. 10:00 

- - --- -· Paragrafer § 40-52 

Expedierat Utdragsbestyrkande 



111 
Osby Bostäder 
Osbybostäders styrelse 

ÄRENDELISTA 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2022-09-16 

Sida 
2 

§ 40 Godkännande av dagordning ................ ...... ... .... .... ...... ... ...... .... ... ..... .... . 3 

§ 41 Reflektioner Styrelsekonferens .... .. ............................. ........................... .4 

§ 42 Ekonomi & marknadsrapport augusti 2022 ......................... .................... 5 

§ 43 Delårsrapport Osby kommun augusti 2022 .............. ........ .................... .. 6 

§ 44 Målrapport Osbybostäder AB augusti 2022 .. ........ .. ... ............ ............ .. ... 7 

§ 45 Rapport Mätaren 6 ....................................... .. ... .. .......... ...... ......... .... .. .... . 8 

§ 46 Rapport Naturbruk ............................... .... ..... .. .............. .... ... ..... ... ..... ...... 9 

§ 4 7 Renovering Kryllan (Skräddaren 10) .......... .... ........................ .............. 10 

§ 48 Rapport Nybyggnationer .... ................ .... ... .... ...... ......... ... ..... ................. 11 
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Expedierat Utdragsbestyrkande 



111 
Osby Bostäder 
Osbybostäders styrelse 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2022-09-16 

§ 40 Godkännande av dagordning 

Knud Nielsen föredrar utsänd rapport Byggplaner i Osby innan mötet. 

Dagordningen godkänns. 

Sida 
3 

Justerandes sign. Expedierat Utdragsbestyr1<ande 

--w 1 



Justerandes sign. 

111 
Osby Bostäder 
Osbybostäders styrelse 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2022-09-16 

§ 41 Reflektioner Styrelsekonferens 

Beslut 
1. Styrelsen lägger informationen till handlingarna 

Ärendet 

Sida 
4 

Styrelsen diskuterar strategikonferensen i Göteborg 18/19 augusti 2022. Det är 
positivt med tid för mer öppna diskussioner. 

Det var också intressant att besöka HSB Living Lab som väckte tankar på olika 
lösningar i fastigheter. En reflektion var att ha studiebesöket innan konferensen för 
att berika diskussionerna på konferensen. 

Expedierat Utdragsbestyrllande 



Justerandes sign. 

111 
Osby Bostäder 
Osbybostäders styrelse 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2022-09-16 

§ 42 Ekonomi & marknadsrapport augusti 2022 

Beslut 
1. Styrelsen beslutar godkänna information rörande ekonomisk prognos, 

låneportfölj/ränteutveckling, likviditet, underhållsinvesteringar och 
marknadsrapport uthyrning för augusti 2022. 

Ärendet 

Sida 
5 

Styrelsen informeras om ekonomisk prognos, låneportfölj/ränteutveckling, likviditet, 
underhållsinvesteringar och marknadsrapport uthyrning för augusti 2022. 

Expedierat Utdragsbestyrkande 

4 
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Justerandes sign. 
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Il 
Osby Bostäder 
Osbybostäders styrelse 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2022-09-16 

§ 43 Delårsrapport Osby kommun augusti 2022 

Beslut 

Sida 
6 

1. Styrelsen beslutar godkänna delårsrapport till Osby kommun augusti 2022 

Ärendet 
Styrelsen i Osbybostäder AB informeras om delårsrapport per augusti 2022. Bolaget 
rapporterar till Osby kommun per april, augusti och i samband med årsbokslut. 

Expedierat Utdragsbestyrkande 
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111 
OsbyBostäder 
Osbybostäders styrelse 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2022-09-16 

§ 44 Målrapport Osbybostäder AB augusti 2022 

Beslut 
1. Styrelsen beslutar godkänna målrapport per augusti 2022. 

Ärendet 

Sida 
7 

Styrelsen informeras om status för bolagets målområden per augusti månad 2022. 

Expedierat Utdragsbestyrkande 
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Osby Bostäder 
Osbybostäders styrelse 

§ 45 Rapport Mätaren 6 

Beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2022-09-16 

Sida 
8 

1. Styrelsen beslutar godkänna information om återuppbyggnad av Mätaren 6. 
2. Styrelsen beslutar att ge Vd i uppdrag att gå vidare med projektet Mätaren 6 i 

Osby. 

Ärendet 
Styrelsen informeras om status för återuppbyggnaden av Mätaren 6. 
Sedan branden den 6 november 2021 har arbetet varit inriktat på en återuppbyggnad 
så fort som möjligt. Den brandskadade byggnaden är riven, bygglov har erhållits och 
Länsförsäkringar har genomfört en anbudsinfordran för en återuppbyggnad. 
Entreprenör med lägst pris var Åsbohus AB. 

Bedömningen är att projektering genomförs under hösten och att återuppbyggnaden 
påbörjas kring årsskiftet. 

Expedierat Utdragsbestyrkande 
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OsbyBostöder 
Osbybostäders styrelse 

§ 46 Rapport Naturbruk 

Beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2022-09-16 

1. Styrelsen godkänner information rörande Naturbruksområdet. 

Ärendet 
Styrelsen diskuterar byggmöjligheter inom Naturbruksområdet. 

Sida 
9 

Expedierat Utdragsbestyrl<ande 
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111 
Osby Bostäder 
Osbybostäders styrelse 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2022-09-16 

§ 47 Renovering Kryllan (Skräddaren 10) 

Beslut 

Sida 
10 

2. Styrelsen beslutar godkänna information rörande renovering av K.ryllan. 
Efter inkomna anbud presenteras de för styrelse för vidare beslut. 

Ärendet 
Styrelsen informeras om pågående konkurrensutsättning av renovering av K.ryllan. 
Tanken är att tre lägenheter ska tillskapas. 

Expediera! Utdrags bestyrkande 
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Osby Bostäder 
Osbybostäders styrelse 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2022-09-16 

§ 48 Rapport Nybyggnationer 

Beslut 

Sida 
11 

1. Styrelsen godkänner infonnation rörande projekt: Solgården, Smedjan, 
Smitts backe, pågående upphandling partner för fas Il Färgeriet och 
inlämnade begäran om planbesked. Styrelsemedlemmar förbereder sig inför 
nästa möte genom att fylla i medskickad prio-lista för nybyggnationer. 

Ärendet 
Styrelsen informeras om status för pågående projekt: 

• Solgården där inflyttning skett i månadsskiftet april/maj 2022. Den sista 
lägenheten är uthyrd per 2022-11-01. Stöd utbetalt. Arbete pågår med 
konstnärlig utsmyckning tillsammans med Sliperiet Gylsboda. 

• Smedjan där inflyttning sker 9 november 2022. Investeringsstöd har sökts 
och uthyrning sker till hyresnivå enligt regelverket för investeringsstöd. 

• Smitts Backe där upphandling avvaktas pga. prisutvecklingen på 
byggmarknaden. 

• Pågående upphandling av en partner för att bygga fas Il på Färgeriet. 
• Inlämnade begäran om planbesked för Skräddaren 9, Lönsboda 54:23 och 

Soldalen med flera. 

Expedierat Utdragsbestyrkande 
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Osby Bostäder 
Osbybostäders styrelse 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2022-09-16 

§ 49 Rapport Soldalen/Bergfast 

Beslut 
1. Styrelsen godkänner information rörande Soldalen/Bergfast 

Ärendet 

Sida 
12 

Styrelsen informeras om status för arbetet med att försälja Soldalen. Annonsering 
pågår och intresse finns. 

Arbete har påbörjats för att projektbedöma ett övertag av Bergfast med avseende på 
möjligheter att tillskapa ett attraktivt trygghetsboende. Förutsättningar att tillskapa 
fler lägenheter utvärderas. Arkitektgården är anlitade för att ta fram ett förslag. 

Expedierat Utdragsbestyrl<ande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2022-09-16 

Osby Bostäder 
Osbybostäders styrelse 

§ 50 Intern Kontroll 

Beslut 
1. Styrelsen godkänner bruttolista intern kontrollplan. 
2. Styrelsen beslutar att följande kontrollpunkter ska gälla för 2023: 

a) Kontroll att uthymingspolicy och riktlinje följs 
b) Lösenord och behörigheter 
c) Uppföljning av styrelsebeslut 
d) Att felanmälningar via mina sidor och mejl åsätts prioritering 
e) Att riskanalyser finns för centrala arbetsmoment 
f) Kontroll av faktura/attest/delegation 

Ärendet 

Sida 
13 

Styrelsen tillsatte en arbetsgrupp för att utarbeta ett förslag till ny intern kontrollplan 
vid sitt sammanträde 2021-12-10 §76. 
Arbetsgruppen har återkommit med en bruttolista av kontrollmoment som 
diskuterades vid styrelsens strategidagar 18-19 augusti. Förslaget har utsänts till 
styrelsen inför mötet 2022-09-16 där respektive ledamot/ersättare har rangordnat 
topp 5-moment. 

Styrelsen i Osbybostäder AB diskuterat arbetsgruppens förslag till kontrollmoment 
för Intern Kontrollplan för 2023. 
Följande punkter ska kontrolleras 2023 : 

• Kontroll att uthyrningspolicy och riktlinje följs 
• Lösenord och behörigheter 
• Uppföljning av styrelsebeslut 
• Att felanmälningar via mina sidor och mejl åsätts prioritering 
• Att riskanalyser finns för centrala arbetsmoment 
• Kontroll av faktura/attest/delegation 

Expedierat Utdragsbestyrl<ande 
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Osby Bostäder 
Osbybostäders styrelse 

§ 51 Beslutslogg 

Beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2022-09-16 

1. Styrelsen godkänner beslutslogg per maj 2022 och lägger den till 
handlingarna. 

Ärendet 
Styrelsen i Osbybostäder informeras om framtagen beslutslogg per maj 2022. 

Sida 
14 

Expedierat Utdragsbestyr1<ande 
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Osby Bostäder 
Osbybostäders styrelse 

§ 52 Övriga frågor 

Beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2022-09-16 

1. Styrelsen godkänner informationen och lägger den till handlingarna. 

Ärenden: 
Styrelsen i Osbybostäder AB informeras om: 

Status ändring av Bolagsordning och Ägardirektiv 
Anvisning av flyktingar från Ukraina 
LSS-boenden Tandläkaren och Kastanjen 
Bostadsmöte i Killeberg 10 september 2022 
Höstens tekniksprångspraktikant Zuheir Hani 
Trygghetssamordning tillsammans med Osby kommun 

Sida 
15 

Översyn av belysningsarmatur på Bergfast för övergång till LED belysning 
Öppettider i KC 
Ordföranden informerar om VD-rekrytering 

Expedierat Utdragsbeslyrkande 



Fastighet 
2021 2022 2023 2024 2025 2026-2030 

Totalt 
(Bedömt år färdigställande) 2021-30 *Prioritet 

Bilaga till § 48 

Beslutade * Obs! fylls i till nästa Styrelsemöte 

Radhus "Färgeriet" Lboda 8 8 

Radhus "Smedjan" Osby ➔ 10 - - - - 10 
Gjutaren 20 "Solgården" 

28 28-32 
Södra Portgatan 8 

Beslut krävs 

Osby 192:102 "Smitts Backe" 
➔ 31 30 

Projektering klar ➔ 

"Handlaren" Smedjegatan 6 
(Byggklar) 

12-18* 18-dec 

Radhus "Färgeriet" Lboda 

(Fas 1 klar, fas 2 byggklart, fas 3 Dp start ht -22 för A-> B-ändamål) 
5-10? 10-20? 30-maj 

Gjutaren 20 "Solgården" 4 lgh?* fas 2 4 

Skräddaren 10 {Kry/Ian) ;:µ ➔ 3 3 

Totalt antal Lgh 8 38 20-okt 53-69 100-134 

Markreserv 
Svarvaren 6/7 Brioförråden 

35-55* 35-55 
(Dp start ht-22) 

Skräddaren 9 Cityshop (Dp start ht -22) 20-30 20-30 

Biblioteket (Dp start ht -22) 8 8 

Övrigt 

Naturbruk ? 

Summa 10 ? 69-115 163-227 

*) Exakt tidpunkt och antalet lägenheter är i dagsläget inte fastställt, varje projekt kan tidigare- eller senareläggas. 



Osbybostäder AB 
Beslutslogg per september 2022 enligt beslut 2022-09-16 

Styrelsemöte 

2021-02-2(> 

2021-04-23 

2021-08-18 

2021-09-10 

2021-12-10 

2022-05-20 

2022-05-20 

2022-ll9-1 /1 

•status 
Följer plan 

Risk for forsening 
Försenad 

I Beslutsparagraf Beslutsrubrik 

§ 11 Rcnovc1 in~ "Kryllan" 

§19 Soldalen och Bergfast. nuläge och framlid 

\48 Smn:.u bete Spacc I 0 

§56 Rappo, I S111i11sBackc 

*74 Rappo1 t Cyl>c:r~:ikc:1 het 

§JO Kolas1rofiilo11 

§36 Sllldalt:n och Bt.:rgfosL 

§45 Mtiturcn r, i Osby 

Beslutslnnebörd 

EU fäodi~I p1ojckllorslag sko rci1eläggas sly1elsen 
sil smut plis..:r inhämtat och bygglov erhåll ils . 

2. VD ges i upptlrng alt a1 bc:Ia vitfarl! mc<l äm.lrmJ 
ini iktning av vc,k.samhc(<:n vid Soldalen och 

[k1gfost 

I .Styrelsen hcslut;ir .Jll ge VD uch u1dlu1andc i 
uppdtag i.ltl .it bct:1 vici.i 1c n1cJ ett cvc1Huclh 

,,; :i111n1 bete mcJ Sl):1cc In, 

I .Slyrelscn heslular art upphandling av 
SmittsBackc görs tidigast cfö.:1 å1sskifcct 

2021/2022. 

2.G~ VD i uppdrng Jtt 51c1 ko1nma mct.1 e11 
rcdovisni11g nv policy och riktlinje tör mbcrcr med 

Cybcrsäkcrhct scnasl i samband med m,sta 

stvrclscmölct clict Ar~slämman 2022 

I .Styrelsen bcslutar all kalaslrofplnncns ska 
stämmas uv med kommu11c11s 

säkcrhc1ssamoulnnrc och <.liircllcr 1cdovisas igen. 

I .Sty1dsc:n bcslu1.1r ge VI) i uppdrag mt :-.Hlja 
Suldalcn 

I .S tY1 clsc:n bt:slul:a r g(: VD i llppt..lrng att g{1 viJa1 c 
med projekl Mii1orc11 G i Osby 

1(1) 

Itu 
Osby Bostäder 

Ansvar Färdigställandedatum Status• 
Pi1gi1r. Fömy-Jd 

VD kunk11~11s11rsil1111i11g 
undl!r ser,lcmhcr. 

r~gk Se även 2022-05-

20 §36. Mäklare 

VD 
inkopr,l::id avseende 
Soldalen. Arkitekt 
inkopplad rOiandc 

B~rl!fus1 

Päg:it. Atctkopp ling 
VD&01dl1:ii:111dc 

Sp~cc I O avvakL:.is. 

Pilgiir. Beslut nvv.1klas en 

Sly1c!si:n 
me1 gyn~a111 

p1 isutvcckling på 
bvggmal'knadcn 

VT) Maj 2022 r'\1b1.:lcl t.:j klart. 

VD A vstänming ska ske 

Annons finns pi1 
VD Buvision. S..: bcslul ovan. 

2ll2 1-0~-23 \ 19 

L111srörs:Jkri11g,11 hanUl,1t 
VD upp Ashuhus .'iOlll un li tas 

for ltcruppbygg11u t..l i;11 

~ 
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Fastighet 2021 2022 2023 2024 2025 2026-2030 
Totalt 

(Bedömt år färdigställande) 2021-30 

Beslutade 

Radhus "Färgeriet" Lboda 8 8 

Radhus "Smedjan" Osby ➔ 10 - - - - 10 
Gjutaren 20 "Solgården" 

28 28-32 
Södra Portgatan 8 

Beslut krävs 

Osby 192:102 "Smitts Backe" 
➔ 31 30 

Projektering klar ➔ 

"Handlaren" Smedjegatan 6 12-18* 18-dec 
(Byggklar) 

Radhus "Färgerief' Lboda 

(Fas 1 klar, fas 2 byggklart, fas 3 Dp start ht -22 för A-> B-ändamål) 
5-10? 10-20? 30-maj 

Gjutaren 20 "Solgården" 4 lgh?* fas 2 4 

Skräddaren 10 (Kry/Ian) ,p. ➔ 3 3 

Totalt antal Lgh 8 38 20-okt 53-69 100-134 

Markreserv 

Svarvaren 6/7 Brioförråden 
35-55* 35-55 

(Dp start ht-22) 

Skräddaren 9 Cityshop (Dp start ht-22) 20-30 20-30 

Biblioteket (Dp start ht -22} 8 8 

Övrigt 

Naturbruk ? 

Summa 10 ? 69-115 163-227 

*) Exakt tidpunkt och antalet lägenheter är i dagsläget inte fastställt, varje projekt kan tidigare- eller senareläggas. 

*Prioritet 

· • ...,_~!,it 

Bilaga till § 48 

* Obs! fylls i till nästa Styrelsemöte 
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Styrelseprotokoll Trygghets- och Räddningscentralen i Skåne Nordost AB 
org nr 559380-0872 

1(4) 

Protokoll fört vid styrelsemöte i Trygghets- och 
Räddningscentralen i Skåne Nordost AB 

OSBY KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

2022-09-27 

Den 19 september 2022, Räddningstjänsten i Kristianstad 

Löpnummer: 2022-03 

Kt/9 02.2 · 'J '6 q:cr<e 
Diarienr. Arendetyp 

Närvarande: 
Oscar Nilsson 
Kajsa Hermansson 
Helena Ståhl 
Ingela Tunel 
Andreas Bengtsson 

styrelseordförande 
styrelseledamot 
styrelseledamot 
styrelseledamot 
VD 

Håkan Sventorp 
Daniel Oredsson 
Roger Jensen 
Emma Frostensson 

styrelsesuppleant 
styrelsesuppleant 
styrelseledamot 
styrelsesuppleant 

Ordförande Oscar Nilsson förklarar dagens styrelsesammanträde i Trygghets- och 
Räddningscentralen i Skåne Nordost AB öppnat. 

§ 1 Justering av protokoll 

Styrelsen beslutar 

att Ingela Tunel samt Oscar Nilsson ska justera dagens protokoll. 

§ 2 Fastställande av dagordning 

Styrelsen beslutar 

att fastställa utsänd dagordning. 

§ 3 Val av sekreterare 

Styrelsen beslutar 

att utse Håkan Sventorp till sekreterare att föra dagens protokoll. 

§ 4 Genomgång av föregående protokoll 

Styrelsen beslutar 

att godkänna och lägga föregående protokoll, 2022-08-22, till handlingarna. 



Styrelseprotokoll Trygghets- och Räddningscentralen i Skåne Nordost AB 
org nr 559380-0872 

§ 5 Ekonomisk rapport 

2(4) 

Håkan Sventorp gick igenom den ekonomiska rapporten för perioden 15/8 - 15/9 
2022. Bolaget har en solid ekonomisk ställning då samtliga ägarkommuner under 
sommaren betalat in aktiekapitalet, totalt 6 mkr. 

Styrelsen beslutar 

att ta informationen till protokollet. 

§ 6 Rekrytering av verksamhetsansvarig 

Nuvarande verksamhetsansvarig för larmcentralen, Patrik Freij, kommer inte att 
följa med över till Trygghetscentralen då verksamheten flyttas till bolaget. VD 
informerade om att rekrytering därför kommer att inledas inom kort av 
verksamhets ansvarig för Trygghetscentralen. 

Styrelsen beslutar 

att ta informationen till protokollet. 

§ 7 Grafisk profil 

VD visade ett arbetsmaterial med några olika förslag till grafisk profil 
Trygghetscentralen. Styrelsen var enig om att "Skåne Nordost" tydligt ska framgå i 
den grafiska profilen samt att hänsyn ska tas till tillgänglighetsperspektivet vid val 
av färger m m. Det är också positivt med någon typ av logga som blir 
"igenkänningsfaktor", likt den i förslaget. Tilltalsnamnet är enligt önskemål ifrån 
Skåne nordost "Trygghetscentralen" och det ska den grafiska profilen förtydliga. 

Styrelsen beslutar 

att ge VD i uppdrag att arbeta vidare med den grafiska profilen i enlighet med 
återkopplingen 

§ 8 Personal- och lönesystemet Flex HRM 

Personal inom larmcentralen arbetar enligt projektplanen tillsammans med 
leverantören med att sätta upp det nya personal- och lönesystemet. Planen är att 
personalen inom larmcentralen övergår från anställning i Kristianstads kommun till 
anställning i bolaget från och med 1 januari 2023. 

Styrelsen beslutar 

att ta informationen till protokollet. 



Styrelseprotokoll Trygghets- och Räddningscentralen i Skåne Nordost AB 
org nr 559380-0872 

§ 9 Prismodell för bolagets tjänster samt budget 2023 

3(4) 

VD redogjorde för status med det pågående arbetet att utforma prismodellen för 
bolagets tjänster samt preliminär intäktsbudget för 2023. Enligt den preliminära 
intäkts budgeten så finns i nuläget inte full täckning för bolagets beräknade 
kostnader. Prismodellen och intäktsbudgeten ska uppdateras med mer aktuella 
beräknade avropsvolymer från respektive kommun. 

Styrelsen beslutar 

att respektive kommun senast den 12 oktober ska inkomma med beräknade 
avropsvolymer för bolagets olika tjänster samt att Josephine Törnqvist bjuds 
in till nästa styrelsemöte den 19 oktober för att presentera prismodellen och 
budget för 2023. 

§ 10 Övriga frågor 

Hörby kommun har utsett Maida Engqvist till styrelseledamot och Rolf 
Helgesson till suppleant. Vidare har Kristianstads kommun utsett Sven 
Gunnar Linne till lekmannarevisor och Göran Sevebrant till 
lekmannarevisorsersättare. Styrelsen ska kalla till en extra bolagsstämma per 
capsulam där inval sker av lekmannarevisorer med ersättare respektive inval 
av Hörbys styrelseledamot och suppleant. 

Diskussion fördes i styrelsen om att lekmannarevisor och ersättare för 
räkenskapsåret 2023 och framåt bör utses av annan kommun än Kristianstad 
då både VD och styrelsens ordförande arbetar inom Kristianstads kommun. 

Analys behöver genomföras av i vilken omfattning verksamheten i 
Trygghetscentralen träffas av säkerhetsskyddslagstiftningen. 

Styrelsen beslutar 

att ge Håkan Sventorp i uppdrag att utforma förslag till kallelse och dagordning 
till extra bolagsstämma per capsulam där val sker av lekmannarevisorer och 
styrelserepresentanter för Hörby kommun. 

att lekmannarevisor för räkenskapsår 2023-2026 bör utses av Hässleholms 
kommun samt att Östra Göinge kommun bör utse lekmannarevisorsersättare 
för motsvarande tidsperiod. 

att VD på kommande styrelsemöte den 23 november presenterar plan för det 
vidare arbetet med säkerhetsskyddslagstiftningen. 



Styrelseprotokoll Trygghets- och Räddningscentralen i Skåne Nordost AB 
org nr 559380-0872 

§ 11 Nästa sammanträde 

Enligt styrelsens beslut vid föregående styrelsemöte äger kommande 
sammanträden rum 

• 2022-10-19 kl 15.00-17.00 i kommunhuset i Bromölla. 

• 2022-11-23 kl 13.30-16.30 i Osby kommunhus. I anslutning till 
styrelsemötet genomförs en kortare styrelseutbildning. 

Kallelse har gått ut till berörda ledamöter. 

Ordföranden förklarar mötet avslutat. 

Vid protokollet: 

Håkan Sventorp 

Justeras: 

Oscar Nilsson 

Bilagor: 
• Ekonomirapport 2022-09-15 
• Översikt prismodell 
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u n ikom.se 
IT kommuner i Skåne AB 

Protokoll styrelsemöte i IT kommuner i Skåne AB 

2022-08-30 kl 13.00 -15.00 

Lokal: Östra Göinge kommunhus, lokal Breanäs 

Närvarande: 

Johanna Lindhe, Osby 

Kim Olsen, Osby 

Johan Ohlsson, Bromölla 

Emma Kruger, Bromölla 

Rolf Carlsson, Höör 

Mariella Larsson, Höör - på distans 

Linda Lopez, Sjöbo 

Ann-Christin Walmeus, Sjöbo 

Tommy Johansson, Östra Göinge 

Alexandra Persson, Östra Göinge 

Cecilia Alvesson, Unikom 

Heinz Borchmann, Unikom 

Ej närvarande: 

Mattias Larsson, Östra Göinge 

Paul Eklund, Hörby 

1: Öppnande av mötet 

Johanna Lindhe förklarar mötet öppet 

2: Val av justerare . 

Styrelsen beslutar att välja Ann-Christin Walmeus till justerare 

3: Genomgång av föregående protokoll 

Styrelsen besluter att lägga protokollet till handlingarna 

OSBY KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

2022 -09- 2 1 
i . tS/ 2-02.'2 :· lo O 0-0 (o 

Diarf enr. Ärendetyp 

,. , 



4: Aktuell status för IT-bolaget 

Personal: 

Status Sjöbo 

Status Bromölla 

Nimblr 

5: Ekonomi 

Napoleon fortsatt sjukskriven. Två vakanser i applikationsgruppen, en 

vakans i nätverksgruppen och en vakans i ServiceDesk. En föräldraledig 

medarbetare. 

Verksamhetsstöd: Ingela Nylander har börjat och Linda Lopez börjar 

inom kort. 

E-tjänsteutvecklare rekryterad och börjar inom kort. 

Projektet rullar enligt plan, klientmigrering i slutfasen för kommunens 

verksamheter- men Sjöbohem kvarstår. Verksamhetssystem och 

nätverk migreras enligt plan. 

Tidplanen för migreringen av Bromölla kommuns IT-miljö har justerat, 

piloterna på klienterna startar den 5 september. Fokus på att hålla 

tiden. 

Vi är igång i Höörs kommun och i Unikom. Planerar för att komma 

igång i övriga kommuner i höst. 

Resultat presenteras. Styrelsens beslutar att det tas fram en djupare analys av kapitalkostnader 
till nästa styrelsemöte. 

Prognos 2022 presenteras. Prognosen godkännes. 

Avtal M365 - priser och påverkan på debiteringen 2022 resp 2023 presenteras. 

6: Analys kostnad-intäkt 

Presentation av analysen för kostnad-intäkt. Det behövs ytterligare analys av resultatet för att göra 
en kostnadsflytt . 
Styrelsen beslutar att VD får uppdrag att göra en fullständig översyn av vilka principer debiteringen 
ska byggas på. I denna ska även ägarkommunerna involveras. 

7: Styrelseutbildning/workshop - återkoppling 

Worskhop bokad till 22/9 i Östanå pappersbruk. Utbildningen kommer hållas av EFL Executive 
Education som vann upphandlingen. 



8: Övriga frågor 

Tommy presenterar pågående byggnation av kommunhuset i Broby. 

9: Mötets avslutande 

Ordförande förklarar mötet avslutat 

Kallelse till mötet har skickats ut via Outlook kalenderbokning. 

-~YL__l~ 
/Jöhanna Lindhe 
./ 

Styrelsens ordförande 

\ l \ " I , I /; __ 
v~~~-

Heinz Borchmann 

Protokollförare 





MOSBY 
~-~ KOMMUN 

Datum: 2022-08-25 

Delegationsbeslut 

Nämnd: Kommunstyrelsen 

Ärende och ärendenummer enligt delegationsordningen: 

Beslutsattestanter för kommunstyrelsens verksamheter from 2019-01-01 KS/2018:880 
110 

Kompletterande beslut om attest på grund av personalförändringar. 

Beslut 

Ekonomi och utvecklingschef Johanna Lindhe utses till beslutsattestant generellt för 
kommunstyrelseförvaltningen ansvar 1 0x, samt för finansförvaltningen ansvar 90x. 
Beloppsgräns 10 000 000 kr. 
Behörigheten gäller fr o m 2022-09-01. 

Delegatens underskrift 

'~~ ~AllLUL<_Cj 
I 

Namnförtydligande: Petra Gummeson, kommundirektör 



MOSBY '\t~ KOMMUN 

Datum: 2022-09-01 

Delegationsbeslut 

Nämnd: Kommunstyrelse 

Ärende och ärendenummer enligt delegationsordningen: 

Beslutsattestanter för kommunstyrelsens verksamheter from 2019-01-01 KS/2018:880 
110 

Kompletterande beslut om attest på grund av personalförändringar. 

Beslut 

Administrativ chef Margareta Larsson utses till beslutsattestant för kommunstyrelseförvaltningen ansvar 
107x-109x, valnämnd ansvar 5x samt överförmyndarverksamheten ansvar 8x. 
Beloppsgräns 1 000 000 kr. 
Behörigheten gäller from 2022-09-15 . 

Delegatens underskrift 

~e~ ~cAUAC1/~V1 
I 

Namnförtydligande: Petra Gummeson, kommundirektör 



OSBY 
KOMMUN 

-
Datum: 2022-04-19 

Delegationsbeslut 

Nämnd: Kommunstyrelsen 

Ärende och ärendenummer enligt delegationsordningen: 

Organisation kommunstyrelseförvaltningen KS/2022:160 001 

Enligt Kommunstyrelsens delegationsordning har förvaltningschef "efter samråd med 
kommundirektören och respektive nämnds presidium, delegation att fatta beslut om inrättande, 
indragning, ändring av tjänster och förändring av förvaltningens ledningsorganisation inom ramen för 
befintlig budget." Kommundirektören är tillika förvaltningschef för kommunstyrelseförvaltningen. 

Kommunstyrelseförvaltningens organisations har förändrats då Osby kommun nu har ett avtal med Östra 
Göinge kommun gällande ekonomiadministration och med Höörs kommun gällande 
överförmyndarhandläggning. Förändringarna innebär att antalet medarbetare på ekonomienheten och 
kanslienheten har minskat. Efter förändringen är ekonomichefen närmaste chef för 3 medarbetare och 
kanslichefen är närmaste chef för 4 medarbetare. 

För att anpassa organisationen och antalet chefstjänster efter nu gällande förutsättningar omvandlas två 
chefstjänster, ekonomichef och kanslichef, till en ny chefstjänst som benämns ekonomi- och kanslichef. 
Ekonomi- och kanslichefen blir ansvarig för ekonomienhet och kanslienhet. 
Samtidigt inrättas en tjänst som nämndsekreterare då ekonomi- och kanslichefen inte har samma 
möjlighet att arbeta operativt inom kansliet. 

Beslut 

Tjänsterna som ekonomichef (1) och kanslichef (1) omvandlas till en ny tjänst; kansli- och ekonomichef. 
Tjänst som nämndsekreterare inrättas. 

Manuellt eller digitalt via Lex 

Namnförtydligande: Manuellt eller datorskrivet 



~OSBY ~y KOMMUN 

Datum: 2022-08-26 

Delegationsbeslut 

Nämnd: Kommunstyrelsen 

Ärende och ärendenummer enligt delegationsordningen: 

Organisation kommunstyrelseförvaltningen KS/2022:160 001 

Enligt kommunstyrelsens delegationsordning har förvaltningschef "efter samråd med kommundirektören 
och respektive nämnds presidium, delegation att fatta beslut om inrättande, indragning, ändring av 
tjänster och förändring av förvaltningens ledningsorganisation inom ramen för befintlig budget." 
Kommundirektören är tillika förvaltningschef för kommunstyrelseförvaltningen. 

I samband med att ekonomi- och kanslichef lämnar sin tjänst så genomförs följande 
organisationsförändring fr o m 1 sept 2022. 
Administrativ enhet innehållande kommunikation, kontaktcenter, säkerhetsarbete och kansli. Leds av 
administrativ chef. 
Ekonomi och utvecklingsenhet med verksamhetscontroller, utvecklingsstrateg och controllers. Leds av 
ekonomi- och utvecklingschef 

Beslut 

Tjänst som ekonomi- och kanslichef utgår. Tjänst som ekonomi- och utvecklingschef imättas. 

<=p~ 
~) ( }Å {jJ _-/9~ 

Delegatens underskrift ( 

Namnförtydligande: Petra Gummeson, kommundirektör 



Nilsson, Anette 

Från: 
Skickat: 
Till: 
Ämne: 

Hej Petra, 

Osby - Kansliet - Brevlåda 
den 25 augusti 2022 13:38 
Gummesson, Petra 
VB: Begäran Minnesanteckningar 

Besvarar du nedan begäran, eller ska jag ordna det på annat håll? 

Vänliga hälsningar 

Anette Nilsson 
Registrator/ Arkivarie 
Kanslienheten 
Kommunstyrelseförvaltning 
Osby Kommun 
283 80 Osby 
0479 - 52 83 33 
Växel: 0479 - 52 80 00 
anette.nilsson2@osby.se 
www.osby.se 
Så här hanterar Osby kommun personuppgifter. 

·t~ OSBY 
1_/ '\, KOMMUN 

Från: Kommun <Kommun@osby.se> 
Skickat: den 24 augusti 2022 14:32 
Till: Osby - Kansliet - Brevlåda <kansliet@osby.se> 
Ämne: VB: Begäran Minnesanteckningar 

Vänliga hälsningar 

Albin Jönsson 
Kontaktcentermedarbetare 
Kontaktcenter 
Kommunstyrelseförvaltning 
Osby Kommun 
283 80 Osby 
0479 - 52 81 11 
Växel: 0479 - 52 80 00 
albin.jonsson@osby.se 
www.osby.se 
Så här hanterar Osby kommun personuppgifter. 

~ ·OSBY 
\. f \. KOMMUN 

Från: Nicklas Rönnblom <nicklas.ronnblom3@gmail.com> 
Skickat: den 24 augusti 2022 14:07 



Till: Kommun <Kommun@osby.se> 
Ämne: Begäran Minnesanteckningar 

Hej 
Jag Menar Att Jag Också Vill Ha 

Extra Extra Påminnelse 

Jag Vill Ha 
Minnesanteckningar KLG Kommunledningsgruppen 

Jag Vill Ha Alla Minnesanteckningarna Som Finns Från 

Januari Till Maj År 2022 

Januari Till December År 2021 

Januari Till December År 2020 

Januari Till December År 2019 

Januari Till December År 2018 

Som Endast Finns På intranätet Diarium Arkivet i Osby Kommun 

Jag Vill Att Minnesanteckningarna 
Direkt Skickas Till Epostnicklas.ronnblom3@gmail.com Så Fort Som Möjligt 
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From:                                 Elvingsson, Gunnar
Sent:                                  Thu, 1 Sep 2022 15:09:29 +0000
To:                                      nicklas.ronnblom3@gmail.com
Subject:                             Begäran allmän handling Osby kommun

Hej. 
 
Du har efterfrågat  minnesanteckningar från Osby kommun. 
 
En minnesanteckning som har gjorts hos en myndighet och som inte har expedierats och 
inte heller tagits om hand för arkivering är enligt TF inte allmän. 
Kommunen gör därför bedömningen att det du efterfrågar inte är allmän handling och därför inte 
lämnas ut. 
Detta ställningstagande gäller som delegationsbeslut i ärendet. 
Kommunens ärendenr är KS/2022:286 
 
HUR MAN ÖVERKLAGAR 
Om ni vill överklaga detta beslut ska ni skriva till Kammarrätten i Göteborg men 
adressera det till Osby kommun. 
  
Ert överklagande måste ha kommit in till Osby kommun inom tre (3) veckor från den dag ni fick 
ta del av beslutet. 
  
Om överklagandet kommer in i rätt tid och Osby kommun inte ändrar beslutet på så sätt som 
begärs i överklagandet kommer skrivelsen skickas vidare till kammarrätten i oförändrat skick. 
  
Ett överklagande ska innehålla 
1. vilket beslut som överklagas och diarienummer (dnr) det har 
2. varför ni anser att beslutet ska ändras och vilken ändring ni vill ha 
3. vilka bevis som åberopas 
4. vem som står bakom överklagandet med angivande av namn och 
personnummer/organisationsnummer 
5. kontaktuppgifter till den som överklagar (t.ex. adress, telefon, e-post). 
  
Överklagandet skickas till den adress hos Osby kommun som framgår nedan. 
 
 
Med vänlig hälsning 

Gunnar Elvingsson
Controller/tf kanslichef
Kommunstyrelseförvaltning
Osby Kommun
283 80 Osby
0479 - 52 81 61
Växel: 0479 - 52 80 00



gunnar.elvingsson@osby.se
www.osby.se
Så här hanterar Osby kommun personuppgifter.

 
 
 
 
 
 

Från: Nicklas Rönnblom <nicklas.ronnblom3@gmail.com> 
Skickat: den 24 augusti 2022 14:07
Till: Kommun <Kommun@osby.se>
Ämne: Begäran Minnesanteckningar 
  
Hej 
Jag Menar Att Jag Också Vill Ha  
  
Extra Extra Påminnelse 
  
Jag Vill Ha 
Minnesanteckningar KLG Kommunledningsgruppen 
  
Jag Vill Ha Alla Minnesanteckningarna Som Finns Från 
Januari Till Maj År 2022 
Januari Till December År 2021 
Januari Till December År 2020 
Januari Till December År 2019 
Januari Till December År 2018 
  
Som Endast Finns På intranätet Diarium Arkivet i Osby Kommun 
  
Jag Vill Att Minnesanteckningarna 
Direkt Skickas Till Epostnicklas.ronnblom3@gmail.com Så Fort Som Möjligt  

M OSBY 
~ KOMM UN 
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MOSBY 
~~ KOMMUN 

Delegationsbeslut 

Nämnd: Kommunstyrelsen 

Ärende och ärendenummer enligt delegationsordningen: 
1.2.1 Beslut att inte lämna ut allmän handling. 

Begäran om allmän handling 2022-08-24 KS/2022:286 004 

Datum: 2022-09-01 

Begäran 2022-08-24, via e-post om att ta del av minnesanteckningar från kommunledningsgruppen. 

Beslut 

Beslut att inte lämna ut begärda handlingar med hänvisning till att dessa inte bedöms vara upprättade 
allmänna handlingar. 
En minnesanteckning som har gjorts hos en myndighet och som inte har expedierats och inte heller tagits 
om hand för arkivering är enligt TF inte allmän. 
F örfrågaren har meddelats svar 2022-09-01. 

Delegatens underskrift 

Namnförtydligande: lvingsson, tf kanslichef 



Beslut Beslutsfattare Organisation ärendeÄrendetyp BeloppBeslutsdatumBeslutsnr Eftergift
belopp

Beslutsform

Utredn 11:1
Anmälan/Annat sätt 0-17
år

Alpar, Carina IFO Barn och
familjeenheten

IFO Barn/Vuxen2022-08-01134364

Utredn 11:1
Anmälan/Annat sätt 0-17
år

Alpar, Carina IFO Barn och
familjeenheten

IFO Barn/Vuxen2022-08-01134389

Utredn 11:1
Anmälan/Annat sätt 0-17
år

Dahlström, Linus IFO Barn och
familjeenheten

IFO Barn/Vuxen2022-08-02134395

Utredn 11:1 Yttr/Upplysn
IFO

Nyström, Helena IFO Barn och
familjeenheten

IFO Barn/Vuxen2022-08-09134662

Utredn 11:1 Yttr/Upplysn
IFO

Nyström, Helena IFO Barn och
familjeenheten

IFO Barn/Vuxen2022-08-09134663

Avsluta utredn 0-17 utan
åtgärd

Alpar, Carina IFO Barn och
familjeenheten

IFO Barn/Vuxen2022-08-09134665

Utredn 11:1
Anmälan/Annat sätt 0-17
år

Schnoor, Marie IFO Barn och
familjeenheten

IFO Barn/Vuxen2022-08-10134707

Famhem SoL KS/IU/Ordf IFO Barn och
familjeenheten

IFO Barn/Vuxen2022-08-11134754

DelegationsbeslutOsby kommun

Framställd:

Sida 1(5)

2022-09-06 10:59

Beställd av: Marie Johnsson Anledning: Delegationsbeslut Barn och familj  augusti
2022

Urval:

Fördelning: Beslutsnr

Treserva Sida 1(5)Källa:



Beslut Beslutsfattare Organisation ärendeÄrendetyp BeloppBeslutsdatumBeslutsnr Eftergift
belopp

Beslutsform

Avsluta Yttr/utredn övrigt
IFO

KS/IU/Ordf IFO Barn och
familjeenheten

IFO Barn/Vuxen2022-08-11134761

Avsluta Yttr/utredn övrigt
IFO

KS/IU/Ordf IFO Barn och
familjeenheten

IFO Barn/Vuxen2022-08-11134762

Utredn 11:1
Anmälan/Annat sätt 0-17
år

Widbom, Lisa IFO Barn och
familjeenheten

IFO Barn/Vuxen2022-08-08134777

Avsluta utredn 0-17 utan
åtgärd

Alpar, Carina IFO Barn och
familjeenheten

IFO Barn/Vuxen2022-08-15134818

Öppenvård internt Tillberg, Lotta IFO Barn och
familjeenheten

IFO Barn/Vuxen2022-08-05134820

Öppenvård internt Tillberg, Lotta IFO Barn och
familjeenheten

IFO Barn/Vuxen2022-08-05134821

Öppenvård internt Sundin, Anneli IFO Barn och
familjeenheten

IFO Barn/Vuxen2022-08-16134857

Famhem 11 § LVU KS/IU/Ordf IFO Barn och
familjeenheten

IFO Barn/Vuxen2022-08-11134936

Öppenvård internt Schnoor, Marie IFO Barn och
familjeenheten

IFO Barn/Vuxen2022-08-12134940

DelegationsbeslutOsby kommun

Framställd:

Sida 2(5)

2022-09-06 10:59

Beställd av: Marie Johnsson Anledning: Delegationsbeslut Barn och familj  augusti
2022

Urval:

Fördelning: Beslutsnr

Treserva Sida 2(5)Källa:



Beslut Beslutsfattare Organisation ärendeÄrendetyp BeloppBeslutsdatumBeslutsnr Eftergift
belopp

Beslutsform

Överväg LVU 14 §,
fortsatt umg begränsn

KS/IU/Ordf IFO Barn och
familjeenheten

IFO Barn/Vuxen2022-08-11134944

Utredn 11:1
Anmälan/Annat sätt 0-17
år

Ralsgård, Linda IFO Barn och
familjeenheten

IFO Barn/Vuxen2022-08-12135003

Utredn 11:1
Anmälan/Annat sätt 0-17
år

Ralsgård, Linda IFO Barn och
familjeenheten

IFO Barn/Vuxen2022-08-12135007

Öppenvård internt Tillberg, Lotta IFO Barn och
familjeenheten

IFO Barn/Vuxen2022-08-18135037

Polishandräckning vård
43 § LVU

Sociala, Jouren IFO Barn och
familjeenheten

IFO Barn/Vuxen2022-08-18135077

Utredn 11:1
Anmälan/Annat sätt 0-17
år

Tillberg, Lotta IFO Barn och
familjeenheten

IFO Barn/Vuxen2022-08-22135163

Utredn 11:1
Anmälan/Annat sätt 0-17
år

Ralsgård, Linda IFO Barn och
familjeenheten

IFO Barn/Vuxen2022-08-22135343

Utredn 11:1
Anmälan/Annat sätt 0-17
år

Ralsgård, Linda IFO Barn och
familjeenheten

IFO Barn/Vuxen2022-08-22135344

DelegationsbeslutOsby kommun

Framställd:

Sida 3(5)

2022-09-06 10:59

Beställd av: Marie Johnsson Anledning: Delegationsbeslut Barn och familj  augusti
2022

Urval:

Fördelning: Beslutsnr

Treserva Sida 3(5)Källa:
------------------------------------------------------------------------------------------------------



Utredn 11:1 Yttr/Upplysn
IFO

Dahlström, Linus IFO Barn och
familjeenheten

IFO Barn/Vuxen2022-08-24135417

Särskilda kostnader eget
boende

Taha, Fadi IFO Barn och
familjeenheten

IFO Barn/Vuxen 6 040,002022-08-25135500

Utredn 11:1
Anmälan/Annat sätt 0-17
år

Ralsgård, Linda IFO Barn och
familjeenheten

IFO Barn/Vuxen2022-08-22135522

Avsluta utredn 0-17 med
insats

Tillberg, Lotta IFO Barn och
familjeenheten

IFO Barn/Vuxen2022-08-26135532

Öppenvård internt Tillberg, Lotta IFO Barn och
familjeenheten

IFO Barn/Vuxen2022-08-26135533

Utredn 11:1
Anmälan/Annat sätt 0-17
år

Ralsgård, Linda IFO Barn och
familjeenheten

IFO Barn/Vuxen2022-08-22135535

Utredn 11:1
Anmälan/Annat sätt 0-17
år

Ralsgård, Linda IFO Barn och
familjeenheten

IFO Barn/Vuxen2022-08-22135536

Utredn 11:1
Anmälan/Annat sätt 0-17
år

Ralsgård, Linda IFO Barn och
familjeenheten

IFO Barn/Vuxen2022-08-22135537

Avsluta utredn 0-17 med
insats

Sundin, Anneli IFO Barn och
familjeenheten

IFO Barn/Vuxen2022-08-01135925

Avsluta utredn 0-17 med
insats

Sundin, Anneli IFO Barn och
familjeenheten

IFO Barn/Vuxen2022-08-01135930

DelegationsbeslutOsby kommun

Framställd:

Sida 4(5)

2022-09-06 10:59

Beställd av: Marie Johnsson Anledning: Delegationsbeslut Barn och familj  augusti
2022

Urval:

Fördelning: Beslutsnr

Treserva Sida 4(5)Källa:



Utredn 11:1
Anmälan/Annat sätt 0-17
år

Ralsgård, Linda IFO Barn och
familjeenheten

IFO Barn/Vuxen2022-08-29135939

Utredn 11:1
Anmälan/Annat sätt 0-17
år

Ralsgård, Linda IFO Barn och
familjeenheten

IFO Barn/Vuxen2022-08-29135954

Utredn 11:1
Anmälan/Annat sätt 0-17
år

Ralsgård, Linda IFO Barn och
familjeenheten

IFO Barn/Vuxen2022-08-29135963

Avsluta utredn 0-17 utan
åtgärd

Widbom, Lisa IFO Barn och
familjeenheten

IFO Barn/Vuxen2022-08-18135964

Avsluta utredn 0-17 utan
åtgärd

Widbom, Lisa IFO Barn och
familjeenheten

IFO Barn/Vuxen2022-08-18135968

Antal beslut: 40

DelegationsbeslutOsby kommun

Framställd:

Sida 5(5)

2022-09-06 10:59

Beställd av: Marie Johnsson Anledning: Delegationsbeslut Barn och familj  augusti
2022

Urval:

Fördelning: Beslutsnr

Treserva Sida 5(5)Källa:



Beslut Beslutsfattare Organisation ärendeÄrendetyp BeloppBeslutsdatumBeslutsnr Eftergift
belopp

Beslutsform

Upplysn avlämnas 6:20
FB

Jupolli, Albina IFO FamiljerättFamiljerätt2022-08-02134411

Bekräft U protokoll
faderskap Gem vårdnad

Jönsson, Albin IFO FamiljerättFader-/ Föräldraskap2022-08-03134451

Utredn Föräldraskap U Andersson, Cecilia IFO FamiljerättFader-/ Föräldraskap2022-08-16134897

Utredn Föräldraskap U Jupolli, Albina IFO FamiljerättFader-/ Föräldraskap2022-08-24135379

Utredn Föräldraskap U Malmsten, Marie IFO FamiljerättFader-/ Föräldraskap2022-08-24135435

Utredn 11:1 Väcka talan
vårdn överflyttn ensk
hem 6:8

Jupolli, Albina IFO FamiljerättFamiljerätt2022-08-25135499

Godkänna avtal om
Umgänge

Jupolli, Albina IFO FamiljerättFamiljerätt2022-08-30136080

Antal beslut: 7

DelegationsbeslutOsby kommun

Framställd:

Sida 1(1)

2022-09-06 11:03

Beställd av: Marie Johnsson Anledning: Delegationsbeslut Familjerätten augusti
2022

Urval:

Fördelning: Beslutsnr

Treserva Sida 1(1)Källa:



Beslut Beslutsfattare Organisation ärendeÄrendetyp BeloppBeslutsdatumBeslutsnr Eftergift
belopp

Beslutsform

Öppenvård internt Torkelsson, Ellen IFO VuxenenhetenIFO Vuxen2022-08-01134383

Avsluta utredn ansökan
återtagen

Nilsson, Annica IFO VuxenenhetenIFO Vuxen2022-08-05134520

Öppenvård internt Torkelsson, Ellen IFO VuxenenhetenIFO Vuxen2022-08-05134537

Avslag HVB Nilsson, Annica IFO VuxenenhetenIFO Vuxen2022-08-05134538

Öppenvård internt Torkelsson, Ellen IFO VuxenenhetenIFO Vuxen2022-08-08134638

Avsluta utredn Ansökan
18-20 med insats

Torkelsson, Ellen IFO VuxenenhetenIFO Vuxen2022-08-10134699

Öppenvård internt Torkelsson, Ellen IFO VuxenenhetenIFO Vuxen2022-08-10134716

Öppenvård internt Torkelsson, Ellen IFO VuxenenhetenIFO Vuxen2022-08-11134739

HVB SoL Möller, Mariana IFO VuxenenhetenIFO Vuxen2022-08-17135024

Utredn 11:1 Yttr/Upplysn
IFO

Krznaric, Carna IFO VuxenenhetenIFO Vuxen2022-08-19135104

Avsluta utredn avslag Krznaric, Carna IFO VuxenenhetenIFO Vuxen2022-08-23135318

Avsluta Yttr 3:8
körkortsförordn

Krznaric, Carna IFO VuxenenhetenIFO Vuxen2022-08-24135396

Lägga ner utredning Krznaric, Carna IFO VuxenenhetenIFO Vuxen2022-08-25135468

DelegationsbeslutOsby kommun

Framställd:

Sida 1(2)

2022-09-06 11:26

Beställd av: Marie Johnsson Anledning: Delegationsbeslut Vuxen augusti 2022

Urval:

Fördelning: Beslutsnr

Treserva Sida 1(2)Källa:



Beslut Beslutsfattare Organisation ärendeÄrendetyp BeloppBeslutsdatumBeslutsnr Eftergift
belopp

Beslutsform

Avsluta utredn ansökan
återtagen

Krznaric, Carna IFO VuxenenhetenIFO Vuxen2022-08-30135616

Boende i akut situation Krznaric, Carna IFO VuxenenhetenIFO Vuxen2022-08-30135762

Utredn 7 § LVM inleds Möller, Mariana IFO VuxenenhetenIFO Vuxen2022-08-31135874

Öppenvård internt Krznaric, Carna IFO VuxenenhetenIFO Vuxen2022-08-31135876

Antal beslut: 17

DelegationsbeslutOsby kommun

Framställd:

Sida 2(2)

2022-09-06 11:26

Beställd av: Marie Johnsson Anledning: Delegationsbeslut Vuxen augusti 2022

Urval:

Fördelning: Beslutsnr

Treserva Sida 2(2)Källa:



Beslut Beslutsfattare Organisation ärendeÄrendetyp BeloppBeslutsdatumBeslutsnr Eftergift
belopp

Beslutsform

Livsföring i övrigt 4:1 Mujagic, Nina IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 869,002022-08-01134355

Försörjningsstöd 4:1 Mujagic, Nina IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 9 609,002022-08-01134367

Ek bist utöver skälig levn
nivå 4:2

Engström, Jennifer IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 1 590,002022-08-01134368

Försörjningsstöd 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 7 325,002022-08-01134369

Livsföring i övrigt 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 250,002022-08-01134370

Livsföring i övrigt 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 350,002022-08-01134371

Försörjningsstöd 4:1 Mujagic, Nina IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 15 439,002022-08-01134372

Livsföring i övrigt 4:1 Mujagic, Nina IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 379,002022-08-01134373

Försörjningsstöd 4:1 Mujagic, Nina IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 10 769,002022-08-01134375

Livsföring i övrigt 4:1 Mujagic, Nina IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 389,002022-08-01134376

Livsföring i övrigt 4:1 Mujagic, Nina IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 586,002022-08-01134377

Försörjningsstöd 4:1 Mujagic, Nina IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 455,002022-08-01134384

Försörjningsstöd 4:1 Mujagic, Nina IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 6 593,002022-08-01134386

Avslag 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-08-02134396

DelegationsbeslutOsby kommun

Framställd:

Sida 1(32)

2022-09-06 11:29

Beställd av: Marie Johnsson Anledning: Delegationsbeslut Ekonomiskt bistånd
augusti 2022

Urval:

Fördelning: Beslutsnr

Treserva Sida 1(32)Källa:



Beslut Beslutsfattare Organisation ärendeÄrendetyp BeloppBeslutsdatumBeslutsnr Eftergift
belopp

Beslutsform

Försörjningsstöd 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 7 292,002022-08-02134398

Försörjningsstöd 4:1 Mujagic, Nina IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 12 947,002022-08-02134399

Livsföring i övrigt 4:1 Mujagic, Nina IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 379,002022-08-02134400

Försörjningsstöd 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 2 773,002022-08-02134401

Livsföring i övrigt 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 399,002022-08-02134402

Avslag 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-08-02134403

Försörjningsstöd 4:1 Mujagic, Nina IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 7 301,002022-08-02134404

Livsföring i övrigt 4:1 Mujagic, Nina IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 10,002022-08-02134405

Livsföring i övrigt 4:1 Mujagic, Nina IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 6,002022-08-02134406

Försörjningsstöd 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 5 633,002022-08-02134407

Avslag 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-08-02134408

Livsföring i övrigt 4:1 Mujagic, Nina IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 761,002022-08-02134412

Försörjningsstöd 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 29 888,002022-08-02134413

Livsföring i övrigt 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 200,002022-08-02134414

Livsföring i övrigt 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 348,002022-08-02134416

DelegationsbeslutOsby kommun

Framställd:

Sida 2(32)

2022-09-06 11:29

Beställd av: Marie Johnsson Anledning: Delegationsbeslut Ekonomiskt bistånd
augusti 2022

Urval:

Fördelning: Beslutsnr

Treserva Sida 2(32)Källa:



Beslut Beslutsfattare Organisation ärendeÄrendetyp BeloppBeslutsdatumBeslutsnr Eftergift
belopp

Beslutsform

Avslag 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-08-02134417

Avslag 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-08-02134418

Försörjningsstöd 4:1 Mujagic, Nina IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 7 410,002022-08-02134428

Livsföring i övrigt 4:1 Mujagic, Nina IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 325,002022-08-02134429

Försörjningsstöd 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 10 063,002022-08-02134430

Livsföring i övrigt 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 212,002022-08-02134431

Avslag 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-08-02134432

Avslag 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-08-02134434

Försörjningsstöd 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 10 888,002022-08-03134460

Livsföring i övrigt 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 233,002022-08-03134461

Avslag 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-08-03134462

Avslag 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-08-03134463

Avslag 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-08-03134464

Livsföring i övrigt 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 205,002022-08-03134465

Försörjningsstöd 4:1 Torkelsson, Ellen IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 5 918,002022-08-03134467

DelegationsbeslutOsby kommun

Framställd:

Sida 3(32)

2022-09-06 11:29

Beställd av: Marie Johnsson Anledning: Delegationsbeslut Ekonomiskt bistånd
augusti 2022

Urval:

Fördelning: Beslutsnr

Treserva Sida 3(32)Källa:



Beslut Beslutsfattare Organisation ärendeÄrendetyp BeloppBeslutsdatumBeslutsnr Eftergift
belopp

Beslutsform

Livsföring i övrigt 4:1 Torkelsson, Ellen IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 116,002022-08-03134468

Avslag 4:1 Torkelsson, Ellen IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-08-03134469

Livsföring i övrigt 4:1 Mujagic, Nina IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 1 760,002022-08-03134474

Livsföring i övrigt 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 1 947,002022-08-04134493

Försörjningsstöd 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 9 244,002022-08-05134527

Livsföring i övrigt 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 299,002022-08-05134528

Avslag 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-08-05134529

Försörjningsstöd 4:1 Mujagic, Nina IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 8 519,002022-08-08134541

Försörjningsstöd 4:1 Mujagic, Nina IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 455,002022-08-08134548

Livsföring i övrigt 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 2 290,002022-08-08134549

Försörjningsstöd 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 13 504,002022-08-08134619

Livsföring i övrigt 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 355,002022-08-08134620

Livsföring i övrigt 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 450,002022-08-08134621

Livsföring i övrigt 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 2 064,002022-08-08134622

Avslag 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-08-08134623

DelegationsbeslutOsby kommun

Framställd:

Sida 4(32)

2022-09-06 11:29

Beställd av: Marie Johnsson Anledning: Delegationsbeslut Ekonomiskt bistånd
augusti 2022

Urval:

Fördelning: Beslutsnr

Treserva Sida 4(32)Källa:



Beslut Beslutsfattare Organisation ärendeÄrendetyp BeloppBeslutsdatumBeslutsnr Eftergift
belopp

Beslutsform

Försk på förmån 9:2
Försörj stöd

Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 10 262,002022-08-08134639

Försk på förmån 9:2
Livsför övrigt

Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 200,002022-08-08134640

Försk på förmån 9:2
Livsför övrigt

Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 299,002022-08-08134643

Avslag 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-08-08134644

Försk på förmån 9:2
Försörj stöd

Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 9 846,002022-08-09134651

Livsföring i övrigt 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 200,002022-08-09134655

Försörjningsstöd 4:1 Mujagic, Nina IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 390,002022-08-09134674

Försörjningsstöd 4:1 Mujagic, Nina IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 978,002022-08-10134688

Försörjningsstöd 4:1 Mujagic, Nina IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 3 665,002022-08-10134689

Livsföring i övrigt 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 1 785,002022-08-10134694

Försörjningsstöd 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 243,002022-08-10134698

Avslag 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-08-10134701

Försörjningsstöd 4:1 Mujagic, Nina IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 8 978,002022-08-10134703
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Livsföring i övrigt 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 1 340,002022-08-11134734

Försörjningsstöd 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 4 597,002022-08-11134741

Försörjningsstöd 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 4 662,002022-08-11134748

Avslag 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-08-11134749

Försörjningsstöd 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 7 636,002022-08-11134757

Livsföring i övrigt 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 379,002022-08-11134758

Livsföring i övrigt 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 242,002022-08-11134759

Försörjningsstöd 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 7 287,002022-08-11134773

Avslag 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-08-11134774

Avslag 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-08-11134775

Avslag 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-08-11134776

Försörjningsstöd 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 2 880,002022-08-11134779

Försörjningsstöd 4:1 Mujagic, Nina IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 9 261,002022-08-11134780

Livsföring i övrigt 4:1 Mujagic, Nina IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 321,002022-08-11134781

Försörjningsstöd 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 16 070,002022-08-12134788

DelegationsbeslutOsby kommun

Framställd:

Sida 6(32)

2022-09-06 11:29

Beställd av: Marie Johnsson Anledning: Delegationsbeslut Ekonomiskt bistånd
augusti 2022

Urval:

Fördelning: Beslutsnr

Treserva Sida 6(32)Källa:



Beslut Beslutsfattare Organisation ärendeÄrendetyp BeloppBeslutsdatumBeslutsnr Eftergift
belopp

Beslutsform

Livsföring i övrigt 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 399,002022-08-12134789

Livsföring i övrigt 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 150,002022-08-12134790

Avslag 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-08-12134791

Försk på förmån 9:2
Försörj stöd

Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 6 091,002022-08-12134794

Försörjningsstöd 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 4 730,002022-08-12134795

Livsföring i övrigt 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 350,002022-08-12134796

Försörjningsstöd 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 1 000,002022-08-12134799

Försörjningsstöd 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 5 652,002022-08-12134805

Livsföring i övrigt 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 429,002022-08-12134806

Avslag 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-08-12134807

Försörjningsstöd 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 5 905,002022-08-15134812

Avslag 4:2 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-08-15134813

Försörjningsstöd 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 7 750,002022-08-15134817

Försörjningsstöd 4:1 Mujagic, Nina IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 11 291,002022-08-15134824
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Försörjningsstöd 4:1 Mujagic, Nina IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 455,002022-08-15134825

Avslag 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-08-15134826

Försörjningsstöd 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 10 118,002022-08-15134827

Livsföring i övrigt 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 369,002022-08-15134828

Livsföring i övrigt 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 300,002022-08-15134829

Avslag 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-08-15134830

Avslag 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-08-15134832

Avslag 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-08-15134834

Försörjningsstöd 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 9 215,002022-08-15134835

Livsföring i övrigt 4:1 Mujagic, Nina IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 1 685,002022-08-15134836

Avslag 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-08-15134840

Avslag 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-08-15134841

Försörjningsstöd 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 5 684,002022-08-15134842

Livsföring i övrigt 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 133,002022-08-15134843

Livsföring i övrigt 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 53,002022-08-15134844
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Avslag 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-08-15134845

Avslag 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-08-15134846

Livsföring i övrigt 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 880,002022-08-16134851

Avslag 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-08-16134852

Försörjningsstöd 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 569,002022-08-16134858

Försörjningsstöd 4:1 Barucija, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 1 101,002022-08-16134859

Avslag 4:1 Barucija, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-08-16134860

Försörjningsstöd 4:1 Barucija, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 348,002022-08-16134861

Avslag 4:1 Barucija, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-08-16134862

Försörjningsstöd 4:1 Mujagic, Nina IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 7 301,002022-08-16134864

Livsföring i övrigt 4:1 Mujagic, Nina IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 299,002022-08-16134865

Livsföring i övrigt 4:1 Mujagic, Nina IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 29,002022-08-16134866

Livsföring i övrigt 4:1 Mujagic, Nina IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 504,002022-08-16134867

Försörjningsstöd 4:1 Barucija, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 765,002022-08-16134870

Försörjningsstöd 4:1 Mujagic, Nina IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 8 805,002022-08-16134875
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Livsföring i övrigt 4:1 Mujagic, Nina IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 369,002022-08-16134877

Livsföring i övrigt 4:1 Mujagic, Nina IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 309,002022-08-16134878

Försörjningsstöd 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 20 911,002022-08-16134880

Livsföring i övrigt 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 332,002022-08-16134881

Avslag 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-08-16134882

Avslag 4:1 Barucija, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-08-16134883

Försörjningsstöd 4:1 Barucija, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 12 318,002022-08-16134885

Avslag 4:1 Barucija, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-08-16134886

Försörjningsstöd 4:1 Barucija, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 10 113,002022-08-16134888

Försk på förmån 9:2
Försörj stöd

Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 9 722,002022-08-16134889

Försk på förmån 9:2
Livsför övrigt

Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 449,002022-08-16134890

Livsföring i övrigt 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 669,002022-08-16134891

Avslag 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-08-16134892

Försörjningsstöd 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 4 135,002022-08-16134893
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Livsföring i övrigt 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 349,002022-08-16134894

Avslag 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-08-16134895

Livsföring i övrigt 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 168,002022-08-16134896

Livsföring i övrigt 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 1 158,002022-08-16134898

Försörjningsstöd 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 8 356,002022-08-16134903

Livsföring i övrigt 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 137,002022-08-16134904

Avslag 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-08-16134905

Avslag 4:1 Barucija, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-08-16134908

Försörjningsstöd 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 4 259,002022-08-17134915

Livsföring i övrigt 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 399,002022-08-17134916

Livsföring i övrigt 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 210,002022-08-17134917

Försörjningsstöd 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 388,002022-08-17134918

Avslag 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-08-17134919

Försörjningsstöd 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 8 028,002022-08-17134930

Livsföring i övrigt 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 136,002022-08-17134931
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Livsföring i övrigt 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 100,002022-08-17134932

Livsföring i övrigt 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 110,002022-08-17134933

Avslag 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-08-17134934

Försörjningsstöd 4:1 Barucija, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 7 250,002022-08-17134941

Livsföring i övrigt 4:1 Barucija, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 257,002022-08-17134942

Försörjningsstöd 4:1 Barucija, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 7 808,002022-08-17134945

Försörjningsstöd 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 10 266,002022-08-17134948

Försörjningsstöd 4:1 Barucija, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 8 794,002022-08-17134949

Livsföring i övrigt 4:1 Barucija, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 196,002022-08-17134950

Livsföring i övrigt 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 232,002022-08-17134951

Livsföring i övrigt 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 99,002022-08-17134952

Avslag 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-08-17134953

Avslag 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-08-17134954

Avslag 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-08-17134955

Avslag 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-08-17134956
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Försörjningsstöd 4:1 Mujagic, Nina IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 14 960,002022-08-17134957

Avslag 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-08-17134958

Livsföring i övrigt 4:1 Mujagic, Nina IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 365,002022-08-17134959

Försörjningsstöd 4:1 Barucija, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 4 016,002022-08-17134961

Livsföring i övrigt 4:1 Barucija, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 112,002022-08-17134962

Livsföring i övrigt 4:1 Barucija, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 400,002022-08-17134963

Försk på förmån 9:2
Försörj stöd

Barucija, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 6 414,002022-08-17134965

Försk på förmån 9:2
Livsför övrigt

Barucija, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 299,002022-08-17134966

Försk på förmån 9:2
Livsför övrigt

Barucija, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 474,002022-08-17134967

Försörjningsstöd 4:1 Mujagic, Nina IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 28 018,002022-08-17134969

Försörjningsstöd 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 21 150,002022-08-17134970

Avslag 4:1 Barucija, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-08-17134971

Avslag 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-08-17134972
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Försörjningsstöd 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 5 504,002022-08-17134978

Avslag 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-08-17134979

Livsföring i övrigt 4:1 Mujagic, Nina IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 136,002022-08-17134981

Försörjningsstöd 4:1 Barucija, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 8 090,002022-08-18134990

Livsföring i övrigt 4:1 Barucija, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 500,002022-08-18134991

Försörjningsstöd 4:1 Barucija, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 1 035,002022-08-18134992

Försörjningsstöd 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 10 218,002022-08-18134993

Livsföring i övrigt 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 199,002022-08-18134994

Livsföring i övrigt 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 39,002022-08-18134995

Avslag 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-08-18134996

Försörjningsstöd 4:1 Barucija, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 6 670,002022-08-18134997

Avslag 4:1 Barucija, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-08-18134998

Försörjningsstöd 4:1 Mujagic, Nina IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 10 752,002022-08-18135000

Försörjningsstöd 4:1 Mujagic, Nina IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 4 250,002022-08-18135001

Försörjningsstöd 4:1 Barucija, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 7 882,002022-08-18135002
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Livsföring i övrigt 4:1 Barucija, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 399,002022-08-18135004

Avslag 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-08-18135005

Försörjningsstöd 4:1 Mujagic, Nina IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 10 513,002022-08-18135006

Försörjningsstöd 4:1 Barucija, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 2 231,002022-08-18135008

Livsföring i övrigt 4:1 Barucija, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 308,002022-08-18135009

Försk på förmån 9:2
Försörj stöd

Barucija, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 708,002022-08-18135011

Försk på förmån 9:2
Livsför övrigt

Barucija, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 234,002022-08-18135012

Försörjningsstöd 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 4 108,002022-08-18135013

Livsföring i övrigt 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 212,002022-08-18135016

Livsföring i övrigt 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 273,002022-08-18135018

Livsföring i övrigt 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 487,002022-08-18135019

Avslag 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-08-18135020

Försörjningsstöd 4:1 Mujagic, Nina IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 18 236,002022-08-18135021

Försörjningsstöd 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 7 459,002022-08-18135022
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Livsföring i övrigt 4:1 Mujagic, Nina IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 229,002022-08-18135023

Försk på förmån 9:2
Försörj stöd

Barucija, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 1 679,002022-08-18135025

Försk på förmån 9:2
Livsför övrigt

Barucija, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 249,002022-08-18135026

Avslag 4:1 Barucija, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-08-18135027

Försörjningsstöd 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 4 419,002022-08-18135028

Försörjningsstöd 4:1 Mujagic, Nina IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 12 538,002022-08-18135029

Livsföring i övrigt 4:1 Mujagic, Nina IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 449,002022-08-18135030

Försörjningsstöd 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 7 470,002022-08-18135031

Livsföring i övrigt 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 349,002022-08-18135032

Avslag 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-08-18135034

Försörjningsstöd 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 9 423,002022-08-18135046

Livsföring i övrigt 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 195,002022-08-18135047

Försörjningsstöd 4:1 Mujagic, Nina IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 4 450,002022-08-18135048

Livsföring i övrigt 4:1 Mujagic, Nina IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 273,002022-08-18135049
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Försörjningsstöd 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 495,002022-08-18135050

Försörjningsstöd 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 9 040,002022-08-18135061

Livsföring i övrigt 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 388,002022-08-18135064

Försörjningsstöd 4:1 Mujagic, Nina IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 9 522,002022-08-18135066

Avslag 4:2 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-08-18135069

Försörjningsstöd 4:1 Mujagic, Nina IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 4 987,002022-08-19135079

Livsföring i övrigt 4:1 Mujagic, Nina IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 299,002022-08-19135080

Försörjningsstöd 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 18 197,002022-08-19135099

Livsföring i övrigt 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 399,002022-08-19135100

Livsföring i övrigt 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 200,002022-08-19135101

Försörjningsstöd 4:1 Mujagic, Nina IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 8 973,002022-08-19135102

Livsföring i övrigt 4:1 Mujagic, Nina IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 1 320,002022-08-19135103

Försörjningsstöd 4:1 Barucija, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 10 170,002022-08-19135107

Livsföring i övrigt 4:1 Barucija, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 160,002022-08-19135108

Avslag 4:1 Barucija, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-08-19135109
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Försörjningsstöd 4:1 Mujagic, Nina IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 10 315,002022-08-19135112

Försörjningsstöd 4:1 Mujagic, Nina IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 1 989,002022-08-19135114

Livsföring i övrigt 4:1 Mujagic, Nina IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 350,002022-08-19135115

Livsföring i övrigt 4:1 Mujagic, Nina IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 500,002022-08-19135116

Livsföring i övrigt 4:1 Mujagic, Nina IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 400,002022-08-19135117

Försörjningsstöd 4:1 Mujagic, Nina IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 8 355,002022-08-19135119

Livsföring i övrigt 4:1 Mujagic, Nina IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 284,002022-08-19135120

Livsföring i övrigt 4:1 Mujagic, Nina IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 389,002022-08-19135121

Försörjningsstöd 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 3 746,002022-08-19135123

Livsföring i övrigt 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 449,002022-08-19135124

Avslag 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-08-19135125

Försörjningsstöd 4:1 Mujagic, Nina IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 5 395,002022-08-19135127

Livsföring i övrigt 4:1 Mujagic, Nina IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 571,002022-08-19135128

Försörjningsstöd 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 9 947,002022-08-22135139

Avslag 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-08-22135141
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Försörjningsstöd 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 3 785,002022-08-22135145

Försörjningsstöd 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 13 533,002022-08-22135146

Livsföring i övrigt 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 299,002022-08-22135147

Livsföring i övrigt 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 400,002022-08-22135148

Livsföring i övrigt 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 93,002022-08-22135149

Avslag 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-08-22135150

Överklagan rätt tid Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-08-22135152

Avge Yttr m a a överkl av
beslut

Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-08-22135157

Försörjningsstöd 4:1 Barucija, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 5 669,002022-08-22135165

Livsföring i övrigt 4:1 Barucija, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 299,002022-08-22135166

Avslag 4:1 Barucija, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-08-22135167

Livsföring i övrigt 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 6 737,002022-08-22135173

Försörjningsstöd 4:1 Barucija, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 6 877,002022-08-22135174

Avslag 4:1 Barucija, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-08-22135175
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Försörjningsstöd 4:1 Barucija, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 10 541,002022-08-22135176

Livsföring i övrigt 4:1 Barucija, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 349,002022-08-22135177

Försörjningsstöd 4:1 Barucija, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 856,002022-08-22135179

Livsföring i övrigt 4:1 Barucija, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 800,002022-08-22135182

Livsföring i övrigt 4:1 Barucija, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 429,002022-08-22135185

Livsföring i övrigt 4:1 Barucija, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 160,002022-08-22135188

Avslag 4:1 Barucija, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-08-22135194

Livsföring i övrigt 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 11 022,002022-08-22135203

Försörjningsstöd 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 10 318,002022-08-22135259

Livsföring i övrigt 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 448,002022-08-22135262

Avslag 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-08-22135274

Försörjningsstöd 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 784,002022-08-22135302

Avslag 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-08-22135303

Avslag 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-08-22135306

Försörjningsstöd 4:1 Barucija, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 134,002022-08-22135308
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Avslag 4:1 Barucija, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-08-22135309

Livsföring i övrigt 4:1 Barucija, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 476,002022-08-22135310

Försörjningsstöd 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 14 679,002022-08-23135311

Försörjningsstöd 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 400,002022-08-23135314

Försörjningsstöd 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 9 758,002022-08-23135315

Försörjningsstöd 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 7 108,002022-08-23135323

Livsföring i övrigt 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 300,002022-08-23135325

Avslag 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-08-23135326

Avslag 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-08-23135327

Försörjningsstöd 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 19 007,002022-08-23135332

Livsföring i övrigt 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 249,002022-08-23135334

Avslag 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-08-23135339

Avslag 4:2 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-08-23135340

Avslag 4:1 Barucija, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-08-23135341

Försörjningsstöd 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 7 503,002022-08-23135345
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Försörjningsstöd 4:1 Barucija, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 3 829,002022-08-23135347

Livsföring i övrigt 4:1 Barucija, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 594,002022-08-23135348

Avslag 4:1 Barucija, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-08-23135349

Avslag 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-08-23135351

Försörjningsstöd 4:1 Barucija, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 5 779,002022-08-23135352

Försörjningsstöd 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 5 451,002022-08-23135358

Livsföring i övrigt 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 395,002022-08-23135359

Avslag 4:2 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-08-23135360

Försörjningsstöd 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 14 848,002022-08-23135362

Livsföring i övrigt 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 429,002022-08-23135363

Försörjningsstöd 4:1 Barucija, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 14 590,002022-08-23135364

Avslag 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-08-23135365

Avslag 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-08-23135366

Avslag 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-08-23135367

Avslag 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-08-23135368
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Avslag 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-08-23135369

Försörjningsstöd 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 1 318,002022-08-24135375

Livsföring i övrigt 4:1 Barucija, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 949,002022-08-24135376

Avslag 4:1 Barucija, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-08-24135377

Försörjningsstöd 4:1 Barucija, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 270,002022-08-24135378

Avslag 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-08-24135398

Försörjningsstöd 4:1 Barucija, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 4 250,002022-08-24135416

Avslag 4:2 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-08-24135424

Försörjningsstöd 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 9 823,002022-08-24135425

Livsföring i övrigt 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 837,002022-08-24135426

Avslag 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-08-24135427

Avslag 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-08-24135428

Avslag 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-08-24135431

Avslag 4:2 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-08-24135434

Försörjningsstöd 4:1 Barucija, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 1 199,002022-08-24135457
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Försörjningsstöd 4:1 Barucija, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 8 412,002022-08-25135458

Livsföring i övrigt 4:1 Barucija, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 200,002022-08-25135459

Livsföring i övrigt 4:1 Barucija, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 150,002022-08-25135460

Livsföring i övrigt 4:1 Barucija, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 399,002022-08-25135461

Försörjningsstöd 4:1 Barucija, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 23 972,002022-08-25135463

Livsföring i övrigt 4:1 Barucija, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 100,002022-08-25135464

Avslag 4:1 Barucija, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-08-25135465

Avslag 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-08-25135466

Försörjningsstöd 4:1 Barucija, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 10 580,002022-08-25135469

Livsföring i övrigt 4:1 Barucija, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 428,002022-08-25135470

Livsföring i övrigt 4:1 Barucija, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 597,002022-08-25135471

Avslag 4:1 Barucija, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-08-25135472

Livsföring i övrigt 4:1 Barucija, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 400,002022-08-25135475

Avslag 4:1 Barucija, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-08-25135476

Försörjningsstöd 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 522,002022-08-25135477

DelegationsbeslutOsby kommun

Framställd:

Sida 24(32)

2022-09-06 11:29

Beställd av: Marie Johnsson Anledning: Delegationsbeslut Ekonomiskt bistånd
augusti 2022

Urval:

Fördelning: Beslutsnr

Treserva Sida 24(32)Källa:



Beslut Beslutsfattare Organisation ärendeÄrendetyp BeloppBeslutsdatumBeslutsnr Eftergift
belopp

Beslutsform

Livsföring i övrigt 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 329,002022-08-25135478

Livsföring i övrigt 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 1 020,002022-08-25135479

Livsföring i övrigt 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 2 200,002022-08-25135480

Avslag 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-08-25135498

Försörjningsstöd 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 519,002022-08-26135516

Försörjningsstöd 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 856,002022-08-26135517

Livsföring i övrigt 4:1 Barucija, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 1 478,002022-08-26135523

Avslag 4:1 Barucija, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-08-26135525

Livsföring i övrigt 4:1 Barucija, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 645,002022-08-26135526

Livsföring i övrigt 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 489,002022-08-26135529

Avslag 4:1 Barucija, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-08-26135538

Försörjningsstöd 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 8 184,002022-08-29135541

Livsföring i övrigt 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 700,002022-08-29135542

Livsföring i övrigt 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 2 046,002022-08-29135543

Försörjningsstöd 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 6 931,002022-08-29135547

DelegationsbeslutOsby kommun

Framställd:

Sida 25(32)

2022-09-06 11:29

Beställd av: Marie Johnsson Anledning: Delegationsbeslut Ekonomiskt bistånd
augusti 2022

Urval:

Fördelning: Beslutsnr

Treserva Sida 25(32)Källa:
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belopp

Beslutsform

Livsföring i övrigt 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 269,002022-08-29135548

Livsföring i övrigt 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 13 740,002022-08-29135549

Avslag 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-08-29135550

Livsföring i övrigt 4:1 Barucija, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 140,002022-08-29135557

Försörjningsstöd 4:1 Barucija, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 272,002022-08-29135560

Avslag 4:1 Barucija, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-08-29135562

Försörjningsstöd 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 6 500,002022-08-29135563

Avslag 4:1 Barucija, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-08-29135564

Avslag 4:1 Barucija, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-08-29135565

Försörjningsstöd 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 2 640,002022-08-29135578

Överklagan rätt tid Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-08-29135580

Försörjningsstöd 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 7 794,002022-08-29135581

Försörjningsstöd 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 10 218,002022-08-29135582

Livsföring i övrigt 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 1 700,002022-08-29135583

Livsföring i övrigt 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 250,002022-08-29135584

DelegationsbeslutOsby kommun

Framställd:

Sida 26(32)

2022-09-06 11:29

Beställd av: Marie Johnsson Anledning: Delegationsbeslut Ekonomiskt bistånd
augusti 2022

Urval:

Fördelning: Beslutsnr

Treserva Sida 26(32)Källa:
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Avslag 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-08-29135585

Avge Yttr m a a överkl av
beslut

Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-08-29135586

Avslag 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-08-29135587

Försörjningsstöd 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 8 781,002022-08-29135588

Livsföring i övrigt 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 250,002022-08-29135592

Avslag 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-08-29135593

Försörjningsstöd 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 9 622,002022-08-29135598

Livsföring i övrigt 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 250,002022-08-29135599

Livsföring i övrigt 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 73,002022-08-29135600

Livsföring i övrigt 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 300,002022-08-29135601

Livsföring i övrigt 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 500,002022-08-29135602

Avslag 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-08-29135603

Avslag 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-08-29135604

Försörjningsstöd 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 14 618,002022-08-30135620

DelegationsbeslutOsby kommun

Framställd:

Sida 27(32)

2022-09-06 11:29

Beställd av: Marie Johnsson Anledning: Delegationsbeslut Ekonomiskt bistånd
augusti 2022
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Livsföring i övrigt 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 250,002022-08-30135621

Livsföring i övrigt 4:1 Barucija, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 2 319,002022-08-30135623

Avslag 4:1 Barucija, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-08-30135624

Avslag 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-08-30135625

Försörjningsstöd 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 14 378,002022-08-30135627

Livsföring i övrigt 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 250,002022-08-30135628

Avslag 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-08-30135629

Försörjningsstöd 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 9 127,002022-08-30135630

Livsföring i övrigt 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 277,002022-08-30135631

Avslag 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-08-30135632

Försörjningsstöd 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 10 411,002022-08-30135633

Livsföring i övrigt 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 200,002022-08-30135634

Försörjningsstöd 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 3 380,002022-08-30135635

Livsföring i övrigt 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 250,002022-08-30135636

Livsföring i övrigt 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 62,002022-08-30135637

DelegationsbeslutOsby kommun

Framställd:

Sida 28(32)

2022-09-06 11:29

Beställd av: Marie Johnsson Anledning: Delegationsbeslut Ekonomiskt bistånd
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Avslag 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-08-30135638

Avslag 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-08-30135639

Försörjningsstöd 4:1 Barucija, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 19 264,002022-08-30135692

Livsföring i övrigt 4:1 Barucija, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 500,002022-08-30135694

Försörjningsstöd 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 10 514,002022-08-30135699

Avslag 4:1 Barucija, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-08-30135703

Livsföring i övrigt 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 250,002022-08-30135707

Avslag 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-08-30135711

Försörjningsstöd 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 9 850,002022-08-30135779

Försörjningsstöd 4:1 Barucija, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 8 996,002022-08-30135783

Livsföring i övrigt 4:1 Barucija, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 250,002022-08-30135784

Avslag 4:1 Barucija, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-08-30135785

Försörjningsstöd 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 9 164,002022-08-30135794

Livsföring i övrigt 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 449,002022-08-30135795

Avslag 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-08-30135796

DelegationsbeslutOsby kommun
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Försörjningsstöd 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 6 457,002022-08-30135798

Livsföring i övrigt 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 250,002022-08-30135799

Avslag 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-08-30135800

Försörjningsstöd 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 7 169,002022-08-30135807

Avslag 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-08-30135808

Livsföring i övrigt 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 328,002022-08-30135811

Försörjningsstöd 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 1 083,002022-08-30135814

Livsföring i övrigt 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 250,002022-08-30135815

Livsföring i övrigt 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 198,002022-08-30135816

Avslag 4:2 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-08-30135817

Avslag 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-08-30135818

Försörjningsstöd 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 7 343,002022-08-30135819

Livsföring i övrigt 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 250,002022-08-30135820

Livsföring i övrigt 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 426,002022-08-30135821

Avslag 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-08-30135824

DelegationsbeslutOsby kommun
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Försörjningsstöd 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 9 276,002022-08-30135827

Livsföring i övrigt 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 250,002022-08-30135828

Livsföring i övrigt 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 63,002022-08-30135829

Avslag 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-08-30135830

Avslag 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-08-30135831

Försörjningsstöd 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 9 939,002022-08-30135834

Livsföring i övrigt 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 250,002022-08-30135835

Livsföring i övrigt 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 122,002022-08-30135836

Avslag 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-08-30135837

Försörjningsstöd 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 11 342,002022-08-31135851

Försörjningsstöd 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 7 950,002022-08-31135858

Livsföring i övrigt 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 250,002022-08-31135859

Avslag 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-08-31135862

Livsföring i övrigt 4:1 Barucija, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 9 580,002022-08-31135864

Avslag 4:1 Barucija, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-08-31135865

DelegationsbeslutOsby kommun

Framställd:

Sida 31(32)

2022-09-06 11:29

Beställd av: Marie Johnsson Anledning: Delegationsbeslut Ekonomiskt bistånd
augusti 2022

Urval:

Fördelning: Beslutsnr

Treserva Sida 31(32)Källa:



Beslut Beslutsfattare Organisation ärendeÄrendetyp BeloppBeslutsdatumBeslutsnr Eftergift
belopp

Beslutsform

Livsföring i övrigt 4:1 Barucija, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 950,002022-08-31135866

Försörjningsstöd 4:1 Barucija, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 227,002022-08-31135871

Försörjningsstöd 4:1 Barucija, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 177,002022-08-31135872

Livsföring i övrigt 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 995,002022-08-31135873

Försörjningsstöd 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 8 805,002022-08-31135877

Livsföring i övrigt 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 147,002022-08-31135878

Livsföring i övrigt 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 250,002022-08-31135879

Livsföring i övrigt 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 271,002022-08-31135880

Avslag 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-08-31135881

Avslag 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-08-31135882

Antal beslut: 464
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Datum: 2022-08-24 
            

Delegationsbeslut 

Nämnd: Kommunstyrelsen  

Ärende och ärendenummer enligt delegationsordningen: 
 

FAV Delegationsbeslut Arbete och välfärd 2022 KS/2022:91 700  
I enlighet med vad som anges i ”Kommunstyrelsens delegationsordning, reviderad av kommunstyrelsen 
den 29 juni 2022, § 140, har undertecknad rätt att, efter samråd med kommundirektören och respektive 
nämnds presidium, delegation att fatta beslut om inrättande, indragning, ändring av tjänster och 
förändring av förvaltningens ledningsorganisation inom ramen för befintlig budget. Genom 
omfördelning av budgetmedel inom ram inrättas en tjänst på 50% som biträdande rektor på Osby 
Komvux. Tjänsten är en visstidsanställning fram till och med 230131. Utvärdering av tjänsten kommer 
göras innan beslut tas om den ska inrättas som en tillsvidaretjänst Ärendet har förhandlats med de 
fackliga organisationerna inom ramen för facklig samverkan. 
 
Beslut 
 
Inrättande av tjänst på 50% som biträdande rektor på Osby Komvux görs 
 
 
 
 
 
 
 
Delegatens underskrift 
 
 

Namnförtydligande:  Emma Frostensson, förvaltningschef   

 
 
 
 

IVIOSBY 
~ KOMMUN 



Datum: 2022-09-15

Delegationsbeslut

Nämnd: Kommunstyrelsen 

Ärende och ärendenummer enligt delegationsordningen:6.12

FAV Delegationsbeslut Arbete och välfärd 2022 KS/2022:91 700 
Enligt 2 kap 9§ får en ställföreträdare utses för rektorn. När rektorn är frånvarande tar ställföreträdaren 
över ledningsansvaret tills rektorn är tillbaka. Ställföreträdaren har samma beslutsbefogenhet som 
rektorn. Det innebär att hen får fatta alla beslut och fullgöra alla ledningsuppgifter i rektorns ställe. 

Enligt Kommunstyrelsens delegationsordning, antagen av kommunstyrelsen den 29 juni 2022, § 140, 
vilken gäller från och med 2022-07-01, har rektor delegation på att utse ställföreträdare upp till två 
månader, därefter förvaltningschef.

Biträdande rektor på Osby Komvux utses till ställföreträdande rektor på Osby Komvux under perioden 
2022-09-15 - 2022-12-31.

Tidigare har rektor för Yrkesskolan varit ställföreträdare för rektor på Komvux vid kortare frånvaro. Det 
beslutet slutar gälla i samband med detta beslut då endast en ställföreträdare kan finnas åt gången. 
Däremot kvarstår att rektor på Osby Komvux fortsatt är ställföreträdande för rektor på Yrkesskolan 
enligt delegationsbeslutet fattat 2022-05-24. 

Beslut

- Biträdande rektor på Osby Komvux utses till ställföreträdande rektor under perioden 2022-09-15 
– 2022-12-31. 

Delegatens underskrift

Namnförtydligande:  Emma Frostensson, förvaltningschef  

Comfact Signature Referensnummer: 1448018

IVIOSBY 
~ KOMMUN 
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i'VlOSBY 
~~ KOMMUN 

Delegationsbeslut 

Nämnd: Kommunstyrelsen 

Ärende och ärendenummer enligt delegationsordningen: 
2.2.3 Upplåning enligt budget och riktlinjer samt villkor som fullmäktige angivit. 

Lån till Osby kommun KS/2022:144 000 

Datum: 2022-09-09 

Ekonomienheten har genomfört en låneförfrågan gällande omsättning av befintligt lån på 20 mnkr samt 
nyupplåning på 30 mnkr, totalt 50 mnkr. Offert har inkommit från Kommuninvest. Upplåningen ryms 
inom den låneram som kommunfullmäktige fastställt. Samråd har skett med kommunstyrelsens 
ordförande. Fullständig lånedokumentation finns hos ekonomienheten. Lånet är ett s k grönt lån vilket är 
möjligt på grund av att kommunens två nya förskolor håller hög miljöklass. Grönt lån ger 0,02% lägre 
pns. 

Beslut 

Ett lån på 50 mnkr placeras hos Kommuninvest med fast ränta och löptid t o m 2029-09-01. Lånets 
startdag är 2022-09-15. 

Delegatens underskrift . 

~L-- '/_ 
Na~ förtydligande: Johanna Lindhe, ekonomi- och utvecklingschef 
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Budget 2023 – ändrade förutsättningar 
Dnr KS/2022:1 041   

 

Kommunledningsförvaltningen förslag till /Kommunstyrelsen/  

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen fattade den 29 juni beslut om att föreslå kommunfullmäktige att besluta 
om budget 2023 med ett resultat på 3,1 mnkr och att fastslå resultatbudget, balansbudget, 
kassaflödesbudget och finansiella mål för 2024 och 2025. 

Under sommaren har inflationen fortsatt att öka, räntorna har stigit och prisbasbeloppet 
har fastställts med en ökning på 8,7% (6% i tidigare prognoser). Detta påverkar 
kommunens budget för kommande år.   

Kommunens pensionskostnader 2023 ökar, enligt den prognos KPAtog fram i augusti, 
från 66,7 mnkr (budgetbeslut 29/6) till 93,2 mnkr. Det innebär en ökad kostnad på 26,5 
mnkr för 2023. Ökningen beror framförallt på det ökade prisbasbeloppet. 

Även räntorna har stigit och kostnaden 2023 ökar med cirka 8 mnkr. Även kostnaderna 
för arbetskraft (löneökningar) påverkas.  

Sammantaget innebär de ändrade förutsättningarna en ökad kostnad på 39 mnkr baserat på 
de underlag vi har tillgängliga i nuläget. 

Det innebär ett resultat på -36 mnkr och ett negativt kassaflöde givet den budget som 
beslutades av Kommunstyrelsen 29/6. Resultatet uppfyller inte balanskravet och en 
översyn av budget behöver göras innan beslut i kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 

Budgetförutsättningar 2023 – uppdaterad prognos september 2022 
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Petra Gummeson  Johanna Lindhe  
Kommundirektör  Ekonomi- och utvecklingschef  





Budgetförutsättningar 2023-25

Uppdaterad prognos september 
2022
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Vad har hänt sedan 29 juni?

1. Inflation
2. Höjda räntor
3. Prisbasbeloppet 2023 = 8,7%

1. Högre pensionskostnader
2. Högre räntekostnader
3. Högre arbetskraftskostnader (löneökning)

2022-09-29 Sida 2
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Vad har hänt sedan 29 juni?

• Ny befolkningsstatistik
• Ny skatteprognos (cirkulär 22:28)

– Starkare skatteunderlagstillväxt 2022-2025
–Minskad köpkraft, framförallt 2023-2024
– Regeringen och ESV mer försiktiga i 
prognoserna

2022-09-29 Sida 3
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Befolkning 1/11
Antal invånare

1 november 2021 13 269
Budget 2023 (beslut KS) 13 305
30 juni 2022 13 233
1 november 2022 13 233 (uppdaterad prognos)

2022-09-29 Sida 4

1 invånare = 70 tkr (Cirkulär 22:28)
1 skattekrona = 29,7 mnkr

fVl OSBY 
~ KOMMUN 



Pensionskostnader
• Avtalspensioner påverkas av inflation
• Följer prisbasbeloppet 

– Prognos våren 2022: 6%
– Utfall: 8,7%

2022-09-29 Sida 5

Pensionskostnader mnkr 2023 2024 2025
Budget 2023, beslut KS 29 juni -66,7 -72,1 -70,1
Ny prognos -93,2 -80,2 -70,0
Förändring -26,5 -8,1 -0,1

OBS! Ny beräkning ska göras av KPA.

fVl OSBY 
~ KOMMUN 



Räntekostnader

Räntekostnader 2023 2024 2025
Budget 2023 KS 29 juni -9,2 -18,1 -27,7
Ny prognos -17,7 -27,5 -33,5
Förändring -8,5 -9,4 -5,8

2022-09-29 Sida 6

• Nyupplåning – halvårseffekt
• OBS! Avskrivningar och räntor beräknat på att 90% av 

budgeterade investeringar genomförs. Bör revideras efter 
eventuell översyn av investeringsbudget.

fVl OSBY 
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Löneökningar

2022-09-29 Sida 7

2023 2024 2025

Budget 2023 KS 29 juni -26,4 -43,2 -59,6
Ny prognos -30,3 -54,7 -70,3
Förändring -3,9 -11,6 -10,7

fVl OSBY 
~ KOMMUN 



Resultatbudget 2023
mnkr

 
Budget 2023 
KS 29 juni

Budget 2023 
uppdaterade 
förutsättningar

Verksamhetens nettokostnader -927 -958

Skatteintäkter/bidrag  938 937
Finansiella intäkter 2 2
Finansiella kostnader -9 -18

Årets resultat 3 -36

Resultatutjämningsreserv (RUR) 0 0

Balanskravsresultat 3 -36

Andel av skatter och bidrag 0% -4%
Finansiella kostnader som andel av nettokostnader 1% 2%

Invånare: 1/11 året innan budgetåret 13 305 13 233

2022-09-29 Sida 8
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Sammanträdesdatum 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

§ 123 

Osby tåg 

KS/2022:9 000 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Ärendet hänskjuts till kommunstyrelsen 5 oktober 2022. 

Sammanfattning 
Osbytåg, representerade av ordförande Kjell Ros, Heinz Nilsson, Jan 
Dahlqvist, Jörgen Olsson och Gert Steneloo, presenterar verksamheten för 
kommunstyrelsens arbetsutskott samt framför ett affärsförslag där Osby 
Industrihus AB köper en fastighet som Osbytåg sedan hyr och använder för 
logistiktjänster. 

Sida 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 21 september
 

Agenda 

• Bakgrund 
• Utveckling fram till idag
• Dagens volymer i antal vagnar 
• Nästa steg
• Regnbågen 4
• Förslag på affärsupplägg
• Summering

Osbytåg i utveckling

OSBY TÅG 
OSBY 
KOM U N 



Osbytåg i utveckling

Osbytågs bakgrund 
• Osbytåg grundades för 30 års sedan p.g.a. hotet från SJ Gods att ta bort Osby som taxepunkt

• Näringslivet och kommunen bildade då Osbytåg som en ekonomisk förening

• Osbytåg finansierades genom lån från kommunen samt ägarinsatser vilket gjorde det möjligt 
att upprätthålla trafiken. 

• Med samverkan mellan Näringslivet och Osbytåg kunde volymerna arbetas upp och 
     Osby tåg betalade tillbaka lånat belopp samt att Osby säkrades som taxepunkten.

• 20 år senare var det dags igen denna gången Green Cargo som aviserade att Osby inte var 
intressant att trafikera beroende på minskande volymer ca 500 vagnar om året smärtgränsen 
låg 1000 vagnar/år.

• Osbytåg kom överens med Green Cargo om att betala i en månatlig avgift fram till 1000 
vagnar uppnåtts.



 Osbytåg i utveckling

Utvecklingen fram till idag 

 För att klara av framtida utveckling med fokus att utveckla industriområdet initierades ett samarbete

    med kommunen om utbyggnad av spåranläggningen.

 Fokus att klara 450 meters tåglängd med anslutning både från norr och söder . 

 Resultatet av detta samarbete är idag Osby industripark med spåranläggning

 Årsvolymen 2022 pekar mot ca 2500 vagnar 

 Fördelat på 50/50 mellan lokala näringslivet och virkestransporter



 Osbytåg i utveckling
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 Osbytåg i utveckling

Vad behövs för steg 2 ?
• Ha tillgång till en logistikfastighet
• Marknadsföring 
• Anpassa organisationen

Nästa steg

Naturligtvis 
• Fortsätta att utveckla vagnsvolymer
• Support till det lokala näringslivet 

Steg 2 
• Utvecklas till en  tredje part logistik partner   

--------



Marknaden 
• Industrigods både för inomhus-och utomhuslagring gärna 

med koppling till lokala näringslivet  
• Trävaror 
• Omlastning/crossdocking av handelsgods 

Regnbågen 4 

• Fastigheten är tillgänglig och är byggd för modern logistik
• Den är till salu
• Fastigheten har indragit industrispår men saknar anslutning industristamspåret

 Osbytåg i utveckling



 Osbytåg i utveckling

Värdeutlåtanden på Regnbågen 4
• Det har gjorts två värdeutlåtande på fastigheten dels av Osbytåg dels av
    ägaren Sunds Fastigheter AB .
• Sunds fastigheters värdering är 45 mkr och Osbytågs 38,5 mkr .
• Sunds fastigheters prisidé på fastigheten är 50 mkr.

Realistiskt inköpspris 
• Ca 40 mkr 



 Osbytåg i utveckling

Förslag på affärsupplägg 

• Industrihus AB köper Regnbågen 4
• Osbytåg kan vara en resurs till Industrihus AB i förhandling med 

Sunds fastigheter AB
• Industrihus AB ansluter fastigheten till befintligt industrispår
• Osbytåg ek. förening hyr fastigheten av Industrihus AB baserat 

på en gemensam kalkyl 
• Osbytåg anpassar organisationen till nya förutsättningar
• Osbytåg hyr ut tredje part logistiktjänster och upprättar avtal 

med kunder 
• Osbytåg tar hela affärsansvaret både mot Industrihus AB och 

kunder
• Osbytåg anlitar lokala företag för hantering och administration 

vilket kommer att generera nya arbetstillfällen 



Summering

• Utvecklingen har tills idag varit mycket positiv som siffrorna visar

• Utvecklingen tillsammans med kommunen är och kommer att vara en framgångsfaktor

• Industrihus AB köper Regnbågen 4 och hyr ut den till Osbytåg

• Osbytåg tar affärsansvaret och Osby Industrihus AB har full insyn i verksamheten 
    som delägare i Osbytåg

• Tack för visat intresse

 Osbytåg i utveckling

OSBY TÅG 
OSBY 
KOMMU N 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

§ 122 

Osby lshockeyklubb 

KS/2022:9 000 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-09-21 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Ärendet hänskjuts till kommunstyrelsen 5 oktober 2022. 

Sammanfattning 
Paul Sjöberg, kassör, och Jessika Jönsson, ledamot, presenterar föreningens 
verksamhet för kommunstyrelsens arbetsutskott samt framför föreningens 
önskan om stöttning från Osby kommun när man ansöker om 
borgensåtagande. 

Sida 
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Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande 
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Information inför möte med KSAU onsdag 21 september 

 

Osby Ishockeyklubb (OIK) har haft några ekonomiskt dåliga år i Pandemins spår samt ett 
sportsligt dåligt verksamhetsår 2021/2022 och vi startade detta verksamhetsåret på ett 
ganska stort minus. Vi hade ett antal ”gamla” skulder med oss in i detta verksamhetsåret och 
det fordrades en delvis ny styrelse.  

Den nya styrelsen tog sin form efter det extra årsmötet den 23 augusti och har startat direkt 
med att få bukt med våra surdegar. Vi har gjort upp realistiska avbetalningsplaner med de 
stora fordringsägarna, Röke Buss och materialleverantören, men vi har också redan klarat av 
de äldsta fordringarna, som istidshyra från 2019 till Osby Kommun. Vi är nu helt skuldfria till 
kommunen, vilket tydligen aldrig tidigare varit fallet.  

I Pandemins spår har vi också fått minskade intäkter p g a bland annat inställda matcher. OIK 
har alltid haft förhållandevis höga publiksiffror, i genomsnitt ca 300 personer. Som exempel 
kan nämnas att den andra derbymatchen mot Tyringe sammanföll med första dagen då 
Vaccinpass skulle uppvisas och drog ”bara” 442 åskådare mot 1117 betalande vid det första 
derbyt. Vi har tyvärr en skatteskuld också och skatteskulder kan ju medföra problem. Vår 
ambition är att inom max två månader ha betalt av den skatteskulden.  

Det har allmänt sett varit dålig ekonomisk styrning inom OIK, oklart upprättade 
spelarkontrakt, men inte funnits utrymme i budgeten.  

Den nya styrelsen ser mycket positivt på framtiden, trots det ekonomiska läget och vi möter 
mycket positiva kommentarer i ”byn”.  Vi har startat en ekonomisk sanering och träffas 
minst en gång i veckan i ”ekonomiutskottet”. Vi tycker att vi har koll på det mesta för 
närvarande, men skulle behöva låna upp mer pengar, så vi hade en buffert och inte hela 
tiden låg precis på marginalen och inte tål något oförutsett.  

OIK ber därför KSAU om att hjälpa till och stötta OIK, när klubben ansöker om ett 
nytt/förhöjt borgensåtagande om ytterligare 500.000 SEK.  

 

 

Mats Axelsson, ordförande



Skrivelse inför möte med KS onsdag 5 oktober 

 

Osby Ishockeyklubb (OIK) har haft ekonomiska utmaningar under ett antal år, i bland annat  
Pandemins spår. Utifrån det startade detta verksamhetsåret med ett ganska stort 
underskott. Vi hade ett antal ”gamla” skulder med oss in i detta verksamhetsåret och det 
fordrades en delvis ny styrelse.  

OIK ber därför KS om att hjälpa till och stötta OIK, när klubben ansöker om ett nytt/förhöjt 
borgensåtagande om ytterligare 500.000 SEK.  

 Avbetalningar av skulder enligt plan 
 Utökad Ungdomsverksamhet 

- Ledarutbildning 
- Domarkostnader 
- Material 

 Juniorlag till 23/24 
- Material 
- Ledarutbildning 
- Domarkostnader 
- Tränararvode 

 Ge den nya styrelsen förutsättningar för att få ekonomin i balans 

OIK är ett starkt varumärke inom hockeyn i södra Sverige och ger Osby Kommun och bygden 
mycket positiv marknadsföring. Både våra Ungdomslag och Seniorlag drar mycket publik till 
Osby ishall, och vi är även väl synliga på våra bortamatcher. Föreningen skapar 
förutsättningar för ungdomar att vara i aktivitet på sin fritid. Medlemmar i OIK deltar 
regelbundet i de organiserade Nattvandringarna i Osby och Lönsboda tätorter. 

Nya Styrelsen har gjort en översyn av ekonomin och tagit fram en plan för att komma i 
balans både ekonomiskt och sportsligt inför att den nya ishallen står klar. Vi hoppas nu att KS 
kan ge oss förutsättningar för detta. 

 

 

 

 

Mats Axelsson, ordförande



Osby lshockeyklubb 
1 (5) 

837000-6309 
Utskriven : 2022-06-10. 13: 18 

2021-05-01 - 2022-04-30 

Resultatrapport 
2021-05-01 2020-05-01 

2022-04-30 2021-04-30 

RÖRELSENS INTÄKTER 

Försäljning 

3010 FÖRSÄLJNING KIOSK/CAFETERIA 377 452,00 42 094,00 

3012 ÖVRIG FÖRSÄLJN OIK-ring 255 560,00 231 250,00 

3100 LOTTERIER/HALVA POTTEN 43 184,00 18 450,00 

3101 BINGOLOTTO 14 832,00 3 450,00 

3104 OIK-Tipset 12 000,00 0,00 

3107 Svenska spel/gräsroten 7311 ,00 0,00 

3110 PUBLIKINTÄKTER 290 032,00 41 174,00 

3111 SITTPLATS 5 480,00 0,00 

3112 SÄSONGSKORDPAKET 26 200,00 0,00 

3120 AKTIVITETSSTÖD, KOMMUNALT 179 504,00 123 599,00 

3122 AKTIVITETSSTÖD, STATLIGT 144 789,77 215 671 ,26 

3123 Stipend ium 10 000,00 0,00 

3130 TRÄNINGSAVGIFTER 250 460,00 203 525,00 

3132 MEDLEMSAVGIFTER 71 100,00 63 800,00 

3133 TRÄNINGSCAMP 36 440,00 36 067,00 

3135 Chips 89 080,00 0,00 

3141 HAL VA POTTEN 0,00 11 900,00 

3144 Panta Mera 14 250,00 0,00 

3145 SOUVENIRFÖRSÄLJNING 67 575 ,00 78 452,00 

3146 Försäljn ing boken 99 390,00 3 250,00 

3147 Shopen 18 591 ,00 0,00 

3148 Vipen 56 400,00 0,00 

3149 Outlet 610,00 0,00 

3150 REKLAM INTÄKTER 579 578,00 117 771 ,00 

3154 REKLAM,SPELARDRÄKT 0,00 -600,00 

3155 REKLAM , MATCHVÄRD 7 500,00 0,00 

3157 Matchsändning 6 851,00 0,00 

3160 ÖVERGANGSINTÄKTER 27 660,75 27 402,77 

3175 CUPER 222 650,00 3 700,00 

3180 SPONSRING 324 362,00 349 594,00 

3182 Kraftsamla 9 230,00 0,00 

3190 Diverse intäkter 17 600,00 0,00 

3740 ÖRESUTJÄMNI NG 2, 16 -0,02 

3620 Uthyrning arbetskraft 0,00 33 655,00 

3680 Öresutjämning -1,74 0,00 

3690 Övriga sidointäker 0,00 18 262,00 

3731 KASSARABATTER 16,40 0,00 

Summa försäljni ng 3 265 689,34 1 622 467,01 

Aktiverat arbete för egen räkning 

3800 Aktiverat arbete för egen räkning 42 675,00 3 000,00 

3870 Aktiverat arbete (löner) 8 611 ,00 0,00 

Summa aktiverat arbete för egen räkning 51 286 ,00 3 000 ,00 



Osby lshockeyklubb 2 (5) 

837000-6309 Utskriven 2022-06-10. 13: 18 

2021-05-01 - 2022-04-30 

Resultatrapport 
2021-05-01 2020-05-01 
2022-04-30 2021 -04-30 

Övriga rörelseintäkter 

391 1 Hyresintäkter 92 968,75 21 799,41 

3980 Erhållna bidrag 0,00 58 653 ,00 

3985 Erhållna statliga bidrag SISU 8 200,00 0,00 

3988 ERHÅLLNA LÖNEBIDRAG 25 287,00 0,00 

3989 Övriga erhållna bidrag 100,00 0,00 

3990 Övr ersättn och intäker -230,00 8 893,00 

3994 Försäkringsersättningar 11 655,00 0,00 

Summa övriga rörelseintäkter 137 980 ,75 89 345,41 

SUMMA RÖRELSEINTÄKTER 3 454 956,09 1 714 812,42 

RÖRELSENS KOSTNADER 

Material och varor 

4010 INKÖP KIOSK/CAFTERIA -201 981 ,23 -29 706,80 

4011 ÖVRIGA INKÖP/DIREKTA KOSTNAD ER -10 646,10 -12 506,00 

4090 Förändring av lager av varor och material 308 160,00 -115 616,00 

4100 BUSSRESOR -228 408,00 -7 720,00 

4111 MAT O DRYCK -209 346,94 -16 007,60 

4130 KOSTNADER FÖR TRÄNING MM -8 838,00 0,00 

4131 FÖRSÄKRING/LI CENSER -56 439,00 -35 429,00 

4133 FÖRSÄSONGSTRÄNING -34 780,00 0,00 

4134 SPELARPRISER -10 924,30 -18 163,00 

4140 ÖVERGANGSKOSTNAD -195 750,00 -77 401,50 

4141 Hockeykort -6 400,00 0,00 

4160 SJUK-/HÄLSOVARD 0,00 -8 798,00 

4200 SPELARUTRUSTNING -632 109,09 -240 040,48 
4205 KLUBBOR -84 772,00 0,00 
4210 PUCKAR/ISSO/T APE -1 396,00 0,00 
4211 PUCKAR/ISSO/TAPE JUNIORER -698,00 0,00 
4220 FÖRBRUKNINGSMATERIAL -61 667,80 -8 030,00 
4225 SJUKVARDSMATERIAL -3 832,00 -36 ,00 

4230 REP. AV SPELARUTRUSTNING -1 540,00 0,00 

4240 HYRA/UNDERHÅLL INVENTARIER -9 529,00 0,00 

4300 ISHALLS HYRA -106 960,00 -31 307,00 

4303 DOMARARVODE -880,00 0,00 

4306 ORDNINGSVAKTER -14 663,00 0,00 

4307 FÖRENINGSAVGIFTER -5 925 ,00 -4 200,00 

4308 START-/REGISTRERINGSKOSTN . -30 850,00 -18800,00 

4309 START/REG .KOSTN. JUNIORER 0,00 -1 000,00 

431 0 KURSER, UTBILDNING -21 991 ,67 -19 100,00 

4320 LAGKONTO U-SEKTIONEN 0,00 -800 ,00 

4329 LAGKONTO, U 8/0 3 -80,00 0,00 

4337 UTBILDNI NG TRÄNARE MM. U-SEKT. -27 800,00 -8 200,00 

4338 START/REG.KOST U-sektionen 0 ,00 -2 200,00 

4339 U-SEKTION UTRUSTNING -1 940 ,00 -8 622 ,00 



Osby lshockeyklubb 3 (5) 

837000-6309 Utskriven: 2022-06-10, 13: 18 

2021-05-01 - 2022-04-30 

Resultatrapport 
2021-05-01 2020-05-01 
2022-04-30 2021-04-30 

4500 KOSTNAD REKLAM , PR, SPONSRING -30 081 ,00 -3 581 ,00 

4501 REKLAMKOSTNAD, TAK& VÄGG -2 088,00 0,00 

4503 Reklamkostnad , souvenirer -5 679,00 0,00 

4507 Kostnad vipen -3 780,00 0,00 

4509 REKLAMKOSTNAD, ÖVRIGT -6 173,00 -55 044,00 

4510 KOSTNAD LOTTERIER -39 523,00 -1 568,00 

4512 KOSTNADER FÖRENINGSFEST 0,00 -237,60 

4515 KOSTNAD , ENTRE -3 566 ,00 0,00 

4520 KOSTNAD, SOUVENIRER -47 926 ,37 -43 476,00 

4530 KOSTNAD,MATCHANNONS ER -3 125,00 0,00 
4546 Kostnader boken -45 075,20 0,00 

4548 Kostnad Oik-Ringen -168 849,00 0,00 

4550 KOSTNADER, DIVERSE -8 226,00 0,00 

4575 KOSTNAD CUP/CAMP -11 8606,00 -50 951,00 

4600 Legoarbeten, underentrepr -397 800,00 -70 000,00 

4640 DOMARARVODE/A-LAG -133621,00 -48 490,00 

4642 DOMARARVODE, U 15/A2 -10 581 ,00 0,00 

4643 DOMARARVODE, U 14/B 1 -8 315,00 0,00 

4644 DOMARARVODE, U 13/B2 -8 415,00 0,00 

4645 DOMARARVODE, U 12/C1 -6 315,00 0,00 

4646 DOMARARVODE, U 11 /C2 -3 467,00 0,00 
4647 DOMARARVODE, U 10/D1 -3 190,00 0,00 
4648 DOMARARVODE, U 9/D2 -2 995,00 0,00 
4649 DOMARARVODE, U 8/D3 -2 225,00 0,00 
4650 DOMARARVODE, H-SKOLAN -640,00 0,00 
4651 DOMARARVODE, J18/J20 -88 618,60 0,00 

4755 DIV. KOSTN. KIOSK/CAFETERIA -1 322,00 0,00 

4940 Förändr produkter i arbete -1 300,00 0,00 
Summa material och varor -2 813 489,30 -937 030,98 

BRUTTOVINST 641 466,79 777 781,44 

Övriga externa rörelseutgifter/kostnader 

5010 Lokalhyra -348 180,33 -112 440,00 

5060 Städning, renhållning -800,00 0,00 

5070 Reparationer hyrd lokal -993 ,00 0,00 

5160 Renhålln och städning -523,95 0,00 

5220 Hyra inventarier 0,00 -5 865,00 

5310 El för drift -1 200,00 0,00 

5460 Förbrukningsmaterial -193 ,00 -2 390,00 

5480 Arbetskläder o skyddsmtrl -48 310,20 0,00 

5500 Reparation och underhåll -2 394 ,00 -5 126,00 

5611 Drivmedel personbilar 0,00 -1 121,00 

5613 Reparation personbilar -855,00 0,00 

5700 Frakter och transporter -212 ,00 0,00 

5800 Resekostnader -33 949,00 -11 130,00 

5910 Annonsering -31 238,00 809,00 



Osby lshockeyklubb 4 (5) 

837000-6309 Utskriven : 2022-06-10 , 13:18 

2021 -05-01 - 2022-04-30 

Resultatrapport 
2021 -0 5-01 2020-05-01 
2022-04-30 2021-04-30 

6090 Övr försäljningskostnader 0,00 -130 600,00 

6110 Kontorsmaterial -20 455,80 -10595,00 

6150 Trycksaker -3 500 ,00 0,00 

6211 Telefon -10 696,00 -32 490,00 

6212 Mobiltelefon -8 593,00 -10729,00 

6230 Datakommunikation -23 546,25 -10540,00 

6250 Porto -909,00 0,00 

6310 Företagsförsäkringar -4 362,00 -4115,00 

6350 Kundförluster -6 410,00 0,00 

6390 Övriga riskkostnader 0,00 6 183,00 

6530 Redovisningstjänster -32 377,00 -24 454,00 

6540 ADB-tjänster 0,00 -9 600,00 

6570 Bankkostnader -5 757,00 -7 602,00 

6590 Övr främmande tjänster -3 735,00 -800,00 

6992 Övr ej avd r gill kostn 450,00 -5 108,78 

6993 Lämnade bidrag och gåvor -300,00 0,00 

Summa externa rörelseutgifter/kostnader -589 039,53 -377 713,78 

Utgifter/kostnader för personal 
7010 Lön kollektivanställda -141131 ,50 -65 042,00 

7210 Lön tjänstemän -77 369,00 -1 500 ,00 

7220 Lön tränare A-sekt -10000,00 -27 700,00 

7222 Spelarersättningar -116 530,00 -24 100,00 

7330 Bilersättningar 0,00 -26 416,00 

7391 Resekostn ers mot utlägg -182 435,66 -53 925,50 

7510 Arbetsgivaravgifter -27 786, 12 -21 376,00 

7583 Gruppolycksfallsförsäkringspremier -23 688,00 0,00 

7620 Sjuk- och hälsovård -1 61 5,00 0,00 

7690 övr personalkostnader 1 805,00 -12 361,80 
Summa utgifter/kostnader för personal -578 750,28 -232 421 ,30 

SUMMA RÖRELSEKOSTNADER -3 981 279, 11 -1 547 166,06 

RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR -526 323,02 167 646,36 

Avskrivningar 

7832 Avskrivn inventarier -6 688,00 0,00 

Summa avskrivningar -6 688 ,00 0,00 

Finansiella intäkter och kostnader 
8300 Ränteintäkter 3,70 0,00 

8400 Räntekostnader -1883 1,52 -3 545,42 

8410 Räntekostnader 0,00 -10652,69 

8423 Räntekostnader för skatter och avgifter -749,30 -1 153,00 

Summa finansiella intäkter och kostnader -19 577 ,1 2 -15 351, 11 

RESU LTAT EFTER FINANSIELLA POSTER -552 588, 14 152 295,25 



Osby lshockeyklubb 

837000-6309 
2021 -05-01 - 2022-04-30 

Resultatrapport 

REDOVISAT RESULTAT 

5 (5) 
Utskriven 2022-06-1 0, 13 18 

2021-05-01 
2022-04-30 

-552 588 , 14 

2020-05-01 
2021-04-30 

152 295 ,25 



Osby lshockeyklubb 1 (2) 

837000-6309 Utskriven: 2022-06-10, 13:18 

2021 -05-01 - 2022-04-30 

Balansrapport 
2021-05-01 Förändring 2022-04-30 

TILLGÅNGAR 

Anläggningstillgångar 

1220 Inventarier 0,00 45 000 ,00 45 000,00 

1229 Ack avskrivn inventarier 0,00 -6 688 ,00 -6 688,00 

Summa anläggningstillgångar 0,00 38 312,00 38 312,00 

Omsättningstillgångar 

1410 Lager A-laget 0,00 253 460,00 253 460,00 

1411 Lager Shopen 0,00 5 000,00 5 000,00 

1412 Lager Kiosken 0,00 5 037 ,00 5 037,00 

1413 Lager Böcker 0,00 29 500,00 29 500,00 

1460 Lager inkuransavdrag 1 048,00 -9 837,00 -8 789 ,00 

1510 Kundfordringar 22 835,00 1 163,00 23 998,00 

1515 Osäkra kundfordringar 0,00 -6 410 ,00 -6 410,00 

1630 Avräkning skatter & avg. -61 773,00 61 504,00 -269,00 

1910 Kassa 3 115,00 -3 115,00 0,00 

1930 Checkräkningskonto -794-8 135 639 ,52 -134 040 ,74 1 598 ,78 

1940 Swish konto 153 247 821 -9 - "Inträde/ 0,00 600 ,00 600,00 

1950 Bankkonto 153 24 7 818-5 "U-sektion 67 938 ,00 -56 000,00 11 938 ,00 

1952 Bankkonto 153 247 822-7 "boken" 72 000 ,00 -72 000 ,00 0,00 

Summa omsättningstillgångar 240 802,52 74861 ,26 315 663,78 

SUMMA TILLGÅNGAR 240 802,52 113 173,26 353 975,78 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Eget kapital 

2061 Eget kapital 701 267,33 -152 295,25 548 972,08 
2069 Arets resultat -152 295,25 704 883,39 552 588 , 14 
Summa eget kapital 548 972,08 552 588,14 1 101 560,22 

Långfristiga skulder 

2330 Checkräkningskredit -56067,12 56 067,12 0,00 

2351 Privat lån Ted Holmgren -28 000,00 5 000,00 -23 000,00 

2352 Lån Snapphanebygdens Sparbank -500 000,00 0,00 -500 000,00 

Summa långfristiga skulder -584 067,12 61 067,12 -523 000,00 

Kortfristiga skulder 

2440 Leverantörsskulder -133554,00 -652 841,00 -786 395,00 

2520 Tillfälligt betalningsanstånd skatter 0,00 -61 094,00 -61 094,00 

2530 Skatter överlämnat till Kronofogden 0,00 -17 202,00 -17 202,00 

2710 Personalens källskatt 0,00 -5 275,00 -5 275,00 

2715 AGI för rätte lse , nov 2019 -15824,00 0,00 -15 824 ,00 

2731 Avräkn sociala avgifter 0,00 -5 687,00 -5 687,00 

2890 Privat lån Bengt Åke Holmgren -23 000 ,00 5 000,00 -18 000,00 

2891 Privat lån Olle Lindblom -16750 ,00 5 000 ,00 -11 750 ,00 

2960 Upplupna räntekostnader -862,48 -446 ,52 -1 309 ,00 



Osby lshockeykl ubb 

837000-6309 
2021 -05-01 - 2022-04-30 

Balansrapport 

2990 Övr interimsskulder 
Summa kortfristiga skulder 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 

2021-0 5-01 

-15 717 ,00 
-205 707,48 

-240 802,52 

2 (2) 
Utskriven: 2022-06-10, 13:18 

Förändring 

5717,00 
-726 828 ,52 

-113 173,26 

2022-04-30 

-10 000 ,00 
-932 536,00 

.353 975,78 



Internal
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Mats Axelsson 
Ordförande 

0706-742711 

Kim Petersson 

Ledamot/ 
materialansvarig 

0768-81 6231 

..l 
Håkan Larsson 

Ledamot/ 
matcharrangemang 

0733-502775 

Styrelsen 

Paul Sjöberg 

Kassör/lagledare 
0720-780436 

Oddbjörn Aasvold 
Ledamot 

0722-210257 

Sven-Arne Svensson 

Suppleant/ 
lotteriansvarig 
0703-270074 

Jessica Jönsson 
Ledamot/ 

ungdomsansvarig 
0738-333525 

..l 
Mats Mårtensson 

Suppleant 
0702-473779 

Göran Dahlqvist 
Addj. sekreterare/ 

utbildningsansvarig 
0728-877372 

Mikael Svensson 

Ledamot/sportgrupp 
0736-633497 

..l 
Vakant 



Internal

Vår målsättning

OIK har som primärt mål att hand i hand 
med en bred social verksamhet utveckla 
ungdomar till så bra ishockeyspelare som 
möjligt,såväl sportsligt som ekonomiskt, 
inom ramarna för den av föreningen 
fastställda verksamheten. 

Alla ungdomar oavsett kön, etnicitet och 
ålder erbjuds möjlighet att träna med OIK. 
Ambitionen är att OIK ska tillhöra distriktets 
bättre ungdomsklubbar såväl sportsligt som 
socialt och härigenom främja att spelarna 
går vidare till klubbens seniorverksamhet. 

Kvaliteten i “toppen” ska vara ett resultat av 
bredd och kvalitet i ungdomsverksamheten. 
Alla kommer inte att uppnå sina 
mål/drömmar med spel i högre serier etc, 
men ska i OIK:s regi få möjlighet att uppnå 
sin maximala nivå. 

Oavsett hur långt spelarens 
hockeykunskaper räcker ska våra ungdomar 
minnas tiden i Osby IK som en rolig och 
lärorik period i livet



Internal

En överblick 
från 21/22

174 aktiva

10 lag

57 ideella ledare

33 föreningsdomare

140+ samarbetspartners



Internal

Seniorlaget

Förändring i seriesystemet, stor 
minskning av antal div 2-lag

11 spelare fostrade i Osby IK

I topp i publikligan (2:a hösten, 1:a 
fortsättningsserien, 2:a i 
kvalserien)

Vi hade chansen men klarade inte 
nålsögat – div 3 nästa



Internal

Juniorlagen

Både J18 och J20 – första gången 
på många år

Många från J-lagen som fått spela 
och prova på seniorlagshockey

J18 vann div 2 men klarade inte 
av att gå upp i år

Flera spelare från andra klubbar 
men merparten från Osby, t ex 15 
st som spelade i J18 har OIK som 
modersklubb



Internal

Ungdomslagen

7 st ungdomslag

MålvaktenVera Gill i U13 uttagen till 
Skånelaget 

Framgångar i CUP-spel; U14 tog guld 
och U13 silver

Många har spelat ihop sedan 
hockeyskolan



Internal

Hockeyskolan

Öppen för alla tjejer och killar som vill 
prova på att spela hockey 

29 inskrivna flickor och pojkar mellan 4-
8 år

Utrustning att låna finns



Internal

Tjejhockey

En riktad satsning på tjejer 
startades under våren med 3 st 
prova-på-dagar för flickor mellan 5
-14 år

11 nya flickor deltog, förutom de 8 
som redan fanns i klubben.  
Merparten av de nya vill fortsätta 
till hösten

Målet är gemensam träning för 
tjejer minst en gång i veckan och 
att få ihop tjejlag till  poolspel



Internal

Våra största intäkter

Samarbetspartners/ VIP 32%

Kiosk 11%

Publikintäkter 9%

OIK-ringen 9%

Träningsavgifter 8%

Aktivitetsstöd 8%



Internal

Våra största utgifter

Material 26%

Lön/bilersättning 15%

Domare 12%

Bussar 7%

Försäkringar 3%

Ishyra 2%

Mat & Dryck 2%



Internal

Några tankar om 22/23

Ekonomi: Nya Styrelsen har gjort en 
översyn av ekonomin och tagit fram en 
plan för att komma i balans både 
eonomiskt och sportsligt inför att den nya 
ishallen står klar.

A-lag: Målsättningen är att gå till playoff 
till div 2

J-lag: Tyvärr kommer vi inte till med 
något J-lag men siktar på att göra det 
23/24

U-lag: Start för tjejhockey och 11 lag inkl 
hockeyskolan.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-09-21 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

§ 129 

Sammanträdesdatum för kommunfullmäktige 2022 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Föreslå kommunstyrelsen 
Föreslå kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges sammanträde 21 november 2022 senareläggs 
till den 28 november 2022. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott diskuterar en senareläggning av 
kommunfullmäktige i november 2022 för att kunna hinna med ett 
kommunstyrelsesammanträde extra innan kommunfullmäktiges 
sammanträde. 
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Sammanträdesdatum 

2022-09-20 

Samhällsbyggnadsnämnden OSBY KOMMUN 

§ 86 

Beslut om budget för ishall 

SBN/2021 :34 234 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Förslag till kommunstyrelsen 
Förslag till kommunfullmäktige 

l<ommunstyrelsen 

2022-09-27 
ks/ 2.022. '. 'ö\o t ~}-\ 

Diarienr. Ärendetyp 

- Samhällsbyggnadsnämnden begär ytterligare anslag på 92 000 000 
kronor till investeringsprojekt 1630 "Ny ishall". 

Deltar inte i beslut 
Lars-Erik Svensson (M) och Tobias Ekvall (SD) 

Reservation 
Lars-Erik Svensson (M) och Tobias Ekvall (SD) reserverar sig mot beslutet 
och lämnar in skriftlig reservation. 

Barnkonsekvensanalys 
Ej aktuellt 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade att avsätta 80 000 000 kronor för byggnation 
av en ny ishall inklusive 3 500 000 kronor för projektering, KS/2019:291. 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att färdigställa projekteringen och 
använda ytterligare 4 078 000 kronor, SBN/2021 :34. Samhällsbyggnads
nämnden beslutade att förvärva del av Barnvagnen 1 för 2 400 000 kronor, 
SBN/ 2022:119. 

Ovanstående innebär att 70 022 000 kronor återstår av beslutad budget. 

Anbudsöppning skedde 2022-09-14 och för att kunna förverkliga en bygg
nation av en ny ishall enligt den omfattning som är beslutad av Kommun
fullmäktige KS/2019:221 behöver ytterligare 92 000 000 kronor tillföras 
investeringsprojekt 1630 "Ny ishall". 

Finansiering 
Finansiering sker via upplåning. 

Expedierat . , 
1 

Utdragsbestyrkande 

1
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MOSBY 
\f_~ KOMMUN 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Beslutsgång 
Yrkande 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-09-20 

Lars-Erik Svensson (M): Ärendet hänskjuts till kommunstyrelsen med mo
tivering att han fick del av det en dag före mötet och därmed fanns ingen tid 
för förberedelse. 

Tommy Augustsson (S): yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Ordförande Lotte Melin (C) ställer förslagen mot varandra och finner att 
nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag och tar beslut på dagens 
sammanträde. 

Lars-Erik Svensson (M) begär omröstning. 

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner följande beslutsgång 
Ja-röst - Nämnden tar beslut på dagens sammanträde 
Nej-röst- Frågan hänskjuts till kommunstyrelsen 

Vid omröstningen avges 5 (fem) ja-röster Lotte Melin (C), Tommy Au
gustsson (S), Arne Gustavsson (S), Annika Andersson (KO) och Rikard 
Raskowski (S) och 2 (två) nej-röster, Tobias Ekvall (SO) och Lars-Erik 
Svensson (M). 

Lotte Melin (C) frågar om nämnden kan besluta enligt förvaltningens för
slag att begära ytterligare anslag och finner att nämnden beslutar så. 

Beslutsunderlag 
Muntlig redovisning av samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut 
2022-09-16, § 71. 

Tjänsteskrivelse "Projektering av ishall i Osby kommun, Barnvagnen 1 och 
Spånten 4", daterad 2022-09-19, från fastighetschef Anders Edwall och 
samhällsbyggnadschef Mathias Karlsson. 

Kommunfullmäktiges beslut - KS/2019:291 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut - SBN/2021 :34 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut - SBN/ 2022: 119 

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Sida 
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Samhällsbyggnadsnämnden OSBY KOMMUN 

§ 87 

Beslut om budget för blåljushuset 

SBN/2021: 123 050 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Förslag till kommunstyrelsen 
Förslag till kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen 

. 2022-09-2 7 
\C5/WZ'2~ '() l\ 0':JO 

Diarienr. Ärendetyp 

- Begär ytterligare anslag på 65 000 000 kronor till investeringsprojekt 
1752 "Ny brandstation Osby". 

Barnkonsekvensanalys 

Ej Aktuellt 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade att avsätta 56 400 000 kr för byggnation av 
en ny brandstation, KS/2020:95. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att 
upphandla ett nytt blåljushus som även ska innehålla polis- och ambulans
station vilket tidigare inte blivit budgeterat, SBN/2021: 123. 

Projektering av blåljushuset uppgår till 5 336 tkr vilket innebär att 51 064 
000kr återstår av beslutad budget 

Anbudsöppning skedde 2022-09-20 och för att kunna förverkliga en bygg
nation av ett nytt blåljushus enligt den omfattning som är beslutad av Sam
hällsbyggnadsnämnden behöver ytterligare 65 000 000kr tillföras investe
ringsprojekt 1752 "Ny brandstation Osby". 

Finansiering 
Finansiering sker via upplåning. 

Beslutsgång 
Yrkande 

Lars-Erik Svensson (M) med instämmande av Annika Andersson (KD): 
Yrkar bifall till förvaltningens förslag att begära ytterligare anslag till ny 
brandstation i Osby. 
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MOSBY \tY KOMMUN 
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-09-20 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Beslutsunderlag 

Muntlig redovisning av tjänsteskrivelse daterad 2022-09-20, från samhälls
byggnadschef Mathias Karlsson och fastighetschef Anders Edwall. 

Kommunfullmäktiges beslut - KS/2020:95 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut - SBN/2021: 123 

Beslutet skickas till 
Projektsamordnare 
F astighetschef 
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Kommunstyrelseförvaltningen    
Emma Frostensson    
0479528120    
emma.frostensson@osby.se    

Besöksadress Västra Storgatan 35 
Postadress 
Kommunstyrelseförvaltningen 
283 80 Osby 

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

Hemsida www.osby.se 
Organisationsnr 212000-0902 

Bankgiro 281-6809 

 

 

 

Delegationsordning för kommunstyrelsen mandatperioden 2019-
2022, från 2021 - OBS! FRÅN OCH MED 2021 LÄGGS ALLA NYA 
HANDLINGAR IN I KS/2021:60. INGA NYA HANDLINGAR FÅR 
LÄGGAS IN I KS/2019:10 
Dnr KS/2021:60 002   

 

Kommunstyrelseförvaltningen förslag till Kommunstyrelsen  

- Kommunstyrelsens individutskotts ledamöter Lars-Anton Ivarsson (M) och  
Agneta Malm (S) förordnas att fatta beslut enligt 6 § 2 st, 6a § 2st, 11 § 3 st, 27 § 
2st., 31d § 2 st lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) samt 13 
§ lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) när utskottets beslut inte kan 
avvaktas. 

- Kommunstyrelsens individutskotts ledamöter Lars-Anton Ivarsson (M) och 
Agneta Malm (S) samt förvaltningschef Emma Frostensson, enhetschef Carina 
Alpar, förste socialsekreterare Lisa Widbom samt följande medarbetare inom 
sociala jouren; Tord Nilsson, Ulrika Sjölander, Josefin Petersson, Eva-Lena Aurell, 
Sara Gasser, Sverker Pile, Emma Jansson och Maya Månsson förordnas att kunna 
begära handräckning från polismyndigheten och kriminalvården för att genomföra 
beslut om vård och omhändertagande enligt 43 § p.2 LVU. 

- Beslut fattade med stöd av förordnandet anmäls till nämnden vid nästkommande 
sammanträde.  

Barnkonsekvensanalys 

Ärendet avser endast en revidering och barnkonsekvensanalys är gjord i ärendet sedan 
tidigare.  
 

Sammanfattning av ärendet 

I vissa fall har lagstiftaren direkt i lagstiftningen givit en kompletterande beslutanderätt 
för att tillgodose behovet av att snabbt kunna fatta beslut inom socialtjänsten. Det framgår 
även av dessa bestämmelser att nämnden i de flesta fall även har en möjlighet att förordna 
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en annan ledamot eller tjänsteperson att fatta beslut. Syftet är att det alltid ska finnas 
någon beslutsbehörig att tillgå när brådskande beslut ska fattas.  

Detta ärende är en revidering av beslut fattat av Kommunstyrelsen 2022-06-29 §153, med 
det tillägg att följande medarbetare inom sociala jourens verksamhet, Tord Nilsson, Ulrika 
Sjölander, Josefin Petersson, Eva-Lena Aurell, Sara Gasser, Sverker Pile, Emma Jansson 
och Maya Månsson, nu också förordnas att kunna begära handräckning från 
polismyndigheten och kriminalvården för att genomföra beslut om vård och 
omhändertagande enligt 43 § p.2 LVU.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Beslutet skickas till  

Lisa Widbom 

Carina Alpar 

Emma Frostensson 

Sociala jouren, tord.nilsson@kristianstad.se  

 

Emma Frostensson   
Förvaltningschef Arbete- och 
välfärdsförvaltningen 
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SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-09-21 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

§ 113 

Riktlinje Socialt boende antagna 2022-10-05 

KS/2022:225 750 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Föreslå kommunstyrelsen 

Riktlinjer för socialt boende, uppdaterade 2022-08-24, antas. 

Barn konsekvensanalys 
Ej aktuellt. Barnkonsekvensanalyser görs i samband med behovsprövning i 
varje individuellt fall och bedöms ej relevant i samband med detta beslut av 
mer övergripande karaktär. 

Sammanfattning av ärendet 
Socialtjänsten har inget generellt ansvar att ordna bostad åt individer och det 
finns inget stöd i Socialtjänstlagen (SoL) när det gäller rätten till bistånd i 
form av bostad åt bostadslösa i allmänhet. Syftet med denna riktlinje är att 
förtydliga socialtjänstens ansvar i samband med bedömning av bistånd till 
boende. Syftet är också att bidra till likabehandling i kommunen samt vara 
ett stöd för handläggningen i boendefrågor. Riktlinjerna innebär inte någon 
inskränkning i den enskildes rätt att få en individuell prövning av sin 
ansökan. 

Riktlinjen ger en generell beskrivning av socialtjänstens arbete och ger 
därmed information till medborgare, allmänhet och hyresvärdar vad de kan 
förvänta sig av socialtjänsten i Osby kommun. 

Besluts underlag 
Tjänsteskrivelse " F AV Riktlinjer socialt boende" daterat 24 augusti 2022 
från förvaltningschef Emma Frostensson och enhetschef Mariana Möller. 
Riktlinjer socialt boende, uppdaterade 2022-08-24 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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FAV Riktlinjer socialt boende 
Dnr KS/2022:225 750   

 

Kommunstyrelseförvaltningen förslag till Kommunstyrelsen  

- Riktlinjer för socialt boende, uppdaterade 2022-08-24, antas.  

Barnkonsekvensanalys 

Ej aktuellt. Barnkonsekvensanalyser görs i samband med behovsprövning i varje 
individuellt fall och bedöms ej relevant i samband med detta beslut av mer övergripande 
karaktär.  

Sammanfattning av ärendet 

Socialtjänsten har inget generellt ansvar att ordna bostad åt individer och det finns inget 
stöd i Socialtjänstlagen (SoL) när det gäller rätten till bistånd i form av bostad åt 
bostadslösa i allmänhet. Syftet med denna riktlinje är att förtydliga socialtjänstens ansvar i 
samband med bedömning av bistånd till boende. Syftet är också att bidra till 
likabehandling i kommunen samt vara ett stöd för handläggningen i boendefrågor. 
Riktlinjerna innebär inte någon inskränkning i den enskildes rätt att få en individuell 
prövning av sin ansökan.  
Riktlinjen ger en generell beskrivning av socialtjänstens arbete och ger därmed 
information till medborgare, allmänhet och hyresvärdar vad de kan förvänta sig av 
socialtjänsten i Osby kommun. 
 

Beslutsunderlag 

- Riktlinjer socialt boende, uppdaterade 2022-08-24 
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Mariana Möller 

Enhetschef  

  

 

 

 

 

Beslutet skickas till  

Mariana Möller 

 

Emma Frostensson  
Förvaltningschef Arbete- och 
välfärdsförvaltningen  

 

 



  

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

Socialtjänsten har inget generellt ansvar att ordna bostad åt individer och det 

finns inget stöd i Socialtjänstlagen (SoL) när det gäller rätten till bistånd i 

form av bostad åt bostadslösa i allmänhet (jfr prop. 1979/80:1 s. 200 och 356 

samt prop. 2000/01:80 s. 92). Den enskilde får själv söka bostad via 

bostadsförmedlingar eller ställa sig i kö för bostad på annat sätt. Det kan 

dock finnas situationer där socialtjänsten kan bistå den enskilde om hen har 

speciella svårigheter att på egen hand skaffa bostad. Innan bistånd till boende 

kan beviljas ska möjligheterna att tillgodose behovet på annat sätt utredas 

samt den enskildes egna resurser tillvaratas.   

De former av bistånd som regleras i denna riktlinje är; 

• Socialt boende, andrahandskontrakt 

• Socialt boende, akuta situationer 

2 Syfte 

Syftet med denna riktlinje är att förtydliga socialtjänstens ansvar i samband 

med bedömning av bistånd till boende. Syftet är också att bidra till 

likabehandling i kommunen samt vara ett stöd för handläggningen i 

boendefrågor. Riktlinjerna innebär inte någon inskränkning i den enskildes 

rätt att få en individuell prövning av sin ansökan.  

Riktlinjen ger en generell beskrivning av socialtjänstens arbete och ger 

därmed information till medborgare, allmänhet och hyresvärdar vad de kan 

förvänta sig av socialtjänsten i Osby kommun. 

3 Socialt boende – andrahandskontrakt  

Socialt boende i form av andrahandskontrakt är en biståndsbedömd insats 

riktad till specifika målgrupper enligt avsnitt 3.1. Individen beviljas boende 

som ett bistånd enligt 4 kap 1§ SoL. Individen ska bedömas vara i behov av 

en mer permanent lösning för att i längden vara tillförsäkrad en skälig 

levnadsnivå. Syftet med biståndet är att den enskilde på sikt ska ha 

möjligheter att själv hyra ett boende. Beslut om socialt boende fattas enligt 

kommunstyrelsens delegationsordning.  

Ett socialt boende i form av andrahandskontrakt innebär att Osby kommun 

hyr en lägenhet av en fastighetsägare och hyr ut lägenheten i andra hand till 

den individ som har bedömts ha behov av insatsen. Hyresförhållandet mellan 

den enskilde och socialtjänsten regleras genom ett skriftligt 

andrahandskontrakt vilket betyder att den enskilde betalar hyra till 

socialtjänsten i Osby kommun. Kontraktet ska undertecknas av enhetschef 

och den enskilde.  

3.1 Målgrupp 

Det finns regeringsrättsdomar (RÅ 1990 ref.119 och RÅ 2004 ref. 130) som 

ger viss vägledning i bedömningen vid ansökan om boende. För att 

tydliggöra grunder och säkerställa likvärdiga bedömningar har 

Kommunstyrelsen fastställt riktlinjer på området. Av dessa riktlinjer framgår 
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att följande tre kriterier ska vara uppfyllda för att en individ ska kunna 

beviljas bistånd enligt 4 kap 1§ i form av boende:  

• Vara helt bostadslös – saknar tak över huvudet.  

• Ha speciella svårigheter att på egen hand skaffa bostad (avser 

speciella svårigheter hos den enskilde, den enskilde saknar förmåga). 

Det är kombinationen av olika svårigheter och den individuella 

prövningen som måste ligga till grund för om man har en speciell 

svårighet. Enbart ekonomiska skulder är inte grund för att beviljas 

bistånd till boende. En förutsättning är också att det finns en tung 

social problematik. Om man enbart är drabbad av bostadsbristen 

tillhör man inte denna målgrupp. 

• Tillhöra en socialt utsatt grupp som behöver särskild hjälp att 

anskaffa en bostad - Av rättspraxis framgår att vissa grupper i 

särskilda fall kan omfattas av rätt till bistånd i form av boende med 

stöd, hjälp till bostadsanskaffning eller stöd i att söka bostad på egen 

hand.  

3.1.1 Socialt utsatta grupper 

Av rättspraxis framgår att vissa grupper i särskilda fall kan omfattas av rätt 

till bistånd i form av boende med stöd, hjälp till bostadsanskaffning eller 

stöd i att söka bostad på egen hand:  

• Personer med missbruk 

Avser individer där missbruket medför ett behov av stöd i boendet på 

sin väg mot drogfrihet. Kan även avse individer som behöver stöd i 

att bibehålla nykterhet. Det är viktigt att bedöma den enskildes 

motivation och ansvarstagande, att den som söker vill ha hjälp att bli 

fri från sitt missbruk. Ett boendebeslut är en del av helhetssynen i 

rehabiliteringen där boendet kan vara ett stöd för individen att kunna 

hantera sin situation och missbruk. Missbruket i sig utgör ingen rätt 

till bistånd i form av boende. Finns inga speciella svårigheter hos 

individen har man inte rätt till bistånd.  

• Personer med funktionsnedsättningar  

Socialtjänsten har ansvar för bostadsanskaffning för individen med 

vissa funktionsnedsättningar som inte klarar av att bo självständigt 

enligt 5 kap. 7§ Socialtjänstlagen. Denna grupps rätt till bistånd 

avseende boende med särskild service utreds av handläggare inom 

socialpsykiatrin. Denna riktlinje skulle kunna bli aktuell utifrån 

kommunens yttersta ansvar i nödsituationer.  

• Barnfamiljer  

Att vara förälder utgör i sig ingen rätt till bistånd i form av boende. 

Förälders förmåga att söka bostad på egen hand måste utgöra en del i 

prövningen. Har föräldern inga speciella svårigheter att söka bostad 

på egen hand, har man inte rätt till bistånd i form av bostad. Har en 

familj speciella svårigheter kan rätten till bistånd innefatta allt från att 

få hjälp till att söka bostad samt rätten till bistånd i form av bostad. 

Rätten till bistånd i form av bostad är avhängigt huruvida 

vederbörande behöver bo med stödinsatser eller inte. Kan en familj 
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sköta ett boende, det vill säga betala hyran i tid, inte störa sina 

grannar samt sköta en lägenhet på egen hand utan stöd är det en 

indikation på att rätten till bistånd i form av bostad kan ifrågasättas. 

Det hindrar inte att bistånd ändå kan utgå grundat i ett barnperspektiv 

för att förhindra en akut nödsituation eller utifrån en individuell 

prövning i ärenden med social problematik.  

• Hemmaboende ungdomar som har mycket speciella skäl till att 

flytta hemifrån eller ungdomar som tidigare varit placerade 

Enligt allmän praxis är det skäligt att den unge bor hemma fram till hen 

har egna ekonomiska möjligheter att flytta till egen bostad. I vissa 

rättsfall nämns 25 år, men det är ingen absolut ålder. För att en ungdom 

skall beviljas ekonomiskt bistånd till hyra för att flytta hemifrån skall 

mycket speciella skäl föreligga. I första hand skall man erbjuda stöd 

genom att arbeta med problematiken som föranleder ansökan.  

• Boendebistånd efter kriminalvård  

Individer som bedöms behöva stöd i att erhålla en bostad efter 

avtjänat straff för att minska risken för återfall i kriminalitet kan i 

vissa fall beviljas bistånd till boende. Bostaden skall i de fallen 

utgöra en del i en rehabiliteringsprocess. Individer med längre 

fängelsestraff bakom sig kan ha kommit långt från samhället. 

Socialsekreterare har ofta ingen kunskap av hur den sökande klarar 

av ett eget boende. Om den sökande har rätt till bistånd, kan det vara 

rimligt att bevilja ett socialt boende med högre grad av tillsyn, för att 

kunna bedöma förmågan att bo och behovet av andra stödinsatser. 

Huvudregeln är att en individ ska söka bistånd i den kommun 

han/hon var folkbokförd då vården inom kriminalvården startade.  

• Våld i nära relation  

Avser främst individer där det bedöms finnas behov av skyddat 

boende. Exempel på insatser i syfte att stödja och hjälpa våldsutsatta 

individer och barn som bevittnat våld kan vara till exempel 

ekonomiskt bistånd, hjälp med tillfälligt boende, rådgivande och 

stödjande samtal, förordnande av kontaktperson, förmedling av 

kontakter med myndigheter och frivilligorganisationer, hjälp med att 

söka efter ny bostad, kontakter med polismyndigheter och övriga 

rättsväsendet vid polisanmälan.  

Det är inte bara individen akuta behov av insatser som är avgörande 

för om hen ska anses få det stöd och den hjälp hen är i behov av. 

Även behov av stöd och hjälp på kort och lång sikt bör utredas. 

Möjligheterna att flytta på förövaren i stället för den som är offer bör 

beaktas i utredningen. Vilka individer som ska anses ha behov av att 

flytta på grund av våld eller andra övergrepp får avgöras i varje enskilt 

fall utifrån den enskildes situation, men omfattar i vart fall den som har 

skyddade personuppgifter (prop. 2010/11:49 s. 88 f.).  

3.2 Regler och förutsättningar  

För andrahandshyresgästen gäller vanliga hyresrättsliga regler samt speciellt 

utformade regler som undertecknas innan inflyttning sker. Om den enskilde 

inte följer de krav som är förenade med biståndet kan beslutet omprövas och 

hyreskontraktet komma att sägas upp.   
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Hyrestiden skrivs på max ett år i taget och bör inte löpa längre än totalt tre 

år.  

Som andrahandshyresgäst ska individen folkbokföra sig på adressen samt 

teckna en egen hemförsäkring.  

I god tid inför en förlängning av hyresavtalet över två år ska en ansökan om 

avstående från besittningsrätten undertecknas och inges till hyresnämnden, 

särskild blankett för det finns.  

Uppföljning av beviljats bistånd ska ske regelbundet utifrån individuella 

behov, men bör genomföras med intervaller om högst tre månader.  

3.2.1 Boendestöd 

Om behov finns ska individen få stöd i att ansöka om boendestöd.  

4 Boende i akuta situationer 

Insatsen syftar till att kortsiktigt lösa en akut hemlöshet för enskilda 

individer med speciella svårigheter att skaffa en bostad på grund av att de 

har en särskilt utsatt social situation. Orsaken kan vara behov av skydd eller 

vid akut hemlöshet som uppstått på grund av missbruksproblematik, 

funktionsnedsättning eller andra särskilda psykosociala problem. I samtliga 

fall gäller att individen saknar resurser att tillgodose det akuta behovet på 

egen hand.  

4.1 Jourlägenhet 

Ett övergripande kriterium för att beviljas bistånd till socialt boende i akuta 

situationer enligt SoL 4 kap 1§ är att individen befinner sig i en nödsituation 

och helt saknar möjlighet att ordna tak över huvudet. Individen skall innan 

placering kunna redogöra för hur hen själv har försökt att lösa sin situation.  

I första hand beviljas boende i en av Osby kommuns jourlägenheter alternativt 

andra boendelösningar som kommunen anordnar inom kommunen. Boende i 

jourlägenhet innebär boende i en möblerad lägenhet. Akutboende används 

vid de tillfällen då boende måste lösas samma dag och det inte finns någon 

jourlägenhet eller annat alternativ inom kommunen tillgänglig. Akutboende 

kan innebära boende på till exempel hotell eller vandrarhem. 

4.2 Regler och förutsättningar  

För individen gäller de regler som finns vid respektive boendealternativ samt 

speciellt utformade regler som undertecknas innan inflyttning sker. Om den 

enskilde inte följer de krav som är förenade med biståndet kan beslutet 

komma att omprövas. Uppföljning av beviljat bistånd ska ske regelbundet 

utifrån individuella behov, men bör genomföras med intervaller om högst två 

veckor. Bistånd ges för en begränsad tid, en månad i taget, högst tre månader, 
för att den enskilde ska ges skälig tid att på egen hand finna ett annat boende. 

Ytterligare tid kan beviljas om det finns särskilda skäl, vilka tydligt ska 

motiveras. Barnperspektivet är ett perspektiv som skulle kunna utgöra ett 

särskilt skäl. Socialtjänsten ska värdera vilka följder olika beslut får för 

barnet, utan att för den sakens skull ta över föräldrarnas ansvar. 

Avgift om 80 kronor/dag tas ut vid boende i akuta situationer i de fall den 

enskilde är självförsörjande.  
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4.2.1 Boendestöd 

Om behov finns ska individen få stöd i att ansöka om boendestöd.  

5 Arbetsplan 

I direkt anslutning till att ett bistånd i form av socialt boende, både i form av 

andrahandskontrakt och i akuta situationer ska en arbetsplan upprättas. I 

arbetsplanen ska en planering framåt anges, vad som åligger den enskilde att 

jobba med samt hens stödbehov.  

Innehållet i arbetsplanen ska matcha skälen till det beviljade biståndet och 

följande ska framgå:  

• Beslutet  

• Syftet med biståndet  

• Vad den enskilde ska göra för att lösa sin situation på egen hand, hur 

hen ska söka bostad på egen hand och hur det ska följas upp.  

• Hur och när uppföljning av arbetsplanen och dess innehåll ska ske.  

• Vad händer om den enskilde inte nyttjar platsen eller missköter sig i 

boendet 

Arbetsplanen ska upprättas i två exemplar och undertecknas i original av den 

enskilde samt handläggande socialsekreterare. Biståndet ska följas upp och 

omprövas regelbundet.  

6 Organisation 

Beslut och uppföljning av bistånd i form av socialt boende avseende vuxna 

genomförs av handläggare Arbete och välfärdsförvaltningen.   

När det gäller hemmaboende ungdomar under 18 år samt ungdomar som 

tidigare varit placerade utförs viss handläggning av Barn- och 

Familjeenheten Rutiner för detta finns i respektive verksamhet.  

Utredning kring behov av boendestöd utförs av handläggare i Hälsa och 

omsorgsförvaltningen. Boendestöd verkställs av boendestödjare inom Hälsa 

och omsorgsförvaltningen.  

7 Barnperspektivet 

Barnperspektivet ska alltid beaktas i ärenden om bistånd enligt SoL. Det 

innebär att socialtjänsten ska värdera vilka följder olika beslut får för barnet, 

utan att för den sakens skull ta över föräldrarnas ansvar. Det ska särskilt 

beaktas om det finns några speciella behov hos barnen och hur det i så fall 

påverkar boendesituationen och vardagen, exempelvis om det finns barn med 

funktionsnedsättning.  

8 Den enskildes ansvar 

Bistånd i form av boende kan bli aktuellt om det föreligger ett biståndsbehov 

och behovet inte kan tillgodoses på annat sätt, till exempel via annan 
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huvudman eller av den enskilde själv. Den enskilde ska själv ta ansvar för 

sin egen livssituation.  

Att söka och få ett eget boende är en process som kan ta lång tid, frånsett vid 

akuta situationer. När den enskilde vänder sig till socialtjänsten för att söka 

bistånd i form av boende kommer hen att behöva redogöra för vad hen själv 

har gjort för att lösa sin situation. Det som socialtjänsten i en utredning bland 

annat ställer frågor kring och förväntar sig att den enskilde själv har gjort är 

bland annat; 

• Ställt sig i bostadskö hos kommunalt bostadsbolag samt anmält sig 

som bostadssökande till privata hyresvärdar  

• Sökt bostad vi internet, anslag i affärer med mera 

• Undersökt alternativ till att bli godkänd som hyresgäst, till exempel 

undersökt möjligheten till privat borgensman 

• Aktivt sökt bostäder på andrahandsmarknaden 

9 Tillståndssökande 

Tillståndssökande har inte rätt till logi enligt LMA (Lag 1994:137 om 

mottagande av asylsökande m.fl.) av vare sig Migrationsverket eller 

kommunen. Sveriges kommuner och Landsting gör tolkningen att 

tillståndssökande, som omfattas av LMA, inte har rätt till bistånd till bostad 

eller boendekostnader med stöd av 4 kap. 1§ Socialtjänstlagen. Bistånd till 

bostad kan enligt Osby kommuns riktlinjer inte heller utgå enligt 4 kap. 2§ 

socialtjänstlagen.  
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Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen  

- Uppföljningen av den interna kontrollplanen 2022 godkänns 

- Förvaltningen får i uppdrag att genomföra att de planerade åtgärderna 

Barnkonsekvensanalys 

Ärendet är av mer övergripande karaktär och berör ej barn.  
 

Sammanfattning av ärendet 

Nämnderna har, enligt reglementet för intern kontroll, det yttersta ansvaret för den interna 
kontrollen inom respektive förvaltning. Varje nämnd ska årligen fastställa en plan för 
uppföljning av den interna kontrollen inom nämndens ansvarsområde.  

Kommunstyrelsen beslutade Intern kontrollplan för Arbete och välfärd för 2022, 2022-01-
26 §7. I planen anges vilka kontrollmoment förvaltningen ska arbeta med och vilken 
metod som ska användas. Uppföljning ska ske i samband med delårsbokslut vilket har 
gjorts.   

 

Beslutsunderlag 

- Stratsysrapport Uppföljning Intern kontroll 2022, Arbete och välfärd 
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Intern kontroll 

Internkontroll är ett verktyg som primärt ska användas för att säkerställa att de av fullmäktige 
fastställda verksamhetsmässiga och ekonomiska målen uppfylls. Internkontroll utgör en del i det 
totala kvalitetsarbetet. Genom rutinorienterade kontroller skall säkerhet i system och rutiner 
samt rättvisande räkenskaper uppnås. 

Enligt den av kommunfullmäktige beslutade riktlinje för internkontroll, ska internkontrollplan 
årligen antagas av respektive nämnd. 

Resultatet av uppföljningen av den interna kontrollen skall, med utgångspunkt från antagen 
plan, rapporteras till nämnden i den omfattning som fastställdes i internkontrollplan. 

Uppföljning 

Medarbetare 

Stress och brister i sekretess beroende på arbete i kontorslandskap 

Riskvärde 

 12 

Kontrollmoment Metod Genomförd Bedömning Åtgärd 

Specifik punkt på 
APT 
Följ upp om 
vidtagna åtgärder är 
tillräckliga 

Genomförs genom 
dialog med 
medarbetare på 
APT. 

 Ja  Godkänd 
 

Specifik punkt på APT 

Uppföljning 20220615 Alla chefer har diskuterat frågan på APT. Riskbedömningar har gjorts i de 
verksamheter där det funnits fog för detta. 

Förvaltningen diskuterar löpande med medarbetare och betonar vikten av att telefonsamtal tas i 
utrymmen avsett för detta, att inga längre samtal förs i öppna ytor och att samtal innehållande 
sekretessuppgifter förs i avskilt utrymme. 

Lagar och förordningar 

Sekretesshandlingar hamnar hos obehörig 

Riskvärde 

 12 

Kontrollmoment Metod Genomförd Bedömning Åtgärd 

Avvikelse ska göras 
i KIA i de fall 
sekretesshandlingar 
hamnat hos 
obehörig. 
 

Avvikelserapportering 
görs i IT-verktyget 
KIA. 

 Ja  Godkänd 
 

Sammanställning av 
avvikelser i KIA två 
gånger per år. 
 

Sammanställning 
görs med stöd av IT-
verktyget KIA. 

 Ja  Godkänd 
 

■ 

• • 

■ 

• • 
• • 
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Avvikelse ska göras i KIA i de fall sekretesshandlingar hamnat hos obehörig. 

Samtal i ledningsgruppen om vikten av att rapporter görs. 

Sammanställning av avvikelser i KIA två gånger per år. 

Uppföljning per halvår visar att ingen avvikelse har gjorts på grund av att sekretesshandlingar 
hamnat hos obehöriga. 

Verksamhet 

Information kommer ej fram på grund av problem med e-fax 

Riskvärde 

 16 

Kontrollmoment Metod Genomförd Bedömning Åtgärd 

Provfaxar, 
inledningsvis gång 
per vecka för att 
trappa ner om inga 
fel idnetifieras. 
 

Manuell hantering, 
administratör 
testfaxar. 

 Ja  Godkänd 
 

Provfaxar, inledningsvis gång per vecka för att trappa ner om inga fel idnetifieras.  

Uppföljning 2022-03-14 - genomförda testningar har inte visat några avvikelser. 

Uppföljning 2022-06-21 Inga avvikelser noterade. 

Information försvinner på grund av problem med verksamhetssystemet Treserva 

Riskvärde 

 12 

Kontrollmoment Metod Genomförd Bedömning Åtgärd 

Avvikelse ska göras i 
KIA i de fall 
information 
försvinner i 
verksamhetssystemet 
Treserva. 
 

Avvikelserapportering 
görs i IT-verktyget 
KIA. 

 Ja  Godkänd 
 

Sammanställning av 
avvikelser i KIA två 
gånger per år. 
 

Sammanställning 
görs med stöd av IT-
verktyget KIA. 

 Ja  Ej godkänd 
Rapportera till ägare 
av 
verksamhetssystemet 
om problemet 
uppstår igen. 

Avvikelse ska göras i KIA i de fall information försvinner i verksamhetssystemet 

Treserva. 

Samtal i ledningsgruppen om vikten av att rapporter görs. 

Sammanställning av avvikelser i KIA två gånger per år. 

Uppföljning per halvår visar att två avvikelser är inrapporterade första halvåret där orsaken är 
att dokumentation försvunnit i verksamhetssystemet. 

Uppföljning 2022-06-21 - Verksamheten har varit i kontakt med supporten och fått problemet 
förklarat för sig. Medarbetare har informerats om vilken hantering om krävs för sparande av 
dokument. 

■ 

• • 

■ 

• • 

• ■ 
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Svårigheter att erbjuda individer arbetsmarknadspolitisk anställning eller annan åtgärd i 

kommunal verksamhet. 

Riskvärde 

 9 

Kontrollmoment Metod Genomförd Bedömning Åtgärd 

Uppföljning av 
antal pågående 
åtgärder i 
kommunala 
verksamheter 
 

Sammanställning av 
pågående åtgärder i 
kommunal 
verksamhet görs per 
månad. 

 Ja 
  

Uppföljning av antal pågående åtgärder i kommunala verksamheter 

Cirka 60 unika individer har tagit del av arbetsmarknadspolitiska åtgärder i form av 
subventionerade anställningar under 2022 så här långt. Kartläggning av deltagare och 
förvaltningarnas möjligheter att ta emot i arbetsmarknadspolitiska åtgärder har gjorts under 
våren och nu matchas individer mot platser i förvaltningarna. Främst för nystartsjobb. 
Arbetsmarknadskoordinator och arbetsmarknadshandläggare som har de deltagare som står 
närmast arbetsmarknaden inventerar löpande platser och deltagare. 

  

Sammanfattning 

Planerade kontrollmoment är genomförda enligt plan och alla utom ett moment bedöms som 
godkänt. Förvaltningen är uppmärksammad på den risk som finns kopplat till detta 
kontrollmoment och om problem uppstår igen kommer kontakt att tas direkt med leverantör av 
verksamhetssystemet. 

■ 

• 
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Föreslå kommunstyrelsen 

Delårsbokslut med budgetuppföljning per den 31 augusti 2022 med 
en positiv avvikelse på 5 436 tkr godkänns. 

Barn konsekvensanalys 
Ärendet berör ej barn. 

Sammanfattning av ärendet 
Budgetuppföljningen är en viktig del av verksamhets- och 
ekonomistyrningen i Osby 

kommun. Kommunfullmäktige har beslutat att kommunen ska sammanställa 
en delårsrapport efter årets första åtta månader tillsammans med en prognos 
för hela året. 
Delårsrapporten ska utgöra ett underlag för helårsprognos samt vara ett 
dokument för budgetuppföljning. 

Rapporten ska bland annat innehålla verksamhetsberättelse, måluppföljning 
samt prognos över det förväntade resultatet. Dessutom ska en beskrivning 
av den troliga utvecklingen under resterade delen av verksamhetsåret finnas 
med. 

Augusti månads uppföljning visar på ett överskott för förvaltningen på 5 
436 tkr. Detta är en förbättrad prognos jämfört med maj som visade på ett 
överskott på 4 976 tkr. De främsta orsakerna till det prognostiserade positiva 
resultatet är lägre personalkostnader, sänkt prognos för placeringar inom 
våld i nära relationer samt ökade statliga bidrag på Komvux och barn och 
familj. 
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Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen  

- Delårsbokslut med budgetuppföljning per den 31 augusti 2022 med en positiv 
avvikelse på 5 436 tkr godkänns.  

Barnkonsekvensanalys 

Ärendet berör ej barn. 
 

Sammanfattning av ärendet 

Budgetuppföljningen är en viktig del av verksamhets- och ekonomistyrningen i Osby 
kommun. Kommunfullmäktige har beslutat att kommunen ska sammanställa en 
delårsrapport efter årets första åtta månader tillsammans med en prognos för hela året. 
Delårsrapporten ska utgöra ett underlag för helårsprognos samt vara ett dokument för 
budgetuppföljning.  

Rapporten ska bland annat innehålla verksamhetsberättelse, måluppföljning samt prognos 
över det förväntade resultatet. Dessutom ska en beskrivning av den troliga utvecklingen 
under resterade delen av verksamhetsåret finnas med. 

Augusti månads uppföljning visar på ett överskott för förvaltningen på 5 436 tkr. Detta är 
en förbättrad prognos jämfört med maj som visade på ett överskott på 4 976 tkr. De 
främsta orsakerna till det prognostiserade positiva resultatet är lägre personalkostnader, 
sänkt prognos för placeringar inom våld i nära relationer samt ökade statliga bidrag på 
Komvux och barn och familj. 

 

Beslutsunderlag 

- Stratsysrapport Delårsbokslut 2022, Arbete och välfärdsförvaltningen  
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UPPFÖLJNING  

PERIODENS VIKTIGASTE HÄNDELSER 

1 juli fick kommunerna ansvar för bosättning av anvisade ukrainska flyktingar. 

I juni fattade Kommunfullmäktige beslut om att avsätta 5 000 tkr för investeringsprojekt för ombyggnation av 
Familjehuset. 

Vaktmästeriet som varit en del av Osby kommun Kompetensa har börjat fasas ut och sakta men säkert avvecklas, då 
det kommer bli en central vaktmästeriorganisation från och med 1 oktober. 

Osby kommun Kompetensa har anställt en arbetsmarknadskoordinator med syfte stärka kontakten med det lokala 
näringslivet. 

Från och med den 1 augusti 2022 finns en skyldighet för kommunerna att inom komvux tillhandahålla en 
sammanhållen utbildning för de individer som tar del av det arbetsmarknadspolitiska programmet etableringsinsatser 
för vissa nyanlända invandrare (etableringsprogrammet) och som på grund av kort utbildning inte bedöms kunna 
matchas mot arbete under tiden i programmet. 

MÅLUPPFYLLELSE 

Utveckling och tillväxt. 

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

 
 

Kommentar 

Analys och slutsats 
Utifrån nämndsmålet om att Osby kommun ska vara en hållbar, kreativ kommun som bidrar till tillväxt och 
utveckling, arbetar förvaltningen med ett par gemensamma mål; Osby kommun ska ha ett kvalitativt och samordnat 
mottagande av nyanlända samt att Fler invånare ska etablera sig på arbetsmarknaden. 

Kopplat till målet om mottagande av nyanlända har förvaltningen varit delaktig i ett arbete som resulterat i att 
Kommunstyrelsen i juni antog reviderade ägardirektiv som numera innehåller ett avsnitt om social förtur. Det 
kommer innebära att vi säkerställer ett mer kvalitativt och strukturerat anordnande av bostäder till nyanlända i 
samarbete med Osby Bostäder. Alla verksamheter har arbetat fram rutiner för sin del i mottagandet. Det har under 
arbetets gång identifierats att det finns behov av att se över organisering och planering av den samhällsorientering 
som kommunen är skyldig att erbjuda. I dagsläget genomförs samhällsorienteringen i samarbete i Skåne nordost 
med Länsstyrelsen som utförare. 

Arbetslösheten i Osby kommun fortsätter att ligga på i princip samma nivåer som de senaste månaderna, men den är 
lägre än vad den har varit under hela 2020 och 2021. Resultaten på Osby kommun Kompetensa när det gäller antal 
individer som går ut i studier och arbete fortsätter att vara goda. Under de två första tertialen har 12 individer 
påbörjat studier (målvärde 8) och totalt 37 individer har gått till arbete (målvärde 12). När det kommer till elever 
som går ut en yrkesutbildning till arbete når verksamheten inte riktigt upp till det satta målet på 90%. Verksamheten 
försöker hitta sätt att följa och analysera de avhopp som sker inom vuxenutbildningen, detta för att för kunna arbeta 
förebyggande och förhindra negativa avhopp. 

Förvaltningen kan se att de individer som är beroende av ekonomiskt bistånd varje månad blir färre. Under 2021 var 
det i snitt 186 hushåll som beviljades bistånd varje månad, jämfört med 167 hushåll så här långt under 2022. Antal 
ärende som avslutas på enheten ligger på samma nivåer som 2021, men inflödet av nya ärenden är mindre. Även 
nettokostnaden per månad ligger något lägre än under 2021. 

För högre måluppfyllelse har förvaltningen identifierat ett behov av att utveckla insatser för förbättrad 
språkutveckling. Detta behov bekräftas även via en enkät som förvaltningen skickade ut till lokala företag under 
våren där företag viktar goda språkkunskaper väldigt högt för att kunna få anställning hos dem. 

Förvaltningen har redan påbörjat en del åtgärder för ökad måluppfyllelse; inköp av ett digitalt verktyg för 
språkinlärning har gjorts, uppföljning visar dock att detta verktyg inte används i tillräckligt stor omfattning och att 
ett omtag krävs för bättre implementering. Osby kommun Kompetensa har rekryterat en handledare med särskilda 
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kunskaper i arabiska och med kulturförståelse för att kunna vara en brygga till såväl språket som samhället, hen 
påbörjar sin anställning i september. Osby Komvux har rekryterat en biträdande rektor som bland annat har ett 
särskilt ansvar för att utveckla SFI-undervisningen. Dessutom har verksamheten infört språkkurser för alla elever på 
yrkesvux samt infört kontinuerlig praktik varje vecka för alla elever på vård- och omsorgs- samt 
banskötarutbildningen. 

Inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg fortsätter verksamheterna arbeta med kvalitativa utredningar och 
uppföljningar samt fokus på hemmaplanslösningar och öppenvårdsinsatser för att i möjligaste mån undvika 
kostsamma placeringar. 

Strategi för Integration arbete och kompetensförsörjning  
Förvaltningen har påbörjat framtagandet av en handlingsplan för mer effektiv implementering av strategins 
intentioner. Handlingsplanen kommer att redovisas för kommunstyrelsen vid deras sammanträde den 23 november. 
Handlingsplanen innehåller flera olika aktiviteter och är indelad utifrån strategins olika fokusområdena -  Använd 
kompetensen rätt, Fler in på arbetsmarknaden samt Marknadsföring av jobben. 

Förstudien Inkluderande kompetensförsörjning är igång och ska leda till ett genomförandeprojekt med syfte att Osby 
kommun ska anta en bredare kompetensförsörjning. Det ska hjälpa organisationen att trygga sin 
kompetensförsörjning samt ge plats för fler ur utsatta målgrupper på arbetsmarknaden. 

Osby kommun Kompetensa arbetar med utveckling av verksamheten utifrån forskning och ska framöver bättre 
erbjuda individuellt utformade insatser utifrån fyra olika områden: arbetsfokuserat, kompetenshöjande, socialt och 
hälsofrämjande. 

Samarbeten och utveckling av samarbeten med andra aktörer, till exempel Grogrund och ÖGRAB, pågår. Vi har 
tagit fram en modell för sociala hänsyn vid upphandling och ställer bland annat krav på dialogmöte vid vissa 
upphandlingar. 

  

  

  

  

  

  Indikatorer Mål Utfall Kommentar 

 Ej återaktualiserade vuxna 
personer med 
försörjningsstöd ett år efter 
avslutat försörjningsstöd 

  Följs upp på helår 

 Antal unika individer som 
genomgått minst en kurs i 
Lingio 

 1 Under det senaste halvåret 
har endast en unik individ 
slutfört och klarat minst en 
kurs i Lingio. Verksamheten 
har dock cirka tio pågående 
deltagare så förhoppningen 
är att det ska vara en ökad 
måluppfyllelse nästa 
uppföljning. 
Det har identifierats ett 
behov av att förenkla 
processen då det krävs en 
hel del arbetstid av 
medarbetare för att följa upp 
denna insats. Verksamheten 
kommer se över möjligheten 
att ha Lingio som en 
gruppaktivitet. Dessutom 
kommer den nyrekryterade 
språkhandledaren ha ett 
särskilt ansvar för Lingio och 
dess implementering. 
De individer som är 
språksvaga och går ut i 
arbetsmarknadspolitiska 
anställningar kommer alltid 
ha Lingio som insats från 
och med hösten. 
  

-
■ 
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  Indikatorer Mål Utfall Kommentar 

 Kostnad ekonomiskt 
bistånd, belopp/invånare 

Max 1 000  Kostnaden per invånare 
ligger strax över målvärdet. 

 Invånare som någon gång 
under året erhållit 
ekonomiskt bistånd, andel 
(%) av befolkningen 

  Följs upp på helår 

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

Max 8% 7,6 % Den totala arbetslösheten i 
Osby kommun håller sig på i 
princip samma nivå som de 
senaste månaderna och 
hamnar i juli 2022 på 7,6% 
Könsuppdelad statistik visar 
att arbetslösheten bland 
kvinnor ligger på 8,4% och 
bland män på 6,8%. 

 Nettokostnadsavvikelse 
individ- och 
familjeomsorg, % 

0 % 1 % Nettokostnadsavvikelsen för 
2021 landar på 1%, vilket är 
de senaste siffror som finns 
tillgängliga. Resultatet är en 
förbättring jämfört med 
2020-års siffror då 
avvikelsen landade på 3%. 

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

 
 

Kommentar 

Analys och slutsats 
Utifrån nämndsmålet om att Osby kommun ökar service och tillgänglighet för invånare genom digitalisering, 
kommunikation och kunskap arbetar förvaltningen med ett par gemensamma mål; ha ett fungerande arbetssätt i 
samverkan riktat mot unga i riskzon samt ha ett fungerande arbetssätt i samverkan för att förebygga/tidigt upptäcka 
våld i nära relationer. 

I Osby kommuns och polisens framtagna medborgarlöfte framgår att Osby kommun ska Stärka samverkan mellan 
skolan och socialtjänsten och att det ska genomföras informationsinsatser riktade till vårdnadshavare och 
ungdomar med särskilt fokus på att förebygga droganvändandet bland unga samt att Osby kommun ska Utveckla 
öppenvården och den uppsökande verksamheten. Förvaltningen har i samarbete med Barn- och 
utbildningsförvaltningen inlett diskussioner kring ansvar, organisation och samarbete när det kommer till 
uppsökande och förebyggande arbete riktat mot ungdomar. Detta arbete fortsätter under hösten. Parallellt med det 
pågår ett arbete med att se över organisering och prioritering på Familjehuset där ett syfte är att prioritera resurser 
riktat mot unga. Dessutom har förvaltningen tagit fram filmer om Familjehusets verksamhet som ska kunna visas 
bland annat på föräldramöten samt i klassrum för elever och personal. Familjehuset har dessutom tillsammans med 
ett par grundskolor haft informationsinsatsers på området sexualitet, samtycke och relationer. 

Förvaltningens bedömning är att det krävs ett ännu starkare samarbete mellan polis, socialtjänst, skola och 
fritidsgårdar. Detta behov lyfts även från övriga kommunala verksamheter och av polisen. Ett omtag kring detta ska 
ske under hösten. 

Osby kommun Kompetensa arbetar med utveckling av verksamheten utifrån forskning och ska framöver bättre 
erbjuda individuellt utformade insatser utifrån fyra olika områden: arbetsfokuserat, kompetenshöjande, socialt och 
hälsofrämjande. Denna utveckling medför enklare matchning av lämpliga aktiviteter även för ungdomar på KAA-
listan. 

Placerade barn har generellt sämre skolresultat än andra barn och det är viktigt att familjehem kan ge rätt stöd och 
att verksamheten i sin tur kan ge familjehemmen rätt stöd. Inom barn och familj har en satsning gjorts på ökad 
handledning till familjehemmen. Det innebär att verksamheten idag har en familjehemssekreterare som i huvudsak 
ska arbeta med att handleda familjehemmen för att förhindra sammanbrott. Dessutom kommer 
familjehemssekreterarna och 1:e socialsekreterare genomgå en utbildning, i syfte att förbättra 
familjehemsutredningarna. Familjehemmen har även deltagit i en enkel enkätundersökning, som framöver kommer 
att ske varje halvår, för att se om vi får den effekt vi vill ha genom våra ändrade arbetsmetoder. Arbete pågår även 
med att implementera en handlingsplan i samarbete med Barn och utbildningsförvaltningen för att öka kvalitet när 
det gäller skolgång för placerade barn. 

-
-
• 
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Familjehuset fortsätter utveckla metoder och arbetssätt riktat mot våld i nära relationer (barn som bevittnat 
våld/utsatta för våld, utövare och våldsutsatta). Alla verksamheter i förvaltningen kommer att ha aktiviteter under 
den nationella veckan "En vecka fri från våld". 

Inom hela förvaltningen ser verksamheterna över det systematiska kvalitetsarbetet. Utvecklingen har kommit längst 
inom Komvux där en förstelärare har anställts för att driva på utvecklingen. Inom individ- och familjeomsorgen har 
arbetet tyvärr stannat av en del. Tanken var att rekrytering av en socialt ansvarig samordnare skulle göras och hen 
skulle ha ansvar för samordning av kvalitetsarbetet, någon sådan tjänst har ej kommit till stånd. Förvaltningens 
bedömning är att arbetet kommer att få utvecklas inom ramen för befintliga tjänster. 

Utvärdering av digitaliseringsarbete  
Arbete och välfärdsförvaltningen, är precis som övriga förvaltningar i Osby kommun, igång med kartläggning av de 
processer som finns i verksamheten. Tanken med det är bland annat att verksamheten lättare ska kunna identifiera 
var e-tjänster kan bli aktuellt. Den första e-tjänsten som förvaltningen planerat för är "e-tjänst för ansökan om 
ekonomiskt bistånd", denna tjänst planeras införas vid årsskiftet. Utöver att identifiera var e-tjänster kan införas ökar 
processkartläggningen även möjligheten att identifiera vilka delar av en process som skulle kunna automatiseras. 
Förvaltningen har i dagsläget endast automatiserat en liten del av handläggningsprocessen inom ekonomiskt bistånd. 
Ytterligare insatser behövs för att utveckla vidare. 

Inom Komvux har personal fått ökad kunskap och erfarenhet kring digitalisering och de digitala verktygen som 
används i undervisningen. Detta arbete kommer fortsätta för att Komvux ska kunna ligga i framkant och 
kommuninvånarna ska ha en lättillgänglig lärmiljö med verktyg som underlättar för olika behov. 

  

  Indikatorer Mål Utfall Kommentar 

 Unga på KAA-listan som ej 
har en aktivitet 

Max5 5 På IKE listan, daterat 2022-
09-02, finns 100 ungdomar. 
Cirka 37 procent av dessa, 
är okända för KAA 
samordnaren. Det beror till 
stor del på att IKE listan inte 
är fullständigt uppdaterad 
förrän den 15 september. 
Den 15 september är ett 
brytdatum och därefter blir 
det mer tydligt vart 
ungdomar valt att gå sin 
gymnasieutbildning, vilka 
ungdomar som inte valt 
någon utbildning alls etc. 
Men utifrån listan kan KAA 
samordnare få fram 
följande; 

 Av dessa studerar 
12 på 
folkhögskola, 
Komvux och / eller 
i annan 
utbildningsform. 

 6 ungdomar har 
motiverande 
samtal via KAA 
och eller annan 
medarbetare på 
Kompetensa. 

 7 ungdomar är i 
åtgärd via annan 
aktör ex. 
psykiatrin, 
socialtjänst. 

 8 ungdomar har 
arbete. 

 2 är gravida och / 
eller 
föräldralediga. 

 21 har KAA inte 
fått tag i än. 

 2 sitter i fängelse. 
 5 har ingen 

sysselsättning. 

• 
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  Indikatorer Mål Utfall Kommentar 

 Övriga 37 st 
inkom på IKE 
listan 220901. De 
är än så länge 
okända för KAA. 

 Andel gymnasieelever med 
examen inom 4 år, 
hemkommun 

  Följs upp på helår 

 Andel elever i åk 9 som är 
behöriga till yrkesprogram, 
hemkommun 

  Följs upp på helår 

 Antal e-tjänster och digitala 
lösningar. 

Minst 22  Följs upp på helår 

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

100%  Följs upp på helår 

Analys och slutsats 

  

  

  

Trygghet hela livet 

Osby kommun har ett gott ledarskap och medarbetarskap. 

 
 

Kommentar 

Analys och slutsats 
Förvaltningen har utformat en egen personalenkät som är utlämnad i alla enheter i förvaltningen. Enkäten mäter 
nöjdhet inom områdena samarbete, ledarskap, arbetsuppgifter, arbetsbelastning samt arbetsplatsen totalt. 
Förvaltningen når sammantaget nästan upp till det satta målvärdet. Det område där lägst resultat uppnås är kopplat 
till arbetsbelastning. De verksamheter som har områden med något lägre resultat  kommer arbeta vidare med detta 
under andra andra halvåret. 

En förvaltningsövergripande åtgärd kopplat till detta nämndsmål är att förvaltningen i  årshjulet för 
arbetsmiljöarbetet har lagt in att förvaltningen strukturerat och systematiskt ska analysera varför medarbetare väljer 
att sluta i organisationen för att kunna förebygga och förbättra arbetsmiljön. 

Förvaltningen anordnade i maj en "Förvaltningsdag" på temat Hälsa. Syftet med dagen var att alla medarbetare i 
förvaltningen skulle få träffas, umgås och knyta kontakter för att stärka "vi-känslan". Förvaltningen kommer 
fortsätta att anordna denna typ av aktivitet. Nästa förvaltningsdag är inplanerad i november. Vid det tillfället 
kommer alla verksamheter få berätta om sin verksamhet, detta för att skapa ökad förståelse för varandras uppdrag 
vilket är en av förutsättningarna för ett gott samarbete. 

HR-avdelningens HME-enkät kommer att genomföras under hösten, vilken kan ge ytterligare indikationer på vad 
förvaltningen behöver arbeta med. 

  Indikatorer Mål Utfall Kommentar 

 Totalt HME-värde   HME-enkäten görs i 
november. 

 HME-värde styrning   HME-enkäten görs i 
november. 

 Resultat ev 
medarbetarenkät - hur nöjd 
är du? 

 4,8 Personalenkät är utlämnad i 
alla enheter i förvaltningen. 
Det område där lägst 
resultat uppnås är kopplat till 

-
-
-
-

-
-
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  Indikatorer Mål Utfall Kommentar 

arbetsbelastning. Varje 
verksamhet jobbar vidare 
utifrån sina respektive 
resultat. 

  

  

  

DRIFTREDOVISNING 

Driftredovisning 

Belopp i tkr Budget 
perioden 

Utfall 
perioden 

Avvikelse 
period 

Budget 
helår 

Prognos 
helår 

Avvikelse 
helår 

Verksamhet       

Förvaltningsledning 4 120 2 478 1 642 6 201 5 258 943 

Vuxenutbildning 7 141 5 662 1 479 10 742 10 473 269 

Arbetsförberedande 8 614 8 062 552 12 938 11 542 1 396 

Vuxen 20 112 18 683 1 429 30 189 29 435 754 

Barn och familj 17 123 15 888 1 235 25 706 23 632 2 074 

Resultat 57 110 50 773 6 337 85 776 80 340 5 436 

Kommentarer till helårsavvikelser 
Augusti månads uppföljning visar ett positivt resultat på 5436 tkr för förvaltningen som helhet. Detta är en något 
förbättrad prognos sedan maj. De främsta orsakerna till det prognostiserade positiva resultatet är lägre 
personalkostnader, ökade statliga bidrag samt lägre placeringskostnader för våld i nära relationer. 

Förvaltningsledning 

Förvaltningsledningen prognostiserar ett positivt resultat på cirka 950 tkr. Det är en något förbättrad prognos sedan 
uppföljningen i maj. Verksamheten har lägre personalkostnader än väntat vilket beror på att tjänsten som SAS ej är 
tillsatt och att verksamhetsutvecklare till 70% finansieras av projektmedel under större delen av året. Verksamheten 
har erhållit ett statligt bidrag på drygt 350 tkr för kompensation för sjuklöner, något som ej var budgeterat. 
Verksamheten har något högre intäkter för flyktingmottagandet, men samtidigt ökade kostnader kopplat till 
mottagandet av Ukrainska flyktingar. 

Osby kommun Kompetensa 

Osby kommun Kompetensa prognostiserar ett positivt resultat på cirka 1 400 tkr. Det är en förbättrad prognos 
jämfört med i maj. Det prognostiserade positiva resultatet beror till största del på att verksamheten har lägre 
personalkostnader är budgeterat på grund av tjänster som ej varit återbesatta under delar av året. Verksamheten har 
tvingats hålla nere kostnaderna för resursanställningar på grund av att intäkterna är lägre än budgeterat. Detta beror 
på att de anställningsstöd som arbetsförmedlingen erbjuder är mer kostsamma för kommunen än vad de varit 
tidigare. 

Vuxenutbildningen 

Vuxenutbildningen prognostiserar ett positivt resultat på drygt 250 tkr. Det är en något förbättrad prognos sedan 
uppföljningen i maj. Avvikelser från budget återfinns i form av ökade statliga bidrag av olika slag, ökade kostnader 
avseende studier för elever i annan kommun. 

Vuxenenheten och Familjehuset 

Vuxenenheten och Familjehuset prognostiserar ett positivt resultat på drygt 750 tkr. Det är en något försämrad 
prognos jämfört med i maj. Prognosen för missbruksplaceringar har höjts och ligger nu enligt budget. Placeringar 
inom våld i nära relationer håller sig fortsatt på en låg nivå och prognosen landar drygt 1 200 tkr bättre än budget. 
Prognosen för utbetalt ekonomiskt bistånd ligger kvar på samma nivå, men samtidigt är prognosen för intäkterna 



Arbete och välfärd, Delårsbokslut 2022, nämnder 9(12)

sänkt så nettoresultatet är något sämre än i maj just när det gälle ekonomiskt bistånd. 

Barn och familj 

Barn och familj prognostiserar ett positivt resultat på drygt 2 000 tkr. Det är en något försämrad prognos jämfört 
med i maj. Prognosen för placeringar totalt inom enheten ligger ungefär enligt budget. Kostnaderna för personal 
ligger bättre än budget. Det beror på tjänstledigheter och sjukfrånvaro samt en vakant tjänst som ej är återbesatt. 
Verksamheten har erhållit ett statsbidrag på drygt 1 100 tkr och det är endast en liten del som täcker utökade 
kostnader, resterande del används till placeringskostnader och bidrar därmed till ett förbättrat ekonomiskt resultat 
för verksamheten. 

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 
2021 

4 879 5 095 5 344 5 280 5 199 5 324 5 494 5 550 5 497 5 360 5 474 5 384 

Kostnad 
arbetskraft 
2022 

5 572 5 465 5 500 5 107 5 213 5 082 5 215 4 712     

varav 
kostnad för 
sjuklön 2021 

56 34 37 27 60 31 15 31 24 35 41 55 

varav 
kostnad för 
sjuklön 2022 

51 139 72 149 44 38 31 16     

Sjuklön exkl personalomkostnad 

Tidplan för nämndens behandling 
Kommunstyrelsen behandlar delårsbokslutet på sammanträdet 2022-10-05. 

Diagram 

Kostnadsredovisning 

Kostnadsredovisning 

Belopp i tkr Budget helår 
2022 

Utfall t o m 
aktuell månad 
2022 

Utfall t o m 
aktuell månad 
2021 

Förbrukning i 
procent 

Förändring 
mellan år 
procent 

Intäkter 16 066 13 893 14 108 86,5 -1,5 

därav statsbidrag 6 844 8 924 7 541 130,4 18,3 

därav arbetsförmedlingen 7 614 3 806 4 515 50,0 -15,7 

därav övrigt 1 608 1 163 2 051 72,3 -43,3 

      

Kostnader 101 908 64 665 64 776 63,5 -0,2 

därav personal 68 784 41 980 42 165 61,0 -0,4 

därav lokalkostnader 4 470 3 082 2 278 68,9 35,3 

därav bidrag 17 306 11 923 13 193 68,9 -9,6 

därav köp av 
huvudverksamhet 

7 376 3 545 3 337 48,1 6,2 

därav övrigt 3 971 4 135 3 803 104,1 8,7 
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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) 

1100 Inventarier familjehuset 50 0 50 0 2022-12-
31 

1102 Möbler vuxenutbildningen 270 0 270 0 2022-12-
31 

 Totalt 320 0 320 0  

Kommentarer till budgetavvikelser 

Kommentarer 

FRAMTIDEN 

Strategi för Integration arbete och kompetensförsörjning  
Regeringen har lämnat förslag på hur ungdomars och vuxnas etablering på arbetsmarknaden ska göras lättare och 
hur kompetensförsörjningen till välfärd och näringsliv ska förbättras. Riksdagen sa ja till regeringens förslag. 
Ändringarna innebär att arbetsmarknadens behov ska vägas in vid planering och dimensionering av vissa 
utbildningar på gymnasial nivå. Mer konkret innebär det att när en kommun, region eller enskild huvudman lägger 
fram vilka gymnasieutbildningar eller utbildningar i den kommunala vuxenutbildningen (komvux) som ska erbjudas 
och hur många platser utbildningarna ska ha, ska det tas hänsyn till både efterfrågan och arbetsmarknadens behov. 
Kommunerna ska genom avtal med minst två andra kommuner även samverka om planering, dimensionering och 
erbjudande av utbildning i ett primärt samverkansområde. 

Förvaltningen har påbörjat ett arbete med att skapa en organisation och samlade aktiviteter med syfte att utveckla 
våra kommunala kompetensutvecklingsinsatser till att bättre passa det lokala kompetensförsörjningsbehovet. I 
arbetet har vi involverat Samhällsbyggnads- och Barn och utbildningsförvaltningen. Ett förslag om att inrätta det vi 
kallar Kompetensteam har tagits fram och ska presenteras för lokala näringslivsrepresentanter i höst. Tanken är att 
vi kontinuerligt undersöker det lokala kompetensförsörjningsbehovet, sammanfattar det i en årlig rapport, tar beslut 
om förändringar/satsningar på kompetensutveckling/utbildning, anordnar olika aktiviteter med bäring på 
kompetensförsörjnings- kompetensutvecklings- och tillväxtfrågor inom ramen för detta Kompetensteam. 

Framåt planerar förvaltningen även att arbeta med att höja kompetensen hos handledare ute i kommunens 
verksamheter för att bättre kunna ta emot och stötta individer i arbetsträning/resursanställning. En handledare med 
särskild inriktning på språk och kultur har anställts inom förvaltningen och är en del i satsningen att skapa mer 
språkutvecklande arbetsplatser. Förvaltningen kommer lämna förslag på att Osby kommun breddar användningen av 
språkombud, som har en språkstödjande funktion inom vård- och omsorgscollege, till att omfatta alla verksamheter i 
kommunen. 

Tillsammans med arbetsförmedlingen kommer lokala jobbspår tas fram, särskilt inom områden där det finns 
arbetskraftsbrist. 

Arbete med att ta fram processbeskrivning för de olika grenarna av validering som sker vid Osby Komvux och Osby 
kommun Kompetensa pågår. 

Barn och familj 
En utmaning för framtiden är möjligheten att rekrytera socionomer. Det är viktigt att bemanningen fungerar för att 
kunna upprätthålla rättssäkerheten i arbetet. 

Verksamheten fortsätter utveckla arbetet kring familjehemsplacerade barn. 

Familjehuset 
Arbetet med det uppsökande arbetet fortsätter. Under hösten kommer verksamheten skapa samverkansytor och 
befinna sig mer ute i olika verksamheter som skola, fritidsgårdar med mera. Fler i personal kommer att utbildas för 
att kunna möta våldsutövare och utsatta. Detta är för att möta behovet på bästa sätt när avtalet med kriscentrum löper 
ut och att verksamheten inte ska bli sårbar. 

En ombyggnation av Familjehuset kommer påbörjas under hösten. 

Vuxenenheten/ekonomiskt bistånd 
Stort fokus kommer ligga på kompetensutveckling av socialsekreterare inom missbruk och våld i nära relationer i 
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arbetssätt och metoder då de är nya på sina tjänster. Verksamheten kommer fortsätta arbetet med att korta ner 
placeringarna, vilket kräver bra hemmaplanslösningar. 

En e-tjänst för ansökan om löpande ekonomiskt bistånd kommer införas vid årsskiftet. Verksamheten kommer även 
fortsätta utveckla och automatisera processen "handläggning ekonomiskt bistånd". 

Det kommer göras ett nytt försök att rekrytera en förste socialsekreterare till verksamheten. 

Osby kommun Kompetensa 
Verksamheten har en utmaning gällande lokaler. Personalstyrkan har växt och dessutom utvecklas aktiviteter som 
kräver lokalutrymme. 

I november påbörjas ett FINSAM-finansierat projekt i Skåne nordostkommunerna som löper under tre år. Syftet 
med projektet är att stärka samverkan för de individer som uppbär ekonomiskt bistånd och som ofta har en komplex 
problematik med många inblandade aktörer. 

Vuxenutbildningen 
Verksamheten planerar för att skapa yrkesinriktningar inom SFI, detta genom att låta SFI-elever läsa yrkeskurser i 
kombination med SFI. 

Under 2023 kommer en ny lagstiftning som skärper kraven på kommunen när det kommer till att erbjuda validering. 
Verksamheten har inlett arbetet med att se över hur processen för detta ska se ut. 

  

 

  

Statistik 

Ekonomiskt bistånd 

Ekonomiskt bistånd, antal hushåll (Socialstyrelsens månadsstatistik) 

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

2022 167 126 176 167 163 158 161 158     

2021 195 188 184 186 176 182 192 195 187 184 181 176 

2020 178 187 181 196 191 186 193 189 187 180 176 189 

Ekonomiskt bistånd, nettokostnad i tkr 

  jan feb mars april maj juni juli aug sep okt nov dec Snitt 

2022 1 436 1 549 1 555 1 438 1 394 1 449 1 449 1 442     1 464 

2021 1 436 1 498 1 667 1 377 1 705 1 625 1 444 1 665 1 421 2 049 1 075 1 381 1 529 

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 

Placeringar 

HVB-placeringar barn, antal dygn 

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

2022 0 0 0 0 13 30 31 17     

2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2020 99 116 124 114 67 60 62 31 0 0 0 0 
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Konsulentstödda familjehem barn, antal dygn 

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

2022 31 28 46 60 50 53 62 62     

2021 31 28 31 30 31 30 12 0 0 0 27 31 

2020 128 145 155 60 62 30 30 62 34 31 30 31 

Familjehem barn, antal placeringar 

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

2022 35 35 35 34 34 34 34 32     

2021 44 45 45 42 40 37 37 37 37 36 35 34 

2020 41 40 40 40 41 42 40 42 46 46 42 41 

Missbruksplaceringar, antal dygn 

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

2022 20 28 7 12 30 20 18 31     

2021 80 102 136 176 129 125 54 13 0 13 29  

2020 18 32 70 60 43 119 125 113 79 115 100 109 

Placering våld i nära relationer, antal dygn 

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

2022 31 12 0 0 27 30 31 31     

2021 74 43 76 36 31 34 28 0 31 31 30  

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

Arbetsmarknad 

Antal pågående arbetsmarknadspolitiska anställningar 

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

2022 51 47 39 34 30 29 13 12     

2021             

2020             
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Delårsrapport per 31/8 2022 - kommunstyrelseförvaltningen 
Dnr KS/2022:3 042   

 

Kommunstyrelseförvaltningen förslag till Kommunstyrelseförvaltningen  

Delårsrapport augusti 2022 för kommunstyrelseförvaltningen godkänns. 

Barnkonsekvensanalys 

Ärendet handlar om den ekonomiska uppföljningen för kommunstyrelseförvaltningen och 
berör inte barn. 
 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelseförvaltningen har sammanställt delårsrapport för förvaltningen efter 
augusti 2022. Prognosen är att kommunstyrelseförvaltningen håller budget med ett 
överskott på 0,3 mnkr. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunstyrelseförvaltningen 2022-09-14 

Delårsrapport 2022, kommunstyrelseförvaltningen 
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UPPFÖLJNING  

PERIODENS VIKTIGASTE HÄNDELSER 

Under våren startade den gemensamma trygghetscentralen inom Skåne Nordost där Osby kommun är en av 

delägarna. Avsikten är att säkerhets- och jourtjänster ska kunna samordnas och effektiviseras. 

Inom HR startade under våren startade under våren en utbildningssatsning för chefer i ämnet tillitsbaserad styrning 

och ledning. Vi har även genomfört en inspirationsföreläsning för chefer med Anders Hansen inom temat hälsa. 

Denna föreläsning spelades in vilket gav cheferna möjlighet att visa den i sina arbetsgrupper. Utöver detta har vi 

haft korta frukostmöten med informationspunkter samt en introduktionsdag för nyanställda medarbetare. 

Under våren sjösatte vi vårt nya HR-system där första lönen betaldes ut i mars. Implementering av systemet har tagit 

mycket tid i anspråk för löneenheten, bemanningsenheten samt för våra chefer. 

Räddningstjänsten 

Pandemin – viss påverkan. Första halvåret har, likt 2020 samt 2021, påverkats av den pågående pandemin. Det 

gäller i första hand årets inledande månader. Detta har inneburit ett visst intäktstapp. 

Brandstationsbyggnationer. Under våren 2022 har projektering av ny brandstation i Osby avslutats. Detta har 

engagerat flera medarbetare och tagit en del tid i anspråk. Att få en ny brandstation kommer göra gott för 

arbetsmiljön. Värt att nämna är också att detta underlättar vårt redan goda samarbete med Ambulans och Polis. 

RIB (Räddningstjänst i beredskap). Vi har en relativt stor personalomsättning på våra RIB stationer. Kommunen och 

flera andra arbetsgivare är positivt inställda till att ”släppa” sin personal så de kan vara RIB:are, vilket är väldigt 

positivt. Men varje rekrytering kostar ca 150 000 kr, med kläder och utbildning inräknat. 

MÅLUPPFYLLELSE 

Utveckling och tillväxt. 

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

 

 

  Indikatorer Mål Utfall Kommentar 

 
Ranking Svenskt näringsliv Max 50  Resultatet kommer senare i 

september 

 

Osby kommun ökar service och tillgänglighet för invånare genom digitalisering, 

kommunikation och kunskap. 

 

  Indikatorer Mål Utfall Kommentar 

 
Antal nya e-tjänster Minst 3 0 Vid delårsuppföljningen är 

inte några nya e-tjänster 
lanserade än. Men den 15/9 
kommer en ny e-tjänst portal 
att öppnas. Där kommer nya 
e-tjänster finnas tillsammans 
med de befintliga e-tjänster 
som redan finns inom 
kommunen. 

 

1-1 

■ 
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Trygghet hela livet 

Osby kommun har ett gott ledarskap och medarbetarskap. 

 
  

Indikatorer Mål Utfall Kommentar 

 
HME-värde (Hållbart 
medarbetarengagemang) 

Minst 85  Inget resultat att redovisa då 
undersökningen görs först i 
november.. 

 

DRIFTREDOVISNING 

 

Belopp i tkr 
Budget 
perioden 

Utfall 
perioden 

Avvikelse 
period 

Budget 
helår 

Prognos 
helår 

Avvikelse 
helår 

Verksamhet       

Ekonomienhet 6 688 6 802 -114 9 865 9 315 550 

HR-avdelning 11 540 11 389 151 17 348 17 248 100 

Stab 4 218 4 270 -52 6 334 6 504 -170 

Räddningstjänst 11 480 12 124 -644 17 225 17 905 -680 

Administration och 
utveckling 13 459 12 390 1 069 20 186 19 686 500 

Resultat 47 385 46 975 410 70 958 70 658 300 

Kommentarer till helårsavvikelser 

Helårsprognosen efter augusti för kommunstyrelseförvaltningen är plus 0,3 mnkr vilket är något bättre än prognosen 

från maj månad. 

# Ekonomienhet, överskott till följd av lägre IT-kostnader via UNIKOM, fler delägare. Återbetalning kommer att 

ske från UNIKOM p g a god prognos för bolaget 2022. 

# HR, underskott relaterat till extra resurs inom den centrala bemanningsenheten men överskott för div övriga 

kostnader. 

# Stab, prognosen innehåller ett underskott för färdtjänsten vars kostnader ökat väsentligt under året till följd av 

ökade kostnad och ökat antal resande. 

# Räddningstjänst, underskott kopplat till intäkter från IVPA (I väntan på ambulans) som blir lägre på grund av ny 

överenskommelse från och med årsskiftet 21/22. Nytt samarbetsavtal "Specialresurs Skåne" belastar med 35 tkr. 

Högre kostnader för deltidskåren de senaste månaderna. 

# Administration och utveckling, överskott på grund av personalvakanser och övriga kostnader. 

  

  

Förslag på åtgärder till avvikelser 

Inga åtgärder i dagsläget eftersom prognosen totalt sett ligger över budget. 

 

 

 

-
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Uppföljning personalkostnader 

 

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

Kostnad 
arbetskraft 
2021 

3 217 3 728 3 744 3 966 3 772 4 094 4 248 4 134 3 895 3 938 3 837 4 046 

Kostnad 
arbetskraft 
2022 

4 008 3 880 3 573 3 955 4 190 4 247 4 584 4 180     

varav 
kostnad för 
sjuklön 2021 

19 11 26 13 8 7 14 10 26 29 25 14 

varav 
kostnad för 
sjuklön 2022 

27 30 26 50 47 25 17 25     

  

Tidplan för nämndens behandling 

KS 5 oktober. 

INVESTERINGSREDOVISNING 

Projekt 
nr 

Namn 

Budget 
helår, tkr 

Redovisat 
perioden, tk
r 

Prognos 
helår, tkr 

Avvikelse, tkr, 
prognos 
jämfört med 
budget 

Klart 
(tidpunkt) 

0002 Ipads för förtroendevala 550 128 550 0 2022 

0003 IT-program system 500  500 0 2022 

0012 HR-system 2 950 1 663 2 950 0 2022 

0046 Diarie och ärendehanteringssystem 640 96 640 0 2022 

0047 Ekonomisystem 600  200 400 2022 

0057 Ny släckbil 3 600 0 0 3 600 2023 

0060 Inventarier räddningstjänst 300 0 300 0 2022 

0083 Plattform hemsida o intranät 1 500 0 0 1 500 2022 

       

       

       

       

       

 Totalt 10 640 1 887 5 140 5 500  

Kommentarer till budgetavvikelser 

Kommentarer 

Projekt 0003. Ev. för ärendesystem till kontaktcenter. 

Projekt 0047. Projektet varar över årsskiftet t o m 1:a tertialet 2023. 

Projekt 0057. På grund av överprövad upphandling beräknas inte inköp kunna ske förrän 2023. 

Projekt 0083. Projektet kommer inte att genomföras i nuvarande form. Ev. återkommer förvaltningen i kommande 

års budgetarbete. 
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FRAMTIDEN 

I början av hösten sker en organisationsförändring inom kommunstyrelseförvaltningen där en ekonomi- och 

utvecklingsenhet samt en administrativ enhet (med ansvar för kansli, säkerhet, kommunikation och kontaktcenter) 

tillskapas. 

Ny lagstiftning och förändringar i omvärlden innebär att arbetet med säkerhet och beredskap intensifieras. 

Automatisering och digitalisering är fortsatt ett viktigt område för att underlätta vardagen för våra invånare och 

medarbetare. Arbetet med att kartlägga processer i syfte att automatisera och införa e-tjänster är ett fokusområde 

under året. Nya e-tjänster lanseras i september. 

Fortsatt arbete med implementering av den gemensamma Trygghetscentralen inom Skåne Nordost. 

Inom HR kommer under hösten kommer vi att fortsätta implementering av stödsystem för hantering av 

sjukfrånvaro/rehabilitering (Adato), anställningsdagar (Winlas). Vi kommer även att påbörja införande av ett digitalt 

personalarkiv. 

Från och med 1 januari 2023 kommer löneenheten även att vara driftansvarig för Bromölla kommuns löner. 

Räddningstjänsten kommer, precis som många andra förvaltningar, vara en viktig del i kommunens arbete med civilt 

försvar. Dessutom har räddningstjänsten en rad tillkommande arbetsuppgifter som vi behöver öva och utbildas i, 

Räddningstjänst under höjd beredskap (RUHB). Det sätts av en del pengar från statens håll, men hur mycket återstår 

att se. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 
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Uppföljning intern kontroll 2022 
Kommunstyrelseförvaltningen - delår 

KS/2022:5 040 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Föreslå kommunstyrelsen 

Rapportering av intern kontroll för kommunstyrelseförvaltningen, 
delår augusti 2022 godkänns. 

Barn konsekvensanalys 
Ärendet berör inte barn utan det handlar om rapportering av en administrativ 
rutin. 

Sammanfattning av ärendet 
Intern kontroll innebär att säkerställa att verksamheten når sina mål, att 
information om verksamhet och ekonomi är tillförlitlig och rättvisande, att , 
verksamheten efterlever lagar, regler och avtal. Den interna kontrollen ska 
bidra till att fel och brister förebyggs, upptäcks och åtgärdas. 

Nämnderna har ansvar för att den interna kontrollen är tillräcklig samt att 
verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt inom nämndens 
ansvarsområde. 

Kommunstyrelseförvaltningen redovisar i detta ärende en delårsrapportering 
av den interna kontrollen. 

Planen för den interna kontrollen 2022 innehåller följande rutiner/system: 

Enhet/avdelning Rutin/system/risk Kontrollmoment 

Ekonomienhet Leverantörs betalningar Kontroll att betalning sker 
till rätt leverantör 

Ekonomienhet Systemförvaltning, Kontroll av korrekt 
behörighetshantering behörighet 

HR-avdelning Löneutbetalning Andel felaktiga löner 

HR-avdelning Löneutbetalning Andel korrigerade poster till 
lön 
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SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-09-21 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Enhet/avdelning Rutin/system/risk Kontrollmoment 

Administration Pågående hot- och Säkerställa att det finns 
och utveckling våldssituation i rutiner samt teknisk 

kontaktcenter utrustning som varnar vid 
pågående hot- och 
våldssituation i 
kontaktcenter 

Administration Obehöriga personer i Kontroll av obehöriga 
och utveckling kommunhuset personer i kommunhuset 

Räddningstjänst Hot och våld Kontroll av utbildning och 
rutin 

Räddningstjänst Losstagning Kontroll av utbildning och 
rutin 

Räddningstjänst Arbete på hög höjd Kontroll av utbildning och 
rutin 

I bifogad rapport framgår statusen för de olika kontrollmomenten. 
Bedömningen är att det som framkommit i delårsrapporteringen inte kräver 
några särskilda beslut eller åtgärder i dagsläget. 

Besluts underlag 

Tjänsteskrivelse, kommunstyrelseförvaltningen 2021-09-05 
Rapport, delårsrapportering intern kontroll 2022 för 
kommunstyrelseförvaltningen 
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Kommunstyrelsen 
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Intern kontroll 2022 
Dnr KS/2022:5 040   

 

Kommunstyrelseförvaltningen förslag till Kommunstyrelsen 

Rapportering av intern kontroll för kommunstyrelseförvaltningen, delår augusti 2022 
godkänns. 

Barnkonsekvensanalys 

Ärendet berör inte barn utan det handlar om rapportering av en administrativ rutin. 
 

Sammanfattning av ärendet 

Intern kontroll innebär att säkerställa att verksamheten når sina mål, att information om 
verksamhet och ekonomi är tillförlitlig och rättvisande, att verksamheten efterlever lagar, 
regler och avtal. Den interna kontrollen ska bidra till att fel och brister förebyggs, 
upptäcks och åtgärdas. 

Nämnderna har ansvar för att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten 
bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt inom nämndens ansvarsområde. 

Kommunstyrelseförvaltningen redovisar i detta ärende en delårsrapportering av den 
interna kontrollen. 

Planen för den interna kontrollen 2022 innehåller följande rutiner/system: 

Enhet/avdelning Rutin/system/risk Kontrollmoment 

Ekonomienhet Leverantörsbetalningar Kontroll att betalning sker till rätt 
leverantör 

Ekonomienhet Systemförvaltning, 
behörighetshantering 

Kontroll av korrekt behörighet 

HR-avdelning Löneutbetalning Andel felaktiga löner 

HR-avdelning Löneutbetalning Andel korrigerade poster till lön 
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Enhet/avdelning Rutin/system/risk Kontrollmoment 

Administration 
och utveckling 

Pågående hot- och 
våldssituation i 
kontaktcenter 

Säkerställa att det finns rutiner samt 
teknisk utrustning som varnar vid 
pågående hot- och våldssituation i 
kontaktcenter 

Administration 
och utveckling 

Obehöriga personer i 
kommunhuset 

Kontroll av obehöriga personer i 
kommunhuset 

Räddningstjänst Hot och våld Kontroll av utbildning och rutin 

Räddningstjänst Losstagning Kontroll av utbildning och rutin 

Räddningstjänst Arbete på hög höjd Kontroll av utbildning och rutin 

 

I bifogad rapport framgår statusen för de olika kontrollmomenten. Bedömningen är att det 
som framkommit i delårsrapporteringen inte kräver några särskilda beslut eller åtgärder i 
dagsläget. 

 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, kommunstyrelseförvaltningen 2021-09-05 

Rapport, delårsrapportering intern kontroll 2022 för kommunstyrelseförvaltningen 
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Ekonomienheten 

Leverantörsreskontra, leverantörsbetalningar 

Riskvärde 

 9 

Kontrollmoment Metod Genomförd Bedömning Åtgärd 

Kontroll att vi 
betalar till rätt 
leverantör 
Kontroll görs av 
leverantörsfakturans 
uppgifter mot 
betalningsuppgifter. 

Stickprov, maj och 
oktober  Ja  Godkänd Ökad mängd e-

fakturor 

Kontroll att vi betalar till rätt leverantör 

Stickprovskontroll har gjorts av nya och ändrade leverantörsupplägg under maj månad. Totalt 
fanns 13 nya leverantörer och 26 ändrade leverantörer. Totalt kontrollerades 35% av dessa. 
Ingen avvikelse fanns mellan leverantörens betalningsuppgifter och leverantörsfakturans 
uppgifter. 

Systemförvaltning, behörighetshantering 

Riskvärde 

 9 

Kontrollmoment Metod Genomförd Bedömning Åtgärd 

Kontroll korrekt 
behörighet 
Kontroll så att 
utsedd medarbetare 
har korrekt 
behörighet till 
betalningssystem 

Kontroll mot beslut, 
systemregister och 
banksystem. April 
och oktober. 

 Ja  Godkänd En uppdatering av 
ekonomichefens 
beslutssammanställning 
ska göras varje tertial. 
Hittills har denna 
uppdaterats en gång per 
år. 

Kontroll korrekt behörighet 

Genomgång av behörigheter i bank och ekonomisystem har gjorts tillsammans med 
redovisningsekonom Anette Christersson. 

Kontroll mot beslut har gjorts dels mot ksau:s aktuella firmateckningsbeslut (§ 49 2022-03-23) 
och dels mot sammanställning över tilldelning där ekonomichefen har beslutsrätt. 

För de personer som har behörighet i ekonomisystem och banksystem finns nu beslutsunderlag 
från ksau eller i ekonomichefens sammanställning. 

Kompletterande delegationsbeslut (KS2022/154) har tagits för tilldelande av betalkort, vilket inte 
gjorts tidigare. 

  

■ 

• • 

• • 
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HR-avdelning 

Andel felaktig lön 

Riskvärde 

 12 

Kontrollmoment Metod Genomförd Bedömning Åtgärd 

Andel felaktiga 
löner 
Görs av 
lönekonsulter 
löpande varje 
månad och följs 
upp %. 

Uppföljning sker från 
öppnad löneperiod 
till stäng löneperiod 
och av lönekonsult 
på deras respektive 
område. Man fyller i 
ett dokument 
"pinstatistik" när vi 
får information om 
en felaktighet, var i 
verksamheten samt 
vem. Dessa fel sätt 
därefter i förhållande 
till antal 
lönespecifikationer 
den aktuella 
månaden och vi får 
då ett % tal som 
visar andelen 
felaktiga löner. Med 
ovan uppföljning kan 
vi identifiera 
felorsaker och vidta 
direkta åtgärder. 

 Ja  Godkänd Återkoppling till 
berörd chef gällande 
felaktighet i 
underlag för att 
eliminera felaktighet 
framöver. Processen 
kommer även att 
förändras i samband 
med implementation 
av Nytt Hr-system då 
anställningsavtal 
kommer att 
upprättas direkt i 
HR-Systemet och 
med 
filtreringsmöjligheter 
att förhindra 
felaktigheter. Samt 
även en 
automatiserad 
verifieringsmöjlighet 
innan avtal signeras 
av alla parter. Info till 
berörda 
verksamheter 
gällande vikten av 
att leverera 
underlagen i tid till 
löneenheten. Lön 
arbetar mer 
proaktivt  ut i 
verksamheterna med 
info om tidplanen för 
ovan och därefter får 
konsekvenserna 
komma. 

Andel felaktiga löner 

I Osby kommun är utfallet 98,27% i Östra Göinge kommun är utfallet 99,73%, målet är 98% så 
godkänt för tertial 2. 

 

  

■ 

• • 
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Andel korrigerade poster till lön 

Riskvärde 

 12 

Kontrollmoment Metod Genomförd Bedömning Åtgärd 

Andel korrigerade 
poster 
Görs av 
lönekonsulter 
löpande varje 
månad och följs 
upp %. 

Uppföljning sker från 
öppnad löneperiod 
till stängd löneperiod 
och av lönekonsult 
på deras respektive 
område. De fyller i 
ett dokument 
"pinstatistik" 
gällande felaktigt 
underlag/uppgift, var 
i verksamheten samt 
vem som skickat in 
den. Skickar den 
åter för korrigering. 
Dessa fel sätt 
därefter i förhållande 
till antal 
lönespecifikationer 
den aktuella 
månaden och vi får 
då ett % tal som 
visar andelen 
korrigerade poster 
till lön. Med ovan 
uppföljning kan vi 
identifiera 
felaktigheter otydliga 
processer och vidta 
direkta åtgärder. 

 Ja  Ej godkänd Lönechef har haft 
genomgång på 
Lönemöten/APT för 
att säkerställa att 
lönespecialister i 
ÖG förstår vikten av 
att fylla i underlaget 
och nyttan med vår 
uppföljning. 
Säkerställt att alla 
förstår hur man 
skall fylla i och 
även tydliggjort i 
instruktionen i 
respektive 
dokument för att 
ytterligare 
förtydliga rutinen. I 
Osby har 
återkoppling skett 
till berörda gällande 
sena underlag och 
att dessa måste 
komma i tid annars 
kommer vi inte 
kunna hantera dem 
till rätt 
lönekörningsperiod. 

Andel korrigerade poster 

Utfall Osby kommun Andel Korrigerad Poster är 92,15%, för Östra Göinge Kommun är utfallet 
99,43%. Vårt mål 2022 är 98% på andel korrigerade poster. 

Utfall Osby kommun Andel Rätt Lön är 96,45%, för Östra Göinge Kommun är utfallet 
99,20,00%. Vårt mål 2022 är 98% på Andel Rätt Lön. 

Analys av utfallet ovan är att implementation av nytt HR-system och nya processer/arbetssätt 
ännu inte är fullgjort och att vi behöver se över vilka områden vi behöver förtydliga ut till 
verksamheterna för att minska andelen korrigerade poster. Åtgärder som vi gjort sen förra 
månaden är att vi har kommunicerat, utbildat via teams och fysiska tillfällen, lagt ut filmer och 
manualer på intranätet, varit ute på APT i verksamheterna vilket vi kommer att fortsätta med 
under ht. 

  

■ 

• ■ 
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Administrativ avdelning 

Obehöriga personer i kommunhuset 

Riskvärde 

 9 

Kontrollmoment Metod Genomförd Bedömning Åtgärd 

Kontroll av 
obehöriga 
personer i 
kommunhuset 
 

  Ja  Godkänd  

Kontroll av obehöriga personer i kommunhuset 

Minskat ner på antalet behöriga till kommunhuset. Alla skrivs in i besökssystem och möts upp 
av den som bokat möte. Uppdatering av besökssystem pågår. 

 

Pågående hot och våldssituation i kontaktcenter 

Riskvärde 

 16 

Kontrollmoment Metod Genomförd Bedömning Åtgärd 

Säkerställa att det 
finns rutiner samt 
teknisk utrustning 
som varnar vid 
pågående hot- och 
våldssituation i 
kontaktcenter 
 

  Ja  Godkänd  

Säkerställa att det finns rutiner samt teknisk utrustning som varnar vid pågående 
hot- och våldssituation i kontaktcenter 

Finns rutin för hot-våldssituationer i Kontaktcenter och numera finns även tekniskutrustning som 
säkerställer att obehöriga inte kommer in i Kontaktcenter vid pågående situation. Nästa steg blir 
att informera om varningslampor till personal i kommunhuset. 

  

■ 

• • 

■ 
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Räddningstjänsten 

Hot och våld 

Riskvärde 

 12 

Kontrollmoment Metod Genomförd Bedömning Åtgärd 

Utbildningskontroll 
All Personal ska 
genomgå utbildning 
och informeras om 
riktlinjer och rutiner 
inom området 
inklusive PDV. 

  Ja  Ej godkänd Genomföra 
utbildning i 
sjukvård och 
rutiner för PDV på 
Lönsboda station 

Utbildningskontroll 

Utbildning i sjukvård vid trauma och rutiner kring pågående dödligt våld (PDV) har genomförts 
på Osby station under våren 2022. Kvarstår att genomföra motsvarande utbildning för 
Lönsboda station. 

 

Losstagning 

Riskvärde 

 12 

Kontrollmoment Metod Genomförd Bedömning Åtgärd 

Kontroll av 
utbildning och 
rutin 
Viktigt att 
personalen har 
utbildning samt att 
det finns framtagna 
rutiner för att arbeta 
säkert med 
losstagning. 

  Ja  Godkänd  

Kontroll av utbildning och rutin 

Personalen har genomgått certifierad utbildning för handhavande av de verktyg som används 
vid losstagning. Rutiner övas regelbundet enligt övningsplanering. 

 

Arbete på hög höjd 

Riskvärde 

 12 

Kontrollmoment Metod Genomförd Bedömning Åtgärd 

Kontroll av 
utbildning och 
rutin 
Viktigt att personal 
har rätt utbildning, 
utrustning och 
rutiner för säkert 
arbete vid hög höjd. 

  Ja  Godkänd  

■ 

• ■ 

■ 

• • 

■ 

• • 
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Kontroll av utbildning och rutin 

Flertalet övningar med fokus på användandet av fallskydd samt utbildning av personal inom 
kamraträddning har genomförts under 2021 och 2022.
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Prognos efter augusti 2022

• Uppföljningen efter augusti visar på en positiv prognos mot budget med 
18,9 mnkr. (Maj 13,5 mnkr)

• Inklusive budgeten på 1,7 mnkr innebär detta en resultatprognos på + 20,6 
mnkr, 2,2% som andel av skatter och bidrag.

• OBS! Värdenedgången i kommunens kapitalförvaltning är då frånräknad då 
den inte påverkar balanskravsresultatet.

• Nämnderna visar sammantaget – 4,6 mnkr i underskott mot budget vilket är 
en försämring med -5,2 mnkr jämfört med maj.

• Finansförvaltningen visar + 23,5 mnkr (maj +12,9) (skatter/bidrag samt 
räntekostnader). Skatteunderlagsprognosen för 2021 och 2022 har 
förbättrats väsentligt.

• Investeringssaldot är t o m aug 102 mnkr. Prognosen för helåret är 231 
mnkr.

2022-09-14 Sida 2
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Delårsresultat 31 aug

Presenteras på ksau 21 sept.

2022-09-14 Sida 3
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Årsprognos efter augusti

2022-09-14 Sida 4

Belopp i mnkr

Budgeterat resultat 2022 1,7

Prognos augusti 12,7

Resultatandel 1,4%

Ovan ingår värdenedgång i kapitalförvaltningen med 7,9

Prognos exkl aktuell värdenedgång i kapitalförvaltningen 20,6

Resultatandel 2,2%

OBS! Värdeförändring i kapitalförvaltning undantas i balanskravet.

~ OSBY 
~ KOMMUN 



Avvikelse från budget, 

helårsprognos 2021

2022-09-14 Sida 5

Andel av

Belopp i mnkr Mars April Maj Aug Budget

Kommunstyrelse

 Kommunstyrelseförvaltning 0,0 0,1 0,1 0,3 0,5%

 Arbete och välfärdsförvaltning 2,2 3,3 5,0 5,4 6,4%

Barn- och utbildningsnämnd 0,0 -4,8 -3,9 -4,1 -1,2%

Hälsa och omsorgsnämnd 0,0 0,0 0,0 -3,4 -1,4%

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

Miljö- och byggnämnd 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0%

Samhällsbyggnadsnämnd, exkl VA-verksamhet 0,0 0,0 -0,6 -2,7 -4,7%

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

Valnämnd 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0%

Överförmyndare 0,0 0,0 0,0 -0,1 -3,8%

Summa nämnder 2,2 -1,4 0,6 -4,6 -0,6%

Finansförvaltning 13,5 15,0 12,9 23,5

Totalt 15,7 13,6 13,5 18,9

Årets resultat, årsbudget 1,7 1,7 1,7 1,7

Årets resultat, prognos 17,4 15,3 15,2 20,6

~ OSBY 
~ KOMMUN 
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Avvikelse från budget, 

helårsprognos finansförvaltning

2022-09-14 Sida 6

Budgetavvikelse

Maj Aug Kommentar

Skatter och generella bidrag 11,2 19,8 Ökning i SKR:s augustiprognos

Ränteintäkter 0,3 0,3 Högre utdelning från Kommuninvest

Räntekostnader på lån 2,2 2,2 Lägre räntekostnader på grund av lägre lånenivå

KS tilläggsbudget,verkställighet 0,7 2,7

Solhem avd 2, finansiering 9 av 12 mån. LSS, 

finansiering 4 av 6 mån.

Reavinst/förlust -1,5 -1,5 Realisationsförlust BRIO-huset

Summa 12,9 23,5

~ OSBY 
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Kommunstyrelseförvaltningen

Kommunstyrelseförvaltningens prognos är en  avvikelse på + 0,3 (+ 0,1) mnkr 

varav(Uppföljning från maj månad inom parantes)

• Ekonomienhet              + 0,6  (+ 0,3) 

• HR + 0,1  ( -0,1) 

• Stab -0,2  ( -0,1) 

• Administration o utv + 0,5  (+ 0,2) 

• Räddningstjänst           - 0,7  (- 0,2) 

2022-09-14 Sida 7

Orsaker till ekonomiska avvikelser:

# Överskott till följd av lägre IT-kostnader via UNIKOM, fler delägare. Återbetalning kommer att ske från 

UNIKOM p g a god prognos 22. / Ekonomi

# Underskott inom relaterat till extra resurs inom den centrala bemanningsenheten. Överskott för övriga 

kostnader. / HR

# Prognos för färdtjänst ligger högre än budget. / Stab

# Räddningstjänst, underskott kopplat till intäkter från IVPA (I väntan på ambulans) som blir lägre på grund 

av ny överenskommelse från och med årsskiftet 21/22. Nytt samarbetsavtal "Specialresurs Skåne" belastar 

med 35 tkr. Högre kostnader för deltidskåren de senaste månaderna. / Räddningstjänst

# Överskott på grund av personalvakanser övriga kostnader. / Administration o utv.

M OSBY 
~ KOMM U N 



Arbete och 

välvärdsförvaltningen

Budgetavvikelser i prognos, mnkr

Förvaltningsledning 0,9 ( 0,6)

Vuxenutbildning 0,3 (-0,1)

Arbetsförberedande 1,4 ( 1,0)

IFO Vuxen 0,7 ( 1,1)

Barn och familj 2,1 ( 2,3)

Summa 5,4 ( 4,9)

2022-09-14 Sida 8

Augusti månads uppföljning visar ett positivt resultat på 5,4 mnkr för 

förvaltningen som helhet. Detta är en något förbättrad prognos sedan maj. De 

främsta orsakerna till det prognostiserade positiva resultatet är lägre 

personalkostnader, ökade statliga bidrag samt lägre placeringskostnader för våld 

i nära relationer.

~ OSBY 
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Miljö och byggnämnden

På helåret prognostiseras ingen budgetavvikelse för nämnden. (Oförändrat 

jämfört med maj)

Bygglovsverksamheten prognostiseras generera ett mindre underskott på 

124 tkr. På grund av ökade kostnader inom bostadsanpassning samt ökade 

personalkostnader för miljö- och byggkontoret väntas dessa verksamheter visa 

underskott på 279 tkr, respektive 129 tkr.

En halvtidssjukskrivning samt utökade intäkter prognostiseras generera 

överskott för livsmedelstillsyn, 374 tkr, respektive miljöskydd, 97 tkr.

2022-09-14 Sida 9
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Samhällsbyggnadsnämnden

2022-09-14 Sida 10

Budgetavvikelser i prognos, mnkr

Planering o administration 1,1 ( 0,0)

Fastighet -2,2 (-0,4)

Mark o exploatering -0,7 (-0,3)

Kost -0,9 ( 0,1)

Lokalvård -0,1 (-0,1)

Gemensam service 0,1 ( 0,1)

Summa -2,7 ( 0,6)
Samhällsbyggnad prognostiserar en budgetavvikelse på - 2,7 mnkr år 2022. 

Avvikelsen är främst kopplad till ökade kostnader inom fastighet, livsmedel och 

förbrukningsmaterial inom lokalvården. 

Att Lekoseums tillträde av Briohuset dröjer påverkar också samhällsbyggnadsnämndens resultat 

negativt. Även försenade fakturor för tidigare års vinterväghållning påverkar utfallet negativt. 

Intäkt från staten på 0,9 mnkr för iordningställda platser för eventuella flyktingar från Ukraina 

påverkar utfallet positivt.

~ OSBY 
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Barn- och 

utbildningsnämnden
Budgetavvikelser i prognos, mnkr

Förvaltningsövergripande 2,4 ( 4,5)

Förskola -1,1 (-0,9)

Grundskola -4,7 (-5,3)

Gymnasieskola -2,0 (-2,3)

Kultur o fritid 1,3 ( 0,1)

Summa -4,1 (-3,9)

Barn- och utbildningsnämnden redovisar en prognos med underskott på ca 4,1 mkr mot budget 2022. 
Anpassningsuppdragen har sedan tidigare lagts ut på enheterna inom de olika verksamhetsgrenarna.

Enheterna inom förskola, grundskola och gymnasium redovisar varierande prognoser mot budget 2022.

Verksamheter som visar på större underskott är:

• interkommunal ersättning och bidrag till fristående enheter inom både förskola, grundskola och 
gymnasium

• kostnader för skolskjuts inom grundskola

2022-09-14 Sida 11
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Hälsa- och omsorgsnämnden

Budgetavvikelser i prognos, mnkr

Nämnd mm 0,0 (  0,0)

Gemensamma verksamheter 7,2 (  8,7)

Äldreomsorg -2,9 ( -3,0)

Funktionsnedsatta -6,7 ( -4,4)

Boendestöd/psykiatri -1,1 ( -1,3)

Summa -3,4 (  0,0)

2022-09-14 Sida 12

Hälsa och omsorg ser främst tre områden där det råder osäkerhet. Dessa är 

personalkostnader, statsbidrag samt LSS-verksamheten. 
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Investeringar

2022-09-14 Sida 13

Belopp i mnkr Budget 2022

Redovisat 

t o m aug Prognos

Av-

vikelse

Skattefinansierade investeringar 377 97 218 159

VA-investeringar 21 5 13 8

Totalt 398 102 231 167

Redovisat som andel av budget 26%

Redovisat som andel av prognos 44%
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Kapitalförvaltning

2022-09-14 Sida 14

Tillgångsslag Min Normal Max Värde, mnkr Andel

Svenska räntor 20% 40% 60% 25,5 35%

Inkl alternativa investeringar

Svenska aktier 0% 30% 60% 16,8 34%

Utländska aktier 0% 30% 40% 20,4 33%

Räntor totalt 20% 40% 60% 25,5 41%

Aktier totalt 40% 60% 80% 37,2 59%

Totalt 62,7

Värdeförändring från årsskiftet -7,9

Inget uttag från kapitalförvaltningen har skett under 2022.

Föreskrifter 31 aug 2022

~ OSBY 
~ KOMMUN 
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Delårsrapport augusti 2022 
Dnr KS/2022:3 042   

 

Kommunledningsförvaltningen förslag till /Kommunstyrelsen/  

 Delårsrapport för Osby kommun per den 31 augusti 2022, med ett delårsresultat på 
43,3 mnkr och ett prognostiserat balanskravsresultat på 20,6 mnkr godkänns. 

 Något uttag/försäljning från kapitalförvaltningen ska inte genomföras under 2022. 

 Delårsrapporten lämnas som information till kommunfullmäktige. 

Barnkonsekvensanalys 

Ärendet berör inte barn. Delårsrapporten är en kommunövergripande ekonomisk 
rapportering. 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt Lag om kommunal bokföring och redovisning, LKBR, ska en delårsrapport 
upprättas för en period som utgör en del av kommunens räkenskapsår. LKBR anger att en 
delårsrapport ska upprättas minst en gång under räkenskapsåret för verksamheten och 
ekonomin. Kommunstyrelseförvaltningen har nu sammanställt delårsrapport per den 31 
augusti 2022. 

Delårsrapporten visar ett resultat per den 31 augusti på 43,3 mnkr. Exklusive 
jämförelsestörande poster uppgår resultatet till 46,5 mnkr. Prognosen för helåret 2022 är 
ett balanskravsresultat på 20,6 mnkr. 

Bedömningen i delårsrapporten är att Osby kommun kommer att uppnå lagens krav på 
god ekonomisk hushållning för år 2022. 

Enligt plan så ska årligt uttag göras från kommunens kapitalförvaltning för att möta 
utbetalning av pensionsutgifter. Förslaget är att något uttag inte görs för 2022. 
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Kommunstyrelseförvaltningen 

PERIODENS VIKTIGASTE HÄNDELSER 

Under våren startade den gemensamma trygghetscentralen inom Skåne Nordost där Osby kommun är en av 

delägarna. Avsikten är att säkerhets- och jourtjänster ska kunna samordnas och effektiviseras. 

Inom HR startade under våren startade under våren en utbildningssatsning för chefer i ämnet tillitsbaserad styrning 

och ledning. Vi har även genomfört en inspirationsföreläsning för chefer med Anders Hansen inom temat hälsa. 

Denna föreläsning spelades in vilket gav cheferna möjlighet att visa den i sina arbetsgrupper. Utöver detta har vi 

haft korta frukostmöten med informationspunkter samt en introduktionsdag för nyanställda medarbetare. 

Under våren sjösatte vi vårt nya HR-system där första lönen betaldes ut i mars. Implementering av systemet har tagit 

mycket tid i anspråk för löneenheten, bemanningsenheten samt för våra chefer. 

Räddningstjänsten 

Pandemin – viss påverkan. Första halvåret har, likt 2020 samt 2021, påverkats av den pågående pandemin. Det 

gäller i första hand årets inledande månader. Detta har inneburit ett visst intäktstapp. 

Brandstationsbyggnationer. Under våren 2022 har projektering av ny brandstation i Osby avslutats. Detta har 

engagerat flera medarbetare och tagit en del tid i anspråk. Att få en ny brandstation kommer göra gott för 

arbetsmiljön. Värt att nämna är också att detta underlättar vårt redan goda samarbete med Ambulans och Polis. 

RIB (Räddningstjänst i beredskap). Vi har en relativt stor personalomsättning på våra RIB stationer. Kommunen och 

flera andra arbetsgivare är positivt inställda till att ”släppa” sin personal så de kan vara RIB:are, vilket är väldigt 

positivt. Men varje rekrytering kostar ca 150 000 kr, med kläder och utbildning inräknat. 

MÅLUPPFYLLELSE 

Utveckling och tillväxt. 

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

 

  Indikatorer Mål Utfall Kommentar 

 
Ranking Svenskt näringsliv Max 50  Resultatet kommer senare i 

september 

 

Osby kommun ökar service och tillgänglighet för invånare genom digitalisering, 

kommunikation och kunskap. 

 

  Indikatorer Mål Utfall Kommentar 

 
Antal nya e-tjänster Minst 3 0 Vid delårsuppföljningen är 

inte några nya e-tjänster 
lanserade än. Men den 15/9 
kommer en ny e-tjänst portal 
att öppnas. Där kommer nya 
e-tjänster finnas tillsammans 
med de befintliga e-tjänster 
som redan finns inom 
kommunen. 

1-1 
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Trygghet hela livet 

Osby kommun har ett gott ledarskap och medarbetarskap. 

 

  Indikatorer Mål Utfall Kommentar 

 
HME-värde (Hållbart 
medarbetarengagemang) 

Minst 85  Inget resultat att redovisa då 
undersökningen görs först i 
november.. 

DRIFTREDOVISNING 

Driftredovisning 

Belopp i tkr 
Budget 
perioden 

Utfall 
perioden 

Avvikelse 
period 

Budget 
helår 

Prognos 
helår 

Avvikelse 
helår 

Verksamhet       

Ekonomienhet 6 688 6 802 -114 9 865 9 315 550 

HR-avdelning 11 540 11 389 151 17 348 17 248 100 

Stab 4 218 4 270 -52 6 334 6 504 -170 

Räddningstjänst 11 480 12 124 -644 17 225 17 905 -680 

Administration och 
utveckling 13 459 12 390 1 069 20 186 19 686 500 

Resultat 47 385 46 975 410 70 958 70 658 300 

Kommentarer till helårsavvikelser 

Helårsprognosen efter augusti för kommunstyrelseförvaltningen är plus 0,3 mnkr vilket är något bättre än prognosen 

från maj månad. 

# Ekonomienhet, överskott till följd av lägre IT-kostnader via UNIKOM, fler delägare. Återbetalning kommer att 

ske från UNIKOM p g a god prognos för bolaget 2022. 

# HR, underskott relaterat till extra resurs inom den centrala bemanningsenheten men överskott för div övriga 

kostnader. 

# Stab, prognosen innehåller ett underskott för färdtjänsten vars kostnader ökat väsentligt under året till följd av 

ökade kostnad och ökat antal resande. 

# Räddningstjänst, underskott kopplat till intäkter från IVPA (I väntan på ambulans) som blir lägre på grund av ny 

överenskommelse från och med årsskiftet 21/22. Nytt samarbetsavtal "Specialresurs Skåne" belastar med 35 tkr. 

Högre kostnader för deltidskåren de senaste månaderna. 

# Administration och utveckling, överskott på grund av personalvakanser och övriga kostnader. 

  

Förslag på åtgärder till avvikelser 

Inga åtgärder i dagsläget eftersom prognosen totalt sett ligger över budget. 
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Uppföljning personalkostnader 

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

Kostnad 
arbetskraft 
2021 

3 217 3 728 3 744 3 966 3 772 4 094 4 248 4 134 3 895 3 938 3 837 4 046 

Kostnad 
arbetskraft 
2022 

4 008 3 880 3 573 3 955 4 190 4 247 4 584 4 180     

varav 
kostnad för 
sjuklön 2021 

19 11 26 13 8 7 14 10 26 29 25 14 

varav 
kostnad för 
sjuklön 2022 

27 30 26 50 47 25 17 25     

  

Tidplan för nämndens behandling 

KS 5 oktober. 

INVESTERINGSREDOVISNING 

Projekt 
nr 

Namn 

Budget 
helår, tkr 

Redovisat 
perioden, tk
r 

Prognos 
helår, tkr 

Avvikelse, tkr, 
prognos 
jämfört med 
budget 

Klart 
(tidpunkt) 

0002 Ipads för förtroendevala 550 128 550 0 2022 

0003 IT-program system 500  500 0 2022 

0012 HR-system 2 950 1 663 2 950 0 2022 

0046 Diarie och ärendehanteringssystem 640 96 640 0 2022 

0047 Ekonomisystem 600  200 400 2022 

0057 Ny släckbil 3 600 0 0 3 600 2023 

0060 Inventarier räddningstjänst 300 0 300 0 2022 

0083 Plattform hemsida o intranät 1 500 0 0 1 500 2022 

       

       

       

 Totalt 10 640 1 887 5 140 5 500  

Kommentarer till budgetavvikelser 

Projekt 0003. Ev. för ärendesystem till kontaktcenter. 

Projekt 0047. Projektet varar över årsskiftet t o m 1:a tertialet 2023. 

Projekt 0057. På grund av överprövad upphandling beräknas inte inköp kunna ske förrän 2023. 

Projekt 0083. Projektet kommer inte att genomföras i nuvarande form. Ev. återkommer förvaltningen i kommande 

års budgetarbete. 
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FRAMTIDEN 

I början av hösten sker en organisationsförändring inom kommunstyrelseförvaltningen där en ekonomi- och 

utvecklingsenhet samt en administrativ enhet (med ansvar för kansli, säkerhet, kommunikation och kontaktcenter) 

tillskapas. 

Ny lagstiftning och förändringar i omvärlden innebär att arbetet med säkerhet och beredskap intensifieras. 

Automatisering och digitalisering är fortsatt ett viktigt område för att underlätta vardagen för våra invånare och 

medarbetare. Arbetet med att kartlägga processer i syfte att automatisera och införa e-tjänster är ett fokusområde 

under året. Nya e-tjänster lanseras i september. 

Fortsatt arbete med implementering av den gemensamma Trygghetscentralen inom Skåne Nordost. 

Inom HR kommer under hösten kommer vi att fortsätta implementering av stödsystem för hantering av 

sjukfrånvaro/rehabilitering (Adato), anställningsdagar (Winlas). Vi kommer även att påbörja införande av ett digitalt 

personalarkiv. 

Från och med 1 januari 2023 kommer löneenheten även att vara driftansvarig för Bromölla kommuns löner. 

Räddningstjänsten kommer, precis som många andra förvaltningar, vara en viktig del i kommunens arbete med civilt 

försvar. Dessutom har räddningstjänsten en rad tillkommande arbetsuppgifter som vi behöver öva och utbildas i, 

Räddningstjänst under höjd beredskap (RUHB). Det sätts av en del pengar från statens håll, men hur mycket återstår 

att se. 
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Förvaltningen för arbete och välfärd 

PERIODENS VIKTIGASTE HÄNDELSER 

1 juli fick kommunerna ansvar för bosättning av anvisade ukrainska flyktingar. 

I juni fattade Kommunfullmäktige beslut om att avsätta 5 000 tkr för investeringsprojekt för ombyggnation av 

Familjehuset. 

Vaktmästeriet som varit en del av Osby kommun Kompetensa har börjat fasas ut och sakta men säkert avvecklas, då 

det kommer bli en central vaktmästeriorganisation från och med 1 oktober. 

Osby kommun Kompetensa har anställt en arbetsmarknadskoordinator med syfte stärka kontakten med det lokala 

näringslivet. 

Från och med den 1 augusti 2022 finns en skyldighet för kommunerna att inom komvux tillhandahålla en 

sammanhållen utbildning för de individer som tar del av det arbetsmarknadspolitiska programmet etableringsinsatser 

för vissa nyanlända invandrare (etableringsprogrammet) och som på grund av kort utbildning inte bedöms kunna 

matchas mot arbete under tiden i programmet. 

MÅLUPPFYLLELSE 

Utveckling och tillväxt. 

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

Analys och slutsats 

Utifrån nämndsmålet om att Osby kommun ska vara en hållbar, kreativ kommun som bidrar till tillväxt och 

utveckling, arbetar förvaltningen med ett par gemensamma mål; Osby kommun ska ha ett kvalitativt och samordnat 

mottagande av nyanlända samt att Fler invånare ska etablera sig på arbetsmarknaden. 

Kopplat till målet om mottagande av nyanlända har förvaltningen varit delaktig i ett arbete som resulterat i att 

Kommunstyrelsen i juni antog reviderade ägardirektiv som numera innehåller ett avsnitt om social förtur. Det 

kommer innebära att vi säkerställer ett mer kvalitativt och strukturerat anordnande av bostäder till nyanlända i 

samarbete med Osby Bostäder. Alla verksamheter har arbetat fram rutiner för sin del i mottagandet. Det har under 

arbetets gång identifierats att det finns behov av att se över organisering och planering av den samhällsorientering 

som kommunen är skyldig att erbjuda. I dagsläget genomförs samhällsorienteringen i samarbete i Skåne nordost 

med Länsstyrelsen som utförare. 

Arbetslösheten i Osby kommun fortsätter att ligga på i princip samma nivåer som de senaste månaderna, men den är 

lägre än vad den har varit under hela 2020 och 2021. Resultaten på Osby kommun Kompetensa när det gäller antal 

individer som går ut i studier och arbete fortsätter att vara goda. Under de två första tertialen har 12 individer 

påbörjat studier (målvärde 8) och totalt 37 individer har gått till arbete (målvärde 12). När det kommer till elever 

som går ut en yrkesutbildning till arbete når verksamheten inte riktigt upp till det satta målet på 90%. Verksamheten 

försöker hitta sätt att följa och analysera de avhopp som sker inom vuxenutbildningen, detta för att för kunna arbeta 

förebyggande och förhindra negativa avhopp. 

Förvaltningen kan se att de individer som är beroende av ekonomiskt bistånd varje månad blir färre. Under 2021 var 

det i snitt 186 hushåll som beviljades bistånd varje månad, jämfört med 167 hushåll så här långt under 2022. Antal 

ärende som avslutas på enheten ligger på samma nivåer som 2021, men inflödet av nya ärenden är mindre. Även 

nettokostnaden per månad ligger något lägre än under 2021. 

För högre måluppfyllelse har förvaltningen identifierat ett behov av att utveckla insatser för förbättrad 

språkutveckling. Detta behov bekräftas även via en enkät som förvaltningen skickade ut till lokala företag under 

våren där företag viktar goda språkkunskaper väldigt högt för att kunna få anställning hos dem. 

Förvaltningen har redan påbörjat en del åtgärder för ökad måluppfyllelse; inköp av ett digitalt verktyg för 

språkinlärning har gjorts, uppföljning visar dock att detta verktyg inte används i tillräckligt stor omfattning och att 

ett omtag krävs för bättre implementering. Osby kommun Kompetensa har rekryterat en handledare med särskilda 

kunskaper i arabiska och med kulturförståelse för att kunna vara en brygga till såväl språket som samhället, hen 

påbörjar sin anställning i september. Osby Komvux har rekryterat en biträdande rektor som bland annat har ett 

särskilt ansvar för att utveckla SFI-undervisningen. Dessutom har verksamheten infört språkkurser för alla elever på 

yrkesvux samt infört kontinuerlig praktik varje vecka för alla elever på vård- och omsorgs- samt 

banskötarutbildningen. 
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Inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg fortsätter verksamheterna arbeta med kvalitativa utredningar och 

uppföljningar samt fokus på hemmaplanslösningar och öppenvårdsinsatser för att i möjligaste mån undvika 

kostsamma placeringar. 

Strategi för Integration arbete och kompetensförsörjning  

Förvaltningen har påbörjat framtagandet av en handlingsplan för mer effektiv implementering av strategins 

intentioner. Handlingsplanen kommer att redovisas för kommunstyrelsen vid deras sammanträde den 23 november. 

Handlingsplanen innehåller flera olika aktiviteter och är indelad utifrån strategins olika fokusområdena -  Använd 

kompetensen rätt, Fler in på arbetsmarknaden samt Marknadsföring av jobben. 

Förstudien Inkluderande kompetensförsörjning är igång och ska leda till ett genomförandeprojekt med syfte att Osby 

kommun ska anta en bredare kompetensförsörjning. Det ska hjälpa organisationen att trygga sin 

kompetensförsörjning samt ge plats för fler ur utsatta målgrupper på arbetsmarknaden. 

Osby kommun Kompetensa arbetar med utveckling av verksamheten utifrån forskning och ska framöver bättre 

erbjuda individuellt utformade insatser utifrån fyra olika områden: arbetsfokuserat, kompetenshöjande, socialt och 

hälsofrämjande. 

Samarbeten och utveckling av samarbeten med andra aktörer, till exempel Grogrund och ÖGRAB, pågår. Vi har 

tagit fram en modell för sociala hänsyn vid upphandling och ställer bland annat krav på dialogmöte vid vissa 

upphandlingar.  

  

  Indikatorer Mål Utfall Kommentar 

 
Ej återaktualiserade vuxna 
personer med 
försörjningsstöd ett år efter 
avslutat försörjningsstöd 

  Följs upp på helår 

 
Antal unika individer som 
genomgått minst en kurs i 
Lingio 

 1 Under det senaste halvåret har endast 
en unik individ slutfört och klarat minst en 
kurs i Lingio. Verksamheten har dock 
cirka tio pågående deltagare så 
förhoppningen är att det ska vara en 
ökad måluppfyllelse nästa uppföljning. 

Det har identifierats ett behov av att 
förenkla processen då det krävs en hel 
del arbetstid av medarbetare för att följa 
upp denna insats. Verksamheten 
kommer se över möjligheten att ha Lingio 
som en gruppaktivitet. Dessutom 
kommer den nyrekryterade 
språkhandledaren ha ett särskilt ansvar 
för Lingio och dess implementering. 

De individer som är språksvaga och går 
ut i arbetsmarknadspolitiska anställningar 
kommer alltid ha Lingio som insats från 
och med hösten. 

  

 
Kostnad ekonomiskt 
bistånd, belopp/invånare 

Max 1 000  Kostnaden per invånare ligger strax över 
målvärdet. 

 
Invånare som någon gång 
under året erhållit 
ekonomiskt bistånd, andel 
(%) av befolkningen 

  Följs upp på helår 

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

Max 8% 7,6 % Den totala arbetslösheten i Osby 
kommun håller sig på i princip samma 
nivå som de senaste månaderna och 
hamnar i juli 2022 på 7,6% 
Könsuppdelad statistik visar att 
arbetslösheten bland kvinnor ligger på 
8,4% och bland män på 6,8%. 

 
Nettokostnadsavvikelse 
individ- och 
familjeomsorg, % 

0 % 1 % Nettokostnadsavvikelsen för 2022 landar 
på 1%, vilket är de senaste siffror som 
finns tillgängliga. Resultatet är en 
förbättring jämfört med 2021-års siffror 
då avvikelsen landade på 3%. 

-
■ 

-
-
• 
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Osby kommun ökar service och tillgänglighet för invånare genom digitalisering, 

kommunikation och kunskap. 

Analys och slutsats 

Utifrån nämndsmålet om att Osby kommun ökar service och tillgänglighet för invånare genom digitalisering, 

kommunikation och kunskap arbetar förvaltningen med ett par gemensamma mål; ha ett fungerande arbetssätt i 

samverkan riktat mot unga i riskzon samt ha ett fungerande arbetssätt i samverkan för att förebygga/tidigt upptäcka 

våld i nära relationer. 

I Osby kommuns och polisens framtagna medborgarlöfte framgår att Osby kommun ska Stärka samverkan mellan 

skolan och socialtjänsten och att det ska genomföras informationsinsatser riktade till vårdnadshavare och 

ungdomar med särskilt fokus på att förebygga droganvändandet bland unga samt att Osby kommun ska Utveckla 

öppenvården och den uppsökande verksamheten. Förvaltningen har i samarbete med Barn- och 

utbildningsförvaltningen inlett diskussioner kring ansvar, organisation och samarbete när det kommer till 

uppsökande och förebyggande arbete riktat mot ungdomar. Detta arbete fortsätter under hösten. Parallellt med det 

pågår ett arbete med att se över organisering och prioritering på Familjehuset där ett syfte är att prioritera resurser 

riktat mot unga. Dessutom har förvaltningen tagit fram filmer om Familjehusets verksamhet som ska kunna visas 

bland annat på föräldramöten samt i klassrum för elever och personal. Familjehuset har dessutom tillsammans med 

ett par grundskolor haft informationsinsatsers på området sexualitet, samtycke och relationer. 

Förvaltningens bedömning är att det krävs ett ännu starkare samarbete mellan polis, socialtjänst, skola och 

fritidsgårdar. Detta behov lyfts även från övriga kommunala verksamheter och av polisen. Ett omtag kring detta ska 

ske under hösten. 

Osby kommun Kompetensa arbetar med utveckling av verksamheten utifrån forskning och ska framöver bättre 

erbjuda individuellt utformade insatser utifrån fyra olika områden: arbetsfokuserat, kompetenshöjande, socialt och 

hälsofrämjande. Denna utveckling medför enklare matchning av lämpliga aktiviteter även för ungdomar på KAA-

listan. 

Placerade barn har generellt sämre skolresultat än andra barn och det är viktigt att familjehem kan ge rätt stöd och 

att verksamheten i sin tur kan ge familjehemmen rätt stöd. Inom barn och familj har en satsning gjorts på ökad 

handledning till familjehemmen. Det innebär att verksamheten idag har en familjehemssekreterare som i huvudsak 

ska arbeta med att handleda familjehemmen för att förhindra sammanbrott. Dessutom kommer 

familjehemssekreterarna och 1:e socialsekreterare genomgå en utbildning, i syfte att förbättra 

familjehemsutredningarna. Familjehemmen har även deltagit i en enkel enkätundersökning, som framöver kommer 

att ske varje halvår, för att se om vi får den effekt vi vill ha genom våra ändrade arbetsmetoder. Arbete pågår även 

med att implementera en handlingsplan i samarbete med Barn och utbildningsförvaltningen för att öka kvalitet när 

det gäller skolgång för placerade barn. 

Familjehuset fortsätter utveckla metoder och arbetssätt riktat mot våld i nära relationer (barn som bevittnat 

våld/utsatta för våld, utövare och våldsutsatta). Alla verksamheter i förvaltningen kommer att ha aktiviteter under 

den nationella veckan "En vecka fri från våld". 

Inom hela förvaltningen ser verksamheterna över det systematiska kvalitetsarbetet. Utvecklingen har kommit längst 

inom Komvux där en förstelärare har anställts för att driva på utvecklingen. Inom individ- och familjeomsorgen har 

arbetet tyvärr stannat av en del. Tanken var att rekrytering av en socialt ansvarig samordnare skulle göras och hen 

skulle ha ansvar för samordning av kvalitetsarbetet, någon sådan tjänst har ej kommit till stånd. Förvaltningens 

bedömning är att arbetet kommer att få utvecklas inom ramen för befintliga tjänster. 

Utvärdering av digitaliseringsarbete  

Arbete och välfärdsförvaltningen, är precis som övriga förvaltningar i Osby kommun, igång med kartläggning av de 

processer som finns i verksamheten. Tanken med det är bland annat att verksamheten lättare ska kunna identifiera 

var e-tjänster kan bli aktuellt. Den första e-tjänsten som förvaltningen planerat för är "e-tjänst för ansökan om 

ekonomiskt bistånd", denna tjänst planeras införas vid årsskiftet. Utöver att identifiera var e-tjänster kan införas ökar 

processkartläggningen även möjligheten att identifiera vilka delar av en process som skulle kunna automatiseras. 

Förvaltningen har i dagsläget endast automatiserat en liten del av handläggningsprocessen inom ekonomiskt bistånd. 

Ytterligare insatser behövs för att utveckla vidare. 

Inom Komvux har personal fått ökad kunskap och erfarenhet kring digitalisering och de digitala verktygen som 

används i undervisningen. Detta arbete kommer fortsätta för att Komvux ska kunna ligga i framkant och 

kommuninvånarna ska ha en lättillgänglig lärmiljö med verktyg som underlättar för olika behov. 
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  Indikatorer Mål Utfall Kommentar 

 
Unga på KAA-listan som ej 
har en aktivitet 

Max5 5 På IKE listan, daterat 2022-09-
02, finns 100 ungdomar. Cirka 37 
procent av dessa, är okända för 
KAA samordnaren. Det beror till 
stor del på att IKE listan inte är 
fullständigt uppdaterad förrän 
den 15 september. Den 15 
september är ett brytdatum och 
därefter blir det mer tydligt vart 
ungdomar valt att gå sin 
gymnasieutbildning, vilka 
ungdomar som inte valt någon 
utbildning alls etc. 

Men utifrån listan kan KAA 
samordnare få fram följande; 

• Av dessa studerar 12 
på folkhögskola, 
Komvux och / eller i 
annan utbildningsform. 

• 6 ungdomar har 
motiverande samtal via 
KAA och eller annan 
medarbetare på 
Kompetensa. 

• 7 ungdomar är i åtgärd 
via annan aktör ex. 
psykiatrin, socialtjänst. 

• 8 ungdomar har 
arbete. 

• 2 är gravida och / eller 
föräldralediga. 

• 21 har KAA inte fått 
tag i än. 

• 2 sitter i fängelse. 

• 5 har ingen 
sysselsättning. 

• Övriga 37 st inkom på 
IKE listan 220901. De 
är än så länge okända 
för KAA. 

 
Andel gymnasieelever med 
examen inom 4 år, 
hemkommun 

  Följs upp på helår 

 
Andel elever i åk 9 som är 
behöriga till yrkesprogram, 
hemkommun 

  Följs upp på helår 

 
Antal e-tjänster och digitala 
lösningar. 

Minst 22  Följs upp på helår 

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

100%  Följs upp på helår 

  

  

  

• 

-
-
-
-
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Trygghet hela livet 

Osby kommun har ett gott ledarskap och medarbetarskap. 

 

Analys och slutsats 

Förvaltningen har utformat en egen personalenkät som är utlämnad i alla enheter i förvaltningen. Enkäten mäter 

nöjdhet inom områdena samarbete, ledarskap, arbetsuppgifter, arbetsbelastning samt arbetsplatsen totalt. 

Förvaltningen når sammantaget nästan upp till det satta målvärdet. Det område där lägst resultat uppnås är kopplat 

till arbetsbelastning. De verksamheter som har områden med något lägre resultat  kommer arbeta vidare med detta 

under andra andra halvåret. 

En förvaltningsövergripande åtgärd kopplat till detta nämndsmål är att förvaltningen i  årshjulet för 

arbetsmiljöarbetet har lagt in att förvaltningen strukturerat och systematiskt ska analysera varför medarbetare väljer 

att sluta i organisationen för att kunna förebygga och förbättra arbetsmiljön. 

Förvaltningen anordnade i maj en "Förvaltningsdag" på temat Hälsa. Syftet med dagen var att alla medarbetare i 

förvaltningen skulle få träffas, umgås och knyta kontakter för att stärka "vi-känslan". Förvaltningen kommer 

fortsätta att anordna denna typ av aktivitet. Nästa förvaltningsdag är inplanerad i november. Vid det tillfället 

kommer alla verksamheter få berätta om sin verksamhet, detta för att skapa ökad förståelse för varandras uppdrag 

vilket är en av förutsättningarna för ett gott samarbete. 

HR-avdelningens HME-enkät kommer att genomföras under hösten, vilken kan ge ytterligare indikationer på vad 

förvaltningen behöver arbeta med. 

  Indikatorer Mål Utfall Kommentar 

 
Totalt HME-värde   HME-enkäten görs i 

november. 

 
HME-värde styrning   HME-enkäten görs i 

november. 

 
Resultat ev 
medarbetarenkät - hur nöjd 
är du? 

 4,8 Personalenkät är utlämnad i 
alla enheter i förvaltningen. 
Det område där lägst 
resultat uppnås är kopplat till 
arbetsbelastning. Varje 
verksamhet jobbar vidare 
utifrån sina respektive 
resultat. 

  

DRIFTREDOVISNING 

Driftredovisning 

Belopp i tkr 
Budget 
perioden 

Utfall 
perioden 

Avvikelse 
period 

Budget 
helår 

Prognos 
helår 

Avvikelse 
helår 

Verksamhet       

Förvaltningsledning 4 120 2 478 1 642 6 201 5 258 943 

Vuxenutbildning 7 141 5 662 1 479 10 742 10 473 269 

Arbetsförberedande 8 614 8 062 552 12 938 11 542 1 396 

Vuxen 20 112 18 683 1 429 30 189 29 435 754 

Barn och familj 17 123 15 888 1 235 25 706 23 632 2 074 

Resultat 57 110 50 773 6 337 85 776 80 340 5 436 

Kommentarer till helårsavvikelser 

Augusti månads uppföljning visar ett positivt resultat på 5436 tkr för förvaltningen som helhet. Detta är en något 

förbättrad prognos sedan maj. De främsta orsakerna till det prognostiserade positiva resultatet är lägre 

personalkostnader, ökade statliga bidrag samt lägre placeringskostnader för våld i nära relationer. 

-
-
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Förvaltningsledning 

Förvaltningsledningen prognostiserar ett positivt resultat på cirka 950 tkr. Det är en något förbättrad prognos sedan 

uppföljningen i maj. Verksamheten har lägre personalkostnader än väntat vilket beror på att tjänsten som SAS ej är 

tillsatt och att verksamhetsutvecklare till 70% finansieras av projektmedel under större delen av året. Verksamheten 

har erhållit ett statligt bidrag på drygt 350 tkr för kompensation för sjuklöner, något som ej var budgeterat. 

Verksamheten har något högre intäkter för flyktingmottagandet, men samtidigt ökade kostnader kopplat till 

mottagandet av Ukrainska flyktingar. 

Osby kommun Kompetensa 

Osby kommun Kompetensa prognostiserar ett positivt resultat på cirka 1 400 tkr. Det är en förbättrad prognos 

jämfört med i maj. Det prognostiserade positiva resultatet beror till största del på att verksamheten har lägre 

personalkostnader är budgeterat på grund av tjänster som ej varit återbesatta under delar av året. Verksamheten har 

tvingats hålla nere kostnaderna för resursanställningar på grund av att intäkterna är lägre än budgeterat. Detta beror 

på att de anställningsstöd som arbetsförmedlingen erbjuder är mer kostsamma för kommunen än vad de varit 

tidigare. 

Vuxenutbildningen 

Vuxenutbildningen prognostiserar ett positivt resultat på drygt 250 tkr. Det är en något förbättrad prognos sedan 

uppföljningen i maj. Avvikelser från budget återfinns i form av ökade statliga bidrag av olika slag, ökade kostnader 

avseende studier för elever i annan kommun. 

Vuxenenheten och Familjehuset 

Vuxenenheten och Familjehuset prognostiserar ett positivt resultat på drygt 750 tkr. Det är en något försämrad 

prognos jämfört med i maj. Prognosen för missbruksplaceringar har höjts och ligger nu enligt budget. Placeringar 

inom våld i nära relationer håller sig fortsatt på en låg nivå och prognosen landar drygt 1 200 tkr bättre än budget. 

Prognosen för utbetalt ekonomiskt bistånd ligger kvar på samma nivå, men samtidigt är prognosen för intäkterna 

sänkt så nettoresultatet är något sämre än i maj just när det gälle ekonomiskt bistånd. 

Barn och familj 

Barn och familj prognostiserar ett positivt resultat på drygt 2 000 tkr. Det är en något försämrad prognos jämfört 

med i maj. Prognosen för placeringar totalt inom enheten ligger ungefär enligt budget. Kostnaderna för personal 

ligger bättre än budget. Det beror på tjänstledigheter och sjukfrånvaro samt en vakant tjänst som ej är återbesatt. 

Verksamheten har erhållit ett statsbidrag på drygt 1 100 tkr och det är endast en liten del som täcker utökade 

kostnader, resterande del används till placeringskostnader och bidrar därmed till ett förbättrat ekonomiskt resultat 

för verksamheten. 

Uppföljning personalkostnader 

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

Kostnad 
arbetskraft 
2021 

4 879 5 095 5 344 5 280 5 199 5 324 5 494 5 550 5 497 5 360 5 474 5 384 

Kostnad 
arbetskraft 
2022 

5 572 5 465 5 500 5 107 5 213 5 082 5 215 4 712     

varav 
kostnad för 
sjuklön 2021 

56 34 37 27 60 31 15 31 24 35 41 55 

varav 
kostnad för 
sjuklön 2022 

51 139 72 149 44 38 31 16     

Sjuklön exkl personalomkostnad 

Tidplan för nämndens behandling 

Kommunstyrelsen behandlar delårsbokslutet på sammanträdet 2022-10-05. 
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Kostnadsredovisning 

Belopp i tkr 
Budget helår 
2022 

Utfall t o m 
aktuell månad 
2022 

Utfall t o m 
aktuell månad 
2021 

Förbrukning i 
procent 

Förändring 
mellan år 
procent 

Intäkter 16 066 13 893 14 108 86,5 -1,5 

därav statsbidrag 6 844 8 924 7 541 130,4 18,3 

därav arbetsförmedlingen 7 614 3 806 4 515 50,0 -15,7 

därav övrigt 1 608 1 163 2 051 72,3 -43,3 

      

Kostnader 101 908 64 665 64 776 63,5 -0,2 

därav personal 68 784 41 980 42 165 61,0 -0,4 

därav lokalkostnader 4 470 3 082 2 278 68,9 35,3 

därav bidrag 17 306 11 923 13 193 68,9 -9,6 

därav köp av 
huvudverksamhet 

7 376 3 545 3 337 48,1 6,2 

därav övrigt 3 971 4 135 3 803 104,1 8,7 

INVESTERINGSREDOVISNING 

Projekt 
nr 

Namn 

Budget 
helår, tkr 

Redovisat 
perioden, tk
r 

Prognos 
helår, tkr 

Avvikelse, tkr, 
prognos 
jämfört med 
budget 

Klart 
(tidpunkt) 

1100 Inventarier familjehuset 50 0 50 0 Dec 22 

1102 Möbler vuxenutbildningen 270 0 270 0 Dec 22 

 Totalt 320 0 320 0  

FRAMTIDEN 

Strategi för Integration arbete och kompetensförsörjning  

Regeringen har lämnat förslag på hur ungdomars och vuxnas etablering på arbetsmarknaden ska göras lättare och 

hur kompetensförsörjningen till välfärd och näringsliv ska förbättras. Riksdagen sa ja till regeringens förslag. 

Ändringarna innebär att arbetsmarknadens behov ska vägas in vid planering och dimensionering av vissa 

utbildningar på gymnasial nivå. Mer konkret innebär det att när en kommun, region eller enskild huvudman lägger 

fram vilka gymnasieutbildningar eller utbildningar i den kommunala vuxenutbildningen (komvux) som ska erbjudas 

och hur många platser utbildningarna ska ha, ska det tas hänsyn till både efterfrågan och arbetsmarknadens behov. 

Kommunerna ska genom avtal med minst två andra kommuner även samverka om planering, dimensionering och 

erbjudande av utbildning i ett primärt samverkansområde. 

Förvaltningen har påbörjat ett arbete med att skapa en organisation och samlade aktiviteter med syfte att utveckla 

våra kommunala kompetensutvecklingsinsatser till att bättre passa det lokala kompetensförsörjningsbehovet. I 

arbetet har vi involverat Samhällsbyggnads- och Barn och utbildningsförvaltningen. Ett förslag om att inrätta det vi 

kallar Kompetensteam har tagits fram och ska presenteras för lokala näringslivsrepresentanter i höst. Tanken är att 

vi kontinuerligt undersöker det lokala kompetensförsörjningsbehovet, sammanfattar det i en årlig rapport, tar beslut 

om förändringar/satsningar på kompetensutveckling/utbildning, anordnar olika aktiviteter med bäring på 

kompetensförsörjnings- kompetensutvecklings- och tillväxtfrågor inom ramen för detta Kompetensteam. 

Framåt planerar förvaltningen även att arbeta med att höja kompetensen hos handledare ute i kommunens 

verksamheter för att bättre kunna ta emot och stötta individer i arbetsträning/resursanställning. En handledare med 

särskild inriktning på språk och kultur har anställts inom förvaltningen och är en del i satsningen att skapa mer 

språkutvecklande arbetsplatser. Förvaltningen kommer lämna förslag på att Osby kommun breddar användningen av 

språkombud, som har en språkstödjande funktion inom vård- och omsorgscollege, till att omfatta alla verksamheter i 

kommunen. 

Tillsammans med arbetsförmedlingen kommer lokala jobbspår tas fram, särskilt inom områden där det finns 

arbetskraftsbrist. 
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Arbete med att ta fram processbeskrivning för de olika grenarna av validering som sker vid Osby Komvux och Osby 

kommun Kompetensa pågår. 

Barn och familj 

En utmaning för framtiden är möjligheten att rekrytera socionomer. Det är viktigt att bemanningen fungerar för att 

kunna upprätthålla rättssäkerheten i arbetet. 

Verksamheten fortsätter utveckla arbetet kring familjehemsplacerade barn. 

Familjehuset 

Arbetet med det uppsökande arbetet fortsätter. Under hösten kommer verksamheten skapa samverkansytor och 

befinna sig mer ute i olika verksamheter som skola, fritidsgårdar med mera. Fler i personal kommer att utbildas för 

att kunna möta våldsutövare och utsatta. Detta är för att möta behovet på bästa sätt när avtalet med kriscentrum löper 

ut och att verksamheten inte ska bli sårbar. 

En ombyggnation av Familjehuset kommer påbörjas under hösten. 

Vuxenenheten/ekonomiskt bistånd 

Stort fokus kommer ligga på kompetensutveckling av socialsekreterare inom missbruk och våld i nära relationer i 

arbetssätt och metoder då de är nya på sina tjänster. Verksamheten kommer fortsätta arbetet med att korta ner 

placeringarna, vilket kräver bra hemmaplanslösningar. 

En e-tjänst för ansökan om löpande ekonomiskt bistånd kommer införas vid årsskiftet. Verksamheten kommer även 

fortsätta utveckla och automatisera processen "handläggning ekonomiskt bistånd". 

Det kommer göras ett nytt försök att rekrytera en förste socialsekreterare till verksamheten. 

Osby kommun Kompetensa 

Verksamheten har en utmaning gällande lokaler. Personalstyrkan har växt och dessutom utvecklas aktiviteter som 

kräver lokalutrymme. 

I november påbörjas ett FINSAM-finansierat projekt i Skåne nordostkommunerna som löper under tre år. Syftet 

med projektet är att stärka samverkan för de individer som uppbär ekonomiskt bistånd och som ofta har en komplex 

problematik med många inblandade aktörer. 

Vuxenutbildningen 

Verksamheten planerar för att skapa yrkesinriktningar inom SFI, detta genom att låta SFI-elever läsa yrkeskurser i 

kombination med SFI. 

Under 2023 kommer en ny lagstiftning som skärper kraven på kommunen när det kommer till att erbjuda validering. 

Verksamheten har inlett arbetet med att se över hur processen för detta ska se ut. 
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Miljö och byggnämnd 

PERIODENS VIKTIGASTE HÄNDELSER 

Början av 2022 präglades av pandemin, dock har förvaltningen lyckats upprätthålla måluppfyllnaden. Planerad 

tillsyn har till största delen kunnat genomföras. Bygglovsansökningarna har minskat och bostadsanpassningarna har 

ökat under perioden. En miljöinspektör med samordnarroll och fokus på enskilda avlopp har börjat sin tjänst under 

våren. En bygglovsarkitekt har slutat och rekrytering pågår. Satsning på digital utveckning med nytt 

verksamhetssystem pågår och förväntas vara igång slutet av året och början på 2023. 

MÅLUPPFYLLELSE 

Attraktiv och hållbar boendekommun 

Miljö- och byggnämnden ska upprätta en tillsynsplan och säkerställa att den följs 

Analys av resultatet 

Under årets första månader har tillsynen varit mindre pga pandemin. Avsikten är dock att alla C-anläggningar och 

livsmedelsobjekt  samt mestadels av hygienlokalerna ska få tillsynsbesök före årsskiftet. 

Slutsatser 

  Indikatorer Mål Utfall Kommentar 

 
Antal C-anläggningar som 
fått tillsyn. 

40 16  

 
Antal livsmedelsobjekt som 
fått tillsyn. 

89 61  

 
Antal inspektioner av 
anmälningspliktiga lokaler 
för hygienisk behandling 

17 8  

 

Utveckling och tillväxt. 

Miljö- och byggnämnden ska hjälpa företagen att göra rätt 

Analys av resultatet 

Hög måluppfyllelse, förvaltningens handläggare har tidigt kontakt med företagen för att ge god service och 

rådgivning. 

Slutsatser 

  Indikatorer Mål Utfall Kommentar 

 
Antal tillfällen som företag 
söker direktkontakt med 
myndigheten i förebyggande 
syfte. 

40 127  

 

  

■ 

■ 

■ 

• 
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Trygghet hela livet 

Miljö- och byggnämnden ska bedriva en tillsyn och lovgivning som är tydlig, effektiv och 

rättssäker 

Analys av resultatet 

Målet bedöms som uppfyllt. Förvaltningen håller den lagstadgade handläggningstiden för bygglov med stor 

marginal. Även klagomålsärenden hanteras alla inom tre veckor. 

Slutsatser 

  Indikatorer Mål Utfall Kommentar 

 
Andel meddelade bygglov 
med kompletta handlingar 
inom 10 veckor. 

100 % 100 %  

 
Andel klagomål som 
kommuniceras inom tre 
veckor. 

100 % 100 %  

DRIFTREDOVISNING 

Driftredovisning 

Belopp i tkr 
Budget 
perioden 

Utfall 
perioden 

Avvikelse 
period 

Budget 
helår 

Prognos 
helår 

Avvikelse 
helår 

Verksamhet       

Miljö- och byggnämnd 280 345 -65 421 468 -47 

Bygglov 849 1 036 -187 1 280 1 404 -124 

Hälsoskydd 320 369 -49 482 509 -27 

Livsmedelskontroll 271 -73 344 408 34 374 

Miljöskydd 459 616 -157 691 594 97 

Kalkningsprojekt 209 -15 224 313 313 0 

Alkoholtillstånd 257 -3 260 387 243 144 

Miljö- och byggkontor 1 008 1 161 -153 1 512 1 641 -129 

Bostadsanpassningsbidrag 583 764 -181 875 1 154 -279 

Resultat 4 236 4 200 36 6 369 6 360 9 

Kommentarer till helårsavvikelser 

På helåret prognostiseras ingen budgetavvikelse för förvaltningen. 

Bygglovsverksamheten prognostiseras generera ett mindre underskott på 124 tkr. På grund av ökade kostnader inom 

bostadsanpassning samt ökade personalkostnader för miljö- och byggkontoret väntas dessa verksamheter visa 

underskott på 279 tkr, respektive 129 tkr. 

En halvtidssjukskrivning samt utökade intäkter prognostiseras generera överskott för livsmedelstillsyn, 374 tkr, 

respektive miljöskydd, 97 tkr. 

  

• 
• 
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Uppföljning personalkostnader 

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

Kostnad 
arbetskraft 
2021 

499 472 408 1 481 447 490 560 515 477 479 445 582 

Kostnad 
arbetskraft 
2022 

581 579 588 551 553 667 659 565     

varav 
kostnad för 
sjuklön 2021 

2 4 -1 1 4 0 -1 0 -1 0 5 0 

varav 
kostnad för 
sjuklön 2022 

4 12 0 25 13 4 5 5     

Tidplan för nämndens behandling 

Delårsbokslutet kommer att behandlas på Miljö- och byggnämndens sammanträde 2022-09-22. 

INVESTERINGSREDOVISNING 

Projekt 
nr 

Namn 

Budget 
helår, tkr 

Redovisat 
perioden, tk
r 

Prognos 
helår, tkr 

Avvikelse, tkr, 
prognos 
jämfört med 
budget 

Klart 
(tidpunkt) 

1200 Verksamhetssystem MBN 769 0 769 0 2023 

       

 Totalt 769 0 769 0  

Projektet har inte hunnit påbörjas under 2022 och flyttas därför fram till 2023. 

FRAMTIDEN 

Utveckla samarbetet och främja internutbildningen mellan nämnd och förvaltning. 

Nytt verksamhetssystem som möjliggör fortsatt digitalisering och utveckling av e-tjänster som möjliggör att öka 

kontaktytorna med medborgare och närningsliv för att hjälpa dessa att göra rätt. 

Ökad samverkan med samhällsbyggnadsförvaltningen för utveckling av bygglovs- och planprocessen. 

Förbättrade rutiner för handläggning av ärenden om bostadsanpassning. 
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Samhällsbyggnad exkl VA 

PERIODENS VIKTIGASTE HÄNDELSER 

Periodens viktigaste händelser beskrivs utifrån kommunens målområden, "attraktiv och hållbar boendekommun" 

samt "utveckling och tillväxt". 

Målområde - Attraktiv och hållbar boende kommun 

Året har präglats av omvärldsfaktorer som pandemin och Rysslands invasion av Ukraina. Inte minst har detta 

inneburit stigande priser på drivmedel, el och livsmedel. Prisuppgångarna påverkar samhällsbyggnadsförvaltningen i 

högre utsträckning än övriga förvaltningar pga. att förvaltningen ansvarar för kommunens fastigheter samt kost- och 

lokalvård vilka alla har ett stort behov av inköp av olika varor och energi. 

För att förbättra samhällsbyggnads möjlighet att verka för en attraktiv och hållbar boende kommun har ett 

utvecklingsarbete bedrivits under året med tre workshopar. Förvaltningsorganisationen har också setts över och är 

ny sedan den 20 april. Ytterligare en planarkitekt har anställts och rekrytering av ny gata/parkchef har slutförts. 

Osby har under året klättrat i miljörankingen och ligger nu på 59 plats av 290 kommuner. Det är en förbättring med 

38 platser sedan förra mätningen. Osby kommun har också utsetts till årets avfallskommun. 

Samhällsbyggnadsnämnden svara för kommunens fysiska planering och har tagit fram två planer till beslut i 

Kommunfullmäktige, detaljplan för nya grundskolan i Örkened och detaljplan för Fiskalen 11. Planen för Fiskalalen 

11 möjliggör bostadsbyggnation i sex våningar på fastigheten som ligger nära järnvägsstationen och Centralparken. 

Samhällsbyggnadsnämnden förvaltar kommunens fastigheter där lokalbanken ingår. Kommunfullmäktige beslutade 

i juni om försäljning av Briohuset till Lekoseum. Lekoseum har dock ännu inte tillträtt varför kostnaderna för huset 

fortsätter att belasta samhällsbyggnadsnämndens budget. 

Målområde - Utveckling och tillväxt 

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för kommunens fastighetsbyggnationer. Byggnationerna av tre efterlängtade 

LSS-boenden pågår och dessa blir klara i mitten av september med inflyttning 1 oktober. Boendena ligger på 

Skeingevägen, Kärleksstigen och Syréngatan. 

Upphandlingen för byggnation av nya ishallen har varit ute under sommaren och anbudsöppning är i mitten av 

september. 

Blåljushuset är också ute på upphandling och anbuden öppnas även för denna upphandlingen i mitten av september. 

Hyreskontrakt har skrivits med polisen och de kommer att finnas på plats när blåljushuset tas i bruk. 

Under vintern öppnade äldreboendet i Solhem där kommunen hyr lokaler av kyrkan. Samhällsbyggnad har hanterat 

hyresförhandlingar och ansvarar för lokalvården och maten till det boende. 

Första spadtaget för nya förskolan i Killeberg togs den 16 juni. Upphandlingarna gällande grundskolan och 

sporthallen i Killeberg avbröts pga. högre anbud än budget. Ny upphandling går ut under hösten 2022. 

Två nya tomter för verksamheter har iordningställts vid Cementvägen i nära anslutning till Osby Glas och Eons nya 

fördelningsstation. 

En cirkulationsplats i korsningen Riksväg 15 och Kälsvedsvägen håller på att byggas. Cirkulationsplatsen behövs 

för att förbättra trafiksäkerheten och kommer även att vara positiv för utryckningen och inryckning till det planerade 

Blåljushuset vid Kälsvedsvägen. Under sommaren byttes även en vägtrumma på Riksväg 15 akut då trumman var i 

dåligt skick och riskerade att rasa. 
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MÅLUPPFYLLELSE 

Attraktiv och hållbar boendekommun 

Tänker alltid lite längre - väl genomtänkta beslut och hållbar samhällsplanering. 

Slutsatser 

Målet bedöms nås delvis under året. Målet om serveringssvinn bedöms inte uppnås men arbetet fortsätter för att 

minska svinnet. 

  Indikatorer Mål Utfall Kommentar 

 
Antal beslut som föregåtts 
av en konsekvensanalys 
utifrån hållbarhet (miljö, 
sociala och ekonomiska 
aspekter) 

Minst 3 3 Målet om 5 beslut bedöms 
uppnås under året. 

 
Antal kg serveringssvinn Max 5 000  Mätning sker under hösten. 

Målet bedöms inte uppnås 
under året. 

Utveckling och tillväxt. 

Öppna och nyskapande - fokus på kommunikation, service och att göra nytt. 

Slutsatser 

Målet bedöms nås under året. 

  Indikatorer Mål Utfall Kommentar 

 
Antal tillfällen som invånarna 
har informerats via 
hemsidan innan åtgärder 
som berör dem påbörjas. 

Minst 10 20  

 
Antal genomförda 
förbättringar. 

Minst 60 60 Målet om 100 förbättringar 
bedöms uppnås under året. 

 
Antal genomförda 
förbättringar av större 
omfattning. 

Minst 3 3 Målet om 5 större 
förbättringar bedöms 
uppnås under året. 

Trygghet hela livet 

Finns överallt - verksamheten i alla kommunens delar i förhållande till demografin. 

Slutsatser 

Målet uppfylls delvis. Antalet byggklara tomter är färre än målet i Visseltofta och Loshult. Ny detaljplan håller på 

att tas fram i Loshult. När planen och exploateringen är klar tillkommer ca 20 nya tomter. I Visseltofta äger inte 

kommunen lämplig mark för bostäder. En aktiv dialog förs dock med Byalaget Visseltoftas vänner för att 

möjliggöra för privata markägare att skapa tomter för bostadsbyggnation. Gällande verksamhetsmark så nås målet i 

Osby men inte i Lönsboda. 

  Indikatorer Mål Utfall Kommentar 

 
Antal byggklara småhustomter i Osby. Minst 10 24  

 
Antal byggklara småhustomter i Lönsboda. Minst 5 40  

 
Antal byggklara småhustomter i Killeberg. Minst 5 25  

 
Antal byggklara småhustomter i Loshult. Minst 5 1  

 
Antal  byggklara småhustomter i Hökön. Minst 3 9  

 
Antal byggklara småhustomter i Visseltofta. Minst 5 0  

 
Antal kvadratmeter byggklar mark för verksamheter i Osby. Minst 30 000 50 000  

 
Antal kvadratmeter byggklar mark för verksamheter i Lönsboda. Minst 10 000 0  

• 
-

• 
• • 

• • • 
■ • 
■ • 
■ 



 

Delårsbokslut 2022, nämnder 20(58) 

DRIFTREDOVISNING 

Belopp i tkr 
Budget 
perioden 

Utfall 
perioden 

Avvikelse 
period 

Budget 
helår 

Prognos 
helår 

Avvikelse 
helår 

Verksamhet       

Planering och admin. 2 844 1 644 1 200 4 277 3 122 1 155 

Fastighet 46 2 147 -2 101 1 084 3 273 -2 189 

Mark och exploatering 18 261 18 397 -136 27 049 27 793 -744 

Kost 14 993 15 215 -222 21 735 22 644 -909 

Lokalvård 11 646 11 929 -283 17 515 17 606 -91 

Gemensam service 2 138 2 100 38 3 212 3 150 62 

Resultat 49 928 51 432 -1 504 74 872 77 588 -2 716 

Kommentarer till helårsavvikelser 

Samhällsbyggnad prognostiserar en budgetavvikelse på - 2716 tkr år 2022. Avvikelsen är främst kopplad till ökade 

kostnader inom fastighet, livsmedel och förbrukningsmaterial inom lokalvården. Att Lekoseums tillträde av 

Briohuset dröjer påverkar också samhällsbyggnadsnämndens resultat negativt. Även försenade fakturor för tidigare 

års vinterväghållning påverkar utfallet negativt. Intäkt från staten på 880 tkr för iordningställda platser för eventuella 

flyktingar från Ukraina påverkar utfallet positivt. 

Förslag på åtgärder till avvikelser 

För att hålla nere kostnaderna för kommunens lokaler är det viktigt att samtliga förvaltningar ser över sitt 

lokalutnyttjande och anmäler till samhällsbyggnad om lokalytor inte längre används. Ovan påverkar både 

uppvärmningskostnader och behovet av lokalvård. Fastighet kommer att se över säkringarna i fastigheterna för att 

säkerställa att de inte är för högt säkrade i förhållande till behoven som finns. 

Ett slutförande av affären gällande Briohuset skulle påverka budgeten positivt. 

Kostbudgeten ses över med fokus på att öka intäkterna. 

  

Uppföljning personalkostnader 

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

Kostnad 
arbetskraft 
2021 

4 589 4 518 4 277 4 499 4 193 4 562 4 372 4 604 4 599 4 460 4 413 4 678 

Kostnad 
arbetskraft 
2022 

5 284 5 323 3 385 4 517 4 727 4 963 5 174 5 157     

varav 
kostnad för 
sjuklön 2021 

44 33 15 39 64 68 63 27 29 58 58 29 

varav 
kostnad för 
sjuklön 2022 

59 90 73 215 81 32 36 43     

Tidplan för nämndens behandling 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar om delårsuppföljningen på sammanträdet den 20 september 2022. 
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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) 

 Investeringar Fastighet 288 420 63 510 165 923 122 497  

 
Investeringar Mark och 
exploatering 

54 660 27 000 47 164 7 496  

 Totalt 343 080 90 510 213 087 129 993  

Investeringsuppföljning Fastighet 

Projekt 
nr 

Namn 

Budget 
helår, tkr 

Redovisat 
perioden, tk
r 

Prognos 
helår, tkr 

Avvikelse, tkr, 
prognos 
jämfört med 
budget 

Klart 
(tidpunkt) 

0210 Örkenedskolan 5 000 4 738 5 000 0 Se nedan 

0212 Ny förskola Klockarskog 2 000 0 1 000 1 000 Se nedan 

0214 LSS-boende Syréng. 5 7 450 6 366 7 450 0 220915 

0215 LSS-boende Kärleksst. 2 13 565 10 823 13 565 0 220915 

0292 Laddstoplar vhtlokaler 355 50 355 0 221231 

0296 Kommunövergr passagesyst 2 565 1 087 2 565 0 221231 

0297 Äldreboende Lönsboda 3 000 188 3 000 0 Se nedan 

0298 Moduler Visslan 0 346 450 -450 Se nedan 

0299 Ombyggnad Familjehuset 5 000 100 855 4 145 Se nedan 

0815 Utveckl. Naturbruksområde 0 50 0 0 Se nedan 

0834 Byggn. stamnät landsbygd 1 470 0 0 1 470 Se nedan 

0890 Maskiner lokalvård 100 0 100 0 221231 

1305 Säkerhetsprojekt larm 300 30 300 0 221231 

1307 Utbyte storköksutrustning 500 393 500 0 221231 

1309 Utemiljö Barn och skola 500 27 500 0 221231 

1310 Div. vht.förändringar BoU 500 104 500 0 221231 

1312 Reinvesteringar komp.redov. 21 300 12 058 21 300 0 221231 

1610 Föreningslokal Örkenedsko. 2 680 1 260 2 680 0 220631 

1611 Ombyggn. enl. grsk. beslut 6 200 0 200 6 000 Se nedan 

1614 Om- o tillbyggn. Ekbackesko 4 390 14 0 4 390 Se nedan 

1615 Ny sporthall Osby tätort 2 380 26 250 2 130 Se nedan 

1616 Upprustn. fritidsanläggningar 2 970 1 875 2 970 0 221231 

1617 Passagesystem KoF 2 000 58 2 000 0 221231 

1626 Säkerhetsprojekt riskinvent. 150 49 150 0 221231 

1627 Säkerhetsprojekt elsäkerhet 150 49 150 0 221231 

1630 Ny ishall 42 740 4 401 5 000 37 740 Se nedan 

1642 Killebergs grundskola 33 500 874 1 300 32 200 Se nedan 

1647 Byggnation Lindhem 4 740 0 500 4 240 Se nedan 

1648 Killeberg fsk och matsal 55 000 1 875 55 000 0 Se nedan 

1649 Killebergs Idrottshall 0 23 23 -23 Se nedan 

1650 Förskolelokaler Visseltofta 505 2 225 7 200 -6 695 Se nedan 

1674 LSS-boende Skeingevägen 16 705 8 383 16 705 0 220915 

1679 Klintgården modul förvärv 0 182 0 0 Se nedan 
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1701 
Värdeskapande 
Fastighetsförvaltning 

5 945 1 684 5 945 0 261231 

1706 Databaserad energistyrning 0 819 0 0 221231 

1751 Ny övn.plats räddningstjänst 1 300 0 0 1 300 Se nedan 

1752 Ny brandstation Osby 39 000 2 706 3 500 35 500 Se nedan 

1793 Gemens. nyckelsystem HoV 4 460 218 4 460 0 221231 

1949 Inventarier Solhem 0 429 450 -450 Se nedan 

 Totalt 288 420 63 510 165 923 122 497  

Kommentarer till budgetavvikelser 

0210 Örkenedskolan + 0 tkr 

Projekteringen är i stort färdig och mindre justeringar i förfrågningsunderlagen kvarstår vilket det arbetas med. 

Följande tidplan är planerad: 

Upphandling går ut: Höst -22 

Anbudsöppning: Vinter 22-23 

Färdigställande: Två år efter avslutad upphandling och politiska beslut 

 

0210 Ny förskola klockarskog + 1 000 tkr 

Förskolan i Killeberg tilldelades april -22 och kravinsamling påbörjas och justeringar av befintliga ritningar där 

ytterligare två avdelningar adderas på. 

Följande tidplan är planerad: 

Upphandling går ut: Vinter 22-23 

Anbudsöppning: Vår -23 

Färdigställande: Två år efter avslutad upphandling och politiska beslut 

0214 LSS-boende Syréngatan 5  + 0 tkr 

Byggnationen pågår. 

Följande tidplan är planerad: 

Slutbesiktning 2022-09-15 

0215 LSS-boende Kärleksst. 2 + 0 tkr 

Byggnationen pågår. 

Följande tidplan är planerad: 

Slutbesiktning 2022-09-15 

0292 Laddstolpar vhtlokaler +0tkr 

Projektet pågår, laddstolpar till Rönnebacken, Lindhem, m.fl. 

0296 Kommunövergripande passagesystem + 0 tkr 

Projektering pågår av nya och samtidigt färdigställs de redan projekterade byggnaderna. 

0297 Äldreboende Lönsboda + 0 tkr 

Kravinsamling färdigställd, projektering påbörad. 

Följande tidplan är planerad: 

Upphandling går ut: Vinter 22-23 

Anbudsöppning: Sommar -23 

Färdigställande: Två år efter avslutad upphandling och politiska beslut 

0815 Utv. Naturbruk 

Kostnad är felkonterad och kommer att flyttas. 

0834 Byggn. stamnät landsbygd +1 470tkr 

Diskussioner förs med IP-only gällande utbyggnation av de vita fläckarna. Diskussioner förs gällande vilken part 

som ska ta vilken kostnad. 

 

0890 Maskiner lokalvård +0 tkr 

Inväntar önskemål från lokalvården. 

1305 Säkerhetsprojekt larm +0 tkr 

Projekteringar pågår av utbyte av larm och övervakningskameror. 

1307 Utbyte storköksutrustning +0 tkr 

Inväntar fler önskemål från kosten. 

1309 Utemiljö Barn och skola +0tkr 
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Önskemål dyker upp kontinuerligt och utreds och genomförs efterhand. 

1310 Div. vht.förändringar BoU +0tkr 

Önskemål dyker upp kontinuerligt och utreds och genomförs efterhand. 

1312 Reinvesteringar komp.redov. + 0tkr 

Pågående planerat underhåll. Följer underhållsplanen. 

1610 Föreningslokal Örkenedskolan + 0tkr 

Byggnation pågår 

Slutbesiktning: Sommar -22 

1611 Ombyggn. enl. grsk. beslut + 6 000 tkr 

Kravinsamling pågår. Tillfälliga moduler har placerats i Killeberg. 

1614 Om- o tillbyggn. Ekbackeskolan + 4 390tkr 

Projektering av ventilation pågår. Ombyggnation kommer att ske under två sommarlov. Planering för utökning av 

lokaler inklusive större matsal avvaktar gymnasieutredningen därav överskottet på 2 400 tkr. 

Beräknas genomföras Sommarlovet 2023 och 2024 

1615 Ny sporthall Osby tätort + 2 130tkr 

Kravinsamling och projektering pågår för att vara färdig i väntan på ishallsbeslut. 

1616 Upprustn. fritidsanläggningar + 0tkr 

Avvaktar planeringslista från KoF gällande vilka åtgärder som ska genomföras. 

1617 Passagesystem KoF + 0tkr 

Projektering pågår hos de anläggningar som återstår. 

1626 Säkerhetsprojekt riskinvent. +0tkr 

Pågår på samtliga grundskolor. 

1627 Säkerhetsprojekt elsäkerhet + 0tkr 

Inväntar årets lista från Elsäkerhetsverket. 

1630 Ny ishall + 37 740 tkr 

Upphandlas över sommare, anbudsöppning sker 2022-09-14 

Följande tidplan är planerad: 

Upphandling går ut: Sommar -22 

Anbudsöppning: 2022-09-14 

Färdigställande:  Två år efter avslutad upphandling och politiska beslut 

 

1642 Killebergs Grundskola +32 200 tkr 

Efter avbrytande av upphandling omarbetas underlagen och nedanstående tidplan är planerad. Förändringar arbetas 

in i underlagen, konsulterna har meddelat att de inte hinner få handlingarna uppdaterade innan semestern. Varpå 

upphandlingen skjuts till september: 

Upphandling går ut: Höst - 22 

Anbudsöppning: Vinter -22 

Färdigställande:  2024 - 2025 

1647 Byggnation Lindhem + 42 40tkr 

Kravinsamling påbörjas efter sommaren. 

Följande tidplan är planerad: 

Projektering klar Vinter -22 

Politiska beslut och upphandling: Vinter 22-23 

Anbudsöppning: Vår -23 

Färdigställande: Två år efter avslutad upphandling och politiska beslut 

1648 Killeberg fsk och matsal + 0tkr 

Upphandling är färdig, tilldelning skedde april -22 och kontrakt är tecknat med entreprenör 11 april 2022. 

Byggnation pågår. 

Följande tidplan är planerad: 

Färdigställande: Årsskiftet HT 2023 

1649 Killeberg idrottshall 

Projekteringskostnader, budget kommer att tillsättas. 

1650 Förskolelokaler Visseltofta -6 200tkr 

Projektet pågår, byggnaden är flyttad och iordningsställd. 

Projektet försenat på grund av komponentbrist. Styrenhet till ventilation har förskjutits flertalet ggr. Slutbesiktning  
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2022-09-28. 

 

Ekonomiska medel är omfördelade enligt politiska beslut och kommer att vara korrekt enligt budget. 

1674 LSS-boende Skeingevägen + 0tkr 

Byggnationen pågår. 

Följande tidplan är planerad: 

Slutbesiktning 2022-09-15 

1679 Klintgården 

Felkonterat, kostnad kommer att flyttas. 

1701 Värdeskapande Fastighetsförvaltning + 0tkr 

Projektet pågår, tre politiska styrgruppsmöten har hållits. 

Projektet beräknas vara färdigt under 2026. 

 

1706 Databaserad energistyrning - 819tkr 

Kostnaderna är utbrutna från projekt 1701 och särredovisas enbart på grund av det är ett EU-projekt. 

 

1751 Ny övn.plats räddningstjänst + 1 300tkr 

Kommer att fungera som tillfällig etableringsplats under byggtiden av brandstationen. Iordningsställs under hösten. 

För ibruktagande när brandstationen är färdig. 

1752 Ny brandstation Osby + 37 411tkr 

Ute på upphandling med anbudsöppning 2022-09-20 

Följande tidplan är planerad: 

Upphandling går ut: Sommar -22 

Anbudsöppning: 2022-09-20 

Färdigställande: Två år efter avslutad upphandling och politiska beslut 

1793 Gemens. nyckelsystem HoV + 0tkr 

Kravinsamling påbörjad och projektering och utbyte påbörjat på LSS-boenden. Samtliga boenden blir färdiga under 

2022. 

Investeringsuppföljning Mark och exploatering 

Projekt 
nr 

Namn 

Budget 
helår, tkr 

Redovisat 
perioden, tk
r 

Prognos 
helår, tkr 

Avvikelse, tkr, 
prognos 
jämfört med 
budget 

Klart 
(tidpunkt) 

0801 Fastighetsbildning 150 271 350 -200  

0803 Centrumåtgärder 2 665 225 225 2 440  

0804 Gatubelysning 200 68 200 0  

0807 Centrumåtgärder visionsdok. 5 905 0 5 905 0  

0810 Trafiksäkerhetsfrämj. åtg. 500 500 500 0  

0815 Utveckl. Naturbruksområde 6 345 1 528 1 600 4 745  

0816 Förstudie GC-väg Näset-Ha 735 0 0 735  

0817 Köp av fastigheter 3 600 282 588 3 012  

0822 Cirk.plats RV15 Kälsvedsv. 5 815 1 778 5 815 0  

0823 Cementvägen industritomt 2 900 3 138 3 138 -238  

0831 Lekplatser 800 285 800 0  

0832 Julbelysning 340 79 340 0  

0833 Fordon driftenhet 1 165 0 1 165 0  

0835 Asfalt 10 000 7 584 10 000 0  

0839 Pumpstationer 600 0 600 0  

0841 Planområde Netto etapp 1 400 95 1 000 -600  

0847 Planområde Netto etapp 2 100 195 700 -600  

0848 Planområde Loshult 400 165 400 0  

0851 Utveckl NÖ Industriområde 6 300 6 443 6 300 0  
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0852 Utveckl Killeberg Norra 400 1 256 2 000 -1 600  

0854 Utveckl NÖ ind omr etapp 2 40 15 40 0  

0855 Planområde Fiskalen 0 38 38 -38  

0857 Utveckl Tommabodavägen 475 585 585 -110  

0858 Detaljplan Kvadraten 20 25 40 -20  

0859 Detaljplan Lekolar 20 335 500 -480  

0891 Cykelvägsplan 2 000 0 0 2 000  

0892 Brounderhåll 1 800 2 064 3 000 -1 200  

0893 Hundrastgård Hasslaröd 0 5 300 -300  

1648 Killeberg fsk o matsal 0 43 50 -50  

1651 Fast förvärv Grossören 7 985 0 985 0  

 Totalt 54 660 27 002 47 164 7 496  

Kommentarer till budgetavvikelser 

0801 Fastighetsbildning - 100 tkr 

Diverse olika fastighetsbildningsärenden, bland annat Gamlebyområdet och Loshult. 

 

0803 Centrumåtgärder + 0 tkr 

Centrumåtgärder i de olika centrumen för att skapa större attraktivitet och bygga bort hinder. 

Planerad uppgradering av elförsörjning torget i Osby inväntar startbesked från Eon. 

0804 Gatubelysning + 0 tkr 

Fortsatt byte till ledbelysning på gångstråk och parker. 

0807 Centrumåtgärder visionsdok. + 0 tkr 

Åtgärder enligt visionsdokumentet. Kommer att påbörjas 2023. 

 

0810 Trafiksäkerhetsfrämj. åtg. + 0 tkr 

Säkerhetshöjande åtgärder genomförs vid nya cirkulationsplatsen RV15. 

 

0815 Utveckl. Naturbruksområd + 0 tkr 

Anläggande av dagvattendamm, och iordningsställande av området. Projektering genomförd. 

Fastighetsbildning pågår. 

0816 Förstudie GC-väg Näset-Ha 

Påbörjar förstudie 2023 

 

0817 Köp av fastigheter + 0 tkr 

Diverse möjligheter till fastighetsförvärv som kan dyka upp under året. Återköp av tomter. 

 

0822 Cirk.plats RV15 Kälsvedsv. + 0 tkr 

Arbete pågår enligt plan. Slutbesiktning: 2022-11-14 

0823 Cementvägen industritomt + 0 tkr 

Byggnation klar. 

Slutbesiktning: 2022-05-15 

 

0831 Lekplatser + 0 tkr 

Utbyte av lekutrustning efter icke godkända besiktningar. 

0832 Julbelysning + 0 tkr 

Årligt utbyte och uppgradering del av julbelysning. 

0833 Fordon driftenhet + 0 tkr 

Utbyte enligt fordonsplan. 

0834 Byggn. stamnät landsbygd + 0 tkr 

Utbyggnad av vita fläckar för fiber. Diskussioner och identifiering sker med IP-only för att kunna genomföras 2022. 

 

0835 Asfalt + 0 tkr 

Asfaltering enligt asfalteringsplan. 
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0839 Pumpstation + 0 tkr 

Utbyten och uppgradering av pumpstationer i samarbete med SBVT. 

0841 Planområde Netto etapp 1 

Klart återstår företagsskylt som kommer sättas upp under 2022 

0847 Planområde Netto etapp 2 

Företagsskylt kommer sättas upp under 2022 

0848 Planområde Loshult 

Nästa steg samråd 

0851 Utveckl NÖ Industriområde 

0852 Utveckl Killeberg Norra 

Underskott beror till största delen av att Killeberg Norra drabbats med högre kostnader än beräknat från SBVT på 

grund av tvist med entreprenör. Återstår fakturor från SBVT. 

0852 Utveckl NÖ Industriområde ettapp 2 

0855 Planområde Fiskalen 

Detaljplan antagen 

0857 Utveckl Tommabodavägen 

Klart 

0858 Detaljplan Kvadraten 

Arbete pågår med konstnadskalkyl och begränsning av området 

0859 Detaljplan Lekolar 

Arbete pågår med VA-utredning mm 

0891 Cykelvägsplan + 2000 tkr 

Byggnation enligt Cykelvägsplan. Kommer inte påbörjas under 2022. 

 

0892 Brounderhåll -  1200 tkr 

Underhåll av broar enligt besiktning och plan. 

Planerar ett underskott då vi akut måste bygga om bro på RV15 vid Marklunda. 

1651 Fast förvärv Grossören 7 + 0 tkr 

Rivning kvarstår. 

FRAMTIDEN 

Samhällsbyggnad kommer att fortsatt arbeta med nybyggnationerna av grundskolor, förskolor mm. Detsamma gäller 

fysisk planering för att möjliggöra för fler bostäder och tomter för verksamheter, industri och handel. Fokus kommer 

också att ligga på hållbarhetsfrågor t ex energibesparingar i kommunens fastigheter samt en fossilbränslefri 

fordonsflotta. 
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Samhällsbyggnad, VA-verksamheten 

PERIODENS VIKTIGASTE HÄNDELSER 

Samhällsbyggnadsnämnden har sett över investeringarna för 2022 och beloppen har justerats ner för att anpassas till 

den nivå som praktiskt kan genomföras. Nämnden har också beslutat om mål och indikator för va-verksamheten. 

Nyckeltal beslutas under hösten. 

En avsiktsförklaring har tecknats med Östra Göinge kommun om att samarbeta kring VA-försörjningen och utreda 

vilka miljömässiga och ekonomiska förutsättningar som krävs för att genomföra samarbetet, främst gällande 

överförande av avloppsvatten och dricksvatten från Osby kommun till Östra Göinge kommun. 

Något bevattningsförbud behövde inte införas under sommaren för första gången på flera år med anledning av låg 

förbrukning. Den låga förbrukningen kan härledas både till läcklagning men även sparsamhet hos våra abonnenter. 

Omläggning av VA-ledningar på bland annat Aron Nils väg och Greve Holcks väg i Osby har pågått. 

  

  

DRIFTREDOVISNING 

Driftredovisning 

Belopp i tkr 
Budget 
perioden 

Utfall 
perioden 

Avvikelse 
period 

Budget 
helår 

Prognos 
helår 

Avvikelse 
helår 

Verksamhet       

       

Vatten- och 
avloppsverksamhet -1 544 -1 544 0 0 0 0 

       

       

Resultat -1 544 -1 544 0 0 0 0 

Kommentarer till helårsavvikelser 

VA-verksamheten finansieras av intäkter. Långsiktig investeringsplan för denna verksamhet är beslutad av 

Kommunfullmäktige. Intäktsöverskott avsätts för att finansiera investeringarna. 

Tidplan för nämndens behandling 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar om delårsuppföljningen på sammanträdet den 20 september. 

INVESTERINGSREDOVISNING 

Projekt 
nr 

Namn 

Budget 
helår, tkr 

Redovisat 
perioden, tk
r 

Prognos 
helår, tkr 

Avvikelse, tkr, 
prognos 
jämfört med 
budget 

Klart 
(tidpunkt) 

0323 VA-anslutningsavgifter 0 -1 630 -1 700 1 700  

0905 Åtgärder ledningsnät 10 409 4 551 8 500 1 909  

0907 ARV, VV, pumpstationer 3 000 824 2 000 1 000  

0908 Östra Genastorp-Östanå 0 0 0 0  

0910 Särsk. dagvattensatsningar 2 150 0 2 150 0  

0911 Övervakningssystem/PLC 1 000 792 2 000 -1 000  
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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) 

0912 Vattenmätare 700 0 0 700  

0913 Mindre nyanläggningar 500 0 0 500  

0914 Östra Genastorp §6 VA-utb 0 0 0 0  

0915 Lönsboda ARV, tillst. ansök 150 0 0 150  

0916 Maglaröd VV, omb f kapökn. 250 0 0 250  

0917 Killeberg VV, ny resrevoar 0 0 0 0  

0918 Lönsboda VV, optimering 0 0 0 0  

0919 Skydd av grundvatten 100 0 0 100  

0920 Brunk-Skeinge ny matarled 1 000 0 0 1 000  

0921 Osby-Killeb-Hök-Lba-Vilsh 0 0 0 0  

0922 Osby - Östra Genastorp 0 0 0 0  

0923 Prästängen PST 203 500 0 0 500  

0924 Lba VV, ny borra ersätt 500 0 0 500  

0925 Sibbarp skans §6 500 0 0 500  

 Totalt 20 759 4 537 12 950 7 809  

Kommentarer till budgetavvikelser 

Kommentarer 

0905 - Länkvägen, Killeberg byte av vattenledning samt alla serviser pågår. Projektering Södra Gränsgatan i 

Lönsboda pågår. 

Prognosen är att vi kommer upp i ca 8,5 miljoner i år , dock så kommer ledningsnät 0905 att öka kraftigt nästa år 

eftersom projektet Södra Gränsgatan uppskattas till 15 miljoner och startar våren 2023 plus övriga planerade 

projekt.  

0907 - Vi har både UV ljus m.m. Svårt att säga hur mycket som belastar resten av året då det beror på leveranstider 

av material och vad som prioriterar först mellan Osby och Östra Göinge. Bedömningen är att ca 2 miljoner används i 

år.  

0911 - På grund av långa leveranstider har PLC köps in som kommer att levereras under hösten och i början av nästa 

år men även här så beror det på leveranstider av material och vad vi prioriterar först mellan Osby och Östra Göinge. 

Ca 2 miljoner bedöms användas under året.  

0923 - Prästängens pumpstation bedöms inte genomföras under året. Syftet med projektet var att flytta 

pumpstationen inför byggnation av bostadshus på Prästängen. 

FRAMTIDEN 

Upphandling av VA-omläggning i Södra Gränsgatan Lönsboda. 

Ombyggnad av Visseltofta reningsverk för fosforrening. 

Genomförande av förstudie inför om-och utbyggnad av Maglaröd vattenverk. 

Fortsatt arbete med projektering och tillståndsprocess för överföringsledningar för vatten och avlopp mellan Broby 

och Osby samt mellan Osby och Lönsboda. 

Installation av UV-ljus på Killeberg och Hököns vattenverk. 

Byte av vattenledning samt serviser på Länkvägen i Killeberg. 
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Valnämnden 

PERIODENS VIKTIGASTE HÄNDELSER 

Valnämndens uppdrag är att förbereda och genomföra årets val till riksdag, kommun och region den 11 september. 

MÅLUPPFYLLELSE 

DRIFTREDOVISNING 

Driftredovisning 

Belopp i tkr 
Budget 
perioden 

Utfall 
perioden 

Avvikelse 
period 

Budget 
helår 

Prognos 
helår 

Avvikelse 
helår 

Verksamhet       

Valnämnd 234 1 233 350 350 0 

       

       

       

Resultat 234 1 233 350 350 0 

Kommentarer till helårsavvikelser 

Prognosen är att valnämnden håller budget. En högre bemanning i samband med mottagning av förtidsröster gör 

dock att det finns risk för ett mindre underskott för arvodeskostnaderna. Bokföring och utbetalning av huvuddelen 

av röstmottagarnas arvoden sker under september. 

Uppföljning personalkostnader 

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

Kostnad 
arbetskraft 
2021 

1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 1 

Kostnad 
arbetskraft 
2022 

3 10 29 36 30 56 36 46     

varav 
kostnad för 
sjuklön 2021 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

varav 
kostnad för 
sjuklön 2022 

0 0 0 0 0 1 0 0     

Tidplan för nämndens behandling 

Valnämndens sammanträde den 29 september. 
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Barn- och utbildningsnämnden 

PERIODENS VIKTIGASTE HÄNDELSER 

Ukraina - Pandemi - Under våren 2022 mattades effekterna, gällande frånvaro och distansundervisning på grund av 

pandemin, av inom samtliga verksamheter. Den ordinarie verksamheten kunde i allt större utsträckning genomföras 

utifrån tänkt planering. 

Under februari dök istället ett annat mörkt moln upp, i och med Rysslands invadering av Ukraina. Under senvåren 

kom ett antal barn- och elever till våra verksamheter. Det var främst inom grundskolan vi fick fler elever från 

Ukraina. Något enstaka barn inom förskolan och enstaka elever inom gymnasiet från Ukraina har tagits emot. När vi 

fick informationen om att barn- och elever var på väg till oss från Ukraina planerades omgående för insatser med 

kartläggning och mottagande. 

Systematiskt kvalitetsarbete (SKA); Under året har och kommer fokus de närmaste åren att ligga på det 

systematiska kvalitetsarbetet med tillhörande analyser. SKA -arbetet ska utgöra underlag för utvecklingsinsatser, 

budgetprioriteringar och kompetensutvecklingsinsatser. Systematiken i utvecklingsarbetet behöver tydliggöras i hela 

styr- och stödkedjan från det verksamhetsnära arbetet såväl som strategiska frågeställningar på övergripande 

förvaltningsnivå som underlag och samverkan med politiken i barn- och utbildningsnämnden. Allt mer fokus satsas 

på att förbättra analysarbetet av kvalitén i verksamheterna för att säkerställa att de insatser som görs har effekt för 

barn, elevers och kommuninvånarnas måluppfyllelse och nöjdhet med den service som levereras. 

Säkerhetsarbete - Under året har olika insatser för att stärka säkerhetsarbetet såväl pedagogiskt, digitalt som 

lokalmässigt. Grundskolan och gymnasiet har haft genomgångar kring PDV - pågående dödligt våld för att 

säkerställa beredskapen vid ett eventuellt skarpt läge. Krisstödsorganisationen har förtydligats och övningar har 

genomförts. Ny digitaliseringsstrategi har beslutats som lägger större vikt vid kunskapen om och användandet av 

digitala hjälpmedel istället för fokus på den tekniska utrustningen. 

Fullmäktigeberedning - Kultur och Fritid- Under våren 2022 genomfördes en vägledande debatt i 

Kommunfullmäktige kring den genomförda fullmäktigeberedningen. Underlaget från fullmäktigeberedningen är en 

del av det fortsatta arbetet med utbud och lokaler för kultur- och fritidsverksamheten i Osby kommun. 

MÅLUPPFYLLELSE 

Attraktiv och hållbar boendekommun 

Vi ska erbjuda utbildning och mötesplatser som leder till en ökad medvetenhet om 

livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället. 

  

  

  Indikatorer Mål Utfall Kommentar 

 
Andelen som uppger att de 
är nöjda eller mycket nöjda 
med utbudet och besöken i 
Kultur och fritids 
verksamhetsområden 

  Brukarundersökningen genomförs v 46 och 
indikatorn följs upp tertial 3. 

 
De olika skolformernas 
förmåga att planera och 
erbjuda lärande om miljö, 
hälsa och samhälle 

I hög grad Acceptabelt Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att 
utveckla motorik, koordinationsförmåga och 
kroppsuppfattning. 

Pedagoger fick inspiration via utbildning om hur 
förskolan på olika sätt kan erbjuda rörelse på ett 
naturligt, lärorikt och roligt sätt i vardagen.?? 

Föreläsningen med Hållbar generation har fått 
genomslag på alla förskolor, målet med 
föreläsningen var: 

• Ge barnen positiva upplevelser av 
rörelse som stärker deras 
självförtroende och rörelserikedom 

• Öka kunskapen hos pedagoger som 
arbetar på förskolan om fysisk 

-
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  Indikatorer Mål Utfall Kommentar 

aktivitets effekter på barns 
välbefinnande 

• Att tillsammans röra oss framåt 

 

Förskolan  

Analys och slutsats: 

• Vi fortsätter att använda hållbart material så som natur- och returmaterial, vilket också ska dokumenteras i 

de verktyg som kommunen tillhandahåller. 

• Pulshöjande aktiviteter sker varje dag, för våra barn. 

• Vi har arbetat med hälsa – samarbete, tillhörighet, avslappning, sömn, rörelse, självkänsla, kost, trygghet, 

känslor, att bli sedd, normer och värden. 

• Barnen ska dagligen ges möjlighet till utbildning och undervisning utomhus. 

• Utveckla arbetet med samhället genom besök på  idrottshall, bibliotek, lekplatser, kulturevenemang, 

affärer. 

• Förskolorna erbjuder utevistelse minst en gång om dagen med planerad eller spontan fysisk aktivitet. 

• Inomhus har pedagogerna tagit projektor och olika appar till hjälp för att inspirera till rörelse och danslekar. 

• Pedagogerna skapar medvetet utrymme för samtal och eftertanke för ”problemet” med slöseri och 

förstörelse. 

Slutsats: 

• Barnen visar en medvetenhet genom att uttrycka att kroppen behöver äta, dricka, vila, frisk luft och motion 

för att må bra 

• Genom pedagogernas engagemang desto mer nyfikna har barnen blivit på att balansera, springa, krypa och 

hoppa. 

• Pedagogerna har sett att barnens koordination och motorik utvecklas genom att barnen vill träna på att 

balansera, springa osv. 

  

Grundskola/Grundsärskola 

Analys och slutsats: 

• Verksamheterna har arbetat med organiserade rastaktiviteter. Verksamheterna har även arbetat för bättre 

psykiskt mående med bland annat rörelsepauser för att skapa goda lärmiljöer och variation, ökad 

koncentration och bättre lärande. Till sist har det skett medvetet arbete med fokus på ökad interaktion 

mellan eleverna. 

Slutsats: 

•  Arbetet med rörelseaktiviteter i olika former som Rörelsekul och rastaktiviteter, har lett till färre 

kränkningar samt att mindre tid behövts läggas på konflikthantering. Det har också bidragit till större 

elevaktivitet samt samtal där elever ger varandra stöd i sin kunskapsutveckling. 

  

Gymnasiet 

Analys och slutsats: 

Verksamheterna har arbetat med en aktiv social hälsosam livsstil och en trygg och attraktiv skola på olika plan med 

t.ex. Idrott / Hälsa, B Innovation, klassråd, värdegrundsfrågor, studiebesök, sociala aktiviteter. En elevenkät har 

genomförts där trygghet och studiero var ett av flera fokusområde. 

Överlag positiva enkätsvar vilket påvisar ett verksamheten tillsammans med elevhälsan hela tiden jobbar med 

trygghet och studiero. 

Slutsats: 

Med kommunen och Ekbackeskolans långsiktiga satsning tillsammans med B Innovation AB kommer elever och 

personal få en ökad medvetenhet om livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället. Med flexibilitet blev det 

inga större skillnader i betygsutfallet. 

  

  

11 
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Kultur- och fritid 

Analys och slutsats: 

• Eftersom brukarundersökningen  som ger information kring  ovanstående nämndsmål genomförs v 46 har 

inte en analys av denna indikator genomförts. Denna analys och slutsats sker i samband med bokslutet. 

  

Utveckling och tillväxt. 

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

kommunikation och skapande. 

 

  Indikatorer Mål Utfall Kommentar 

 
Verksamheternas förmåga 
att tillgodose och utveckla 
barnens och elevers 
lärandeprocess 

I hög grad Acceptabelt Förskolan. 

Alla förskolor har inte ett 
likvärdigt kvalitativt arbete 
med SKUA, några förskolor 
tycks behöva ytterligare stöd 
för att arbetet ska 
implementeras i förskolan. 
Att det skiljer sig kan bero 
på olika saker: 

• Stor sjukfrånvaro 

• Antalet 
förskollärare på 
enheten 

• Rektors närvaro i 
arbetet 

KoF 

Verksamheterna i Kof har 
kunnat använda sig av 
digitala verktyg i högre 
utsträckning under 
pandemin för att nå 
besökarna. På så sätt har vi 
kunnat arbeta med 
delaktighet trots fysiska 
begränsningar. Vad vi 
behöver framåt: 

* fortsatt utveckling av 
digitala verktyg, såsom 
gemensam 
sändningsplattform. 

* att alla verksamheter har 
relevanta digitala verktyg för 
att ha dialog och skapa 
delaktighet med och för sina 
målgrupper, tex sociala 
medier. 

 
Likvärdighet och samverkan 
mellan alla verksamheter 
inom Barn- och 
utbildningsförvaltningen 

I hög grad Acceptabelt Samverkan mellan alla 
verksamheter inom Barn-
och utbildningsförvaltningen 
behöver utvecklas inom 
följande område 

- Likvärdig barn och 
elevhälsa 

- Övergångar mellan olika 
skolformer 
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Förskolan 

Analys och slutsats: 

Skrivelserna i läroplanen ställer stora krav på de miljöer som barn möter i förskolan. I förskolans miljö ska barnen få 

möjlighet att konstruera, forma och skapa genom olika material och tekniker. Utbildningen ska ta tillvara barnens 

nyfikenhet samt utmana och stimulera deras intresse för och kunskaper om natur, samhälle, matematik och teknik. 

Barnen ska ges förutsättningar för bildning, tänkande och kunskapsutveckling utifrån olika aspekter såsom 

intellektuella, språkliga, etiska, praktiska, sinnliga och estetiska. Miljön ska även bidra till att barn får möjligheter 

till att utveckla en allsidig rörelseförmåga genom att delta i fysiska aktiviteter och vistas i olika naturmiljöer. Vidare 

ska förskolan också ge barn möjligheter att utveckla en positiv uppfattning om sig själva som lärande och skapande 

individer 

I juni månad 2022 rapporterades kvalitetsredovisningen för politiken och nya mål togs fram. Detta arbete har inte 

implementerats på varje enhet, vilket kommer att ske under nästa tertial. 

På studiedagar och pedagogiska möten har arbetslagen genom kollegialt lärande och arbetat med 

Specialpedagogiska skolmyndighetens handledning ”Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning” som underlag. 

Pedagogerna reflekterar tillsammans över innehållet med hjälp av frågor och andra samtalsunderlag ex. samtals- 

eller läslogg. Under reflektionerna får pedagogerna nya infallsvinklar på hur de kan utveckla sin verksamhet mot 

nämnt utvecklingsområden. 

Slutsats: 

Tillgänglig utbildning har bidragit till att arbetslagen samtalat om hur de tänker kring material och vad som kan 

erbjudas till yngre barn/ äldre barn. Arbete har lett till mer medvetenhet kring hur vi utformar våra lärmiljöer. 

Genom ögonblicksforskning (pedagogerna filmar sig själva) analysera, reflektera och kritiskt granska egna 

värderingar föreställningar och förhållningssätt. 

Förskolorna har kommit olika långt i tillgänglighetsarbetet vilket kan bero på: 

• Sjukfrånvaro 

• Andra utmaningar har tagit stor plats, såsom Covid. 

Grundskola 

Analys och slutsats: 

Kollegialt lärande kring språk- och kunskapsutvecklande arbete (SKUA) och kooperativt lärande (KL) har bidragit 

till att all personal fått ökad kännedom om olika strategier för att möta elever med språkliga variationer. Både 

SKUA och KL  kan även appliceras i all undervisning. De stödstrukturer som används inom det kooperativa lärandet 

ökar elevernas interaktion med varandra och bidrar till en lugnare studiemiljö vilket ses som aktiviteter för ökad 

måluppfyllelse. Förstelärarna har även arbetat med implementering av ny läroplan. 

Slutsats: 

Arbetet med det systematiska kvalitetsarbetet har blivit mer verksamhetsnära och följer det dagliga arbetet. Personal 

är mer involverade utifrån att det upplevs mer kontinuerligt än tidigare. Syfte och mål är tydligt hela vägen ut i 

enheterna och kommer mer och mer alla elever till gagn. 

Gymnasiet 

Analys och slutsats: 

All personal har under läsåret varit engagerade i SKUA och fört diskussioner kring vad som behöver göras för att 

arbetet ska vara till gagn för eleverna i klassrummet. Vägar har hittats för hur det ämnesintegrerade arbetet kan 

utvecklas mellan teoretiska och praktiska ämnen. Det har sett olika ut beroende på om det varit på Yrkesskolan, IM, 

Ekbacke eller teoretiska och praktiska gymnasieprogram. Genomgången har gjorts för att öka likvärdigheten mellan 

utbildningarna på gymnasienivå. Under hela läsåret har elevhälsan arbetat med elevernas kunskapsinhämtning. 

Slutsats: 

Examensvärdet är högre i år vilket kan bero på olika anledningar. En bidragande orsak kan vara att det här läsåret 

åter har eleverna haft all sin undervisning på plats på skolan utifrån det förändrade läget med pandemin. Det har gett 

skolan större möjligheter att upptäcka och fånga in elever som på olika sätt behöver mer stöd för att klara sin 

utbildning. En annan orsak beror troligtvis på att skolan satsat extra resurser på matematiken, både genom 

morgonmatematik och extra resurser i klasserna. Inom matematiken har också förstelärarna arbetat tillsammans med 

mattelärarna med bland annat yrkesmatematik. Satsningen på Osby Sport Academy, att få fler ungdomar aktiva 

inom olika idrotter, gynnar elevernas inlärning positivt och påverkar resultaten. SKUA har bidragit till att elever 

känner igen lektionsupplägg vilket gagnar måluppfyllelsen. Betygsresultaten i matematik har ökat i positiv riktning. 
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Kultur och fritid 

Analys och slutsats: 

Pandemin visade på hur stort behovet är för fysiska mötesplatser i samhället. Att träffa andra på kultur och fritids 

olika mötesplatser bidrar till en delaktighet för den enskilde i samhället. Kultur- och fritid erbjuder ett brett utbud av 

olika aktiviteter för att gagna kommuninvånarna genom ökad tillgänglighet och genom att erbjuda kunskap och 

upplevelser för alla åldrar. 

Slutsats: 

Vi har under pandemin konstaterat att digitala mötesplatser är ett bra komplement till de fysiska mötesplatserna och 

något som kan skapa en ökad tillgänglighet till Kultur- och fritids verksamheter. Den verksamhet vi kan erbjuda, har 

vi sett, leder förutom till ökad känsla av delaktighet en ökad livskvalitet genom mötet med personal, med andra 

deltagare och genom uttrycksformerna; rörelse, litteratur, musik, kultur med mera. 

Trygghet hela livet 

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

förutsättningar. 

 

 

  Indikatorer Mål Utfall Kommentar 

 
Meritvärde i åk 9 Minst 220 207 Meritvärdet är något högre 

än föregående läsår fast når 
inte upp till målvärdet, 220p. 
Analyser kommer att göras 
på fokusmöte i september 
samt framåt under läsåret. 

 
Andelen behöriga till 
nationella program 

100% 74 %  

 
Andelen legitimerade 
förskollärare i förskolan 

Minst 50% 50 % Osby kommun har nu höjt 
antal förskollärare på 
Klockaskogsgården till fyra. 
Vilket är samma som 
Hasselgården och 
Trulsagårdens förskolor. I 
Osby kommun har vi nu 61 
förskollärare vilket innebär 
8,6 barn/förskollärare 

 
Andel legitimerade lärare i 
övriga skolformer 

   

 
Samtliga verksamheter 
arbetar aktivt med positiva 
värderingar och attityder för 
en mångfald av identiteter 
och levnadsvillkor 

  Kof 

Målet är delvis uppfyllt. 
Verksamheterna arbetar 
utifrån individers behov, via 
metoder för 
relationsskapande 
arbetssätt, språkutveckling, 
digitala arbetssätt, när- 
fjärrundervisning. 
För att uppfylla målet 
behöver vi: 

* fortsätta arbeta 
relationsskapande 
* arbeta uppsökande 
* arbeta med tillgänglighet, 
digitalt och öppettider 

 

  

■ 

• 

-
-
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Förskolan 

Analys och slutsats: 

Barn och ungas välmående är en angelägenhet för oss alla. Hur ska vi säkerställa att barn och unga får rätt stöd i rätt 

tid? 

Centrala barn och elevstödsenhetens (CBE) främsta uppdrag är att arbeta förebyggande och hälsofrämjande i syfte 

att så tidigt som möjligt stödja barns och elevers utveckling mot utbildningens mål utifrån förskolans och 

grundskolans styrdokument. Förskolan har en tydlig arbetsgång hur detta arbete ska ske och rektorerna har en god 

kunskap om hur de ska använda (CBE) 

På studiedagar och pedagogiska möten har arbetslagen genom kollegialt lärande, arbetat med Specialpedagogiska 

skolmyndighetens handledning ”Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning” som underlag. 

Pedagogerna reflekterar över innehållet med hjälp av frågor och andra samtalsunderlag ex. samtals- eller läslogg. 

Under reflektionerna får pedagogerna nya infallsvinklar på hur de kan utveckla sin verksamhet mot nämnt 

utvecklingsområden. 

Antalet förskollärare på en förskola eller avdelning är inte reglerat i lag eller i någon förordning men det 

måste finnas förskollärare i en förskola eftersom det är en förskollärare som både enligt skollag och läroplan ska ha 

ansvar över det pedagogiska innehållet i undervisningen. Förskollärare ska ansvara för det pedagogiska innehållet i 

undervisningen och för att det målinriktade arbetet främjar barns utveckling och lärande. Förskollärare har därmed 

ett särskilt ansvar i utbildningen som arbetslaget genomför gemensamt. 

Rektorer och pedagoger uttrycker vikten av att det finns en specialpedagog som arbetar operativt mot förskolorna 

vilken kommer anställas den 1 september 2022. 

På förskolan har centrala barn och elevstödsenheten genomfört kurser i teckenkommunikation, observationer, 

bokcirklar samt digitala kurser för personal och rektorer. Vilket kommer att fortsätta under hösten 2022. 

Slutsats: 

Rektorer och pedagoger uttrycker vikten av att det finns en specialpedagog som arbetar operativt mot förskolorna 

vilken kommer anställas den 1 september 2022. 

Alla rektorer har medvetet arbetat för rekrytering av förskollärare. De hjälps åt över områdena, förskollärarna får 

träffas övergripande i sin profession. Det har med tydlighet framkommit att på de förskolor där antalet förskollärare 

är fler, stannar också förskollärarna kvar på sina tjänster. I dagsläget har vi ca 50 % av personalen i förskolan som 

har en förskollärarexamen. 

  

Grundskola 

Analys och slutsats: 

Sedan slutet av läsåret 21/22 har alla elever i årskurs F-3 fått tillgång till 1 Ipad per 5 elever samt att det ska finnas 1 

dator per 5 elever. Detta kommer även att bidra till möjlighet för ytterligare varierad undervisning. Nya arbetssätt 

kommer utvecklas med stöd av förstelärarna och kommunikation mellan elev och lärare underlättas. Nu behöver det 

ske en utveckling för medarbetare och elever hur de tekniska möjligheterna används på bästa vis för ökad 

måluppfyllelse. 

Behörigheten bland medarbetarna är god på de flesta enheterna. De områden där behörigheten är lägst är på 

fritidshemmen samt till viss del inom elevhälsan när det gäller speciallärare. Rektorerna på enheterna slår fast att 

behörigheten är viktig, inte minst för måluppfyllelse och meritvärde. Samtidigt har alla enheter arbetat med att 

utveckla strukturerna i elevhälsoarbetet då det är viktigt med tidiga insatser för elever med behov av stöd, vilket 

också, på sikt ökar måluppfyllelse och meritvärde. 

Slutsats: 

Kompetensförsörjningen i form av att redan befintlig personal läser in behörighet har ökat något under läsåret, vilket 

är positivt. 

Det har blivit tydligt på flera enheter att elever har problem med språk och läsning. Det i kombination med inlärning 

där språket och läsförståelsen är avgörande och genomsyrar alla ämnen, inte bara ämnet svenska, är något som 

behöver och ska utvecklas. 
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Gymnasiet 

Analys och slutsats: 

På Ekbackeskolan har eleverna under läsåret erbjudits extra stöd i form av handledning av alla lärare på onsdagar, 

mattestuga onsdag eftermiddag och morgonmatematik framför allt till elever i årskurs 1. Extra stöd i engelska och 

svenska som andraspråk har erbjudits alla elever. Eleverna på yrkesprogrammen har det kommande läsåret fått 

ökade antal timmar i ämnena svenska och engelska. Tack vare blockläsningen kan skolan erbjuda omläsning för 

elever som inte klarat sina kurser i engelska 5 och matematik 1a, 1b ,2a och 2b. All omläsning sker på onsdagar då 

eleverna vanligtvis är blockfria. Målet med alla insatser är att stötta eleverna att nå sina mål. 

Slutsats: 

De digitala och specialpedagogiska verktygen bidrar till ökad likvärdighet för eleverna. Pedagogerna ska kunna 

använda verktygen och anpassa dem efter elevernas behov av digitalt stöd. 

Under det senaste läsåret har det satsats extra på ett värdegrundsarbete för alla elever för att uppmärksamma 

eleverna på att de alla bidrar till att skapa gemenskap i sina klasser, och att de tillsammans kan påverka miljön i en 

positiv riktning på skolan. Måluppfyllelsen har ökat det här året jämfört med förra året. 96,5 % upplever skolorna 

som en trygg arbetsplats. 94,5 %, trivs på gymnasieskolorna och 96,5 % av alla elever anser sig få det stöd de 

behöver. 

Kultur och fritid 

Analys och slutsats: 

För att vara aktuella och relevanta mot våra målgrupper behöver vi kontinuerligt arbeta med vårt bemötande och 

med att inventera målgruppernas behov.. För att ge individer en möjlighet att utvecklas och utmanas, erbjuder 

Kultur- och fritid en bredd i sin verksamhet, såväl i programpunkter i samverkan samt i sin egen basverksamhet. 

Slutsats: 

Vi har sett att det relationskapande arbetssättet på fritidsgårdar och på musikskolan har varit framgångsrikt utifrån 

den nöjdhet och de kontakter som skett med kommuninvånarna i alla åldrar. 

DRIFTREDOVISNING 

Belopp i tkr 
Budget 
perioden 

Utfall 
perioden 

Avvikelse 
period 

Budget 
helår 

Prognos 
helår 

Avvikelse 
helår 

Verksamhet       

Förvaltningsövergripande 
administration 6 607 5 290 1 317 9 935 7 534 2 401 

Förskola 50 863 51 630 -767 76 192 77 304 -1 112 

Grundskola 112 353 115 810 -3 457 169 159 173 851 -4 692 

Gymnasieskola 47 335 48 434 -1 099 71 075 73 052 -1 977 

Kultur och Fritid 28 481 27 243 1 238 42 772 41 520 1 252 

Resultat 245 639 248 407 -2 768 369 133 373 261 -4 128 

Kommentarer till helårsavvikelser 

Barn- och utbildningsnämnden redovisar en prognos med underskott på ca 4,1 mkr mot budget 2022. 

Anpassningsuppdragen har sedan tidigare lagts ut på enheterna inom de olika verksamhetsgrenarna. 

Enheterna inom förskola, grundskola och gymnasium redovisar varierande prognoser mot budget 2022. 

Verksamheter som visar på större underskott är: 

• interkommunal ersättning och bidrag till fristående enheter inom både förskola, grundskola och gymnasium 

• kostnader för skolskjuts inom grundskola 
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Förvaltningsövergripande ledning och administration 

Belopp i tkr 
Budget 
perioden 

Utfall 
perioden 

Avvikelse 
perioden 

Budget helår 
Prognos 
helår 

Avvikelse 
helår 

Barn- och 
utbildningsnämnd 

563 524 39 845 840 5 

Administration 6 044 4 766 1 278 9 090 6 694 2 396 

Resultat 6 607 5 290 1 317 9 935 7 534 2 401 

Kommentarer till senaste budgetuppföljning 

Kostnaderna för Barn- och utbildningsnämnden ligger ungefär i nivå med årets budget. 

Inom administrationen finns de extraordinära intäkterna för "Skolmiljarden" med 1,8 mkr som bidrar stort till 

överskottet som förvaltningsledningen uppvisar. Dessa kommer att fördelas till de enheter som haft motsvarande 

kostnader. 

Förskola 

Belopp i tkr 
Budget 
perioden 

Utfall 
perioden 

Avvikelse 
perioden 

Budget helår 
Prognos 
helår 

Avvikelse 
helår 

Områdeschef förskola 11 406 11 766 -360 17 107 17 923 -816 

Toftagården 1 509 1 491 18 2 270 2 270 0 

Klockarskogsgården 4 249 3 741 508 6 390 6 141 249 

Gamlebygården 1 834 2 031 -197 1 993 2 186 -193 

Skogsgården 10 439 10 418 21 15 701 15 701 0 

Hasselgården 4 160 4 335 -175 6 257 6 309 -52 

Trulsagården 4 225 4 550 -325 6 362 6 562 -200 

Rönnegården 10 842 10 970 -128 16 310 16 310 0 

Äventyrsgården 2 199 2 328 -129 3 802 3 902 -100 

Resultat 50 863 51 630 -767 76 192 77 304 -1 112 

Kommentarer till senaste budgetuppföljning 

Förskolans enheter redovisar en prognos efter augusti månad som ligger i paritet med ram för 2022. En mindre total 

avvikelse finns med ca -300 tkr. 

I denna budgetuppföljning blev det  tydligt med den effekt, utifrån anpassningsuppdraget på verksamheterna,  som 

har blivit utlagt på varje rektorsområde. De förskolor med mindre antal hemvister har det svårare att anpassa sin 

kostnadsnivå till den lägre budgeten. 

Interkommunal ersättning och bidrag till fristående enheter visar en avvikelse på ca -800 tkr, vilket delvis beror på 

Prästgårdens utökning av antalet platser som under 2022 har en helårseffekt. Rambudget för interkommunal 

ersättning är beräknad utifrån 2021 års kostnader. 

Pedagogisk omsorg (ingår under Skogsgården och Områdeschef förskola) 

Belopp i tkr 
Budget 
perioden 

Utfall 
perioden 

Avvikelse 
perioden 

Budget helår 
Prognos 
helår 

Avvikelse 
helår 

Pedagogisk omsorg 1 445 1 371 74 2 171 2 144 27 

Bidrag till fristående 
ped oms 

300 322 -22 450 570 -120 

Resultat 1 745 1 693 52 2 621 2 714 -93 

Kommentarer till senaste budgetuppföljning 

Den kommunala verksamheten inom pedagogisk omsorg visar ett resultat ungefär i nivå med budget 2022. 

Bidrag till fristående pedagogisk omsorg visar på ett underskott med ca 120 tkr för 2022. 

Rambudget för interkommunal ersättning är beräknad utifrån 2021 års kostnader. 
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Grundskola 

Belopp i tkr 
Budget 
perioden 

Utfall 
perioden 

Avvikelse 
perioden 

Budget helår 
Prognos 
helår 

Avvikelse 
helår 

Områdeschef 
grundskola 

17 912 18 065 -153 28 197 27 925 272 

Skolenhet Hasslaröd 
F-6 

14 258 15 752 -1 494 21 127 22 740 -1 613 

Skolenhet Hasslaröd 
7-9 

12 360 12 296 64 18 588 19 192 -604 

Skolenhet 
Klockarskogsskolan F-
3 

9 496 9 030 466 14 199 13 754 445 

Grundsärskola 6 560 6 593 -33 9 859 10 107 -248 

Skolenhet Parkskolan 
F-6 

13 927 14 698 -771 20 839 21 518 -679 

Skolenhet Parkskolan 
7-9 

6 034 6 919 -885 9 076 9 591 -515 

Skolenhet 
Killebergsskolan F-6 

6 156 6 588 -432 9 148 9 288 -140 

Skolenhet Visslan 6-9 -267 11 -278 -394 -113 -281 

Skolenhet 
Örkenedskolan F-9 

17 529 17 067 462 25 930 25 366 564 

Skolskjuts 6 497 6 854 -357 9 745 11 633 -1 888 

Modersmålsundervisni
ng 

1 891 1 937 -46 2 845 2 850 -5 

Resultat 112 353 115 810 -3 457 169 159 173 851 -4 692 

Kommentarer till senaste budgetuppföljning 

Grundskolan visar en negativ avvikelse utifrån budgetram 2022, som till stor del är beroende på ökade kostnader 

inom interkommunal ersättning och skolskjuts. 

Avvikelsen på interkommunal ersättning för fritidshem, förskoleklass, grundskola, grundsärskola samt Visslan blir 

ca -3300 tkr för hela året 2022. Viss osäkerhet finns angående Visslans -400 tkr då intäkterna beror på antalet elever 

i denna verksamhet. Om det skulle tillkomma någon elever under hösten så kommer detta underskott att minska 

något. 

Skolskjuts visar en avvikelse på ca -1900 tkr jämfört med budget 2022. 

Rambudget för interkommunal ersättning och skolskjuts är beräknad utifrån 2021 års kostnader. 

Skolenheterna har varierande resultat. Hos dem med större prognostiserat underskott beror detta på att fler 

elevassistenter (utifrån behov) än vad som finns budgeterat, har anställts. 

Grundsärskola (ingår under enheterna) 

Belopp i tkr 
Budget 
perioden 

Utfall 
perioden 

Avvikelse 
perioden 

Budget helår 
Prognos 
helår 

Avvikelse 
helår 

Grundsärskola IKE och 
bidrag 

400 332 68 600 676 -76 

Grundsärskolan 6 414 6 644 -230 9 639 10 128 -489 

Klockareskogsskolan, 
grundsärskola 

277 200 77 416 416 0 

Örkenedsskolan, 
grundsärskola 

248 255 -7 372 372 0 

Resultat 7 339 7 431 -92 11 027 11 592 -565 
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Kommentarer till senaste budgetuppföljning 

Grundsärskola visar en liten negativ avvikelse dels på grund av ökade kostnader för Interkommunal ersättning. 

Grundsärskolans verksamhet visar  på under skott med ca 500 tkr. Detta beror på att mer personal behövts  anställas, 

då elevtalet ökat. 

Gymnasieskola 

Belopp i tkr 
Budget 
perioden 

Utfall 
perioden 

Avvikelse 
perioden 

Budget helår 
Prognos 
helår 

Avvikelse 
helår 

Områdeschef 
gymnasieskola 

5 944 7 736 -1 792 8 917 10 886 -1 969 

Elevhälsa (CBE) 3 995 4 062 -67 6 009 6 020 -11 

Ekbackeskolan 23 079 22 630 449 34 700 34 937 -237 

Introduktionsprogramm
et (IM) 

5 580 5 831 -251 8 385 8 362 23 

Yrkesskolan 8 736 8 176 560 13 064 12 847 217 

Resultat 47 334 48 435 -1 101 71 075 73 052 -1 977 

Kommentarer till senaste budgetuppföljningen 

Gymnasieskolans totala prognos visar en negativ avvikelse med ca 2000 tkr. Detta beror till största delen på ökade 

kostnader inom interkommunal ersättning. Rambudget för interkommunal ersättning är beräknad utifrån 2021 års 

kostnader. 

Elevhälsan ligger i balans med rambudget för 2022. 

Ekbackeskolan prognostiserar ett mindre underskott på 237 tkr. 

Introduktionsprogrammets prognos ligger i balans med rambudget för 2022. 

Yrkesskolans prognos pekar mot ett mindre överskott med 217 tkr. Detta beror på något lägre kostnader för inköp av 

bland annat förbrukningsmaterial. 

Kultur och fritid 

Belopp i tkr 
Budget 
perioden 

Utfall 
perioden 

Avvikelse 
perioden 

Budget helår 
Prognos 
helår 

Avvikelse 
helår 

Kultur- och 
fritidsadministration 

3 891 3 771 120 5 841 5 890 -49 

Extern 
programverksamhet 
och projekt 

216 198 18 324 324 0 

Stöd till föreningar 4 096 4 060 36 6 144 6 230 -86 

Ishall 3 112 2 900 212 4 674 4 331 343 

Sim- och sporthall 5 426 5 211 215 8 145 7 785 360 

Bibliotek 4 381 4 298 83 6 581 6 702 -121 

Fritidsgårdar 2 039 1 927 112 3 062 2 974 88 

Musikskola 3 140 2 942 198 4 722 4 354 368 

Vaktmästarorganisatio
n 

2 180 1 935 245 3 279 2 930 349 

Resultat 28 481 27 242 1 239 42 772 41 520 1 252 

Kommentarer till senaste budgetuppföljningen 

Kultur och Fritids prognostiserar ett överskott med ca 1200 tkr i förhållande till rambudget för 2022. Prognosen 

bygger i till stor del på vakanta tjänster, längre sjukskrivningar som inte hunnit ersättas direkt, samt ersättningar för 

lönebidrag och sjuklöner. 

Bibliotek, Fritidsgårdar samt Stöd till föreningar visar mindre variationer i förhållande till rambudget. 

Vaktmästarorganisationens prognos är ca 350 tkr bättre än budget 2022. Detta beror på betydligt lägre kostnader för 

förbrukningsmaterial och övriga kostnader än vad som är budgeterat för år 2022. 
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Uppföljning personalkostnader 

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

Kostnad 
arbetskraft 
2021 

22 71
6 

23 28
7 

22 51
6 

22 88
4 

23 44
7 

25 91
4 

23 55
2 

23 70
5 

23 87
8 

23 54
5 

23 54
4 

23 66
6 

Kostnad 
arbetskraft 
2022 

23 48
7 

23 32
6 

23 27
7 

24 14
1 

23 99
9 

26 54
0 

24 67
0 

23 90
7 

    

varav 
kostnad för 
sjuklön 2021 

245 227 209 289 211 116 118 93 39 296 294 234 

varav 
kostnad för 
sjuklön 2022 

293 529 569 647 217 225 152 74     

Barn- och utbildningsförvaltningen haft betydligt högre kostnader för sjuklön under februari, mars och april. Dessa 

har varit mer än dubbelt så höga som föregående år. Förvaltningen har fått kompensation för dessa högre 

sjuklönekostnader. 

Antal inskrivna barn i förskolan 

  Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Genomsnitt 

Antal 
inskrivna 
barn 
förskola 

545 562 567 566 568 568 568 437     548 

Antal 
inskrivna 
barn 
pedagogisk 
omsorg 

23 24 24 24 24 24 24 21     24 

Antal elever  i grundskolan 

  Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Genomsnitt 

Hasslarödsskolan 
F-9 

535 535 532 531 532 532 529 543     534 

Klockarskogsskolan 
F-3 

116 116 114 114 115 115 100 100     111 

Parkskolan F-9 367 369 369 369 367 367 377 378     370 

Killebergsskolan F-
6 

107 107 107 107 107 107 106 107     107 

Visslan 6-9 7 11 11 10 11 11 8 8     10 

Örkenedskolan F-9 282 285 285 287 288 288 287 288     286 

Total 1414 1423 1418 1418 1420 1420 1407 1424     1418 

Antal elever i förskoleklass 

  Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Genomsnitt 

Hasslarödsskolan 
F-9 

20 20 20 20 20 20 22 22     21 

Klockarskogsskolan 
F-3 

27 27 27 28 28 27 26 26     27 

Parkskolan F-9 45 45 45 45 45 45 43 43     45 

Killebergsskolan F-
6 

17 17 17 17 17 17 16 17     17 

Örkenedskolan F-9 34 34 34 34 34 34 31 31     33 
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  Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Genomsnitt 

Total 143 143 143 144 144 143 138 139     142 

Antal elever på fritidshem 

  Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Genomsnitt 

Hasslarödsskolan 
F-9 

110 108 108 102 100 100 100 113     105 

Klockarskogsskolan 
F-3 

92 91 88 91 91 91 91 87     90 

Parkskolan F-9 93 94 90 88 87 87 87 105     91 

Killebergsskolan F-
6 

43 44 45 46 46 46 46 52     46 

Örkenedskolan F-9 93 92 95 95 93 93 93 98     94 

Total 431 429 426 422 417 417 417 455     427 

Antal elever i gymnasieskolan 

  Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Genomsnitt 

Ekbackeskolan 320 320 320 323 323 323 317 317     320 

Introduktionsprogrammet 
(IM) 

60 62 63 55 55 55 101 101     69 

Yrkesskolan 41 42 42 42 42 42 38 38     41 

Total 421 424 425 420 420 420 456 456     430 

Barn i fristående verksamhet och annan kommun 

  Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Genomsnitt 

Antal barn i 
fristående 
förskola 

69 69 69 69 69 69 67 70     69 

Antal barn i 
förskolan 
annan 
kommun 

14 13 14 13 14 14 11 15     14 

Antal barn 
enskild 
pedagogisk 
omsorg 

6 6 6 6 6 6 6 6     6 

Antal barn 
pedagogisk 
omsorg i 
annan 
kommun 

0 0 0 0 0 0 0 0     0 

Total 89 88 89 88 89 89 84 91     88 

Elever i fristående skolor och annan kommun 

  Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Genomsnitt 

Elever 
fristående 
grundskola 

25 25 25 25 26 26 24 25     25 

Elever i 
grundskola i 
annan 
kommun 

40 40 40 46 47 47 50 50     45 

Elever i 
fristående 

45 45 44 45 45 45 50 50     46 

I I I I I I I I I I I I I 



 

Delårsbokslut 2022, nämnder 42(58) 

  Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Genomsnitt 

gymnasieskola 

Elever i 
gymnasieskola 
i annan 
kommun 

194 194 194 193 190 190 184 185     191 

Elever i 
fristående 
förskoleklass 

1 1 1 1 1 1 0 0     1 

Elever i 
förskoleklass 
annan 
kommun 

3 3 3 3 3 3 5 5     4 

Total 308 308 307 313 312 312 313 315     311 

              

Elever i 
fristående 
fritidshem 

49 49 49 49 50 50 50 60     51 

Elever 
fritidshem i 
annan 
kommun 

20 18 15 17 17 17 17 19     18 

Total 69 67 64 66 67 67 67 79     68 

Tidplan för nämndens behandling 

Delårsbokslutet behandlas på BUN:s nämndsmöte 2022-09-20. 

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, grsk 0 101 150 -150  

1602 Inventarier Örkeneds skola 2 000 0 0 2 000  

1604 Inventarier, ny fsk Lönsboda 0 19 19 -19 2022 

1605 Vht-system skola förskola 785 324 785 0 2022 

1681 Inventarier förskola Visseltofta 200 0 200 0 2022 

1682 Inventarier matsal Örkened 400 0 0 400  

1689 Digitala hjälpmedel BoU 230 291 291 -61 2022 

1690 Utbyte inventarier BoU 600 228 600 0 2 022 

1691 Inventarier 7-9 skola Osby tätort 3 000 0 0 3 000  

1692 Inventarier fsk och grsk Killeberg 2 000 0 0 2 000  

1693 Inventarier förskola      3 och 4 1 600 0 0 1 600  

1694 Inventarier Uteförskola 65 52 65 0 2 022 

1695 Inventarier F-6 skolor Osby tätort 500 0 0 500  

1699 Inventarier fritid 200 0 200 0 2022 

1800 Invent 7-9 Park utökn 200 166 200 0 2 022 

1801 Ljudanläggning ishallen 30 22 30 0 2 022 

1802 Barnpool Osby simhall 415 0 415 0 2 022 

1804 Ut lån automat bibl Lba 90 0 90 0 2022 

1805 Ljusanläggn Musikskolan 100 120 120 -20 2022 

1806 Mixerbord Musikskolan 50 0 0 50 2022 
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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) 

1807 Bokhyllor m hjul 100 0 100 0 2022 

1808 Verksamhetsutr simhallarna 60 22 60 0 2022 

1809 Avgräns linor ink linvagn 80 88 88 -8 2022 

1810 Lift ishallen (byte lysrör mm) 315 0 315 0 2022 

 Totalt 13 020 1 433 3 728 9 292  

Kommentarer till budgetavvikelser 

Barn- och utbildningsnämnden redovisar en prognos, inom investeringsramen, med ett överskott på 9,3 mkr. De 

poster som ingår i detta avser inventarier till grundskolor och förskolor som på grund av förseningar ej kommer att 

byggas eller färdigställas under året 2022. Därför kan anslagen för inventarier inte förbrukas. 

Inom de övriga investeringsprojekten räknar man med att förbruka de tilldelade medlen. 

FRAMTIDEN 

Systematiskt kvalitetsarbete: Pandemins effekter för barn- och elevers måluppfyllelse samt för uppföljning av de 

av nämnden satta målen för samtliga verksamheter, kommer att hamna i fokus även framöver. Det systematiska 

kvalitetsarbetet med analyser och insatser kommer att få en avgörande roll i framtida prioriteringar såväl 

pedagogiskt som ekonomiskt. 

Lässatsning: Vikten av att kunna läsa, skriva och förstå texter är en av de största framgångsfaktorerna för att lyckas 

i skolan. Under de kommande åren kommer stor vikt att läggas på språket och läsningen och vara en röd tråd från 

förskola till gymnasie. 

Genomlysning av särskolan: En genomlysning av särskolans verksamheter kommer att genomföras för att få en 

likvärdighet kring "Vad är särskola i Osby kommun". 

Kompetensfortbildning: Genom ekonomiskt tillskott från omställningsfonden kommer Barn och 

utbildningsförvaltningen  att genomföra utbildning för alla resurspersoner som arbetar med barn/elever i behov av 

särskilt stöd. Insatsen gäller alla skolformer under hösten 2022 och våren 2023. Utbildningen kommer att 

genomföras av Furuboda och kommer ha ett särskilt fokus på barn och elever med NPF. (Neuropsykiatriska 

funktionsvariation) 

Samverkan: Vi ser ett allt mer ökande behov av att arbeta med allas psykiska och fysiska mående. Vikten av 

rörelse, närvarande vuxna, utbildning, olika former av inlärningsmetoder och aktiviteter kommer att vara en viktig 

del i allas välmående. För att klara de utmaningar alla verksamheter står inför kring ovanstående måste vi samverka 

och samarbeta för att klara framtida utmaningar. Arbetet med Osbymodellen som en övergripande samverkans 

modell med "en väg in" till våra förvaltningar och efterfrågat stöd, kommer att intensifieras. 

Socioekonomisk fördelning: Vid huvudmannatillsynen som genomfördes av Skolinspektionen hösten 2021 

framkom frågor kring hur huvudmannen socioekonomiskt fördelar sina resurser. Under våren 2022 har ett arbete 

påbörjats med att kartlägga hur  en socioekonomisk fördelning av delar av statsbidragen skulle kunna effektueras. 

Arbetet kommer att bygga på bland annat statistik från Statistiska Centralbyrån. 

Barnkonventionen;  Inför genomförandet av Barnkonventionen som lag har alla genomgått en utbildning om 

Barnkonventionen (2020). Barnkonventionen är en naturlig grund i Barn - och utbildningsorganisationen. Vi 

behöver dock ta fram en tydligare rutin för hur vi följer upp och arbetar med Barnkonventionen. 

Förskolan 

• Lärmiljöerna inomhus och utomhus ska skapa förutsättningar för barn att utveckla kompetenser och 

förmågor, så som ett aktivt medborgarskap kräver, nu och i framtiden. 

• Tillgänglighetsmodellens implementering kommer att fortsätta under 2022 så att en likvärdighet råder på 

alla förskolor. De arbetet kommer den blivande specialpedagogen vara en viktig del i.  

• SKUA - arbetet fortsätter med särskild fokus på bokcirkel kring boken Mångfaldens förskola, vilket är ett 

arbete som ska pågå i tre år. 
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Grundskola 

• SKUA-utvecklarna ska arbeta mer med enheternas olika behov och nuläge där bland annat Bygga svenska 

ska vara ett av områdena. 

• Skolutveckling ska fortsätta det påbörjade arbetet och de uppsatta målen på de olika enheterna. Det ska 

synas i måluppfyllelsen och ökat meritvärde då elever gagnas av lärares tydlighet klassrumsstrukturer och 

lektionsstrukturer..  

• Läsning och läsförståelse kommer att vara ett tydligt prioriterat område,  bland annat genom arbetet med 

Bygga svenska. 

• Digitaliseringen tillsammans med SKUA-utvecklarna fortsätter med att utveckla arbetsredskapen för 

digitala verktyg och språkutvecklande undervisning. 

• Problematisk skolfrånvaron, som även var en av punkterna i Skolinspektionens huvudmannatillsyn 

hösten 2022, är ett av analysområdena för att öka meritvärdet och elevers måluppfyllelse. Vårdnadshavare, 

mentorer och övriga medarbetare blir viktiga samarbetspartners för att komma åt orsaken till frånvaron i ett 

tidigare skede.  

Gymnasiet 

• SKUA med ämnesintegrering och samplanering 

• Digitaliseringsplan 

• SKA-arbete med elevers lärande utifrån ”Den utforskande spiralen” 

• Trygghetsarbete för eleverna, både förebyggande och uppföljande arbete 

• Samverkan med aktörer och företag, för praktik och fortsatt sysselsättning efter utbildning. 

Kultur och fritid 

• Arbetet med att utveckla brukarundersökningen av kof verksamheter kommer att fortsätta för att fånga in 

även de som inte kommer till våra verksamheter. 

• Fortsätta att arbeta relationskapande med alla målgrupper vid de olika verksamheterna i KoF.  

• Fortsätta att utveckla mötesplatserna, fysiska och digitala, efter målgruppernas behov och verksamheternas 

uppdrag.  
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Hälsa och omsorgsnämnden 

PERIODENS VIKTIGASTE HÄNDELSER 

• Nytt tillfälligt äldreboende öppnat 

• Nytt verksamhetssystem 

• Projektering av nya LSS-bostäder 

• Demenscentrum på Lindhem 

MÅLUPPFYLLELSE 

Attraktiv och hållbar boendekommun 

Alla verksamheter ska systematiskt arbeta för minskad miljöpåverkan och ökad hållbarhet 

 

Analys av resultatet 

Utbytet av bilar är för tillfället pausat då ny upphandling ska göras och det i dagsläget inte finns någon sådan att 

avropa bilar från. Därutöver är det fortsatt problem med strömförsörjningen vilket gör att antalet eldrivna fordon i 

dagsläget inte kan öka nämnvärt. En lösning på detta förväntas dock inom kort. 

Slutsatser 

Vi kommer sannolikt att ha möjlighet att förbättra resultatet på denna punkt under 2023, då strömförsörjningen till 

Osby kommer att förbättras avsevärt. Detta förutsätter dock en utbyggnad avseende laddpunkter för elbilar. 

  Indikatorer Mål Utfall Kommentar 

 
Andel fossilfria fordon. Minst 66% 51% Förvaltningen fortsätter att 

minska fossilutsläpp genom 
att byta ut fordon till elbilar. 
Något färre kommer att 
kunna bytas ut under 2022 
på grund av Osby kommuns 
strömförsörjning. 

 
Andel miljöprofiler. 100% 100% Varje verksamhet ska ha en 

möiljöprofil som revideras 
årligen 

Utveckling och tillväxt. 

Den enskildes arbetsförmåga ska öka för att uppnå egen försörjning och bidra till framtida 

kompetensförsörjning. 

 

Analys av resultatet 

Under våren har det inte genomförts någon utbildning på Komvux i Osby pga ändrad läroplan som gjorde att 

utbildningen pausades.. De kommer först att sluta sina kurser inför nästa sommar. Endast 4 elever från 

gymnasiedelen gick ut programmet och de var från andra orter och har anställts på sin hemort. Detta har gjort det 

omöjligt att uppnå målet. 

Slutsatser 

Vård och omsorgsutbildningen är en förutsättning för att verksamheten ska kunna utbilda och rekrytera kompetent 

personal. Under året har ansökningar till utbildningen varit fler än platserna som kan erbjudas. Lösning försöker 

göras utifrån individuella behov hos personerna som arbetar i verksamheten. 

  Indikatorer Mål Utfall Kommentar 

 
Andel anställda med mindre 
än 5 sjukdagar. 

Minst 50%  Med tanke på rådande 
covid-situation och att 
personal uppmanas att vara 

■ 

• 
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  Indikatorer Mål Utfall Kommentar 

hemma vid 
förkylningssymtom anser vi 
att resultatet skulle vara 
missvisande. 

 
Andel som går en vård- och 
omsorgsutbildning i Osby 
som får anställning i Osby 
kommun efter avslutad 
utbildning. 

Minst 72 % 0 % Under våren har ingen gått 
ut utbildning på komvux i 
Osby. De kommer först att 
sluta sina kurser inför nästa 
sommar. Endast 4 elever 
från gymnasiedelen gick ut 
programmet och de var från 
andra orter och har anställts 
på sin hemort. 

Kommunikation och digitalisering leder till förbättrad kvalitet, ökad trygghet och bidrar 

till ett starkare varumärke för Hälsa- och omsorgsnämnden hos medborgare och 

näringsliv. 

Analys av resultatet 

Resultatet är positivt och vårt arbete att försöka marknadsföra Hälsa och omsorg positivt har gett resultat. Likaså har 

ambitionen att digitalisera mera gett utslag. 

Slutsatser 

En handlingsplan för det digitala arbetet har tagits fram under våren. Detta skapar en tydlighet för verksamheterna 

och deras prioriteringar kring arbetet. Verksamheterna arbetar aktivt med att målet ska att vara uppfyllt vid 

bokslutet. 

  

  Indikatorer Mål Utfall Kommentar 

 
Antal e-tjänster och digitala 
lösningar. 

Minst 22 24 Under våren har ordinärt 
boende infört förbättrat 
nyckelsystem till 
nyckelgömmor. Alla säbo 
har infört nya digitala lås på 
medicinskåp. E-fax har 
införts på Rönnebacken, 
HSV, handläggare och 
Solhem. Larm på Bergfast 
har utökat sina funktioner. 
LSS har startat att signera 
läkemedel digitalt. 

 
Antal positiva och 
informativa inlägg som 
publiceras om Hälsa och 
omsorg i massmedia. 

Minst 25 22 Flera positiva inlägg har 
publicerats på olika forum. 
Bland annat har 
specialistundersköterska 
presenterat sig i p4 radio 
Kristianstad, flera inlägg har 
handlat om aktiviteter för 
äldre och LSS. 
Verksamheterna har 
presenterat sig på årets 
Hälsoriksdag. 

Trygghet hela livet 

Behovet av insatser ska minska och leda till ett självständigt liv med en meningsfull vardag. 

 

Analys av resultatet 

När det gäller inskrivningen i Trygg hemgång har förvaltningen lyckats väl med sitt arbete. 

Andelen äldre som klarar sig helt utan hjälp har gått ner något sen tidigare mätningar. Orsaken till detta kan v i 

dagsläget inte fastställa. 

Slutsatser 

■ 

• 
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Förvaltningen kommer att fortsätta och intensifiera sitt förebyggande arbete för att om möjligt öka den andel äldre 

som klarar sig utan hjälp. 

  Indikatorer Mål Utfall Kommentar 

 
Andel av alla som efter 
sjukhusvistelse har 
förändrade eller nya SoL-
insatser, och som skrivs in i 
Trygg Hemgång. 

Minst 65% 100 %  

 
Andel äldre (80+) som bor 
kvar i ordinärt boende utan 
beviljade insatser. 

Minst 70% 63 % Avser planerade insatser. 

 
Andel med hemtjänst som i 
helhetsbedömning av 
hemtjänst är mycket eller 
ganska nöjda. 

Minst 95%  Rapporteras vid årsbokslut 

 
Andel på SÄBO som svarar 
positivt på bemötande, 
förtroende och trygghet. 

Minst 90%  Rapporteras vid årsbokslut 

 
Andel brukare med insats 
servicebostad, daglig 
verksamhet, personlig 
assistans som är nöjda med 
självbestämmande och 
integritet. 

Minst 90%  Rapporteras vid årsbokslut. 

DRIFTREDOVISNING 

 

Belopp i tkr 
Budget 
perioden 

Utfall 
perioden 

Avvikelse 
period 

Budget 
helår 

Prognos 
helår 

Avvikelse 
helår 

Verksamhet       

Nämnd, KPR, RFFH 526 471 55 789 741 48 

Gemensamma 
verksamheter -2 575 -7 780 5 205 -4 129 -11 341 7 212 

Äldreomsorg 136 992 138 232 -1 240 203 289 206 145 -2 856 

Personer med 
funktionsvariation 31 808 37 577 -5 769 47 605 54 292 -6 687 

Boendestöd/psykiatri 5 137 5 998 -861 8 490 9 639 -1 149 

Resultat 171 888 174 498 -2 610 256 044 259 476 -3 432 

 

Övergripande kommentarer 

Förvaltningen ser främst tre områden där det råder osäkerhet. Dessa är personalkostnader, statsbidrag samt LSS-

verksamheten. Prognosen i maj var lagd utifrån att pandemin och de inledande problemen med personalsystemet 

inte skulle komma att fortsätta under året. Tyvärr har både problemen med personalsystemet, brist på personal och 

covidutbrott fortsatt under sommaren. 

Personalkostnaderna på en förhållandevis hög nivå i förhållande till budget. Det finns fortfarande införandeproblem 

med personalsystemet och felaktiga registreringar och utbetalningar i lönesystemet påverkar  beloppen i 

redovisningen. Hur de olika kostnaderna för personalen ligger till i förhållande till budget och jämfört med fjolåret 

finns redovisat i tabellen under stycke 1.1.6. Hur mycket av dessa högre kostnader som är relaterade till pandemin 

och införande av ett nytt personalsystem är svårt att bedöma. Bokförda kostnader hittills i år är 1 805 tkr för 

samtliga kostnader och 732 tkr i personalkostnader för pandemin. Troligtvis så kan det antas att det är mer kostnader 

som är hänförliga till dessa två orsaker än de bokförda. Det höga kostnaderna för övertid och fyllnadstid under 2021 

har fortsatt under 2022 relaterat till pandemi, brist på personal och haltande bemanningssystem. De höga 

personalkostnaderna är delvis också hänförliga till statsbidrag, se nästa stycke. 

 

• 

-
-
-
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Förvaltningen har sökt  cirka 23 mkr i statsbidrag under året, hittills har det utbetalats ungefär 22 mkr. Vissa av 

statsbidragen är av mer generell art medan andra bara får användas till specificerade uppgifter. Av dessa är det i 

några fall kommunen själv som beskriver vad som behöver göras och sen gör Socialstyrelsen en bedömning vilka 

kommuner som ska få pengar och hur mycket.  Totalt finns det identifierade personalkostnader på helår i 

verksamheten inom äldreomsorgen och LSS på cirka 3 mkr kopplade till statsbidrag. Detta är ett antal personer som 

studerar på deltid (oftast ungefär halvtid) till undersköterska, specialistundersköterska, sjuksköterska eller 

specialistsjuksköterska. Flertalet av statsbidragen ska redovisas i slutet av detta året eller början av nästa år vilket 

gör att förvaltningen inte kommer att veta förrän en bit in i 2023 om man är återbetalningsskyldig eller ej. Dock tror 

förvaltningen på en generös inställning av Socialstyrelsen. Ytterligare ett statsbidrag av prestationskaraktär kommer 

att sökas med förväntad utbetalning i november. Det är oklart hur mycket pengar det kan innebära för Osby 

kommun. 

Inom LSS finns en osäkerhet gällande en ansökan om personlig assistent ärende som Försäkringskassan avslagit 

men där ny ansökan har lämnats in. Under senhösten kommer en brukare med personlig assistans att flytta in på ett 

av kommunens boenden vilket gör att förvaltningen inte längre kommer att få någon ersättning från 

Försäkringskassan men kommunen får inte heller någon kostnad för de 20 första timmarna. Personalkostnader för 

aktuell grupp minskar också men en del kommer att användas för att täcka mellanskillnaden mellan jour- och vaken 

natt på det boendet dit brukaren flyttar. 

Dessutom står det mer och mer klart att de nya boendena inom LSS kommer att medföra viss omflyttning av 

brukare. Då omsorgen ser olika ut för de olika brukarna så vet förvaltningen inte ännu hur mycket personal som det 

går åt på de olika boendena och hur ekonomiskt effektivt det kommer att bli. Arbete med rekryteringar till de nya 

boenden är i slutskede. 

Det finns i budgeten vissa felaktigheter i fördelningen till olika verksamheter medan totalbeloppet stämmer. Då det 

är svårt att reda ut vad som hänt får dessa felaktigheter bestå. 

Kommentarer till helårsavvikelser 

Nämnd, ledning och administration 

Prognosen för nämnden pekar mot ett underskott på strax över 3 400 tkr. Till detta kommer sannolikt att komma 

ytterligare cirka 1 000 tkr, som i dag ligger ofördelat hos bemanningen. Totalt räknar vi därför i denna uppföljning 

med ett resultat runt 4 500 tkr i underskott. 

Prognosen för gemensamma kostnader är ett överskott med strax över 7 200 tkr relaterat till ökade statsbidrag. 

Merparten av dessa kommer sannolikt att kunna användas, medan en mindre del kommer att behöva betalas tillbaks 

under början av 2023. I prognosen har denna återbetalning räknats in. 

Kostnader relaterade till överskott gällande statsbidrag finns på andra håll i förvaltningens verksamheter. 

Äldreomsorg 

Prognos för sjuksköterskor ligger i nuläget bra. Trots att förvaltningen har tre sjuksköterskor som läser till 

specialister på 40%. Hittills i år har organisationen i vissa fall vid sjukdom inte kunnat ersätta med vikarie vilket 

gjort att bemanningen dragits ner. Till viss del ersätts sjuksköterska med undersköterska vilket gynnar ekonomin. 

Det har under året hittills på grund av pandemin varit hög belastning i organisationen. Framåt är förutsättningen att 

fler pass ska täckas med sjuksköterska för att organisationen ska orka hålla god kvalitet. Hittills i år har 

sjuksköterskeorganisationen kostat drygt 0,5 mkr för övertids- och fyllnadstid. 

Uppsökande verksamhet går något plus i sin prognos. Under vissa dagar har personer i uppsökande fått ersätta i 

ordinarie verksamhet. 

På vård- och omsorgsboende ligger prognosen i nuläget över budget. Underskottet beror på pandemin och extra 

personal som sätts in för att minska smittspridning. Vi ser även ökade kostnader på grund av nytt 

bemanningssystem. Under våren och sommaren har det varit svårt att rekrytera vikarier. Flera har avslutat sina 

vikariat och nya personer har fått rekryteras. Även detta medför extra kostnader för bredvidgång. Vi ser även att 

ordinarie på flera platser fått arbeta övertid för att kompensera för missar i bemanningssystemet och avhopp från 

vikarier. På flera boende har även belastningen varit hög på grund av komplexa vårdtagarärenden. I dessa fall har 

extrapersonal satts in i kortare perioder. Det finns en osäkerhet i prognos för resten av året. Förhoppningen är att fall 

av covid ska minska och att personalkostnader framåt ska ligga på förväntad prognos. 
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Nattpersonalen prognos är även den påverkad av covidkostnader. Extra personal har satts in för att minska 

smittspridning. Även nattetid har belastningen varit hög på grund av komplexa vårdtagarärenden. Extrapersonal har 

satts in i perioder för att arbetsmiljön ska vara hållbar för personal som annars inte kan skapa lugn på enheterna. 

Inom ordinärt boende prognostiseras underskott på personalsidan. Även i detta fall kan en del av underskottet 

förklaras med kostnader relaterat till covid och en del kan härledas till svårigheterna med det nya 

bemanningssystemet. Antalet utförda timmar är något högre än budgeterat. Vid maj månads prognos informerade 

förvaltningen om  antalet ärenden inom hemtjänstgrupper D och E minskat. Personalresurserna har därför kunnat 

minskas och dessa grupper redovisar en förbättring med ca 450 tkr. Även i Lönsboda har en del ärenden avslutats 

under sommaren vilket har lett att prognosen för personalkostnader minskades med ca 200 tkr. Detta visar att 

enhetschefer och planerare arbetar aktivt med att minska kostnader. En förutsättning att kunna göra det är att det 

uppstår frånvaro / vakanser som man inte ersätter. Detta är dock inte alltid möjligt och då har resurserna används på 

andra ställen; t.ex. Bergfast i Lönsboda. 

Inom hemtjänsten har vi också haft 5 undersköterskor som har studerat till specialister och 50 % av deras lön 

bekostas av statsbidrag men kostnaderna redovisas i hemtjänsten (ca 1 400 tkr). 

Enheten för funktionsnedsatta 

Som skrevs inledningsvis finns det största underskottet och största osäkerhet kring prognosen inom personlig 

assistans. Förvaltningen har två stora ärenden som redan verkställs utifrån beslut som kommunens handläggare har 

fattat. Beslut från Försäkringskassan i ett ärende är fattat och gäller från september 2021. Inga utbetalningar har 

kommit in än men vi räknar i vår prognos att de ska betalas ut av Försäkringskassan eftersom Försäkringskassan har 

fattat sitt beslut. När det gäller det andra ärendet är osäkerheten stor kring om något beslut ska fattas av 

Försäkringskassan under detta år och ev. inkomsterna är inte inräknade i vår prognos. Under första 3 månaderna har 

vi haft ett ärende med personlig assistans där kommunen har haft alla kostnader. 

Efter att prognosen är lagt har Individutskottet fattat beslut om fortsatt extern placering som är gjord enligt LSS 9:9.  

Prognosen är lagd utifrån att brukaren skulle tas hem innan sista oktober. Detta innebär att prognosen för externa 

placeringar försämras med ca 330 tkr. 

Barnkorttid och tillsynsverksamhet visar också underskott med ca 1,5 mkr. Antalet barn har ökat med 5 st under 

perioden januari-augusti 2022. Antalet insatser (ett barn kan ha både korttidsvistelse, korttidsvistelse under lov och 

tillsyn) har ökat från 20 till 31 under samma perioden. Detta har också lett till att planeringen av vistelse blir 

försvårad. För att kunna effektivisera verksamhet och skapa förutsättningar för lättare planering har förvaltningen 

infört fasta tider för vistelse. Inkomster i form av försäljning av platser till andra kommuner har också minskat. Vi 

har budgeterat lite drygt  1 mkr men prognosticerad inkomst ligger på 230 tkr. Anledningen är att den kommun som 

köpt platser verkställer en del av dygn själv numera. Ett av barnen har fyllt 18 under året och flyttat upp till 

vuxenkorttid; där ser vi ökade inkomster och budgetprognos ligger på ca 240 tkr plus. 

Sjukfrånvarokostnader är betydligt högre än under 2021; bara på Väktaren är sjukkostnaderna t.o.m augusti 100 tkr 

högre än under hela 2021. Vi har haft två stora covid-utbrott inom verksamheterna under våren/sommaren. 

Socialpsykiatri 

Placeringar inom socialpsykiatrin prognostiseras gå över budgeten med ca 1,5 mkr. Det innebär att prognosen är i 

stort sett oförändrat sedan senaste uppföljningen. Som vi informerade nämnden har en av våra placeringar avslutats; 

klienten vi hade placerat har flyttat till Malmö. Dock har vi i slutet av semesterperioden (4 augusti resp. 15 augusti) 

placerat två klienter. I det ena fallet handlade det om placering efter suicidförsök. I det andra fallet handlade det om 

placering efter sjukhusvistelse där återgång till hemmet alternativt till korttidsboende inte bedömdes som möjligt. Vi 

ser för övrigt små möjligheter att ytterligare placeringar kan avslutas under 2022 så i vår prognos räknar vi att alla 

befintliga placeringar sträcker sig året ut. Boendestöd gör något bättre prognos så underskottet för socialpsykiatrin 

landar på ca 1,15 mkr. 

Förslag på åtgärder till avvikelser 

• Om vakanser uppstår alltid överväga att vakanshålla dessa året ut 

• Effektivisera bemanningsprocessen 

• Pausa vissa verksamheter 
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Nyckeltal 

Uppföljning personalkostnader 

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

Kostnad 
arbetskraft 
2021 

18 70
5 

19 98
1 

17 49
3 

17 63
8 

18 58
5 

19 16
4 

19 58
5 

22 04
9 

20 42
8 

18 19
5 

18 58
6 

18 74
5 

Kostnad 
arbetskraft 
2022 

19 59
4 

20 19
2 

18 61
2 

17 35
5 

24 52
4 

20 34
2 

22 30
7 

23 22
2 

    

varav 
kostnad för 
sjuklön 2021 

263 415 256 233 182 216 253 296 240 380 293 254 

varav 
kostnad för 
sjuklön 2022 

395 564 475 737 401 356 248 388     

Kostnad för sjuklön är exklusive personalomkostnad. 

Lönekostnaden i april och maj är inte exakt då vissa löner, framför allt timlöner, blivit felbokförda. 

I tabellen nedan med jämförelse 2021 och 2022 ligger den genomsnittliga ökningen på 8,7 % 

Personalkostnadsökning 

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

Lönekostnad
sökning i 
procent 

6,7 1,1 6,1 -1,6 32 6,1 13,9 5,3     

Särskilt boende 

  jan feb 
mar
s 

april maj juni juli aug sep okt nov dec Snitt/månad 

Antal aktuella 
2022 

153 153 161 164 160 165 165 161     160,3 

Antal aktuella 
2021 

147 147 147 147 138 146 146 146 147 147 145 146 145,8 

Lediga rum 2022 0 0 4 1 5 0 0 4     1,8 

Lediga rum 2021 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0,3 

Väntelista 2022 24 20 16 10 11 15 17 14     15,9 

Väntelista 2021 16 18 19 18 20 18 16 22 17 17 19 23 18,6 

varav i ordinärt 
boende 

14 12 12 7 11 11 11 9     10,9 

varav i 
korttidsboende 

10 8 4 3 0 4 6 5     5 

Betalningsansva
r 2022 

0 0 0 0 0 0 0 0      

Betalningsansva
r 2021 

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

Antal på korttid 15 16 12 14 7 13 17 10     13 

 

  

I I I I I I I I I I I I I 
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Hemtjänst antal timmar 

  jan feb 
mar
s 

april maj juni juli aug sep okt nov dec Snitt/månad 

Budgeterat 2022 
6 75

8 
6 10

4 
6 75

8 
6 54

0 
6 75

8 
6 54

0 
6 75

8 
6 75

8 
6 54

0 
6 75

8 
6 54

0 
6 75

8 
6 631 

Utfört 2022 
6 83

2 
6 25

2 
7 13

4 
6 85

5 
6 81

9 
6 56

2 
6 69

0 
6 41

1 
    6 694 

Differens 2022 74 148 376 315 61 22 -68 -347 
-6 

540 
-6 

758 
-6 

540 
-6 

758 
228 

Budgeterat 2021 
7 06

7 
6 65

5 
7 06

7 
6 83

9 
7 06

7 
6 83

9 
7 06

7 
7 06

7 
6 83

9 
7 06

7 
6 83

9 
7 06

7 
6 957 

Utfört 2021 
7 07

4 
6 65

5 
7 31

4 
6 63

9 
7 00

1 
7 18

0 
6 92

6 
6 87

3 
6 99

7 
7 13

2 
6 77

2 
6 98

7 
6 963 

Differens 2021 7 0 247 -200 -66 341 -141 -194 158 65 -67 -80 6 

  

  

LSS och LASS 

Personlig 
assistans 

jan feb 
mar
s 

april maj juni juli aug sep okt nov dec Snitt/månad 

Antal 2022 19 19 19 19 18 18 18 18     18,5 

Varav LSS 6 6 6 6 5 5 5 5     5,5 

Antal 2021 18 18 18 17 17 17 17 18 19 19   17,8 

Varav LSS 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6   5,6 

Utförda timmar 
2022 

1 39
9 

1 24
5 

1 98
0 

1 91
9 

1 99
0 

1 32
3 

1 50
0 

     1 622,3 

Utförda timmar 
2021 

1 46
0 

1 31
8 

1 42
0 

1 40
8 

1 41
7 

1 39
6 

1 58
1 

1 39
6 

1 30
9 

1 36
4 

1 34
7 

1 46
4 

1 406,7 

Boende              

Antal 2022 32 32 32 32 32 32 32 32     32 

Antal 2021 32 32 32 32 32 32 33 33 33 32 32 32 32,3 

Varav i annan 
kommun 

1 1 1 1 1 1 1 1     1 

Daglig 
verksamhet 

             

Antal 2022 69 69 69 70 71 71 71 72     70,3 

Antal 2021 65 66 66 66 66 66 66 67 67 69 69 69 66,8 

Delegationsbeslut  äldreomsorg 

Äldreomsorg 
2022 

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 53 0 0 57 0 0       110 0 0 

Hemtjänst pers 
omv 

56 0 1 56 1 0       112 1 1 

Matdistribution 28 0 1 37 1 0       65 1 1 

Trygghetslarm 38 0 0 40 0 0       78 0 0 

Avlösning i 
hemmet 

6 0 0 6 0 0       12 0 0 

Trygg hemgång 23 0 0 29 0 0       52 0 0 
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Äldreomsorg 
2022 

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 

V o 
omsorgsboende 

17 1 4 20 2 0       37 3 4 

Beslut 4 kap 1 
&SoL 

0 0 0 0 0 0       0 0 0 

Korttidsvistelse 
SoL 

23 0 0 36 0 0       59 0 0 

Plats i 
dagverksamhet 

3 0 0 7 0 0       10 0 0 

Kontaktperson 1 0 0 1 0 0       2 0 0 

Summa 248 1 6 289 4 0       537 5 6 

Delegationsbeslut LSS 

LSS 2022 
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 1 1 0 0     1 1 

Ledsagarservice 4 0 6 1     10 1 

Kontaktperson 3 0 1 0     4 0 

Avlösarservice i 
hemmet 0 0 0 0     0 0 

Korttidsvistelse 
utanför hemmet 0 0 4 0     4 0 

Korttidstillsyn 
skolungdom 
över 12 år 2 2 1 0     3 2 

Boende med 
särskild service 
barn o ungdom 0 0 0 0     0 0 

Boende med 
särskild service 
eller anpassad 
bostad för vuxna 1 1 0 0     1 1 

Beslut om 
boende utanför 
kommunen med 
säskild servíce 
för vuxna 0 0 0 0     0 0 

Daglig 
verksamhet 
inom kommunen 2 0 8 0     10 0 

Summa 13 4 20 1     33 5 

Placeringsdygn och kostnad psykiatriplaceringar 

  jan febr mars april maj juni juli aug sept okt nov dec Snitt 

Dygn 2022 248 224 248 240 248 240 217 260     241 

Dygn 2021 217 196 217 210 217 210 236 248 223 217 210 217 218 

Kostnad 
2022 tkr 689 622 689 667 689 667 601 694     665 

Kostnad 
2021 tkr 556 502 556 538 556 538 611 645 575 556 538 556 561 
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Tidplan för nämndens behandling 

Uppföljningen behandlas på nämndens sammanträde 2022-09-22. 

Kostnadsredovisning 

Belopp i tkr 
Budget helår 
2022 

Utfall t o m 
aktuell månad 
2022 

Utfall t o m 
aktuell månad 
2021 

Förbrukning i 
procent 

Förändring 
mellan år procent 

Intäkter 44 484 35 069 33 800 78,8 3,8 

därav avgifter 9 540 6 393 5 687 67,0 12,4 

därav statsbidrag 20 346 18 884 16 218 92,8 16,4 

därav övrigt 14 598 9 792 11 895 67,1 -17,7 

      

Kostnader 300 529 209 571 218 782 69,7 -4,2 

därav personal 235 946 163 312 153 199 69,2 6,6 

varav timlöner 0 14 754 16 073 #DIVISION/0! -8,2 

varav sjuklöner 2 952 3 563 2 113 120,7 68,6 

varav ob-
ersättning 13 551 10 457 9 788 77,2 6,8 

varav övertid 0 3 165 2 077 #DIVISION/0! 52,4 

varav fyllnadslön 0 1 067 934 #DIVISION/0! 14,2 

därav lokalhyror 28 744 19 221 16 096 66,9 19,4 

därav 
transportkostnader 3 400 2 032 2 109 59,8 -3,7 

därav övrigt 32 439 25 005 26 438 77,1 -5,4 

Läsanvisning 

I tabellen ovan finns en redogörelse för det ekonomiska nuläget och också en jämförelse med fjolåret vid samma 

tidpunkt. Då personalkostnaderna är nämndens största utgiftspost har denna delats upp på några delposter som i 

tabellen ovan är angivna som "varav-poster". Riktpunkten för personalkostnader bör ligga på högst 68 % efter 

augusti månads utgång. 

När det gäller den totala personalkostnaden bör man vid en jämförelse med fjolåret ha klart för sig att det under detta 

år tillkommit verksamheter. Ett äldreboende Solhem och ett assistansärende fanns inte 2021 men ligger med i 

kostnaderna för 2022. 

Vi har också cirka 1 400 tkr i löner som ska finansieras av statsbidragen, som återfinns under 

ledningsorganisationen, då dessa avser tid som ägnas åt utbildning. 

Observera att det rensats bort interna transaktioner för såväl intäkter som kostnader 2021 då förvaltningen på grund 

av tidigare LOV hade sådana. 

Förbrukning i procent 

Ett antal löner ligger fortfarande bokförda på bemanningsenheten och sannolikt kommer någonstans runt 1 000 tkr 

utöver det som redovisats att belasta förvaltningens verksamhet när dessa fördelats. 

Förvaltningen räknar med att få in betydligt mer i statsbidrag än vad som är budgeterat. Avgifter ut mot brukarna 

ligger i nivå med det förväntade på 67 %. 

Kostnaden för övertid och fyllnadstid fortsätter att ligga på en hög nivå medan kostnaden för timanställda ligger på 

en lägre nivå än under fjolåret. Detta stämmer väl med de svårigheter vi upplevt vid rekrytering av vikarier samt de 

problem med felaktiga övertidsutbetalningar vi haft i vårt nya personalsystem. 

Kostnaden för bilar är något lägre än riktpunkten. I dagsläget har förvaltningen bekostat den el som använts till 

bilarna varför denna kostnad kan förväntas bli något lägre än budgeterat. 

Posten för övriga kostnader visar att förbrukningen trots att den ligger över budget varit något lägre än tidigare år. 

Avvikelsen mot budget hänger samman med fortsatta inköp av material kopplat till covid. 
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Förändring mellan 2021 och 2022 

I den sista kolumnen, Förändring mellan år i procent visas den procentuella förändringen i kostnader mellan januari 

- augusti 2021 och januari - augusti 2022. 

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 1 900 25 1 900 0 
2022-12-

31 

1703 Inventarier gruppbostad LSS 250  250 0 
2022-12-

31 

1704 Automatiskt dörrstängare Lindhem 130  130 0 
2022-12-

31 

1705 Låssystem medicinskåp 120  120 0 
2022-12-

31 

1707 Pergola Lindhem 200  0 200  

1711 Inventarier korttid demens 100  100 0 
2022-12-

31 

1792 Verksamhetssystem 630 305 630 0 
2022-12-

31 

1797 Inventarier gruppboende LSS 400 71 400 0 
2022-12-

31 

1798 Inventarier servicebostad LSS 50  50 0 
2022-12-

31 

1940 Automatiska dörrstängare 130  130 0 
2022-12-

31 

1941 Skenor motorer takliftar 300 32 300 0 
2022-12-

31 

1942 Låssystem medicinskåp 120  120 0 
2022-12-

31 

1943 Lindhem trygghet omvandling 250  250 0 
2022-12-

31 

1944 Akutlift Lönsboda 50  50 0 
2022-12-

31 

1945 Utbyte sängar säbo 400  400 0 
2022-12-

31 

1946 Inventarier säbo 200 59 200 0 
2022-12-

31 

1947 IT, digitala verktyg 200  200 0 
2022-12-

31 

1948 Nyckelfri hemtjänst 750  0 750 
2022-12-

31 

1949 Inventarier Solhem 730 646 730 0 
2022-12-

31 

1950 Låssystem ordinärt boende 1 250 1 213 1 213 37  

1951 Planeringssystem hemtjänst 1 200  1 200 0 
2022-12-

31 

 Totalt 9 360 2 351 8 373 987  
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Kommentarer till budgetavvikelser 

I investeringsredovisningen ovan finns även den av fullmäktige beslutade tilläggsbudgeten med. Detta betyder att 

nämnden totalt har blivit beviljat 9 360 tkr. Det finns två projekt kopplade till låssystem hemtjänst (1948 och 1950). 

Av dessa budgetar på 2 mkr kommer 1,2 mkr att behövas. På övriga investeringar finns i dagsläget inga avvikelser. 

Men en noggrann genomgång av samtliga projekt kommer att göras för att se hur mycket de beräknas kosta och när 

de beräknas vara klara. 

FRAMTIDEN 

Framtiden 

Den demografiska utvecklingen med allt fler äldre i kombination med minskad andel arbetsföra är den absolut 

största utmaningen för Hälsa- och omsorgsförvaltningen. Uppgiftsväxling, inkluderande kompetensförsörjning och 

digital utveckling kommer att vara viktiga verktyg för att möta utmaningen. Ett paradigmskifte med tillitsbaserad 

styrning och ledning kommer att behövas i en alltmer komplex och oförutsägbar värld. 

Statens offentliga utredningsförslag om en ny äldreomsorgslag är nu ute på remiss och förväntas träda ikraft 2024. 

Den kan få stor påverkan på hur äldreomsorgen och den kommunala hälso-och sjukvården ska ledas, organiseras 

och utföras. 

Omställningen till nära vård berör och kommer att göra skillnad för alla Sveriges invånare och hjälpa oss att klara 

välfärdens utmaningar. Omställningen innebär att vi samskapar med invånare och flyttar fokus till att arbeta mera 

personcentrerat, sammanhållet, proaktivt och hälsofrämjande. Det innebär också ett utvecklat samskapande med 

framför allt primärvården men också slutenvården. Kommunens insatser förväntas successivt öka i takt med att 

omställningen sker. 

LSS- verksamheterna växer och antalet brukare förväntas öka. Det kommer att ställa höga krav på 

ledningsfunktionerna och den komplexitet som finns för ledarskapet för dessa verksamheter. 

  

Verksamhetsberättelse 

Nämnd ledning 

Nämnden har genomfört fyra(4) sammanträden under våren. Utöver beslut att anta ett antal reviderad riktlinjer har 

nämnden bland annat gjort en uppföljning av förebyggande hembesök, antagit en handlingsplan för välfärdsteknik 

och beslutat att utreda införande av språkkrav vid rekrytering. Nämnden har nogsamt följt utvecklingen av 

väntelistan för särskilt boende och har kunnat konstatera att antalet har sjunkit tillfredsställande sedan öppnandet av 

Solhem i februari. 

Ledningsorganisationen har under det första halvåret förändrats då en del enhetschefer har valt att gå vidare till nya 

utmaningar. Nya chefer har framgångsrikt kunnat rekryteras både internt och externt men det har ändå inneburit att 

några tjänster under kortare perioder varit vakanta i avvaktan på att framförallt externt rekryterade ska tillträda. 

Övriga chefer har fått ta ett större och utökat ansvar under dessa perioder. I Lönsboda har förvaltningen valt att inte 

återbesätta enhetschefstjänsten på Bergfast. Istället provas en ny modell med en enhetschef för både Bergfast och 

Soldalen och ett chefsstöd i form av en omvårdnadshandledare. Omvårdnadshandledaren är en av Hälsa och 

omsorgs tre nyutexaminerade specialistundersköterskor. Satsningen på att utbilda specialistundersköterskor med lön 

har fortsatt under 2022. Satsningen har kunnat genomföras med hjälp av det statliga statsbidraget  

Äldreomsorgslyftet. 

Ett nytt personal- och bemanningssystem har implementerats under våren. Systemens införande har i stor 

utsträckning påverkat och försvårat ledningsorganisationens arbete. Nya rutiner, processer och samarbetsformer har 

arbetats fram. Det nya bemanningssystemet är betydligt mindre användarvänligt än de gamla och försvårar en 

effektiv bemanningsprocess. Utmaningarna med de nya systemen har påverkat verksamheten, 

ledningsorganisationen, medarbetarna och ekonomin. Mycket tid och resurser har fått investeras i utbildning, 

sommarplaneringen har påverkats och försenats och bemanningen av verksamheterna har varit betydligt osäkrare 

och mer tungarbetad för enhetscheferna. Situationen har ytterligare komplicerats av brist på semestervikarier. 

Ordinarie personal har i betydligt större utsträckning än tidigare år fått arbeta extra vilket syns på utfallet av övertid 

och fyllnadstid 

  

Hälso- och sjukvård 

För sjuksköterskeorganisationen har bemanningen varit fortsatt besvärlig under första halvåret. Mycket tid har lagts 

på att bemanna verksamheten för att kunna utföra god hälso- och sjukvård. Under senare delen av våren har 
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glädjande nog flera rekryteringar kunnat göras och det har underlättat  arbetet i organisationen under sommaren. 

Tack vare verksamhetens positiva inställning till att ta emot studenter från sjuksköterskeprogrammet och ett gott 

handledarskap under praktiken så har en del av den lyckade rekryteringen varit just studenter som efter examen hört 

av sig och velat arbeta i Osby kommun. 

Fortsatt har även arbetats med att införa och förbättra nytt verksamhetssystem för dokumentation. En sjuksköterska 

är färdig med sin specialistutbildning och kommer att arbeta vidare med att förbättra anhörigstödet i 

verksamheterna. 

  

Vård och omsorgsboende 

På alla boende har fortsatt arbete med meningsfulla aktiviteter och personcentrerad vård. Aktiviteterna har även i år 

påverkats av Covid och har till stor del fått hållas i mindre och anpassade grupper. Den personcentrerade vården har 

utvecklats genom förbättringsarbete kring existentiell ensamhet i samarbete med HKR på Lindhem och 

Rönnebacken. 

Under våren har verksamheterna varit hårt prövade i flera omgångar med covid på samtliga enheter. Enheterna har 

varit helt eller delvis stängda i flera omgångar och på olika platser vilket medför en hård belastning på samtlig 

personal. Riktlinjer för smittspårning, hygien, hygienutrustning och bemanning har följts enligt regionens rutiner. 

Verksamheterna har fortsatt att arbeta med att ta emot elever och prao för att kunna visa yrket och rekrytera. 

Extratjänsterna har fasats ut vilket gett verksamheterna en ökad arbetsbelastning. 

En av de största händelserna inom vård och omsorgsboende är att ett nytt tillfälligt vård-och omsorgsboende i 

Loshult  har öppnats under våren. På Solhem finns 16 lägenheter och det har skett en successiv men ändå snabb 

inflyttning, samtliga lägenheter har blivit uthyrda. Öppnandet har fungerat väl och verksamheten är nu fullt igång. 

Brister finns dock  i dålig nätverks- och telefonuppkoppling vilket har påverkat verksamheten negativt. 

På Bergfast har verksamheten arbetat vidare med personcentrerad vård. För att skapa högre kontinuitet av personal 

har en av arbetsgrupperna delats till två grupper för att lättare och bättre möta utmaningen med personcentrerad 

vård. Teamarbetet har stärkts för att kunna arbeta mer aktivt kring BPSD och senior alert. 

På Soldalen har verksamheten börjat med förbättringsarbete kring anhörigstödet. Arbetet har som syfte att anhöriga 

ska känna sig trygga vid inflytt och få stöd att hantera nya förutsättningar vid beslut om vård och omsorgsboende 

verkställs. Personalen har även arbetat med utemiljön i trädgården runt Soldalen. 

På Lindhem har de som flyttat in den senaste tiden krävt mer specialiserad omvårdnad än tidigare. Flera av dem har 

mycket BPSD-symtom, i kombination med rörlighet och utåtagerande beteende. Detta gör att verksamheten haft 

extra belastning både under dag och natt under första halvåret. Trygghetsboendet har succesivt omvandlats till vård 

och omsorgsboende. Nu är fyra av sju lägenheter omvandlade. 

På Rönnebacken har en anhöriggrupp startats, arbetet kommer att fortsätta till hösten. Trädgården utanför Söderbo 

har förbättrats med pergola och större möjlighet till utevistelse. Detta har skapat bättre förutsättningar för grillkvällar 

som uppskattas av vårdtagarna. Även puben på Rönnebacken har varit öppen ett par kvällar vilket är en uppskattad 

aktivitet. 

  

Ordinärt boende 

Inom ordinärt boende har vi haft en del covid utbrott men inte i den omfattning som inom särskilt boende och LSS 

verksamheterna. Inom hemtjänstgrupperna i Osby har arbete med att förbättra kontinuitet fortsatt. Grupp D har 

skapat rutterna där ett antal vårdtagare knyts till en mindre grupp med tre personal i. Schemat är lagt så att  

personalen i dessa mindre grupper täcker tiden mellan kl.07.00-23.00. Personalen i dessa grupper har ansvar för 

kontaktmanaskap, upprättande av genomförandeplaner mm. Hemtjänsten har haft en del utmaningar i form av 

snabba förändringar i antalet vårdtagartimmar och detta har även "drabbad" grupp D som i maj månad tappade en 

del vårdtagare. Man möte upp det genom att minska antalet rutter. Denna grupp och grupp E visar en förbättring i 

sin prognos mellan maj och augusti. Detta arbetssätt kommer att implementeras i andra grupper med. 

Även hemtjänsten i Lönsboda hade en betydande minskning av antalet vårdtagare under sommaren och har delvis 

lyckats anpassa personalstat till nya behov. Även här förbättrades prognosen i jfr med maj månad. 

Under våren utbytes digitala nycklar inom ordinärt boende till en bättre och mer modernt lösning. 

Under våren har vi inlett arbete med att förbättra samarbete mellan hemtjänstgrupperna men även samarbete mellan 

hemtjänstgrupperna och hemsjukvården. En tvärprofessionell grupp har bildats för att skapa rutiner för ett bättre och 

mer effektivt samarbete. 

Trycket på korttidsboende i början av året var högt och detta ställde höga krav på samordning mellan 
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verksamheterna genom korta och ofta snabbt sammankallade möten. Trycket minskade avsevärt när Solhem 

öppnades men ändå hade vi perioder då vi hade överbeläggningar på Spången. 

Inom handläggning äldreomsorg, funktionsnedsättning och socialpsykiatrin har vi arbetat med att närma grupper 

med varandra. En enhetschefstjänst på 50% har finansierats med statsbidrag och det är detta som har möjliggjort att 

vi arbetar över verksamhetsgränser. Vi har under våren reviderat riktlinjer för boendestöd, skapat rutiner för arbete 

med Case Menagement (CM). Kommunikationen mellan handläggare och hemsjukvård har utvecklats då det nu 

finns ett gemensamt dokumentationssystem. Riktlinjer för kommunikationen mellan SoL och HSL är under 

uppbyggnad. Biståndshandläggare har under våren arbetat med att implementera IBIC modulen i verksamheten. 

Tyvärr har det visat sig att arbete i modulen är mer tidskrävande än nuvarande arbetssätt. Pga detta samt pga en 

längre frånvaro i handläggargruppen har vi lagt arbete med IBIC modulen på is och fokuserat på att utveckla arbete 

med IBIC som utredningsmodel dock utan att använda modulen i Treserva. 

Enhet för funktionsnedsatta 

Våren och sommaren 2022 har präglats av två stora covidutbrott inom verksamheterna. Detta har bl.a. lett till att en 

del verksamheter fick tillfälligt stänga för att få bukt med utbrotten. På ett ställe insjuknande 5 av 6 personal 

samtidigt men tack vore ett bra samarbete har vi lyckats lösa bemanningen. Stängningen av verksamheterna kunde 

upphävas inom en vecka som längst. 

Under våren/sommaren har också rekryteringar till de nya bostäderna pågått. Vi är i slutskede med detta och 

kommer att ha full bemanning när bostäderna öppnar. 

Trycket på daglig verksamhet ökar, idag har vi 72 deltagare inom verksamheten. Detta leder till ökad 

arbetsbelastning men även behov av nya lokaler har ökat. Vi har inlett dialog med Fastighetskontoret kring detta. 

Inte minst har detta lett till att behov av nya sysselsättnings former har uppstått. En dialog med en del företag förs 

för att kunna erbjuda integrerade arbetsplatser. 

När det gäller befintliga gruppbostäder finns stor behov av renoveringar och underhåll. Vi har i slutet av sommaren 

påbörjat detta arbete tillsammans med fastighetskontor och Osby bostäder. 

Under våren 2022 har vi haft en del sjukskrivningar bland enhetscheferna; detta har inneburit ökat tryck på övriga 

enhetschefer. 

Socialpsykiatri 

Vi ser ökat tryck även inom denna verksamhet. Precis som inom enheter för funktionsnedsatta har vi ökat antal 

klienter med neuropsykiatriska diagnoser. Under våren har riktlinjerna för boendestöd reviderats och beslutats av 

nämnden. Även rutinen för arbete enligt CM-modellen (Case Menager) har tagits fram. Arbete med att ta fram 

riktlinjerna för Träffpunktsverksamhet har inletts. 

En av medarbetarna har utbildats till MHFA-instruktör (Första hjälpen vid psykisk ohälsa). Inom Träffpunkts 

verksamhet har vi startat upp en del aktiviteter (gymträning t.ex) och även haft öppet på eftermiddagarna. Detta har 

uppfattats som positivt att klienterna och personalen. 
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Överförmyndaren 

PERIODENS VIKTIGASTE HÄNDELSER 

Vid årsskiftet överfördes handläggarverksamheten till Höörs kommun enligt upprättat samarbetsavtal. I Höör 

samordnas nu överförmyndarhandläggningen för Osby, Östra Göinge, Hörby och Höörs kommun. 

Granskningen av årsräkningar mm är försenad och ännu ej färdig på grund av vakanser och sjukfrånvaro. Extra 

personal har satts in för att så snart som möjligt komma i fas. 

DRIFTREDOVISNING 

Belopp i tkr 
Budget 
perioden 

Utfall 
perioden 

Avvikelse 
period 

Budget 
helår 

Prognos 
helår 

Avvikelse 
helår 

Verksamhet       

Överförmyndarhandläggning 692 782 -90 1 038 1 098 -60 

Överförmyndare arvoden 124 167 -43 185 185 0 

Förmyndare och gode män 923 303 620 1 385 1 385 0 

       

Resultat 1 739 1 252 487 2 608 2 668 -60 

Kommentarer till helårsavvikelser 

Prognosen visar ett underskott på 60 tkr på grund av engångskostnader i samband med överföring av 

handläggarverksamheten till Höör. 

Uppföljning personalkostnader 

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

Kostnad 
arbetskraft 
2021 

221 333 354 518 420 292 176 194 194 166 157 158 

Kostnad 
arbetskraft 
2022 

125 61 12 13 13 58 48 101     

varav 
kostnad för 
sjuklön 2021 

0 0 0 0 4 0 0 0     

varav 
kostnad för 
sjuklön 2022 

0 0 0 0 0 0 0 0     

FRAMTIDEN 

Arbetet måste fortsätta med att samordna och trimma verksamheten i den gemensamma enheten i Höör så att 

granskning mm genomförs inom uppsatta tidsramar. 

Den s k ställföreträdarutredningen, tillsatt av regeringen, har lagt fram förslag till förändringar gällande reglerna för 

gode män och förvaltare (ställföreträdare). Uppdraget har ytterst syftat till att försöka säkerställa att de människor 

som är i behov av en ställföreträdare ska kunna lita på att de får den hjälp och det stöd de behöver. Utredningens 

förslag kan komma att införas successivt under 2023 och 2024. Enligt förslagen kan granskningen komma att bli 

mer omfattande vilket kommer att ställa högre krav på ställföreträdarnas redovisning vilket kan komma att öka 

arvodeskostnaderna. 
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Osbybostäder AB 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER 

Bolagets fastighetschef har slutat i februari. En arbetsledare för bolagets fastighetsskötare, städ och 
utemiljö har anställts från april. En värdinnetjänst på deltid har tillskapats från den första april.. 

Uthyrningen av Solgårdens trygghetsboende har gått bra och 27 av 28 lägenheter var uthyrda inför 
inflyttningen i månadsskiftet april/maj. 

Cityshop och den röda ladan på Östra Järnvägsgatan 24/26 har rivits under våren. 

Bygglov erhållits för återuppbyggnad av Mätaren 6. 

Samtliga 10 lägenheter i Smedjan är uthyrda. Inflyttning sker 2022-11-09. 

Bolagets sista fossila bil har fasats ut. 

Bolagets VD har sagt upp sig och rekrytering av ny VD är påbörjad. 

MÅLUPPFÖLJNING 

EKONOMI 
Mål: Resultat efter finansnetto 8,1 mnkr. 

Prognos: Prognos är ett resultat om ca 9,3 mnkr. Den positiva avvikelsen förklaras i huvudsak av 
reavinst vid försäljning av fonder. 

HYRESGÄST 
Mål: Helhetsbedömning NKI andel mycket nöjda hyresgäster 43 % 

Prognos: Andel helnöjda hyresgäster uppgår i augusti 2022 till 37%. 

MEDARBETARE 
Mål: Helhetsbedömning NMI 75. 

Prognos: Ny mätning kommer genomföras hösten 2022. Vid mätningen som genomförds hösten 2020 
erhölls ett NMI om 85. 

NYPRODUKTION 
Mål: 38 inflyttningsklara lägenheter och två lgh tillskapade via ombyggnad 

Prognos: 

Bedömningen är att 38 lägenheter tillförs marknaden, 28 i trygghetsboende Solgården och 10 i 
Smedjan. Renoveringen av Kryllan där det ska färdigställas tre lägenheter kommer inte bli färdigt 
innan årsskiftet. 

Solgården inflyttning april/maj och Smedjan inflyttning i början på november. 

INVESTERINGAR OCH UNDERHÅLL I BEFINTLIGT BESTÅND 
Mål: Löpande underhålla för 4,2 mnkr och investera 22,9 mnkr i befintligt bestånd. 

Prognos: Bedömningen är att kostnaden för underhåll kostar mer än budgeterat. Orsaken är bl a 
många lägenheter som har behövt åtgärdas samtidigt som kostnaderna för material har ökat. 
Samtidigt har kostnaden för reparationer minskat med ungefär lika mycket. 

HÅLLBARHET 
Mål: Förbättrad energiprestanda -32 % jämfört med basår 2007 (mål -30 % köpt energi till 2030). 
Andel fossilfria fordon = 100%. 
Antal arbetade timmar av Osby kommuns arbetsmarknadsenhet AME = 6 240 timmar. 
Temperaturmätning i lägenheter för bättre energikontroll = 250 lägenheter. 
Vattenförbrukning = 87 m3 per lgh. 
Energisnål belysning med närvarostyrning = 90 % 

Andel digitala hyresavier = 35% 
Robotgräsklippare 75 % av antal områden. 
Eldrivna handverktyg 80 %. 
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Prognos: Målet rörande AME utgår då Osby kommun har avvecklat AME. Övriga mål mäts vid årets 
slut. 

EKONOMI 

Tkr Budget 2022, helår Redov tom aug 2022 Prognos 2022 Avvikelse 

Intäkter 59 276 39 672 59 717 441 

Kostnader exkl 
avskrivning 

-37 873 -23 465 -37 692 181 

Avskrivning -9 949 -6 559 -10 129 -180 

Finansiella poster -3 321 -2 003 -2 603 718 

Resultat efter fin. 
poster 

8 133 7 645 9 293 1 160 

Sammanfattning 

Bra uthyrningsgrad samt konsolidering av lånen med bättre villkor tidigare åren och ett reavinst på 
797 tkr för sålda fonder under våren 2022 bidrar till ett prognostiserat resultat på 1 160 tkr. 

Intäkter 

Hyresintäkter följer budget. Övriga intäkter ca 440 tkr bättre än budget pga. sålda fordon och släp, 
återvunna hyresförluster, andra ersättningar från hyresgäster, sjuklöneersättningar, och bidrag. 

Kostnader 

De sammanlagda kostnader bedöms följa budget. Underhåll bedöms vara högre med ca 0,9 mkr, 
driftkostnader ca 1,1 mkr lägre och administration bättre med ca 30 tkr. 

Avskrivningar 

Avskrivningar bedöms vara högre med ca 180 tkr. 

Finansiella poster 

Räntekostnader bedöms vara högre med ca 80 tkr. I de finansiella poster ingår 797 tkr som avser 
vinsten för sålda räntefonder i våras. 

Den genomsnittliga ränta per 31 augusti är 0,81 procent. 

 

Investeringar 

PÅGÅENDE PROJEKT: 

Nybyggnation av Smedjan i Osby 

Nybyggnation av Smitts Backe i Osby 

Nybyggnation av Färgeriet etapp 2 i Lönsboda 

Nybyggnation av Solgården i Osby 

Återuppbyggnad av Mätaren 6 i Osby 

Ombyggnation av Kryllan i Osby 

Ombyggnation av Bergfast i Lönsboda 
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Rivning av Skräddaren 9 och 10 i Osby 

Installation av Noda på Mallen i Osby 

Installation av Egain på Pensionären i Osby 

Installation av fjärrvärme på Kvadraten i Osby 

Installation av fjärrvärme på Mallen i Osby 

Installation av fjärrvärme på Polisen 5 i Osby 

Installation av IMD, renovering tvättstuga Bokhandlaren 8 i Osby 

Utfasning av olja på Korgmakaren i Lönsboda 

Relining på Jupiter 2 i Lönsboda 

Relining på Strykjärnet i Lönsboda 

 

PÅGÅENDE UNDERHÅLLSPROJEKT: 

Lägenhetsrenovering i Osby 

Byte till LED-belysnings hela beståndet 

Takvård på Lönsboda 51:14 

Takvård på Göingegatan i Lönsboda 

Takvård på Blocket i Lönsboda 

Byte av fasad och balkonger på Blocket i Lönsboda 

Fönster- och fasadbyte på Furulund i Lönsboda 

Tvättstugeprojekt inom hela beståndet 

Asfaltering p-plats på Kvadraten i Osby 

FRAMTIDEN 

Sedan tidigare finns planer på att bygga många nya bostäder i Osby kommun. Arbete pågår också för 
att ändra detaljplaner och hitta attraktiva tomter som bolaget kan förvärva så att bolaget har en 
markreserv att tillgå. 

Utöver behovet av att nyproducera lägenheter finns behov av att underhålla det befintliga beståndet. 

Sedan flera år är utmaningen för Osbybostäder att klara av bägge sakerna med en bibehållen god 
ekonomi då Sverige haft bland EU:s högsta byggkostnader. 

Till följd av de kraftiga kostnadsökningarna på insatsvaror, bränsle och energi som samhällets vidkänt 
det senaste året kommer bolagets ekonomi att påverkas kraftigt de närmaste åren om utvecklingen 
inte avstannar. 

Bedömningen i dagsläget är att bolaget får avvakta med att sätta igång större byggnationer tills vidare. 
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Fjärrvärme i Osby AB 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER 

Ny yngre medarbetare anställd för att överbrygga generationsväxling 

MÅLUPPFÖLJNING 

Bolaget förväntas nå målen 

EKONOMI 

Tkr Budget 2022, helår Redov tom aug 2022 Prognos 2022 Avvikelse 

Intäkter 30 400 19 697 30 400 0 

Kostnader exkl 
avskrivning 

-21 409 -15 299 -21 409 0 

Avskrivning -6 870 -4 287 -6 870 0 

Finansiella poster -186 -96 -186 0 

Resultat efter fin. 
poster 

1 935 15 1 935 0 

Sammanfattning 

Kostnader 

Högre kostnader framför allt på bränsle och energi 

FRAMTIDEN 

Planer på investering i småskalig kraftvärme för egenproduktion av el 

  



 

Verksamhetsberättelse bolagen augusti 2022 6(10) 

Industrihus i Osby AB 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER 

Inga händelser av väsentlig karaktär finns att rapportera 

MÅLUPPFÖLJNING 

Bolagets mål beräknas att uppfyllas 

EKONOMI 

Tkr Budget 2022, helår Redov tom aug 2022 Prognos 2022 Avvikelse 

Intäkter 506 343 506 0 

Kostnader exkl 
avskrivning 

-400 -264 -400 0 

Avskrivning -36 -24 -36 0 

Finansiella poster -9 -4 -9 0 

Resultat efter fin. 
poster 

61 51 61 0 

FRAMTIDEN 

Bolaget har fått i uppdrag av ägaren att förbereda avveckling av bolaget 
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Östra Göinge Renhållnings AB 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER 

Insamling av avfall, drift av återvinningscentraler, tömning enskilda avloppsanläggningar mm har 
genomförts enligt gällande renhållningsordning. Information till allmänhet och till skolor. Osby och 
Östra Göinge kommuner har av Avfall Sverige utsetts till bäst av alla kommuner i Sverige på 
avfallshantering. Nöjda kunder, små mängder restavfall och höga miljövärden bidrog till placeringen. 

EKONOMI 

Tkr Budget 2022, helår Redov tom aug 2022 Prognos 2022 Avvikelse 

Intäkter 48 279 34 295 49 779 1 500 

Kostnader exkl 
avskrivning 

-41 384 -25 598 -40 884 500 

Avskrivning -5 612 -3 592 -5 612 0 

Finansiella poster 26 90 26 0 

Resultat efter fin. 
poster 

1 309 5 195 3 309 2 000 

Sammanfattning 

Under året har intäkterna för metallskrot, tidningar samt konstruktion täckmaterial varit högre än 
budgeterat. Under året har det även varit en vakant tjänst som har genererat ett överskott. Tjänsten är 
nu tillsatt. Även kostnader för reparation, underhåll samt informationsinsatser har varit lägre än 
budgeterat under året, dock väntas dessa kostnader öka rejält under resten av året. 

FRAMTIDEN 

Marknaden för återvunnet material, priser och våra intäkter bedöms vika nedåt under slutet av året på 
grund av begynnande lågkonjunktur. Inflationen driver kostnadsökningar för inköp av material och 
tjänster där mycket i grunden är relaterat till genomslag av högre energipriser och svagare utbud pga 
begränsningar i olika varuförsörjningskedjor. 
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Skåne Blekinge Vattentjänst AB - SBVT  

VÄSENTLIGA HÄNDELSER 

Under juni månad ersattes bolagets dåvarande VD med en tillförordnad VD. En mindre 
omorganisation utfördes i samband med detta och en ny ledningsgrupp har därefter tillsatts. 

Införandet av ett gemensamt drift- och övervakningssystem för VA-anläggningar har pågått. Detta är 
ett mycket omfattande arbete som kommer pågå under de närmaste åren. 

Under perioden har projekterings- och tillståndsansökningar pågått för ett flertal åtgärder enligt de 
antagna VA-strategierna. 

Bolaget har varit part i en tvist gällande ramavtal för högtrycksspolning och slamsugning. Vidare pågår 
juridiska diskussioner mellan bolaget och NCC avseende ett utfört projekt inom det strategiska 
samverkansavtalet. 

Vi söker fortlöpande personal till SBVT, rekryteringen är utmanande då efterfrågad kompetens saknas 
i marknaden. 

Sedan en tid tillbaka upplever vi viss materialbrist på våra insatsvaror vilket resulterat i kraftiga 
prisökningar och förseningar. 

Nytt miljötillstånd för Bromölla avloppsreningsverk erhölls i februari. 

Under perioden har bolaget beviljats sex stycken stöd avseende bättre vattenhushållning om totalt 
962 500 kr. 

Operativt är bedömningen att servicen till abonnenterna i de fyra ägarkommunerna fungerat väl och 
samarbetet med delägarna likaså. 

MÅLUPPFÖLJNING 

Bolagets måluppföljning är att underhåll sker efter delägarnas budget för 2022 samt att investeringar 
följer huvudmännens beställningar enligt bland annat antagna VA-strategier med tillhörande 
handlingsplaner. 

EKONOMI 

Tkr Budget 2022, helår Redov tom aug 2022 Prognos 2022 Avvikelse 

Intäkter 261 100 80 254 140 000 -121 100 

Kostnader exkl 
avskrivning 

-260 310 -80 769 -139 210 121 100 

Avskrivning -780 -453 -780 0 

Finansiella poster -10 -2 -10 0 

Resultat efter fin. 
poster 

0 -970 0 0 

Sammanfattning 

Nettoomsättningen för perioden uppgick till 80 Mkr. Resultat efter finansiella poster uppgick till -
970 tkr. 
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Intäkter 

Driftverksamhet: 

Budgeterade driftkostnader 2022 som bolaget hanterar uppgår till totalt ca 72 Mkr. 
Självkostnadsprincipen tillämpas, huvudmännen debiteras faktiska nedlagda kostnader i respektive 
kommun. Utöver VA-verksamheten utför bolaget externa tjänster till respektive kommun. 

Investeringar 

Budgeterade investeringar 2022 som bolaget hanterar uppgår totalt till ca 183 Mkr, medan prognosen 
uppgår till ca 60 Mkr. Bolaget för löpande en dialog med huvudmännen om projektens genomförande 
och tidplan samt eventuella förändringar. 

Kostnader 

Självkostnadsprincipen tillämpas, huvudmännen debiteras faktiska nedlagda kostnader i respektive 
kommun. Utöver VA-verksamheten utför bolaget externa tjänster till respektive kommun. 

Avskrivningar 

Budgeterade avskrivningar för 2022 uppgår totalt till ca 780 Tkr, vilket även prognosen uppgår till. 

Finansiella poster 

Kredit finns i Ivetofta Sparbank på 5 Mkr. 

Investeringar 

Investeringar för ca 0 tkr har gjorts i bolaget under perioden. 

FRAMTIDEN 

Bolaget kommer även fortsättningsvis, i nära samarbete med sina ägare, arbeta för att långsiktigt och 
hållbart driva, och inte minst utveckla, VA-verksamheten inom ägarnas verksamhetsområden. 

Inom de närmaste åren kommer omfattande investeringsprojekt påbörjas med anledning av beviljade 
miljötillstånd. För att möta dessa behov, behöver SBVT kraftigt förstärka sin organisation inom flera 
olika kompetensområden. 

Den kostnadsökning som varit den senaste tiden kommer sannolikt fortgå och förstärkas vilket även 
påverkar VA-verksamhetens budget. 

Nya lagar och förordningar samt ökade krav på säkerhet vid samhällsviktiga verksamheter kommer 
kräva ökade resurser. 

Bolaget kommer driva och medverka till ökad regional samverkan inom VA. Målsättningen är att på ett 
hållbart sätt säkra tillgången på dricksvatten och skapa förutsättningar för att minska påverkan från VA 
i våra vattenförekomster. 

SBVT kommer kontinuerligt att arbeta med utredning och åtgärdande av problemområden på 
ledningsnätet och vid anläggningarna. Åtgärderna ska bland annat leda till att reducera mängden 
tillskottsvatten till våra reningsverk och minimera antalet vattenläckor. 

Vi står inför ett förändrat klimat och genom att lokalisera sårbara delar i VA-systemet kan negativ 
miljöpåverkan, som kan förväntas med anledning av detta, förebyggas. Arbetet med att säkra 
dricksvattenförsörjningen på lång och kort sikt måste också fortsätta. Uppdatering av 
vattenskyddsområden med föreskrifter, nödvattenplaner samt upprättande av reservvattenplaner är 
viktiga delmoment i detta arbete. Genom detta arbete bidrar SBVT till att miljökvalitetsnormer för sjöar 
och vattendrag i kommunerna upprätthåller god status. 
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IT kommuner i Skåne AB - UNIKOM 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER 

I början av juni 2022 togs beslut om den gemensamma strategiska planen för digitalisering inom 
Unikom-familjen. I planen finns två fokusområden, Digitala lösningar som underlättar för medborgare i 
våra kommuner tillsammans med IT- och informationssäkerhet. 

Som en del i Unikom-familjernas samverkan har vi en grupp som fokuserar på e-tjänster och annan 
automation, det vill säga digitala lösningar för våra medborgare. Gruppen har deltagare från alla 
ägarkommunerna och från Unikom och vi räknar med att den kommer att börja leverera e-tjänster 
under hösten. 

Vi prioriterar, som alltid, IT-säkerheten högt. Vi har ett systematiskt arbetssätt där vi säkerställer att vi 
har de rätta säkerhetsuppgraderingarna, där vi löpande ställer krav på våra leverantörer och där vi 
följer utvecklingen i vår omvärld. Under våren har vi kört en pilot med digitala användarutbildningar i 
IT-säkerhet i Höörs kommun, planen är att fortsätta rulla ut samma utbildningspaket även i de andra 
ägarkommunerna. 

Arbetet med att migrera över Sjöbo kommuns IT-miljö till Unikoms pågår, med planerat färdigdatum 
april 2023. Migreringen av Bromölla kommuns IT-miljö till Unikoms IT-miljö har påbörjats, tempot 
kommer att öka under hösten och vi har ett planerat färdigdatum mars 2023. 

Vi har sedan maj 2022 ett Microsoft-avtal som är gemensamt för alla sex kommunerna, vilket ger oss 
fördelar i avtalsadministrationen men som också är positivt då vi kommer upp i bra volymer vad gäller 
till exempel användarkonton. 

EKONOMI 

Tkr Budget 2022, helår Redov tom aug 2022 Prognos 2022 Avvikelse 

Intäkter 100 612 64 925 99 737 -875 

Kostnader exkl 
avskrivning 

-69 107 -46 728 -71 865 -2 758 

Avskrivning -30 320 -12 740 -20 820 9 500 

Finansiella poster -185 -69 -185 0 

Resultat efter fin. 
poster 

1 000 5 388 6 867 5 867 

Sammanfattning 

Under året har flera tjänster varit vakanta vilket har genererat ett överskott. Det är fortfarande problem 
med leveranser av hårdvara vilket innebär att utbytesplanerna skjuts på framtiden, därav är 
kapitalkostnaderna lägre. 

FRAMTIDEN 

IT- och informationssäkerhet ligger fortsatt i fokus och rent konkret kommer vi att rulla ut IT-
säkerhetsutbildningen i samtliga kommuner under hösten. 

En av aktiviteterna i den strategiska planen för digitalisering handlar om Säker Digital Kommunikation, 
SDK, där Unikom har tagit fram en gemensam lösning som samtliga kommuner inom Unikom-familjen 
kan ansluta till. I samma lösning finns även möjlighet till Säkra Digitala Möten, SDM som kommer att 
implementeras i en av våra kommuner redan i år. 

Vi arbetar fortsatt med migrering av Bromölla kommuns respektive Sjöbo kommuns IT-miljöer till 
Unikoms IT-miljö. 

Arbetet med att ta fram en gemensam lösning för onboarding – dvs det som ska hanteras i samband 
med en nyanställning – har påbörjats. 
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 

Osby kommuns vision 

Osby kommuns vision är På spåret och naturligt nära. På spåret innebär att kommunen 

finns på spåret rent infrastrukturmässigt men det innebär även att kommunen ska vara på 

spåret vad gäller omvärldsorientering. Naturligt nära innebär att vi rent tillgänglighetsmässigt 

är naturligt nära. En timme från Sveriges tredje största stad och knappt två timmar från 

närmaste huvudstad. Men även genom att omvärlden når oss. Naturligt nära innebär även att 

vi är nära den vackra naturen som omger hela Osby kommun. 

 

 

Den kommunala koncernen 

Kommunkoncernens organisation 
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Osby kommun upprättat inte någon sammanställd redovisning (koncernredovisning) i 

samband med delårsrapporten utan detta görs i årsredovisningen. 

 

Nedan följer information om de kommunala bolag som ingår i Osbys kommunkoncern. 

Under året har också Osby kommun blivit delägare i Trygghetscentralen i Skåne Nordost AB, 

andel 17%. Avsikten med bolaget är att säkerhets- och jourtjänster ska kunna samordnas och 

effektiviseras. Någon verksamhet i bolaget finns ännu inte. 

Osbybostäder AB (ägarandel 100 %) 

Osbybostäder AB redovisar ett resultat på 7,6 mnkr i delårsbokslutet. Bolaget prognostiserar 

ett helårsresultat på 9,3 mnkr vilket är 1,2 mnkr bättre än budget. Den positiva avvikelsen 

förklaras i huvudsak av reavinst vid försäljning av fonder. 

Uthyrningen av det nya trygghetsboendet, Solgården, har gått bra och 27 av 28 lägenheter var 

uthyrda inför inflyttningen i månadsskiftet april/maj. 

Samtliga 10 lägenheter i kv Smedjan är uthyrda. Inflyttning sker den 9 november. 

Bolagets sista fossila fordon har fasats ut. 

Bolagets VD har sagt upp sig och rekrytering av ny VD är påbörjad. 

Fjärrvärme i Osby AB (ägarandel 100 %) 

Fjärrrvärme i Osby AB redovisar ett 0-resultat per delårsbokslutet. Bolaget prognostiserar ett 

helårsresultat på 1,9 mnkr vilket är i linje med budget. 

Ny yngre medarbetare har anställts för att överbrygga generationsväxling 

Industrihus i Osby AB (ägarandel 100 %) 

Industrihus i Osby AB redovisar ett resultat på + 51 tkr per delårsbokslutet. Helårsprognosen 

är ett resultat på + 61 tkr vilket är enligt budget. 

Verksamheten har löpt på enligt plan och några särskilda händelser finns inte att rapportera. 

Östra Göinge Renhållnings AB (ägarandel 50 %) 

Östra Göinge Renhållnings AB, ÖGRAB, redovisar ett positivt resultat med 5,2 mnkr per 31 

augusti. Prognosen för årsresultatet är 3,3 mnkr vilket är 2 mnkr bättre än budget. Under året 

har intäkterna för metallskrot, tidningar samt konstruktions och täckmaterial varit högre än 

budgeterat. 

Insamling av avfall , drift av återvinningscentraler, tömning av enskilda avloppsanläggningar 

mm har genomförts enligt gällande renhållningsordning. 

Osby och Östra Göinge kommun (ÖGRAB:s ägarkommuner) har av organisationen Avfall 

Sverige utsetts till bäst av alla kommuner i Sverige på avfallshantering. Nöjda kunder, små 

mängder restavfall och höga miljövärden bidrog till placeringen. 

Osby Nova AB (ägarandel 100 %, vilande bolag) 

Bolaget är under avveckling efter beslut i kommunfullmäktige. 
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Skåne Blekinge Vattentjänst AB (ägarandel 25 %) 

Bolagets delårsresultat är - 1,0 mnkr. Årsprognosen följer budgeten och innebär ett 

nollresultat. Självkostnadsprincipen tillämpas, huvudmännen debiteras faktiska nedlagda 

kostnader i respektive kommun. 

Under juni månad ersattes bolagets dåvarande VD med en tillförordnad VD. En mindre 

omorganisation utfördes i samband med detta och en ny ledningsgrupp har därefter tillsatts. 

Införandet av ett gemensamt drift- och övervakningssystem för VA-anläggningar har pågått. 

Detta är ett mycket omfattande arbete som kommer att pågå de närmaste åren. 

Bolaget har varit part i en tvist gällande ramavtal för högtrycksspolning och slamsugning. 

Vidare pågår juridiska diskussioner mellan bolaget och NCC avseende ett utfört projekt inom 

det strategiska samverkansavtalet. 

Sedan en tid tillbaka upplever bolaget viss materialbrist på våra insatsvaror vilket resulterar i 

kraftiga prisökningar och förseningar. 

IT kommuner i Skåne AB (Unikom) (ägarandel 17 %) 

Bolagets delårsresultat är + 5,4 mnkr. Årsprognosen är 6,9 mnkr vilket är 5,9 mnkr bättre än 

budget. Under året har flera tjänster varit vakanta vilket har genererat ett överskott. Det är 

fortfarande problem med leveranser av hårdvara vilket innebär att utbytesplanerna skjuts på 

framtiden, därav är kapitalkostnaderna lägre. 

I början av juni 2022 togs beslut om den gemensamma strategiska planen för digitalisering 

inom UNIKOM-familjen. I planen finns två fokusområden. Dels digitala lösningar som 

underlättar för medborgare i våra kommuner och dels IT- och informationssäkerhet. 

Arbetet med att migrera över Sjöbo och Bromölla kommuns IT-miljö pågår. 

Sedan maj 2022 har bolaget ett Microsoft-avtal som är gemensamt för alla sex kommunerna, 

vilket ger fördelar i avtalsadministrationen men som också är positivt ur ekonomisk synpunkt 

då bolaget kommer upp i stora volymer för ex. användarkonton. 

 

Sammanställning koncernbolagen 

Mnkr Budget Utfall Prognos 

Osbybostäder AB 8,1 7,6 9,3 

Fjärrvärme i Osby AB 1,9 0 1,9 

Industrihus i Osby AB 61 tkr 51 tkr 61 tkr 

Östra Göinge Renhållnings AB 1,3 5,2 3,3 

Skåne Blekinge Vattentjänst AB 0,0 -1,0 0,0 

IT Kommuner i Skåne AB 1,0 5,4 6,9 
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Viktiga förhållanden för resultat och ställning 

Ekonomiska förutsättningar och skatteunderlagets utveckling (Sveriges kommuner och 

regioners, SKR, bedömning i augusti 2022) 

Den svenska ekonomin bromsar in under resterande del av 2022. Den höga inflationen, 

liksom de stigande räntorna (globalt och i Sverige) slår allt mer mot investeringar och 

hushållens konsumtion i Sverige 2022–2023. Generellt leder mindre optimistiska hushåll och 

företag till att investeringar skjuts på framtiden eller uteblir. Den höga inflationen påverkar 

dock alla sektorer och urholkar köpkraften, ekonomin växer svagare än trend 2022–2023. 

Efterfrågan bedöms dock ta fart igen i slutet av 2023. 

Anställningsplanerna i näringslivet ligger ännu på starka nivåer och orderläget för flera 

branscher är relativt starkt. Men den svaga produktionsökningstakten som vi förutser lär 

dämpa efterfrågan på arbetskraft. Detta sker dock med viss eftersläpning. I nuläget är 

efterfrågan på arbetskraft stor och rekryteringsläget allmänt sett ansträngt. 

Sysselsättningsgraden väntas börja vända ner nästa år, men en växande befolkning i arbetsför 

ålder gör att antalet sysselsatta personer beräknas öka. Konjunkturavmattningen kommer 

alltså med tiden också att synas på arbetsmarknaden. Men sannolikt kommer företag att vilja 

behålla personal så länge som möjligt, när det råder så stor brist på arbetskraft med 

efterfrågad kompetens. Att sysselsättningen inom offentlig sektor inte antas vända ner, såsom 

i näringslivet, blir en annan motverkande kraft till konjunkturnedgången. 

Inflationen på knappt 4 % vid årets början uppgick i juni till 8,5 % och 8 % i juli. Bakom 

uppgången i år ligger framförallt prishöjningarna på livsmedel. Därtill kvarstår höga 

energipriser på el och drivmedel. Ränteläget har också tryckts uppåt under året. 

Skatteunderlaget bedöms ha ökat med 5,3% för 2021 och prognosen för 2022 är 4,9%. För 

2023 är prognosen 4,7%. Detta är relativt höga siffror men ökningen äts upp av den ökade 

inflationen och realt (hänsyn till inflationen) urholkas kommunsektorns köpkraft. 

Befolkningsutveckling 

Efter kvartal 2 2022 har kommunens befolkning minskat med 36 personer, från 13 269 vid 

början av 2022 till 13 233 efter kvartal 2 2022. Minskning beror på en ökat utflytt till det egna 

länet samt ett minskat födelsetal. Historiskt brukar andra halvåret innebära att invånarantalet 

sjunker ytterligare. 
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Händelser av väsentlig betydelse under perioden 

Under våren startade den gemensamma trygghetscentralen inom Skåne Nordost där Osby 

kommun är en av delägarna i det nybildade bolaget. Avsikten är att säkerhets- och jourtjänster 

ska kunna samordnas och effektiviseras i det nya bolaget. 

Osby har under året klättrat i miljörankingen och ligger nu på 59 plats av 290 kommuner. Det 

är en förbättring med 38 platser sedan förra mätningen. Osby kommun har också utsetts till 

årets avfallskommun. Små mängder restavfall och höga miljövärden bidrag till 

topplaceringen. 

Kommunfullmäktige beslutade i juni om försäljning av Briohuset till stiftelsen Lekoseum. 

I juni togs första spadtaget och byggnationen är påbörjad för ny förskola i Killeberg. Den nya 

förskolan beräknas vara klar hösten 2023. 

Byggnationerna av tre efterlängtade LSS-boenden pågår och dessa blir klara i mitten av 

september med inflyttning 1 oktober. 

Under februari drabbades världen av en fruktansvärd händelse i och med Rysslands invasion 

och krig mot Ukraina vilket gjorde att många människor valde att lämna sitt hemland för att 

söka trygghet i andra länder. Under senvåren kom ett antal barn- och elever till kommunens 

verksamheter. Det var främst inom grundskolan vi fick fler elever från Ukraina. Något 

enstaka barn inom förskolan och enstaka elever inom gymnasiet från Ukraina har tagits emot. 

När kommunen fick information om att barn- och elever var på väg till oss från Ukraina 

planerades omgående för insatser med kartläggning och mottagande. 

Den 1 juli fick kommunerna ansvar för bosättning av anvisade ukrainska flyktingar. 

För att möta det ökade behovet av äldreboendeplatser beslutade kommunen att hyra 16 platser 

på Solhem i Loshult. Hyresvärd är Osby Pastorat. Inflyttning har skett successivt fr o m 

februari. 

En mycket viktig utbildningssatsning inleddes. ”Första hjälpen till psykisk hälsa”, där alla 

kommunens medarbetare och förtroendevalda ska utbildas för att kunna vara första hjälpen 

för någon som mår dåligt psykiskt. 

Vid årsskiftet överfördes handläggarna för överförmyndarverksamheten till Höörs kommun 

enligt upprättat samarbetsavtal. I Höör samordnas nu överförmyndarhandläggningen för 

Osby, Östra Göinge, Hörby och Höörs kommun.  
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God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning 

God ekonomisk hushållning är ett lagstadgat krav enligt kommunallagen. Kommunen ska ta 

fram finansiella mål men också verksamhetsmässiga mål som följs upp och utvärderas 

årligen. 

God ekonomisk hushållning handlar om långsiktighet i planering och beslut. En stabil och 

uthållig ekonomi är en förutsättning för att trygga en bra verksamhet som tillgodoser 

medborgarnas krav på tjänsteutbud och service. 

 

Uppföljning av kommunfullmäktiges beslutade verksamhetsmål utifrån god ekonomisk 

hushållning 

Kommunfullmäktige har antagit följande målområden för kommunen: 

• Attraktiv och hållbar boendekommun 

• Utveckling och tillväxt 

• Trygghet hela livet. 

Inom respektive målområde antar nämnderna anknytande mål för sin verksamhet. Under 

respektive mål finns sedan indikatorer för olika tjänster, servicenivåer med mera för att kunna 

mäta och följa upp målen. 

Mål och indikatorer färgmarkeras: grön = målvärdet är uppfyllt, gul = målvärdet är delvis 

uppfyllt, rött = målvärdet är inte uppfyllt. 

 

Kommunstyrelsens analys av måluppfyllelsen 

Nämnderna har i delårsrapporten följt upp sina nämndmål som antagits utifrån de 

kommunövergripande målområdena. De finansiella målen har också följts upp i 

delårsrapporten. 

I det efterföljande avsnittet görs en sammanfattning för varje målområde. Mer detaljerade 

uppgifter om nämndmål och indikatorer finns i respektive nämnds delårsrapport. 

I delårsrapporten görs en översiktlig analys huruvida målen är uppfyllda, eller kommer att 

uppfyllas, vissa indikatorer följs enbart upp på årsbasis. 

 

Utifrån en samlad uppföljning av de finansiella målen samt kommunfullmäktiges 

målområden görs bedömningen att Osby kommun kommer att uppnå lagens krav på God 

Ekonomisk Hushållning för år 2022. 

Mot bakgrund av den information som har sammanställts för de kommunala bolagen i 

delårsrapporten görs bedömningen att God Ekonomisk Hushållning även kommer att 

uppnås för kommunkoncernen. 
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Måluppföljning 

Attraktiv och hållbar boendekommun 

Vi arbetar medvetet för att skapa attraktiva boendemiljöer och ökat bostadsbyggande. Osby 

kommun bedriver ett hållbarhetsarbete med kommande generationer i åtanke. 

Nämnd Nämndmål Måluppfyllnad 

Miljö- och byggnämnden Miljö- och byggnämnden 

ska upprätta en tillsynsplan 

och se till att den följs 

Delvis uppfyllt 

Barn- och 

utbildningsnämnden 

Vi ska erbjuda utbildning 

och mötesplatser som leder 

till en ökad medvetenhet om 

livsstilens betydelse för 

hälsan, miljön och samhället 

Delvis uppfyllt 

Hälsa- och omsorgsnämnden Alla verksamheter ska 

systematiskt arbeta för 

minskad miljöpåverkan och 

ökad hållbarhet 

Delvis uppfyllt 

Samhällsbyggnadsnämnden Tänker alltid lite längre - väl 

genomtänkta beslut och 

hållbar samhällsplanering 

Delvis uppfyllt 

 

Analys av resultatet 

Målet inom miljö- och byggnämnden att en tillsynsplan ska upprättas och följas bedöms att 

vid årets slut vara delvis uppfyllt. De planerade tillsynerna och inspektionerna beräknas kunna 

genomföras fram till årsskiftet. 

Inom Barn- och utbildningsnämnden anses målet att erbjuda utbildning och mötesplatser som 

leder till en ökad medvetenhet om livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället vara 

delvis uppfyllt. Inom de olika skolformerna arbetas det aktivt med undervisning utomhus, 

pulshöjande aktiviteter, rastaktiviteter samt satsningen med B innovation. Resultatet har bland 

annat blivit en mer utvecklad motorik bland barnen på förskolan och färre antal kränkningar 

inom grundskolan. 

Inom hälsa- och omsorgsnämnden anses målet att alla verksamheter systematiskt ska arbeta 

för minskad miljöpåverkan och ökad hållbarhet vara delvis uppfyllt. En av indikatorerna till 

målet är att andel fossilfria fordon inom förvaltningen ska öka. Här har utbytet stannat av 

något. Orsaken till det är bland annat en pågående upphandling av elbilar. 

Samhällsbyggnadsnämndens mål, tänker alltid lite längre - väl genomtänkta beslut och hållbar 

samhällsplanering bedöms vara delvis uppfyllt. Beslut som fattas föregås av en 

konsekvensanalys utifrån hållbarhet, vilket är en av indikatorerna. Däremot beräknas inte 

matsvinnet att hamna under de 5 000 kilo som är målvärdet för indikatorn. 

Slutsats 

Den samlade bedömningen är att målen inom målområdet är delvis uppfyllda. 



 

Osby kommun, Delårsrapport 2022-08-31 10(36) 

Utveckling och tillväxt 

Utbildning och kommunikation är en förutsättning för att vara en öppen och modern kommun. Vi 

jobbar för utveckling och tillväxt i ett nära samarbete med näringslivet. 

Nämnd Nämndmål Måluppfyllnad 

Kommunstyrelsen Osby kommun är en kreativ 

kommun som bidrar till 

tillväxt och utveckling 

Ingen mätning 

Kommunstyrelsen Osby kommun ökar service 

och tillgänglighet för 

invånare genom 

digitalisering, 

kommunikation och kunskap 

Delvis uppfyllt 

Arbete och välfärd Osby kommun är en kreativ 

kommun som bidrar till 

tillväxt och utveckling 

Delvis uppfyllt 

Arbete och välfärd Osby kommun ökar service 

och tillgänglighet för 

invånare genom 

digitalisering, 

kommunikation och kunskap 

Uppfyllt 

Miljö- och byggnämnden Miljö- och byggnämnden 

ska hjälpa företagen att göra 

rätt 

Uppfyllt 

Barn- och 

utbildningsnämnden 

Vi ska skapa ökad 

tillgänglighet och 

delaktighet genom att 

erbjuda ökad kunskap, 

kommunikation och 

skapande 

Delvis uppfyllt 

Hälsa- och omsorgsnämnden Den enskildes arbetsförmåga 

ska öka för att uppnå egen 

försörjning och bidra till 

framtida 

kompetensförsörjning 

Ej uppfyllt 

Hälsa- och omsorgsnämnden Kommunikation och 

digitalisering leder till 

förbättrad kvalitet, ökad 

trygghet och bidrar till ett 

starkare varumärke för 

Hälsa- och omsorgsnämnden 

hos medborgare och 

näringsliv 

Delvis uppfyllt 

Samhällsbyggnadsnämnden Öppna och nyskapande -

 fokus på kommunikation. 

service och att göra nytt 

Uppfyllt 



 

Osby kommun, Delårsrapport 2022-08-31 11(36) 

Analys av resultatet 

Kommunstyrelsen mål att Osby kommun ökar service och tillgänglighet för invånare genom 

digitalisering, kommunikation och kunskap anses vara delvis uppfyllt vid 

delårsuppföljningen, samt bedöms vara uppfyllt vid årets slut. En ny e-tjänstportal kommer att 

lanseras i mitten av september, där kommer nya och befintliga e-tjänster att samlas vilket 

innebär en ökad service och tillgänglighet både internt och externt. 

Inom Arbete och välfärd anses målen inom målområdet vara delvis uppfyllda eller uppfyllda. 

Fokus inom förvaltningen är att arbeta med att ha ett fungerade arbetssätt i samverkan riktat 

mot unga i riskzon, samt att ha ett fungerade arbetssätt i samverkanför att förebygga/tidigt 

upptäcka våld i nära relationer. Även inom Arbete och välfärd pågår arbetet med att införa e-

tjänster. Bland annat planeras e-tjänst för ansökan om ekonomiskt bistånd att lanseras vid 

årsskiftet. 

Miljö- och byggnämndens mål att hjälpa företagen att göra rätt anses uppfyllt. Företag tar 

tidigt kontakt med förvaltningens handläggare vilket underlättar fortsatt handläggning. 

Barn- och utbildningsnämndens mål inom målområdet anses vara delvis uppfylld. Inom 

förskolan ligger fokus på att utveckla lärandemiljöerna på respektive förskola. Detta arbete 

har kommit olika långt på de olika enheterna. Inom grundskolan har kollegialt lärande kring 

språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt och kooperativt lärande bidragit till att all personal 

fått ökad kännedom om olika strategier för att möta elever med språkliga variationer. Inom 

kultur och fritidsverksamheter så har pandemin visat att det finns ett stort behov av fysiska 

mötesplatser i samhället. Samtidigt har pandemin drivit på utvecklingen av de digitala 

mötesplatserna som ett komplement. Detta kan i sin tur leda till en ökad tillgänglighet. 

Hälsa- och omsorgsnämndens mål inom målområdet anses ej vara uppfyllda eller delvis 

uppfyllda. Gällande målet att den enskildes arbetsförmåga ska öka för att uppnå egen 

försörjning och bidra till framtida kompetensförsörjning så ligger andelen som går en vård- 

omsorgsutbildning i Osby och sedan får jobb i kommunen under målvärdet. Orsaken är främst 

en ändrad läroplan inom Komvux som lett att utbildningen pausades under ett år. Däremot 

finns det ett stort intresse för denna utbildning. Även inom Hälsa- och omsorgsnämnden 

arbetar man aktivt med att införa e-tjänster och digitala lösningar, exempel på detta är e-fax, 

digitala lås på medicinskåp och digital signering av läkemedel. 

Inom samhällsbyggnadsnämnden uppnås målet att vara öppna och nyskapande - fokus på 

kommunikation, service och att göra nytt. Här arbetar samhällsbyggnadsnämnden 

förebyggande genom att informera om större åtgärder på hemsidan innan de påbörjas samt ett 

pågående arbete med ständiga förbättringar. 

Slutsats 

Den samlade bedömningen är att målen inom målområdet är delvis uppfyllda. 
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Trygghet hela livet 

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

liv. 

Nämnd Nämndmål Måluppfyllnad 

Kommunstyrelsen Osby kommun har gott 

ledarskap och 

medarbetarskap 

Ingen mätnin 

Arbete och välfärd Osby kommun har gott 

ledarskap och 

medarbetarskap 

Delvis uppfyllt 

Miljö- och byggnämnden Miljö- och byggnämnden 

ska bedriva en tillsyn och 

lovgivning som är tydlig, 

effektiv och rättssäker 

Uppfyllt 

Barn- och 

utbildningsnämnden 

Vi ska ge alla det stöd de 

behöver för att kunna 

utvecklas och utmanas efter 

sina förutsättningar 

Delvis uppfyllt 

Hälsa- och omsorgsnämnden Behovet av insatser ska 

minska och leda till ett 

självständigt liv med en 

meningsfull vardag 

Delvis uppfyllt 

Samhällsbyggnadsnämnden Finns överallt -

 verksamheten i alla 

kommunens delar i 

förhållande till demografin 

Delvis uppfyllt 

Analys av resultatet 

Inom Arbete och välfärd anses målet att Osby kommun har gott ledarskap och medarbetarskap var 

delvis uppfyllt. Förvaltningen har genomfört en egen personalenkät där resultatet nästan når 

målvärdet. Området med lägst resultat är kopplat till arbetsbelastning. 

Miljö- och byggnämndens mål att de ska bedriva en tillsyn och lovgivning som är tydlig, effektiv och 

rättssäker bedöms vara uppfyllt. Den lagstadgade handläggningstiden för bygglovs hålls och inkomna 

klagomål hanteras inom tre veckor. 

Barn- och utbildningsnämndens mål inom målområdet bedöms vara delvis uppfyllt. För att kunna ge 

alla de stöd de behöver påpekas behovet av specialpedagoger även inom förskolan. Även tillgång på 

behörig personal betonas. 

Målet inom Hälsa- och omsorgsnämnden att behovet av insatser ska minska och leda till ett 

självständigt liv med en meningsfull vardag bedöms vara delvis uppfyllt. Förvaltningen kommer att 

fortsätta sitt förebyggande arbete för att försöka öka den andel äldre som klarar sig utan hjälp. 

Samhällsbyggnadsnämndens mål, finns överallt - verksamheten i alla kommunens delar i förhållande 

till demografin anses vara delvis uppfyllt. För att öka måluppfyllelsen så pågår exempelvis en översyn 

av detaljplanen i Loshult i syfte att kunna färdigställa byggklara tomter. 

Slutsats 

Den samlade bedömningen är att målen inom målområdet är delvis uppfyllda. 
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Uppföljning av finansiella mål 

För år 2022 har budgeterats ett resultatmål på 0,2% av skatteintäkter och 

finansnetto, 1,7 mnkr 

Analys av resultatet 

Prognosen för 2022 års balanskravsresultat är 20,6 mnkr vilket innebär en resultatandel på 

2,2%. Bedömningen är att målet uppfylls väl. 

Indikatorer Utfall Mål 

 Årets resultat 20,6 Minst1,7 

Finansiella kostnader får ej bli högre än 3 % av verksamhetens nettokostnader 

Analys av resultatet 

De finansiella kostnaderna uppgår till 4,0 mnkr för helåret 2022. Detta blir ca 0,45 % av 

verksamhetens nettokostnader. Bedömningen är att målet uppfylls väl. 

Indikatorer Utfall Mål 

 Finansiella kostnader i förhållande till verksamhetens 

nettokostnader 

0,45 % Max 3 % 

Soliditeten inklusive alla pensionsförpliktelser, det vill säga kommunens 

finansiella styrka, ska inte understiga 25 % under planperioden.  

Analys av resultatet 

Soliditeten inkl pensionsskulden beräknas till 34% vid årets slut, en minskning med 3 

procentenheter jämfört med bokslut 2021. Målet uppfylls dock. Per den 31 augusti var 

soliditeten 38% 

Indikatorer Utfall Mål 

 Soliditet 34% Minst 

25% 

All kommunal bolagsverksamhet ska regelmässigt ge ett positivt resultat. 

Analys av resultatet 

Samtliga kommunala bolag visar positivt resultat eller 0-resultat (SBVT) i sina 

helårsprognoser. Målet beräknas uppnås. 

Indikatorer Utfall Mål 

 Resultat koncernbolag   

I· 

I· 
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Ekonomisk analys 

Delårsrapporten omfattar periodbokslut för tiden januari till augusti, samt en helårsprognos. 

Årsbudgeten för 2022 har reviderats genom tilläggsbudget/ändringsbudget i mars månad. 

Delårsresultat 

Delårsbokslutet för perioden visar ett resultat på 43,3 mnkr (2021: 57,3 mnkr). I 

delårsresultatet ingår jämförelsestörande poster, se vidare not 4 till resultaträkningen. 

Exklusive de jämförelsestörande posterna beräknas delårsresultatet till 46,5 mnkr. Nämnderna 

har som ett genomsnitt förbrukat 67% (2021: 66%) av den budgeterade nivån under perioden. 

Att delårsresultatet regelmässigt är högre än i bokslutet beror på att semesterlöneskulden är 

låg efter sommaren och påverkar delårsresultatet positivt med 13 mnkr. Andra orsaker till ett 

högre delårsresultat är en lägre aktivitet under sommaren i ex. grundskola, gymnasium, 

energiförbrukning i lokaler som i sin tur betyder lägre kostnader för inköp av varor och 

tjänster. 

Resultaträkning 

Varje nämnd har periodiserat kostnader och intäkter för att redovisa ett rättvisande resultat per 

augusti. 

Personalomkostnadspålägg inkl arbetsgivaravgifter är 39,25 % för 2022 jämfört med 40,15% 

för 2021. 

Verksamhetens nettokostnader uppgår till 566 mnkr (529 mnkr 2021), vilket utgör 63,2% 

(2020: 62,1 %) av årsbudgeten. 

Skatteintäkter samt generella bidrag och utjämning är i delårsbokslutet 617 mnkr. (2021: 577 

mnkr). Den för perioden redovisade intäkten har beräknats utifrån SKR:s augustiprognos över 

det förväntade utfallet för 2022. I prognoserna finns inräknat slutavräkning avseende skatter 

för 2021 (+ 1 502 kr/invånare) och 2022 (+ 1 038 kr/invånare). 

Finansnettot visar för perioden ett negativt värde på - 7,9 mnkr (2021 + 8,7 mnkr). I beloppet 

för 2022 ingår orealiserad förlust (värdeminskning) i kapitalförvaltningen med 7,9 mnkr. 

Börsutvecklingen har hittills varit mycket svag under året. 

Bidrag på grund av Corona-pandemin, Covid -19 

Kommunen har erhållit 4,7 mnkr från staten (Försäkringskassan) som kompensation för 

förhöjda sjuklönekostnader till följd av pandemin. 

Balansräkning  

Likviditeten uppgick den 31 augusti till 11,5 mnkr (2021: 54 mnkr). 

Kommunens låneskuld uppgick den 31 augusti till 505 mnkr, Nya lån har tagits upp med 70 

mnkr under året för att finansiera hittills genomförda investeringar. Snitträntan på lånen var 

den sista augusti 0,59% (senaste årsskifte 0,49%), genomsnittlig räntebindningstid (hur länge 

räntan är bunden) var 1,9 år och genomsnittlig kapitalbindning (lånens löptid) var 3,6 år. 

Värdet för kapitalbindning ligger inom ramen för kommunens finanspolicy (ska vara minst 2 

år) medan värdet för räntebindning ligger något under policyvärdet (ska också vara minst 2 

år). Kommunen tar upp ett nytt lån den 15 september vilket då gör att även räntebindningen 

ligger inom ramen för finanspolicyn. 
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Pensionskostnader och pensionsskuld redovisas enligt den så kallade blandmodellen. Detta 

innebär att endast nya intjänade pensionsförmåner upptas i balansräkningen. 

Ansvarsförbindelsen avseende pensionsförpliktelser intjänade innan 1998 uppgår till 164 

mnkr per den 31 augusti 2022 (2021-08-31 169 mnkr). Kommunens beräkningar avseende 

pensionskostnader och pensionsskuld utgår från pensionsbolagets KPA:s uppgifter från 

augusti 2022. 

Det bokförda värdet för kommunens kapitalförvaltning som ska matcha del av 

pensionsskulden, är den 31 augusti 63 mnkr (2021-08-31 68 mnkr). Enligt gällande 

redovisningsregler ska även orealiserade vinster och förluster redovisas. Det bokförda värdet 

är därmed detsamma som marknadsvärdet. Värdet på kapitalförvaltningen har minskat med 

ca 8 mnkr hittills i år på grund av en sämre börsutveckling. Kapitalförvaltningen redovisas 

som omsättningstillgång i enlighet med RKR:s (Rådet för kommunal redovisning) riktlinjer. 

Fondföretaget Agenta förvaltar pensionskapitalet. Per 31 augusti är 59% placerat i aktiefonder 

(27% svenska och 33% utländska), 41% i räntebärande värdepapper. Något uttag från 

kapitalförvaltningen är inte planerat under 2022. 

Semesterskuld inklusive övertidsskuld uppgår i delårsbokslutet till 24 mnkr. Delårsresultatet 

påverkas därmed positivt med 5 mnkr utifrån skuldförändringen från årsskiftet t o m 31 

augusti. Skulden är som regel betydligt lägre i augusti, då huvuddelen av personalen tar ut 

semestern under sommarmånaderna. Ferie och uppehållslöneskulden uppgår den siste augusti 

till 2 mnkr. Förändringen av ferielöneskulden påverkar delårsresultatet positivt med 8 mnkr. 
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Årsprognos resultat  

2022 års budgeterade helårsresultat är 1,7 mnkr. Prognosen efter augusti pekar mot ett resultat 

på 20,6 mnkr för hela året. Detta värde är då rensat från effekten av värdeminskning i 

kapitalförvaltningen eftersom denna inte påverkar balanskravsresultatet. Prognosen för årets 

resultat innebär en resultatandel på 2,2% av skatter och generella statsbidrag. Resultatet ligger 

då i linje med kommunens långsiktiga målsättning på 2% överskott. 

Verksamheternas nettokostnader beräknas öka med 5,4% för helåret 2022 vilket är en relativt 

stor förändring. Skatteintäkter och generella statsbidrag beräknas bli bättre än budget tack 

vare den snabba återhämtningen av skatteunderlaget under 2021 och början av 2022. 

Ökningen jämfört med 2021 beräknas bli 5,1%. Nettokostnaderna beräknas alltså öka mer än 

skatteintäkter/generella bidrag vilket i längden är negativt för ekonomin. 

Nämnder/förvaltningar prognostiserar sammantaget ett underskott på - 4,6 mnkr. 

Samhällsbyggnadsnämnden visar - 2,7 mnkr, barn och utbildningsnämnden visar -4,1 mnkr, 

hälsa och omsorgsnämnden visar -3,4 mnkr. Arbete och välfärdsförvaltningen har en positiv 

budgetavvikelse på + 5,4 mnkr. Övriga nämnder visar inga eller mycket små avvikelser mot 

budget i prognosen. 

Finansförvaltningen prognostiserar en stor positiv avvikelse på + 23,5 mnkr. Detta värde är då 

rensat från effekten av värdeminskning i kapitalförvaltningen eftersom denna inte påverkar 

balanskravsresultatet. I finansförvaltningens överskott finns förbättrade intäkter för skatter 

och generella statsbidrag + 19,8, lägre räntekostnader till följd av lägre investeringsnivå än 

budgeterat samt högre utdelning från Kommuninvest + 2,5, överskott till följd av senare start 

för nya verksamheter främst LSS. 

Kommunen har hittills ökat sin låneskuld med 70 mnkr under året och uppgår därmed till 505 

mnkr. Ett nytt lån på 30 mnkr tas upp den 15 september och ytterligare belopp kan behöva 

lånas upp under året beroende på investeringstakten. 

Prognoserna avseende skatter och bidrag 2022 utgår ifrån SKR:s augustiprognos. Nästa 

skatteunderlagsprognos presenteras av SKR i oktober. Det slutliga taxeringsutfallet beräknas 

vara klart i december. 

Årsprognos investeringar 

Kommunen är nu i ett omfattande investeringsprogram sett till kommande årsbudget och 

flerårsbudget. 

Investeringsbudgeten uppgår 398 mnkr (2021: 403 mnkr). Av dessa investeringsanslag är 

hittills 102 mnkr upparbetade vilket innebär att endast 26 % av årets investeringar 

genomförts. Förseningar finns för flera av projekten då projektering och upphandling har tagit 

längre tid än beräknat. Investeringsbudgeten för 2022 har därför anpassats till nya tidplaner 

och en del budgetanslag har flyttats fram till 2023. 

De av nämnderna inlämnade prognoserna indikerar att utfallet för investeringar 2022 ändå 

kommer att uppgå till ett betydande belopp, 244 mnkr. För 2021 uppgick investeringarna till 

158 mnkr och 2020 till 100 mnkr. 

Av erfarenhet från tidigare års prognoser brukar trenden vara att investeringar inte helt 

genomförs till den grad som beräknas i delårsbokslutet. 

Av större projekt som pågår kan nämnas LSS-boenden där hittills i år har investerats 26 mnkr, 

plan och exploateringsområden 14, asfaltering 8, reinvesteringar och energiinvesteringar i 

fastigheter 14, fastighetsinvesteringar i förskola, skola, brandstation, ishall 12. 
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Årsprognos soliditet 

Soliditeten är ett mått på kommunens ekonomiska styrka. Den visar i vilken utsträckning 

tillgångar har finansierats med eget kapital respektive skulder. Soliditeten beräknas uppgå till 

45% vid årets slut. Inkl de pensionsförpliktelser som ligger som ansvarsförbindelse beräknas 

soliditeten till 34% i bokslutet. Prognosen innebär en minskning av soliditeten jämfört med 

senaste bokslut. 

 

Balanskravsresultat 

    

 
Prognos 

2022 
2021 

Årets res. enl. resultaträkning 12 782 37 116 

Reducering av samtliga realisationsvinster  -4 386 

Justering för realisationsvinster enl undantagsmöjlighet  0 

Justering för realisationsförluster enl undantagsmöjlighet  0 

Orealiserade vinster och förluster i värdepapper 7 850 -9 299 

Justering för återföring av orealiserade vinster och förluster 

i värdepapper 
 0 

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 20 632 23 431 

Reservering av medel till resultatutjämningsreserv  0 

Användning av medel från resultatutjämningsreserv  0 

Balanskravsresultat 20 632 23 431 
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Förväntad utveckling 

Sedan årsskiftet har de ekonomiska förutsättningarna för kommunerna försämrats kraftigt på grund av 

tilltagande inflation och räntehöjningar.  Även om det sker en skatteunderlagstillväxt så äts den upp av 

kostnadsökningar, inte minst gäller detta kommunens pensionskostnader. Detta kommer att påverka 

kommens ekonomiska planering under den närmaste tre-årsperioden och omprioriteringar och 

kostnadssänkande åtgärder kan behöva göras för att klara av god ekonomisk hushållning och allra 

minst balanskravet. 

Dock har i ett längre perspektiv inte kommunens viktigaste områden och utmaningar nämnvärt 

förändrats sedan 2021 års årsredovisning.  De redovisas i detta avsnitt. 

Byggnation och investeringar 

Osby kommun fortsätter inriktningen med omfattande investeringar, nybyggnader och ombyggnader 

av lokaler till förskola, skola och omsorg mm, detta för att rusta kommunen för framtiden. För att möta 

efterfrågan på verksamhetslokaler och bostäder så fortsätter arbetet med planläggning och exploatering 

av mark för verksamhet/handel samt bostäder med fokus på tomter för småhus. 

Investeringarna måste dock till stor del lånefinansieras vilket kommer att minska kommunens 

finansiella stabilitet. 

Även Osbybostäder, kommunens bostadsbolag, satsar på nybyggnation för ökad inflyttning. 

Sammantaget har bolaget 70 nya lägenheter på gång i olika projektfaser där trygghetsboendet 

Solgården färdigställts under våren. Även för Osbybostäder kommer nyproduktionen till stor del att 

lånefinansieras vilket då ökar ränterisken i bolagets verksamhet. 

Osby kommun och omvärlden i ett längre perspektiv 

 

  

Ökat behov av 
livslångt lärande 

Tillitens betydelse 
uppmärksammas alltmer 

Komplexa samhällsutmaningar 
kräver nya arbetssätt 

~ 
OSBY 
KO MMUN 

Nya livsmönster 
påverkar platsbundenhet 

Krav på hållbarhetsarbete 
socialt, ekonomiskt, ekologiskt 

Användare driver 
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Osby kommun befinner sig i ett större sammanhang, både nationellt och globalt. För att förbli en 

modern kommun som erbjuder invånarna en god och konkurrenskraftig service behöver vi, som 

kommun, förhålla oss till de förändringar som sker i vår omvärld. 

Sverige kommuner och regioner, SKR, har identifierat tio övergripande trender som pågår och 

påverkar vårt samhälle. Dessa trender påverkar även oss i Osby kommun och sju av dem har valts ut, 

utifrån att de bedöms ha stor betydelse för kommunens fortsatta utveckling. 

För att kunna upprätthålla kvaliteten på kommunens välfärdstjänster är det avgörande att vi kan 

attrahera och behålla kompetenta medarbetare och att vi använder medarbetarnas kompetens 

på rätt sätt. Olika yrkens förutsättningar förändras löpande, genom digitalisering och automatisering, 

och det blir då avgörande att de medarbetare som berörs kan ställa om och vid behov vidareutbilda 

sig. De grupper som inte klarar detta riskerar att hamna utanför den föränderliga arbetsmarknaden. 

Gränserna mellan fysiska och digitala världar blir alltmer flytande. I takt med att den digitala 

mognaden hos invånarna ökar så ökar även förväntningarna på att kommunen erbjuder 

användarvänliga och samlade digitala tjänster. Pandemin covid-19  har inneburit att allt fler 

grupper i samhället idag använder digitala tjänster och den digitala mognaden har tagit stora steg. 

Även medarbetare förväntar sig moderna tekniska hjälpmedel som effektiviserar det dagliga arbetet 

och bidrar till en god arbetsmiljö. För att kunna attrahera och behålla medarbetare krävs att kommunen 

erbjuder välfungerande tekniska hjälpmedel och en god digital arbetsmiljö. 

Att den fysiska och digitala världen flyter samman innebär också att vi inte är bundna vid en plats på 

samma sätt som tidigare. Det är möjligt för flera yrkesgrupper att arbeta på distans vilket i sin tur 

öppnar upp för nya boendemöjligheter. Närheten till kontoret har inte längre lika stor betydelse för 

vilket arbete du väljer att söka, om du kan arbeta på distans. 

Utflyttningen från storstäderna ökar och bland annat barnfamiljer vill bosätta sig på storstadsnära 

orter. Det skapar möjligheter för Osby kommun att locka nya invånare som vill bo på bekvämt avstånd 

från Öresundsregionen och samtidigt kunna dra nytta av de fördelar Osby kommun kan erbjuda i form 

av service, boendemiljöer och fritidsutbud. 

Att platsbundenheten minskar kräver både en fungerande infrastruktur och att arbetsgivare kan 

möta de krav som finns. Att fler medarbetare arbetar på distans påverkar och ställer nya krav på 

ledarskap, medarbetarskap och hur vi organiserar våra arbetsplatser. 

För att möta de komplexa samhällsutmaningar vi som kommun ställs inför behöver nya arbetssätt och 

samverkansformer utvecklas. För att lösa de utmaningar vi ställs inför behöver tid och resurser 

avsättas för att hitta dessa arbetssätt och samverkansformer. Samverkan sker i flera olika dimensioner 

och som kommun är vi beroende av en god samverkan med näringslivet, Skånes kommuner, Region 

Skåne, Skåne nordost-kommunerna med flera. 

Människors tillit till varandra och till olika samhällsinstitutioner är grundläggande för såväl 

ekonomisk utveckling som offentlig välfärd. Sverige har under lång tid haft en hög grad av tillit 

mellan människor vid internationella jämförelser, men en förändring har skett genom att tilliten har 

minskat. I en tid av oro och ökad polarisering finns en risk att tilliten minskar, speciellt i utsatta 

grupper i samhället. Behovet av tillit har även uppmärksammats i styrningen av den offentliga sektorn 

och för förmågan att samverka över organisations- och avdelningsgränser. 

De senaste åren har det svenska samhället drabbats av bränder, översvämningar, cyberattacker, 

terrorism och en pandemi. Händelserna har ökat medvetenheten om att samhället är sårbart och att 

vi behöver lägga mer resurser på förebyggande arbete. Som kommun måste vi förbereda oss på de 

situationer som kan uppstå till följd av extrema väderhändelser genom att anpassa bebyggelse, 

infrastruktur och tekniska försörjningssystem. Kommunens förmåga att hantera kriser måste även 

stärkas genom ett starkare civilt försvar. Kommunen måste till exempel ha en god beredskap för att 

hantera dricksvattenförsörjning vid störningar och strömavbrott. Den uppkopplade värld vi lever 

skapar även fler möjligheter till cyberattacker och i takt med teknikutveckling och digitalisering ökar 

sårbarheten. Ett väl fungerande IT- och informationssäkerhetsarbete är en grundpelare för alla 

kommunens verksamheter. 
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RÄKENSKAPER 

Resultaträkning 

Mnkr  Kommun Kommun Kommun Kommun Kommun 

 Not Bokslut Bokslut Budget Prognos Avvikelse 

  aug-22 aug-21 2022 2022 
Budget-
Prognos 

Verksamhetens intäkter 1 147,3 151,1 194,9 220,3 25,4 

Verksamhetens kostnader 2 -673,0 -643,1 -1 021,1 -1 049,9 -28,8 

Avskrivningar 3 -40,2 -36,6 -68,8 -68,8 0,0 

Verksamhetens nettokostnader  -565,9 -528,6 -895,0 -898,4 -3,4 

Skatteintäkter 5 430,2 406,9 627,3 642,9 15,6 

Generella statsbidrag, utjämning mm 6 186,9 170,3 275,6 279,9 4,3 

Verksamhetens resultat  51,2 48,6 7,9 24,4 16,5 

Finansiella intäkter 4,7 2,2 10,2 2,0 2,3 0,3 

Finansiella kostnader 8 -10,1 -1,5 -8,2 -13,9 -5,7 

Resultat efter finansiella poster  43,3 57,3 1,7 12,8 11,1 

ÅRETS RESULTAT  43,3 57,3 1,7 12,8 11,1 

       

Resultat exklusive 
jämförelsestörande poster 

 46,4 44,5  15,9  
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Kassaflödesanalys 

Mnkr  Kommun Kommun Kommun 

 Not Bokslut Bokslut Prognos 

  aug-22 aug-21 2022 

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN     

Resultat  43,3 57,3 12,8 

Justering för ej rörelsekapitalpåverkande poster 9 40,2 33,4 68,8 

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital  83,5 90,7 81,6 

Ökning/minskning kortfristiga fordringar  -25,9 -5,6 0,0 

Ökning/minskning pensionsmedel  7,9 -9,5 0,0 

Ökning/minskning förråd och varulager  -0,3 0,0 0,0 

Ökning/minskning kortfristiga skulder  -38,3 -64,3 0,0 

Verksamhetsnetto  26,9 11,3 81,6 

INVESTERINGSVERKSAMHETEN     

Investering i materiella anl.tillgångar 10 -100,8 -71,8 -244,1 

Försäljning av materiella anl.tillgångar  0,0 5,3 0,0 

Investering i finansiella anl.tillgångar  -1,0 0,0 0,0 

Försäljning av finansiella anl.tillgångar  0,0 0,0 0,0 

Investeringsnetto  -101,8 -66,5 -244,1 

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN     

Ökning/minskning långfristiga fordringar  0,0 0,0 0,0 

Ökning/minskning långfristiga skulder  70,0 40,0 160,0 

Finansieringsnetto  70,0 40,0 160,0 

BIDRAG TILL STATLIG INFRASTRUKTUR  0,0 0,0 0,0 

Årets kassaflöde  -4,9 -15,2 -2,5 

Likvida medel vid årets början  16,4 68,7 16,4 

Likvida medel vid delårsbokslut/ årets slut  11,5 53,5 13,9 
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Balansräkning 

Mnkr  Kommun Kommun 

 Not Bokslut Bokslut 

  aug-22 2021 

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR    

Mark och byggnader 11 1 083,7 1 036,7 

Maskiner och inventarier 12 69,0 55,4 

Värdepapper, andelar mm 13 49,4 48,3 

Långfristiga fordringar 14 0,0 0,0 

Summa anläggningstillgångar  1 202,1 1 140,4 

BIDRAG STATLIG INFRASTRUKTUR  9,2 9,6 

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR    

Exploateringsfastigheter  4,3 4,0 

Varulager mm  0,0 0,0 

Fordringar 15 95,3 69,4 

Pensionsmedel 16 62,7 70,6 

Kassa och bank 17 11,5 16,4 

Summa omsättningstillgångar  173,8 160,4 

SUMMA TILLGÅNGAR  1 385,1 1 310,4 

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER    

EGET KAPITAL    

Årets resultat  43,3 37,1 

Resultatutjämningsreserv  58,4 58,4 

Övrigt eget kapital  590,2 553,1 

Summa eget kapital  691,9 648,6 

AVSÄTTNINGAR    

Avsättningar för pensioner  10,5 10,3 

Övriga avsättningar  0,0 0,0 

SKULDER    

Långfristiga skulder 19 553,8 484,3 

Kortfristiga skulder 20 128,9 167,2 

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER  1 385,1 1 310,4 

    

ANSVARSFÖRBINDELSER  546,8 530,3 

varav pensionsförpliktelser inkl löneskatt  164,2 167,0 

varav övriga ansvarsförbindelser  382,6 363,3 
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Noter 

1. Verksamhetens intäkter 

Tkr Kommun Kommun 

 aug-22 aug-21 

Allmänna försäljningsintäkter 3 891 3 428 

Taxor och avgifter 20 662 18 644 

Hyror och arrenden 12 967 12 523 

Vatten och avlopp 19 771 18 657 

Statliga driftsbidrag 54 484 54 588 

EU-bidrag 779 384 

Övriga intäkter 34 762 42 911 

SUMMA 147 316 151 135 

2. Verksamhetens kostnader 

Tkr Kommun Kommun 

 aug-22 aug-21 

Löner, soc. avgifter, ers 441 737 422 517 

Övriga kostnader anställda 27 241 26 109 

Försörjningsstöd 12 040 12 914 

Tele, IT, porto 1 828 2 371 

Konsulttjänster 1 782 1 828 

Bränsle, energi, VA 15 266 13 395 

Hyra, leasing 18 984 19 958 

Förb.inv./material 24 063 21 257 

Entreprenad 99 584 93 525 

Övriga kostnader 30 530 29 227 

SUMMA 673 055 643 101 

3. Avskrivningar 

Tkr Kommun Kommun 

 aug-22 aug-21 

Fastigheter 33 490 30 510 

Inventarier och maskiner 6 662 6 051 

SUMMA 40 152 36 561 
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4. Jämförelsestörande poster 

Tkr Kommun Kommun 

 aug-22 aug-21 

Verksamhetens intäkter   

Statligt bidrag för sjuklönekostnader under Corona Pandemin 4 742 3 235 

Statsbidrag Covid 19 0 4 472 

Reavinst försäljning mark och byggnader 0 4 507 

Verksamhetens kostnader   

Merkostnader Covid 19 0 -9 108 

Finansiella intäkter   

Förändrat marknadsvärde värdepapper 0 7 285 

Finansiella kostnader   

Förändrat marknadsvärde värdepapper -7 849 0 

Reavinst försäljning värdepapper 0 2 291 

SUMMA -3 107 12 682 

5. Skatteintäkter 

Tkr Kommun Kommun 

 aug-22 aug-21 

Prel skatteinbetalning 416 258 397 597 

Prel slutavräkning innev. år 9 184 6 649 

Slutavräkningsdifferens föreg. år 4 745 2 609 

SUMMA 430 187 406 855 

6.Generella statsbidrag 

Tkr Kommun Kommun 

 aug-22 aug-21 

Inkomstutjämning 125 075 116 647 

Strukturbidrag o 0 

Kostnadsutjämning 25 181 19 367 

LSS-utjämning -8 856 -11 649 

Regleringsbidrag 24 424 26 165 

Fastighetsavgift 20 758 19 808 

Generella bidrag från staten 364 0 

SUMMA 186 946 170 338 

7. Finansiella intäkter 

Tkr Kommun Kommun 

 aug-22 aug-21 

Räntor likvida medel 0 0 

Utdelning kommunala bolag 320 234 

Reavinst avyttr värdepapper 0 2 291 

Förändrat marknadsvärde värdepapper 0 7 285 

Övriga finansiella intäkter 1 828 373 

SUMMA 2 148 10 183 
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8. Finansiella kostnader 

Tkr Kommun Kommun 

 aug-22 aug-21 

Räntor på lån 2 104 1 405 

Räntor på pensionsskuld 0 0 

Dröjsmålsräntor 0 1 

Reaförlust avyttring värdepapper 0 0 

Förändrat marknadsvärde värdepapper 7 849 0 

Övriga finansiella kostnader 133 111 

SUMMA 10 086 1 517 

9. Justering för ej rörelsekapitalpåverkande poster 

Tkr Kommun Kommun 

 aug-22 aug-21 

Avskrivningar 40 152 36 561 

Nedskrivningar 0 0 

Nedskrivningar, omsättningstillgångar 0 0 

Utrangeringar 0 0 

Upplösning anläggn.avgifter o inv.bidrag -491 -459 

Upplösning statlig infrastruktur 409 409 

Reavinst fastigheter -113 -4 199 

Reavinst inventarier 0 -308 

Reaförlust fastigheter 0 0 

Förändring avsättningar 196 1 403 

SUMMA 40 153 33 407 

10. Investeringar 

Tkr Kommun Kommun 

 aug-22 aug-21 

Investeringar 102 408 73 340 

Investeringsbidrag 0 -442 

Anläggningsavgifter -1 630 -1 017 

Gatukostnadsersättningar 0 -65 

SUMMA 100 778 71 816 
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11. Mark och byggnader 

Tkr Kommun Kommun 

 aug-22 dec-21 

Anskaffningsvärde   

Värde vid årets ingång 1 702 334 1 558 863 

Årets anskaffning 80 453 152 130 

Årets försäljning/utrangering -2 -4 679 

Omklassificering 0 -3 980 

Värde vid periodens utgång 1 782 785 1 702 334 

   

Ack av- och nedskr   

Värde vid årets ingång 665 612 616 363 

Årets av- och nedskrivningar 33 490 51 190 

Årets försäljning/utrangering 0 -1 941 

Värde vid periodens utgång 699 102 665 612 

REDOVISAT VÄRDE 1 083 683 1 036 722 

12. Maskiner och inventarier 

Tkr Kommun Kommun 

 aug-22 dec-21 

Anskaffningsvärde   

Värde vid årets ingång 278 558 270 795 

Årets anskaffning 20 325 7 911 

Årets försäljning/utrangering 0 -148 

Omklassificering 0 0 

Värde vid periodens utgång 298 883 278 558 

   

Ack av- och nedskr   

Värde vid årets ingång 223 183 214 175 

Årets av- och nedskrivningar 6 662 9 057 

Årets försäljning/utrangering 0 -49 

Värde vid periodens utgång 229 845 223 183 

REDOVISAT VÄRDE 69 038 55 375 

13. Värdepapper, andelar mm 

Tkr Kommun Kommun 

 aug-22 dec-21 

Koncernbolag 34 535 33 535 

Övrigt 14 860 14 794 

SUMMA 49 395 48 329 

 

  



 

Osby kommun, Delårsrapport 2022-08-31 27(36) 

14. Långfristiga fordringar 

Tkr Kommun Kommun 

 aug-22 dec-21 

Kommuninvest 0 0 

Övrigt 0 0 

SUMMA 0 0 

 

15. Kortfristiga fordringar 

Tkr Kommun Kommun 

 aug-22 dec-21 

Kundfordringar 9 338 6 238 

Statsbidragsfordringar 5 573 10 373 

Skattekonto 34 2 093 

Fordran prel. skatt 1 301 1 301 

Fastighetsavgift 24 289 20 963 

Fordringar koncernföretag 6 083 0 

Förutbet. kostn./upplupna int 48 658 28 418 

Övriga fordringar 38 10 

SUMMA 95 314 69 396 

16. Pensionsmedel 

Tkr Kommun Kommun 

 aug-22 dec-21 

Kapitalförvaltning av pensionsmedel 69 739 70 588 

SUMMA 69 739 70 588 

17. Likvida medel 

Tkr Kommun Kommun 

 aug-22 dec-21 

Kassa och bank 11 526 16 383 

SUMMA 11 526 16 383 

18. Avsättningar 

Enligt lag om kommunal bokföring och redovisning ska pensioner intjänade före 1998 redovisas som 
ansvarsförbindelse. Efter 1998 betalas hela det årliga intjänandet ut för individuell placering och som 
försäkringslösning. Som avsättning för pensioner redovisas särskild ålderspension (före 65 års ålder), 
PA-KL pension för personer födda före 1939, garantipensioner samt pension till förtroendevalda. 

Osby kommuns samlade pensionsåtagande uppgick till 2022-08-31 till 174,7 mnkr inkl löneskatt 
(ansvarsförbindelse 164,2, avsättning 10,5). Vid föregående årsskifte var motsvarande belopp 180,1 
mnkr (ansvarsförbindelse 169,3, avsättning 10,8). Pensionsskulden beräknas enligt RIPS, Riktlinjer för 
pensionsskuldsberäkning, framtagna av Sveriges kommuner och regioner, SKR. 
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19. Långfristiga skulder 

Tkr Kommun Kommun 

 aug-22 dec-21 

Kommuninvest 505 000 435 000 

Anläggningsavgifter mm 48 806 49 297 

Övrigt   

SUMMA 553 806 484 297 

20. Kortfristiga skulder 

Tkr Kommun Kommun 

 aug-22 dec-21 

Leverantörsskulder 18 729 43 570 

Momsskulder 0 1 488 

Uppl. kostn/förutbet. intäkter 94 911 107 570 

Övriga kortfr. skulder 15 301 14 571 

SUMMA 128 941 167 199 
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Drift och investeringsredovisning 

Driftbudget 

Mkr Bokslut Bokslut Bokslut Budget Utfall Prognos Avvik 

 2021 jan-aug jan-aug inkl TB % helår bud/prog 

  2021 2022 2022  2022 2022 

Kommunstyrelse 69,5 43,5 48,0 71,1 67,5 70,8 0,3 

Arbete och välfärd 78,6 50,7 50,8 85,8 59,2 80,4 5,4 

Samhällsbyggnadsnämnd 72,0 46,8 51,4 74,9 68,6 77,6 -2,7 

- Samhällsbyggnad exkl va 72,0 46,8 51,4 74,9 68,6 77,6 -2,7 

- VA-verksamhet 0,0 0,0 0,0 0,0 
#DIVISIO

N/0! 
0,0 0,0 

Miljö- och byggnämnd 7,2 5,3 4,2 6,4 65,6 6,4 0,0 

Kommunrevision 0,9 0,5 0,6 0,9 66,7 0,9 0,0 

Valnämnd 0,0 0,0 0,0 0,3 0 0,3 0,0 

Barn- och utbildningsnämnd 365,8 239,2 248,4 369,1 67,3 373,2 -4,1 

Hälsa- och omsorgsnämnd 245,0 164,2 174,5 256,0 68,2 259,4 -3,4 

Överförmyndare 2,6 2,1 1,2 2,6 46,2 2,7 -0,1 

SUMMA NÄMNDERNA 841,6 552,3 579,1 867,1 66,8 871,7 -4,6 

Finansförvaltning -878,7 -609,5 -622,4 -868,8 71,6 -892,3 23,5 

TOTALT -37,1 -57,2 -43,3 -1,7 2 547,1 -20,6 18,9 

Investeringsbudget 

Mnkr Bokslut Bokslut Bokslut Budget Utfall Prognos Avvik 

 2021 jan-aug jan-aug inkl TB % helår bud/prog 

  2021 2022 2022  2022 2022 

Kommunstyrelse 1,7 1,1 1,9 10,7 17,8 5,1 5,6 

Arbete och välfärd 0,0 0,0 0,0 0,3 0 0,3 0,0 

Miljö- och byggnämnd 0,0 0,0 0,0 0,8 0 0,8 0,0 

Samhällsbyggnadsnämnd 151,2 67,8 95,1 364,0 26,1 226,1 137,9 

- Samhällsbyggnad exkl va 140,1 64,0 90,6 343,2 26,4 213,1 130,1 

- VA-verksamhet 11,1 3,8 4,5 20,8 21,6 13,0 7,8 

Barn- och utbildningsnämnd 4,5 2,4 1,4 13,0 10,8 3,7 9,3 

Hälsa- och omsorgsnämnd 1,1 0,5 2,4 9,4 25,5 8,4 1,0 

SUMMA NÄMNDERNA 158,5 71,8 100,8 397,9 25,3 244,1 153,8 
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Resultaträkning VA-verksamhet 

Mkr  Bokslut Budget Bokslut Bokslut Prognos 

  2021 2022 jan-aug jan-aug helår 

    2021 2022 2022 

Verksamhetens intäkter  29,5 33,0 18,8 19,9 33,6 

Verksamhetens kostnader  -21,6 -23,3 -13,2 -14,6 -23,5 

Avskrivningar  -7,4 -7,7 -4,7 -4,6 -8,1 

Verksamhetens nettokostnader  0,5 2,0 0,9 0,7 2,0 

Finansiella kostnader  -0,5 -2 -0,9 -0,7 -2 

Resultat efter finansnetto  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

       

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

       

Balansräkning VA-verksamhet 

Mkr  Bokslut Årets Bokslut Bokslut Prognos 

  2021 förändr jan-aug jan-aug helår 

   tom aug 2021 2022 2022 

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR       

Mark och byggnader  116,3 -4,9 116,3 111,4 119,4 

Maskiner och inventarier  0,6 -0,1 0,7 0,5 0,5 

Pågående investeringar  31,4 0,0 21,3 31,4 38,1 

Summa anläggningstillgångar  148,3 -5,0 138,3 143,3 158,0 

SUMMA TILLGÅNGAR  148,3 -5,0 138,3 143,3 158,0 

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR 
OCH SKULDER 

      

EGET KAPITAL  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

därav årets resultat  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

SKULDER       

Långfristiga skulder  148,3 -5,0 138,1 143,3 158 

Kortfristiga skulder  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Summa skulder  148,3 -5,0 138,1 143,3 158,0 

SUMMA EGET KAPITAL, 
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 

 148,3 -5,0 138,1 143,3 158,0 

REDOVISNINGSPRINCIPER 

Fortsatt utveckling av rutin för exploateringsredovisningen. Sålda tomter redovisas som 

intäkter och matchas mot kostnad. I övrigt tillämpar vi samma redovisningsprinciper som i 

senaste årsredovisning. 
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NÄMNDERNAS PROGNOS OCH PERIODENS VIKTIGASTE HÄNDELSER 

Kommunstyrelseförvaltningen 

Prognos 

Helårsprognosen efter augusti för kommunstyrelseförvaltningen är plus 0,3 mnkr vilket är 

något bättre än prognosen från maj månad. 

Lägre IT-kostnader via UNIKOM samt personalvakanser ger överskott medan färdtjänsten 

visar underskott. Kostnaderna har ökat väsentligt under året till följd av ökade 

drivmedelspriser och ökat antal resande. 

Räddningstjänsten visar också underskott kopplat till intäkter från IVPA (I väntan på 

ambulans) som blir lägre på grund av ny överenskommelse från och med årsskiftet 21/22. 

Nytt samarbetsavtal "Specialresurs Skåne" belastar med 35 tkr. Högre kostnader för RIB, 

deltidskåren, uppvisas de senaste månaderna. 

Periodens viktigaste händelser 

Under våren startade den gemensamma trygghetscentralen inom Skåne Nordost där Osby 

kommun är en av delägarna. Avsikten är att säkerhets- och jourtjänster ska kunna samordnas 

och effektiviseras. 

Inom HR startade under våren startade under våren en utbildningssatsning för chefer i ämnet 

tillitsbaserad styrning och ledning. Vi har även genomfört en inspirationsföreläsning för 

chefer med Anders Hansen inom temat hälsa. Denna föreläsning spelades in vilket gav 

cheferna möjlighet att visa den i sina arbetsgrupper. Utöver detta har vi haft korta 

frukostmöten med informationspunkter samt en introduktionsdag för nyanställda medarbetare. 

Under våren sjösatte vi vårt nya HR-system där första lönen betaldes ut i mars. 

Implementering av systemet har tagit mycket tid i anspråk för löneenheten, 

bemanningsenheten samt för våra chefer. 

Räddningstjänsten 

Pandemin – viss påverkan. Första halvåret har, likt 2020 samt 2021, påverkats av den 

pågående pandemin. Det gäller i första hand årets inledande månader. Detta har inneburit ett 

visst intäktstapp. 

Brandstationsbyggnationer. Under våren 2022 har projektering av ny brandstation i Osby 

avslutats. Detta har engagerat flera medarbetare och tagit en del tid i anspråk. Att få en ny 

brandstation kommer göra gott för arbetsmiljön. Värt att nämna är också att detta underlättar 

vårt redan goda samarbete med Ambulans och Polis. 

RIB (Räddningstjänst i beredskap). Vi har en relativt stor personalomsättning på våra RIB 

stationer. Kommunen och flera andra arbetsgivare är positivt inställda till att ”släppa” sin 

personal så de kan vara RIB:are, vilket är väldigt positivt. Men varje rekrytering kostar 

ca 150 000 kr, med kläder och utbildning inräknat. 
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Förvaltningen för arbete och välfärd 

Prognos 

Augusti månads uppföljning visar ett positivt resultat på 5,4 mnkr för förvaltningen som 

helhet. Detta är en något förbättrad prognos sedan maj. De främsta orsakerna till det 

prognostiserade positiva resultatet är lägre personalkostnader, ökade statliga bidrag samt lägre 

placeringskostnader för våld i nära relationer. 

Periodens viktigaste händelser 

1 juli fick kommunerna ansvar för bosättning av anvisade ukrainska flyktingar. 

I juni fattade Kommunfullmäktige beslut om att avsätta 5 000 tkr för investeringsprojekt för 

ombyggnation av Familjehuset. 

Vaktmästeriet som varit en del av Osby kommun Kompetensa har börjat fasas ut och sakta 

men säkert avvecklas, då det kommer bli en central vaktmästeriorganisation från och med 1 

oktober. 

Osby kommun Kompetensa har anställt en arbetsmarknadskoordinator med syfte stärka 

kontakten med det lokala näringslivet. 

Från och med den 1 augusti 2022 finns en skyldighet för kommunerna att inom komvux 

tillhandahålla en sammanhållen utbildning för de individer som tar del av det 

arbetsmarknadspolitiska programmet etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare 

(etableringsprogrammet) och som på grund av kort utbildning inte bedöms kunna matchas 

mot arbete under tiden i programmet. 

Miljö- och byggnämnden 

Prognos 

På helåret prognostiseras ingen budgetavvikelse för förvaltningen. 

Bygglovsverksamheten prognostiseras generera ett mindre underskott på 124 tkr. På grund av 

ökade kostnader inom bostadsanpassning samt ökade personalkostnader för miljö- och 

byggkontoret väntas dessa verksamheter visa underskott på 279 tkr, respektive 129 tkr. 

En halvtidssjukskrivning samt utökade intäkter prognostiseras generera överskott för 

livsmedelstillsyn, 374 tkr, respektive miljöskydd, 97 tkr. 

Periodens viktigaste händelser 

Början av 2022 präglades av pandemin, dock har förvaltningen lyckats upprätthålla 

måluppfyllnaden. Planerad tillsyn har till största delen kunnat genomföras. 

Bygglovsansökningarna har minskat och bostadsanpassningarna har ökat under perioden. En 

miljöinspektör med samordnarroll och fokus på enskilda avlopp har börjat sin tjänst under 

våren. En bygglovsarkitekt har slutat och rekrytering pågår. Satsning på digital utveckning 

med nytt verksamhetssystem pågår och förväntas vara igång slutet av året och början på 2023. 
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Samhällsbyggnadsnämnden 

Samhällsbyggnad exkl VA 

Prognos 

Samhällsbyggnad prognostiserar en budgetavvikelse på - 2,7 mnkr år 2022. Avvikelsen är 

främst kopplad till ökade kostnader inom fastighet, livsmedel och förbrukningsmaterial inom 

lokalvården. Att Lekoseums tillträde av Briohuset dröjer påverkar också 

samhällsbyggnadsnämndens resultat negativt. Även försenade fakturor för tidigare års 

vinterväghållning påverkar utfallet negativt. Intäkt från staten på 0,9 mnkr för iordningställda 

platser för eventuella flyktingar från Ukraina påverkar utfallet positivt. 

Periodens viktigaste händelser 

Periodens viktigaste händelser beskrivs utifrån kommunens målområden, "attraktiv och 

hållbar boendekommun" samt "utveckling och tillväxt". 

Målområde - Attraktiv och hållbar boende kommun 

Året har präglats av omvärldsfaktorer som pandemin och Rysslands invasion av Ukraina. Inte 

minst har detta inneburit stigande priser på drivmedel, el och livsmedel. Prisuppgångarna 

påverkar samhällsbyggnadsförvaltningen i högre utsträckning än övriga förvaltningar pga. att 

förvaltningen ansvarar för kommunens fastigheter samt kost- och lokalvård vilka alla har ett 

stort behov av inköp av olika varor och energi. 

För att förbättra samhällsbyggnads möjlighet att verka för en attraktiv och hållbar boende 

kommun har ett utvecklingsarbete bedrivits under året med tre workshopar. 

Förvaltningsorganisationen har också setts över och är ny sedan den 20 april. Ytterligare en 

planarkitekt har anställts och rekrytering av ny gata/parkchef har slutförts. 

Osby har under året klättrat i miljörankingen och ligger nu på 59 plats av 290 kommuner. Det 

är en förbättring med 38 platser sedan förra mätningen. Osby kommun har också utsetts till 

årets avfallskommun. 

Samhällsbyggnadsnämnden svara för kommunens fysiska planering och har tagit fram två 

planer till beslut i Kommunfullmäktige, detaljplan för nya grundskolan i Örkened och 

detaljplan för Fiskalen 11. Planen för Fiskalalen 11 möjliggör bostadsbyggnation i sex 

våningar på fastigheten som ligger nära järnvägsstationen och Centralparken. 

Samhällsbyggnadsnämnden förvaltar kommunens fastigheter där lokalbanken ingår. 

Kommunfullmäktige beslutade i juni om försäljning av Briohuset till Lekoseum. Lekoseum 

har dock ännu inte tillträtt varför kostnaderna för huset fortsätter att belasta 

samhällsbyggnadsnämndens budget. 

Målområde - Utveckling och tillväxt 

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för kommunens fastighetsbyggnationer. Byggnationerna 

av tre efterlängtade LSS-boenden pågår och dessa blir klara i mitten av september med 

inflyttning 1 oktober. Boendena ligger på Skeingevägen, Kärleksstigen och Syréngatan. 

Upphandlingen för byggnation av nya ishallen har varit ute under sommaren och 

anbudsöppning är i mitten av september. 

Blåljushuset är också ute på upphandling och anbuden öppnas även för denna upphandlingen i 

mitten av september. Hyreskontrakt har skrivits med polisen och de kommer att finnas på 

plats när blåljushuset tas i bruk. 

Under vintern öppnade äldreboendet i Solhem där kommunen hyr lokaler av kyrkan. 
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Samhällsbyggnad har hanterat hyresförhandlingar och ansvarar för lokalvården och maten till 

det boende. 

Första spadtaget för nya förskolan i Killeberg togs den 16 juni. Upphandlingarna gällande 

grundskolan och sporthallen i Killeberg avbröts pga. högre anbud än budget. Ny upphandling 

går ut under hösten 2022. 

Två nya tomter för verksamheter har iordningställts vid Cementvägen i nära anslutning till 

Osby Glas och Eons nya fördelningsstation. 

En cirkulationsplats i korsningen Riksväg 15 och Kälsvedsvägen håller på att byggas. 

Cirkulationsplatsen behövs för att förbättra trafiksäkerheten och kommer även att vara positiv 

för utryckningen och inryckning till det planerade Blåljushuset vid Kälsvedsvägen. Under 

sommaren byttes även en vägtrumma på Riksväg 15 akut då trumman var i dåligt skick och 

riskerade att rasa. 

VA-verksamhet 

Prognos 

Prognosen är ett 0-resultat. VA-verksamheten finansieras av taxeintäkter. Långsiktig 

investeringsplan för denna verksamhet är beslutad av Kommunfullmäktige. Intäktsöverskott 

avsätts för att finansiera investeringarna. 

Periodens viktigaste händelser 

Samhällsbyggnadsnämnden har sett över investeringarna för 2022 och beloppen har justerats 

ner för att anpassas till den nivå som praktiskt kan genomföras. Nämnden har också beslutat 

om mål och indikator för va-verksamheten. Nyckeltal beslutas under hösten. 

En avsiktsförklaring har tecknats med Östra Göinge kommun om att samarbeta kring VA-

försörjningen och utreda vilka miljömässiga och ekonomiska förutsättningar som krävs för att 

genomföra samarbetet, främst gällande överförande av avloppsvatten och dricksvatten från 

Osby kommun till Östra Göinge kommun. 

Något bevattningsförbud behövde inte införas under sommaren för första gången på flera år 

med anledning av låg förbrukning. Den låga förbrukningen kan härledas både till läcklagning 

men även sparsamhet hos våra abonnenter. 

Omläggning av VA-ledningar på bland annat Aron Nils väg och Greve Holcks väg i Osby har 

pågått. 

Valnämnden 

Prognos 

Prognosen är att valnämnden håller budget. En högre bemanning i samband med mottagning 

av förtidsröster gör dock att det finns risk för ett mindre underskott för arvodeskostnaderna. 

Bokföring och utbetalning av huvuddelen av röstmottagarnas arvoden sker under september. 

Periodens viktigaste händelser 

Valnämndens uppdrag är att förbereda och genomföra årets val till riksdag, kommun och 

region den 11 september. 
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Barn- och utbildningsnämnden 

Prognos 

Barn- och utbildningsnämnden redovisar en prognos med underskott på ca 4,1 mkr mot 

budget 2022. Anpassningsuppdragen har sedan tidigare lagts ut på enheterna inom de olika 

verksamhetsgrenarna. 

Enheterna inom förskola, grundskola och gymnasium redovisar varierande prognoser mot 

budget 2022. 

Verksamheter som visar på större underskott är: 

• interkommunal ersättning och bidrag till fristående enheter inom både förskola, 

grundskola och gymnasium 

• kostnader för skolskjuts inom grundskola 

  

Periodens viktigaste händelser 

Ukraina - Pandemi - Under våren 2022 mattades effekterna, gällande frånvaro och 

distansundervisning på grund av pandemin, av inom samtliga verksamheter. Den ordinarie 

verksamheten kunde i allt större utsträckning genomföras utifrån tänkt planering. 

Under februari dök istället ett annat mörkt moln upp, i och med Rysslands invadering av 

Ukraina. Under senvåren kom ett antal barn- och elever till våra verksamheter. Det var främst 

inom grundskolan vi fick fler elever från Ukraina. Något enstaka barn inom förskolan och 

enstaka elever inom gymnasiet från Ukraina har tagits emot. När vi fick informationen om att 

barn- och elever var på väg till oss från Ukraina planerades omgående för insatser med 

kartläggning och mottagande. 

Systematiskt kvalitetsarbete (SKA); Under året har och kommer fokus de närmaste åren att 

ligga på det systematiska kvalitetsarbetet med tillhörande analyser. SKA -arbetet ska utgöra 

underlag för utvecklingsinsatser, budgetprioriteringar och kompetensutvecklingsinsatser. 

Systematiken i utvecklingsarbetet behöver tydliggöras i hela styr- och stödkedjan från det 

verksamhetsnära arbetet såväl som strategiska frågeställningar på övergripande 

förvaltningsnivå som underlag och samverkan med politiken i barn- och utbildningsnämnden. 

Allt mer fokus satsas på att förbättra analysarbetet av kvalitén i verksamheterna för att 

säkerställa att de insatser som görs har effekt för barn, elevers och kommuninvånarnas 

måluppfyllelse och nöjdhet med den service som levereras. 

Säkerhetsarbete - Under året har olika insatser för att stärka säkerhetsarbetet såväl 

pedagogiskt, digitalt som lokalmässigt. Grundskolan och gymnasiet har haft genomgångar 

kring PDV - pågående dödligt våld för att säkerställa beredskapen vid ett eventuellt skarpt 

läge. Krisstödsorganisationen har förtydligats och övningar har genomförts. Ny 

digitaliseringsstrategi har beslutats som lägger större vikt vid kunskapen om och användandet 

av digitala hjälpmedel istället för fokus på den tekniska utrustningen. 

Fullmäktigeberedning - Kultur och Fritid Under våren 2022 genomfördes en vägledande 

debatt i Kommunfullmäktige kring den genomförda fullmäktigeberedningen. Underlaget från 

fullmäktigeberedningen är en del av det fortsatta arbetet med utbud och lokaler för kultur- och 

fritidsverksamheten i Osby kommun. 
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Hälsa- och omsorgsnämnden 

Prognos 

Prognosen är en negativ avvikelse mot budget på - 3,4 mnkr. Förvaltningen ser främst tre 

områden där det råder osäkerhet. Dessa är personalkostnader, statsbidrag samt LSS-

verksamheten. Prognosen i maj var lagd utifrån att pandemin och de inledande problemen 

med personalsystemet inte skulle komma att fortsätta under året. Tyvärr har både problemen 

med personalsystemet, brist på personal och covidutbrott fortsatt under sommaren. 

Periodens viktigaste händelser 

En av de största händelserna inom vård och omsorgsboende är att ett nytt tillfälligt vård-och 

omsorgsboende i Loshult har öppnats under våren. På Solhem finns 16 lägenheter och det har 

skett en successiv men ändå snabb inflyttning, samtliga lägenheter har blivit uthyrda. 

Öppnandet har fungerat väl och verksamheten är nu fullt igång. Brister finns dock i dålig 

nätverks- och telefonuppkoppling vilket har påverkat verksamheten negativt. 

Projektering av nya LSS-bostäder.Under våren/sommaren har också rekryteringar till de nya 

bostäderna pågått. Förvaltningen har förberett för inflyttning och bemanning i de nya LSS-

bostäderna som blir inflyttningsklara i september. Planen är att det kommer att vara full 

bemanning när bostäderna öppnar. 

På Lindhem har de som flyttat in den senaste tiden krävt mer specialiserad omvårdnad än 

tidigare. Flera av dem har mycket BPSD (beteendemässiga och psykiska symtom vid 

demens)-symtom, i kombination med rörlighet och utåtagerande beteende. Detta gör att 

verksamheten haft extra belastning både under dag och natt under första halvåret. 

Trygghetsboendet har succesivt omvandlats till vård och omsorgsboende. Nu är fyra av sju 

lägenheter omvandlade. 

Överförmyndaren 

Prognos 

Prognosen visar ett underskott på 60 tkr på grund av engångskostnader i samband med 

överföring av handläggarverksamheten till Höör. 

 

Periodens viktigaste händelser 

Vid årsskiftet överfördes handläggarverksamheten till Höörs kommun enligt upprättat 

samarbetsavtal. I Höör samordnas nu överförmyndarhandläggningen för Osby, Östra Göinge, 

Hörby och Höörs kommun. 

Granskningen av årsräkningar mm är försenad och ännu ej färdig på grund av vakanser och 

sjukfrånvaro. Extra personal har satts in för att så snart som möjligt komma i fas. 
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Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen  

- Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse antas som kommunstyrelsens svar 
till revisorerna. 

 

 

Barnkonsekvensanalys 

Ärendet berör inte barn. 
 
 
Sammanfattning av ärendet 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna granskat IT- och 
Informationssäkerheten i Osby kommun. Granskningens syfte är att bedöma om det finns 
brister i kommunens interna kontroll kopplat till säkerställande av att arbetet med IT- och 
informationssäkerhet är ändamålsenligt. Vidare är syftet också att bedöma i vilken 
omfattning styrelse och nämnder styr och följer upp arbetet på området. 

Revisorerna önskar svar med anledning av granskningen innan den 21 oktober 2022. 
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat ett förslag till svar. 
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Beslutsunderlag 

Revisorernas missivbrev, 2022-06-21 

Granskning av IT-och Informationssäkerheten i Osby kommun, utförd av EY, 2022-06-22 

 

 

Ärende 

Osby kommun hanterar stora mängder digital information inom alla dess verksamheter. 
Detta ger många nya möjligheter i form av effektivare förvaltning, uppföljning och utökad 
service till medborgare, samtidigt som risker uppstår när informationen inte hanteras 
ändamålsenligt. För att uppnå god informationssäkerhet krävs att styrning och arbete 
bedrivs på ett sådant sätt att informationen är tillgänglig, riktig samt har tillräckligt starkt 
skydd.  

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna granskat IT-och Informations-
säkerheten i Osby kommun. Granskningens syfte är att bedöma om det finns brister i 
kommunens interna kontroll kopplat till säkerställande av att arbetet med IT- och 
informationssäkerhet är ändamålsenligt. Vidare är syftet också att bedöma i vilken 
omfattning styrelse och nämnder styr och följer upp arbetet på området. 

I granskningen besvaras följande revisionsfrågor: 

 Bedriver Osby kommun ett tillräckligt och ändamålsenligt IT- och 
informationssäkerhetsarbete?  

Revisionsfrågan bryts ned och besvaras genom följande underliggande revisionsfrågor: 

 Kan styrningen av arbetet med IT- och informationssäkerhet, för de behov 
kommunens verksamhet har, bedömas som ändamålsenligt?  

 Är arbetet med att följa upp att beslut och styrdokument relaterat till 
informationssäkerhet efterlevs ändamålsenligt?  

 Är Osby kommuns incidenthanteringsprocess ändamålsenlig? 

Kommunens främsta behov till förbättring bedöms utifrån revisionsanalysen ligga i 
upprättandet av styrdokument inom informationssäkerhetsområdet samt säkerställa att 
dessa förblir riktiga och aktuella över tid. Vidare finns det behov av en utbildningsplan 
med obligatoriska utbildningstillfällen med möjlighet till uppföljning. Det finns även 
förbättringspotential gällande löpande efterlevnadskontroll med rapportering till 
kommunstyrelsen. 
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Revisorerna rekommenderar kommunstyrelsen att: 

 En kontinuitetsplan upprättas, beslutas och implementeras. 

 Styrdokument upprättas och implementeras inom ett flertal identifierade 
områden avseende kommunens IT- och informationssäkerhetsarbete. 

 En utbildningsplan upprättas avseende IT- och informationssäkerhet. 

 En internkontrollplan avseende IT- och informationssäkerhet upprättas som 
täcker samtliga områden inom kommunens IT- och 
informationssäkerhetsarbete. 

Kommunstyrelsens svar övergripande: 

Risk- och Sårbarhetsanalys      

Information som har inventerats och sedan identifierats som känslig eller verksamhets-
kritisk information och har klassificerats högt måste genomgå en analys för att identifiera 
risker och möjliga hot samt ta fram eventuella åtgärder. 
Som stöd i processen genomfördes utbildningar samt konsultstöd av ATEA, arbetet var 
inte avslutat då revisionen genomfördes 

Kommunen har beslutat att utifrån revisionens rekommendation anställa en säkerhets-
samordnare med särskilt ansvar för Informationssäkerhet, Dataskydd och PUB-avtal. 
Personen tillträder sin tjänst i mitten av november 

 

Kommunstyrelsens svar på enskilda frågeställningar 

 En kontinuitetsplan upprättas, beslutas och implementeras. 

Kommunstyrelsens svar: 

Arbetet kommer att påbörjas under 2022 av informationssäkerhetsansvarige, Unikom har 
en befintlig plan men denna behövs uppdateras med inputs från Osby kommun gällande 
vilka verksamhetssystem samt vilken information som ska prioriteras  

 

 Styrdokument upprättas och implementeras inom ett flertal identifierade 
områden avseende kommunens IT- och informationssäkerhetsarbete. 

Kommunstyrelsens svar: 

Arbetet har påbörjats, en inventering av samtliga styrdokument inom säkerhetsområdet 
har genomförts och revidering av dokumenten har påbörjats. Målet är att dokumenten ska 
vara klara under våren 2023. För Unikoms del krävs en samordning mellan de olika 
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ägarkommunerna, man planerar att se över behovet, när detta beräknas att genomföras är 
oklart. 

 

En utbildningsplan upprättas avseende IT- och informationssäkerhet. 

Kommunstyrelsens svar: 

Utbildningen bör ingå i introduktionsutbildningen för nyanställd personal, samt som 
repetitionsutbildning minst en gång per mandatperiod. Informationssäkerhetsansvarige tar 
fram utbildningsmaterial.  

Unikom påbörjar i november 22 en ny utbildningsmodell gällande IT-
säkerhetsutbildningar som riktar sig till samtliga medarbetare. Det kommer ett nytt 
utbildningstillfälle varje månad, syftet är att med korta digitala utbildningar öka 
säkerhetsmedvetandet hos våra medarbetare. 

 

 En internkontrollplan avseende IT- och informationssäkerhet upprättas som 
täcker samtliga områden inom kommunens IT- och informations-
säkerhetsarbete. 

Kommunstyrelsens svar: 

Internkontrollplan för kommunens del tas fram under hösten 2022.  
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Kommunstyrelsens beslut 
Kommundirektören får i uppdrag att ta fram ett svar på revisionens 
frågeställningar till kommunstyrelsens sammanträde den 5 oktober 
2022. 

Behandling 
Yrkande 
Niklas Larsson (C) yrkar på att kommundirektören får i uppdrag att ta fram 
ett svar på revisionens frågeställningar till kommunstyrelsens sammanträde 
den 5 oktober 2022. 

Överläggning och beslut 
Ordförande frågar kommunstyrelsen om de ämnar besluta i enlighet med 
Niklas Larssons (C) yrkande och finner att kommunstyrelsen gör så. 

Sammanfattning av ärendet 
Den sammanfattande bedömningen är att Osby kommuns arbete med IT
och informationssäkerhet inte är ändamålsenligt. 
Bedömningen grundar sig i att kommunen inte har ett implementerat 
ledningssystem samt saknar flertalet styrdokument avseende IT- och 
informationssäkerhet, bland annat kontinuitetsplan. Därtill saknar 
kommunen en dokumenterad och implementerad metod för att kontrollera 
efterlevnad av policy och riktlinjer samt kontinuerligt rapportera till 
kommunstyrelsen. Bedömningen grundar sig även i att kommunen saknar 
en dokumenterad rutin avseende hantering och dokumentation av 
informationssäkerhetsincidenter. 
Revisionen har lyft fram följande punkter som rekommendationer: 

En kontinuitetsplan upprättas, beslutas och implementeras. 
Styrdokument upprättas och implementeras inom ett flertal 
identifierade områden avseende kommunens IT- och 
informationssäkerhetsarbete. 
En utbildningsplan upprättas avseende IT- och informationssäkerhet. 
En internkontrollplan avseende IT- och informationssäkerhet 
upprättas som täcker samtliga områden inom kommunens IT- och 
informationssäkerhetsarbete. 

Besluts underlag 
Missiv, "Granskning av kommunens arbete med IT- och 
informationssäkerhet" daterad 21 juni 2022 från revisionen. 
Granskningsrapport, "Granskning av kommunens arbete med IT- och 
informationssäkerhet'' 

Beslutet skickas till 
Kommundirektör Petra Gummesson 
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För yttrande till: 
Kommunstyrelsen 

För kännedom till: 
Kommunfullmäktige 

Granskning av kommunens arbete med IT- och informationssäkerhet 

EY har på uppdrag av kommunrevisionen granskat kommunens arbete med IT- och informationssäkerhet. 

Den sammanfattande bedömningen är att Osby kommuns arbete med IT- och informationssäkerhet inte är 
ändamålsenligt. 

Bedömningen grundar sig i att kommunen inte har ett implementerat ledningssystem samt saknar flertalet 
styrdokument avseende IT- och informationssäkerhet, bland annat kontinuitetsplan. Därtill saknar 
kommunen en dokumenterad och implementerad metod för att kontrollera efterlevnad av policy och 
riktlinjer samt kontinuerligt rapportera till kommunstyrelsen. Bedömningen grundar sig även i att 
kommunen saknar en dokumenterad rutin avseende hantering och dokumentation av 
informationssäkerhetsincidenter. 

Baserat på den analys och granskning som genomförts bedöms Osby kommun ha en genomsnittlig 
mognadsgrad på 1,78 av 5,0 vilket är en markant lägre mognadsgrad än andra offentliga organisationer av 
liknande storlek och karaktär där genomsnittet ligger på 2,49. Mognadsgraden för Osby kommun är 
betydligt lägre än vad EY rekommenderar för en kommun likt Osby, givet den mängd personuppgifter 
och andel personuppgifter av känslig karaktär som hanteras. 

Granskningsresultatet indikerar att kommunens mognadsgrad är något högre avseende personuppgifter 
och lägre inom drift och programförändringar. 

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi kommunstyrelsen att: 

► En kontinuitetsplan upprättas, beslutas och implementeras. 
► Styrdokument upprättas och implementeras inom ett flertal identifierade områden avseende 

kommunens IT- och informationssäkerhetsarbete. 
► En utbildningsplan upprättas avseende IT- och informationssäkerhet. 
► En internkontrollplan avseende IT- och informationssäkerhet upprättas som täcker samtliga 

områden inom kommunens IT- och informationssäkerhetsarbete. 

Mot bakgrund av granskningens resultat så kommer revisionen att särskilt följa kommunstyrelsens arbete 
med att stärka IT- och informationssäkerheten under 2022. 

Revisorerna önskar kommunstyrelsens svar utifrån granskningens resultat och rekommendationer senast 
2022-10-21. 

På uppdrag av Osby kommuns revisorer 

\\ ~ ~ \\_o& ""'\~i 
Margot Malmqvist 
Revisionens ordförande 



E 
B11ild111g a bctter 
workirg wor!d 

1111111 Il Il •· 

OSBY KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

Diadenr. Ärendetyp 

Osby kommun 

Granskning IT- och informationssäkerhet 

Juni 2022 



Buildinq a lietter 
workinq world 

Sammanfattning 

På uppdrag av Osby kommuns förtroendevalda revisorer har EV genomfört en granskning 
av kommunens arbete med IT- och informationssäkerhet. Syftet med granskningen har 
varit att identifiera om det finns brister i kommunens interna kontroll avseende IT- och 
informationssäkerheten. 

Föijande revisionskriterier användes: 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSBs) styrmodell för offentliga 
organisationers IT- och informationssäkerhet, LIS. 
ISO/IEC 27000 standarden för informationssäkerhet. 
God praxis och EV:s erfarenhet inom IT-, cyber - och informationssäkerhet. 

Granskningen genomfördes från mars till juni 2022 och baserades på intervjuer med 
identifierade nyckelpersoner i kommunens informationssäkerhetsarbete och genomgång 
av insamlad dokumentation. Granskningen bygger på EV:s ramverk för granskning av IT
och informationssäkerhet, "Granskningsprogram Cyber- och Informationssäkerhet" (GCI), 
särskilt framtagen för svensk kommunal sektor. Enligt metoden bedöms kommunens 
mognadsgrad enligt 57 punkter på en ordinarie skala från 1 (begynnande) till 5 (optimerad) 
inom de respektive områdena. Representanter för kommunens 
informationssäkerhetsarbete har beretts tillfälle att faktagranska rapporten som även 
kvalitetssäkrats internt av EV:s utsedda kvalitetsgranskare. 

Baserat på den analys och granskning som genomförts bedöms Osby kommun ha en 
genomsnittlig mognadsgrad på 1, 78 vilket är en markant lägre mognadsgrad än andra 
offentliga organisationer av liknande storlek och karaktär där genomsnittet ligger på 2,49. 
Detta är en betydligt lägre mognadsgrad än vad EV rekommenderar för en kommun likt 
Osby, givet den mängd personuppgifter och andel personuppgifter av känslig karaktär som 
hanteras. Granskningsresultatet indikerar att kommunens mognadsgrad är något högre 
avseende personuppgifter och lägst inom drift och programförändringar. 

I granskningen har ett antal förbättringsområden identifierats och rekommendationer 
lämnats. Främst rekommenderar EV att kommunstyrelsen i Osby kommun tillser att: 

En kontinuitetsplan upprättas, beslutas och implementeras. 
Styrdokument upprättas och implementeras inom ett flertal identifierade områden 
avseende kommunens IT- och informationssäkerhetsarbete. 
En utbildningsplan upprättas avseende IT- och informationssäkerhet. 
En internkontrollplan avseende IT- och informationssäkerhet upprättas som täcker 
samtliga områden inom kommunens IT- och informationssäkerhetsarbete. 
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1 Bakgrund 

Osby kommun hanterar stora mängder digital information inom alla dess verksamheter. 
Detta ger många nya möjligheter i form av effektivare förvaltning, uppföijning och utökad 
service till medborgare, samtidigt som risker uppstår när informationen inte hanteras 
ändamålsenligt. För att uppnå god informationssäkerhet krävs att styrning och arbete 
bedrivs på ett sådant sätt att informationen är tillgänglig, riktig samt har tillräckligt starkt 
skydd. 

Kommunrevisorerna har valt att genomföra en granskning för att kartlägga kommunens 
arbete med IT- och informationssäkerhet. Riskerna inom dessa områden är inte enbart 
relaterade till Osby kommun utan gäller hela den offentliga sektorn. 

1 .1 Syfte och revisionsfrågor 

Granskningens syfte är att bedöma om det finns brister i kommunens interna kontroll 
kopplat till säkerställande av att arbetet med IT- och informationssäkerhet är 
ändamålsenligt. Vidare är syftet också att bedöma i vilken omfattning styrelse och 
nämnder styr och föijer upp arbetet på området. För att uppnå granskningens syfte 
besvaras föijande övergripande revisionsfråga: 

Bedriver Osby kommun ett tillräckligt och ändamålsenligt IT- och 

informationssäkerhetsarbete? 

Revisionsfrågan bryts ned och besvaras genom föijande underliggande revisionsfrågor: 

Kan styrningen av arbetet med IT- och informationssäkerhet, för de behov 

kommunens verksamhet har, bedömas som ändamålsenligt? 

Är arbetet med att följa upp att beslut och styrdokument relaterat till 

informationssäkerhet efterlevs ändamålsenligt? 

Är Osby kommuns incidenthanteringsprocess ändamålsenlig? 

1.2 Avgränsning 

De iakttagelser och rekommendationer som presenteras i denna rapport baseras enbart på 
den information som inhämtats under intervjuer och genom granskning av erhållna 
dokument, såsom riktlinjer, rutiner och policyer. Granskningen är begränsad till arbetet 
som Osby kommun bedriver på central nivå. Intervjuer har endast utförts med 
representanter på central nivå och inte med representanter från nämnder eller 
förvaltningen. Inga bolag har granskats. Ingen teknisk analys har genomförts och inga 
stickprov på efterlevnad har tagits. 

1 . 3 Metod och genomförande 

Granskningen har byggt på EY:s ramverk för granskning av IT- och informationssäkerhet, 
särskilt framtagen för svensk kommunal sektor. Ramverket omfattar flera områden vilka 

1 
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täcker in de domäner som är väsentliga utifrån ett internkontrollperspektiv för att bedöma 
eventuella avvikelser och risker kopplat till brister i IT- och informationssäkerhet. 

Inledningsvis har relevant dokumentation kring kommunens rutiner och processer 
granskats av EV. Därefter har granskningsmöten hållits med kommunens representanter 
för att gå igenom de områden som är inkluderade i EV:s ramverk för granskning av IT- och 
informationssäkerhet i kommuner. Under granskningen har dock inga stickprovstester 
utförts, vilket innebär att själva efterlevnaden av kommunens rutiner och kontroller inte 
testas. Slutligen har den samlade bilden av dokumentation samt information inhämtad via 
granskningsmöten analyserats och bedömts. 

Under granskningen har föijande roller intervjuats: 

Administrativ chef 
Säkerhetschef /sä kerhetsskyddschef 
Dataskyddssamordnare 
Konsult från kommunens samägda IT-bolag 

De intervjuade personerna har givits möjlighet att sakgranska rapporten i syfte att 
säkerställa att slutsatser grundar sig i korrekt fakta. 

Fullständig källförteckning framgår av bilaga 1. 

Under uppdraget har EV granskat 5 huvudområden som brutits ner på 18 underområden 
enligt nedan. 
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Styrning 
■ 

■ 

■ 

■ 

Ledningssystem 
Policy 
Strategi och rutiner 
Organisation 

Personal och behörigheter 
■ 

■ 

Personal 
Behörighetshantering 

Drift 

■ lncidenthantering 
■ lnformationsklassning 
■ Nätverk 
■ Brandväggar 
■ Kontinuitetsplanering 

Programförändringar 

■ Förändringshantering 

Personuppgifter 

■ Personuppgiftsstyrning 
■ Personuppgiftsbehandling 
■ Personuppgiftsrutiner 
■ Dataskydd 
■ Utbildning inom 

dataskyddsförordningen 
■ Molntjänster 
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Under granskningen har EY gjort en sammanfattande betygsättning på samtliga 18 
underområden på en skala 1-5. Skalans definition presenteras nedan: 

Tabell 1: Skala för bedömning av Osby kommuns mognadsgrad inom informationssäkerhetsomräden 

Det finns ingen dokumentation eller uppföijning, händelser hanteras ad hoc 

2 
Viss grundläggande dokumentation finns, men denna kan variera mellan olika 
enheter och vara bristfällig i sin omfattning och tillämpning 

3 
Det finns dokumenterade processer och dessa tillämpas i stor mån genom hela 
organisationen 

4 
Förutom väldokumenterade processer som tillämpas i hela organisationen, finns 
det dessutom ett system för uppföijning 

Baserat på uppföijningen finns också rutiner för kontinuerlig förbättring och 
uppdatering av processer och ramverk 

Ett områdes färgkod visar en genomsnittlig mognadsgrad som beräknas över alla krav som 
ingår i området. Mognadsgraden per område indikerar vilka områden som har störst 
förbättringsbehov, men på grund av genomsnittsberäkningen kan till exempel ett område 
med grön färgkod ändå sakna viktiga delar. Granskningens huvudsakliga värde ligger i dess 
observationer och rekommendationer som beskrivs i en bredare kontext i själva 
granskningsrapporten. 

Tidsplanen för arbetet såg ut enligt föijande: 

Tabell 2: Tidsplan för IT- och informationssäkerhetsgranskningen 

Förberedelser och planering Mars 2022 

Insamling och analys av dokumentation April 2022 

Arbetsmöte April 2022 

Rapportskrivning samt intern kvalitetssäkring April 2022 

Faktagranskning av kommunen Maj 2022 

Justering samt färdigställande av rapport Maj 2022 

Avrapportering och slutpresentation Juni 2022 

3 
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2 Analys 

Baserat på den analys och granskning som genomförts bedöms Osby kommun ha en 
genomsnittlig mognadsgrad på 1, 78 av 5,0 vilket är en markant lägre mognadsgrad än 
andra offentliga organisationer av liknande storlek och karaktär där genomsnittet ligger på 
2.49. Mognadsgraden för Osby kommun är betydligt lägre än vad EV rekommenderar för 
en kommun, givet den mängd personuppgifter och andel personuppgifter av känslig 
karaktär som hanteras. Granskningsresultatet indikerar att kommunens mognadsgrad är 
något högre avseende personuppgifter och lägre inom drift och programförändringar. 

Osby kommun arbetar för att utveckla informationssäkerhetsarbetet. Bland annat bedrivs 
ett arbete för att anställa inom säkerhetsområdet, där fokus på rekryteringen dock inte 
ligger på informationssäkerhet specifikt. Därtill ses samtliga styrdokument över för att 
säkerställa att kommunen endast behåller styrdokument som anses vara nödvändiga för 
att bedriva arbetet med informationssäkerhet på ett effektivt och ändamålsenligt sätt. 
Vidare bedrivs ett arbete för att implementera kontroll av efterlevnad av policy och 
riktlinjer inom informationssäkerhetsområdet. 

Kommunens främsta behov till förbättring ligger i upprättandet av styrdokument inom 
informationssäkerhetsområdet samt säkerställa att dessa förblir riktiga och aktuella över 
tid. Vidare finns det behov av en utbildningsplan med obligatoriska utbildningstillfällen med 
möjlighet till uppföLJning. Det finns även förbättringspotential gällande löpande 
efterlevnadskontroll med rapportering till kommunstyrelsen. 

Figur 1 nedan redovisar kommunens mognadsgrad för de 5 huvudområden som granskats 
samt en jämförelse med andra kommuner av motsvarande storlek och karaktär. Figur 2 
visar detsamma fast nedbrutet på 18 underområden. Genomsnittet för andra kommuner 
av motsvarande storlek och karaktär är framtaget genom att bedöma mognadsgrad för 
samma områden och enligt samma metod som för Osby kommun. 

4 
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Personuppgifter 

Program
förändringar 

Styrning 

........ . . . . .. .. · ··. . . . . ' . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . · 

Drift 

Personal och 
behörighet 

•· • • • • Genomsnitt Osby kommun 

Figur 1: Överblick över kommunens mognadsgrad för de 5 huvudområden som granskats i relation till vad EY 
generellt observerar i offentlig verksamhet av motsvarande storlek och karaktär. 

5,0 

4,5 

4,0 

3,5 

3,0 

2,5 

2,0 

1,5 

1,0 

■ Genomsnitt ■ Osby kommun 

Figur 2: Överblick över kommunens mognadsgrad för de 18 underområden i relation till vad EY generellt 
observerar i offentlig verksamhet av motsvarande storlek och karaktär. 
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2.1 Styrning 

I sektionen nedan beskrivs nulägesbilden för huvudområdet styrning samt de iakttagelser 
som noterats under granskningens utförande (se Tabell 3). 

Tabell 3: Nuläge och iakttagelser inom huvudområdet Styrning 

Område 

Lednings
system 

Policy 

Strategi och 
rutiner 

6 

Nuläge 

Kommunen har inte implementerat något 
ledningssystem för informationssäkerhet. Framöver 
ska möjligheten att införa ett ledningssystem för 
informationssäkerhet ses över, med vid tid för 
granskning finns det inte någon utarbetad plan för när 
detta kommer ske. 

Kommunen har en övergripande säkerhetspolicy som 
innefattar områdena informationssäkerhet, 
brottsförebyggande, säkerhet, säkerhetsskydd, 
krisberedskap och civilt försvar. Säkerhetspolicyn 
beslutades av kommunfullmäktige under 2021 och 
gäller för samtliga nämnder, förvaltningar och 
kommunala bolag inom Osby kommun. 

Säkerhetspolicyn beskriver ansvar och organisation 
avseende säkerhetsarbetet. De roller som beskrivs är 
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, 
kommundirektören, säkerhet- och 
beredskapsfunktionen samt medarbetare och 
förtroendevalda. Policyn beskriver även kommunens 
strategi samt grundläggande principer avseende 
säkerhet. 

Säkerhetspolicyn finns tillgänglig på kommunens 
intranät. Nyanställda får en genomgång av 
kommunens policyer och riktliajer som en del av 
introduktionen. Däremot sker ingen kontinuerlig 
kommunikation av policy och riktliajer till medarbetare 
och det finns ingen rutin för att säkerställa att 
medarbetare har tagit del av policy och riktlinjer 
avseende informationssäkerhet. 

Det bedrivs ett arbete inom kommunen för att se över 
samtliga styrdokument då det enligt intervjuade 
nyckelpersoner i dagsläget finns för många och man 
endast vill behålla de som anses vara meningsfulla. 

Kommunens säkerhetschef har i uppdrag att 
kontrollera efterlevnad av policy, riktlinjer och 
regelverk samt kontrollera eventuella brister i 
informationssäkerhetsarbetet. Vid tid för granskning 
har dock efterlevnad ej börjat att kontrolleras. 

Kommunen har en säkerhetsstrategi som beskrivs i 
säkerhetspolicyn. Vidare har kommunen flertalet 
riktlinjer avseende IT- och informationssäkerhet, 
däribland riktlinje för konsekvensbedömnin , 

Iakttagelser 

Inget ledningssystem för 
informationssäkerhet är 
implementerat. 

Det saknas en dokumenterad 
rutin för att säkerställa att 
kommunens medarbetare har 
kännedom om säkerhetspolicy 
och riktlinjer avseende 
informationssäkerhet. 

Det saknas en dokumenterad 
och implementerad metod för 
att kontrollera efterlevnad av 
policy och riktlinjer. 

2,00 
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Organisation 

informationshanteringsplan samt riktlinjer avseende 
dokumentation. 

Kommunen har en upprättad riktlinje som stipulerar 
att styrdokument årligen ska föUas upp av 
dokumentansvarig och vid behov revideras. Det finns 
dock inget krav på dokumentation av uppföLlning om 
ingen förändring av styrdokumentet sker och vid tid 
för granskning noterades att flertalet riktlinjer senast 
uppdaterades under 2019. 

Kommunens säkerhetschef samordnar 
informationssäkerhetsarbetet. Enligt intervjuad 
nyckelperson ligger kommunens ansvarshantering av 
informationssäkerhet hos respektive nämnd och 
förvaltningschef. 

Kommunstyrelsen har genomfört informationstillfällen 
med kommunens nämnder där säkerhetsskyddsarbetet 
har varit på agendan, dock utan specifikt fokus på 
informationssäkerhet. lnformationstillfällena 
genomförs inte systematiskt och de är inte del av ett 
årshjul. Kommunstyrelseförvaltningen har en 
upprättad internkontrollplan för 2022. Dock innefattar 
denna inte IT- eller informationssäkerhet. 

Kommunen använder SKR:s avtalsmall för 
personuppgiftsbiträdesavtal (pub-avtal) med externa 
leverantörer av informationsbehandlingstjänster. 
Kommunens allmänna avtalsvillkor beskriver att 
leverantören förbinder sig att använda konfidentiell 
information enbart i syfte att fullgöra sina respektive 
åtaganden gentemot kommunen och inte för något 
annat ändamål. 

2.2 Personal och behörigheter 

Kommunen har ej säkerställt 
att styrande dokument förblir 
riktiga och aktuella över tid. 

Ingen specifik uppföLlning av 
informationssäkerhetsarbetet 
genomförs av 
kommunstyrelsen. 

I sektionen nedan beskrivs nulägesbilden för respektive område inom huvudområdet 
personal och behörigheter samt de iakttagelser som noterats under granskningens 
utförande (se Tabell 4). 

Tabell 4: Nuläge och iakttagelser inom huvudområdet Personal och behörigheter 

Område 

Personal 

7 

Nuläge 

Informationssäkerhet ligger inom Säkerhetschefens 
ansvarsområde tillsammans med övriga 
säkerhetsuppdrag. Enligt intervjuad nyckelperson finns 
det ett behov av att utöka resurserna inom 
informationssäkerhetsfunktionen. Vid tid för 
granskning bedrivs ett arbete för att anställa 
ytterligare person inom säkerhetsområdet, men enligt 
intervjuad nyckelperson ligger inte fokus på att 
anställa inomjust informationssäkerhetsområdet. 

Iakttagelser 

Det finns ett uttryckt behov 
av att öka bemanningen 
kopplad till arbetet med 
informationssäkerhet. 



Behörighets
hantering 

8 

Vid nyanställning till kritiska roller avseende 
informationssäkerhet genomförs säkerhetsprövning. 
Nivån på säkerhetsprövningen beror på rollens 
behörighetsn ivå. 

Enligt intervjuad nyckelperson har kommunen utsett 
systemägare för samtliga system som kommunen 
anser att det finns ett behov av. Eventuellt saknas 
systemägare för några mindre system. Kommunen har 
en lista över samtliga system. 

Utbildningar avseende IT-säkerhet för kommunens 
medarbetare planeras att påbörjas under 2022. 
Utbildningarna ska levereras av kommunens IT-bolag 
(samägt med Hörby kommun, Höörs kommun, Osby 
kommun och Östra Göinge kommun). Utbildningarna 
bygger på interaktiva nanoutbildningar och användare 
ska kontinuerligt testas genom utskick av test-mejl. 
Samtliga anställda inom kommunen genomgick en 
webbaserad informationssäkerhetsutbildning för två år 
sedan. Denna utbildning har ej föLlts upp av ytterligare 
utbildningstillfällen och vid tid för granskning har 
kommunen ingen plan för kontinuerlig utbildning 
avseende informationssäkerhet. 

I dokument från kommunens samägda IT-bolag 
beskrivs vissa roller avseende behörighetshantering, 
såsom att systemansvariga i verksamheterna styr 
behörigheter för åtkomst till informationen i system, 
medan IT styr åtkomst till systemen. Det finns däremot 
ingen dokumenterad riktlinje för tilldelning, förändring 
och avslut av användarbehörigheter till system. Enligt 
intervjuad nyckelperson ser processen för 
behörighetstilldelning olika ut beroende på hur 
systemet är tekniskt uppbyggt, där ansvaret kan ligga 
på antingen IT eller systemförvaltaren. Även 
behörigheter på infrastrukturell nivå tilldelas enligt 
olika processer beroende på system. 

Enligt intervjuad nyckelperson har kommunen använt 
olika metoder för att säkerställa att roller inom 
informationssystem är segregerade. En metod är att 
vid införandet av nya system ses behörigheter över för 
att identifiera vilka behörigheter som skulle kunna 
innebära en intressekonflikt. En annan metod är att 
det är inbyggt i de flesta systemen att personen som 
begär behörighet inte kan vara samma person som 
godkänner den. Trots ovan nämnda metoder har det 
inte genomförts någon utarbetad analys av roller inom 
organisation och system för att säkerställa att roller är 
lämpligt segregerade. Det finns heller inte någon 
dokumenterad styrning för hur roller bör vara 
segregerade för att undvika intressekonflikt. 

Behörigheter med åtkomst till infrastruktur 
kontrolleras månadsvis för att säkerställa att rätt 

Det saknas en kontinuerlig 
och obligatorisk 
utbildningsplan avseende 
informationssäkerhet. 

Det saknas en dokumenterad 
riktlinje förtilldelning, 
förändring och avslut av 
användarbehörigheter i 
system. 

Det saknas en dokumenterad 
riktlinje för tilldelning, 
förändring och avslut av 
användarbehörigheter på 
infrastrukturell nivå. 

Det saknas dokumenterad 
styrning för hur roller inom 
organisationen och system 
bör vara segregerade. 



EV 
Building il IH:Ui:: r 
worki r•g worlll 

2.3 Drift 

person har rätt åtkomst. Vem som har genomfört 
kontrollen för vilka behörigheter dokumenteras i en 
arbetsbok. Det genomförs inte några periodiska 
genomgångar av behörigheter som inte är kopplade till 
infrastruktur. 

Det saknas dokumenterade 
rutiner avseende periodiska 
genomgångar av behörigheter 
utan åtkomst till infrastruktur. 

I sektionen nedan beskrivs nulägesbilden för respektive område inom huvudområdet drift 
samt de iakttagelser som noterats under granskningens utförande (se Tabell 5). 

Tabell 5: Nuläge och iakttagelser inom huvudområdet Drift 

Område 

Incident
hantering 

Informations
klassning 

Nätverk 

9 

Nuläge 

Kommunen har praktiska rutiner för hur 
informationssäkerhetsincidenter hanteras, men dessa 
är inte dokumenterade. Enligt intervjuade 
nyckelpersoner ska säkerhetssamordnare kontaktas 
för att hantera och diarieföra ärendet. Personen som 
rapporterar incidenten ska bli intervjuad av 
säkerhetssamordnaren för att finna rotorsak som 
sedan rapporteras till tillsynsmyndigheten. 
lnformationssäkerhetsincidenter ska rapporteras till 
kommunstyrelsens arbetsutskott men rapporteringen 
är inte protokollförd. 

lnformationsklassning är det första steget i 
kommunens riktlinje för riskanalys och beskriver risker 
som inträffa utifrån perspektiven konfidentialitet, 
riktighet. tillgänglighet och spårbarhet. Vid tid för 
granskning bedriver kommunen ett arbete för att 
informationsklassa samtliga system där samtliga 
förvaltningar är i slutfasen av 
informationsklassningarna och ska påbörja 
riskanalyser. 

I samband med registreringen av det gemensamma it
bolaget 2020 så genomförde kommunen ett arbete för 
att identifiera sina verksamhetskritiska 
informationssystem. Vilka av kommunens system som 
anses vara verksamhetskritiska har bedömts utifrån 
enskilda förvaltningars verksamheter, ej utefter 
centrala direktiv. 

Kommunens IT-miLlö driftas i sin fullo av kommunens 
samägda IT-bolag som även ansvarar för 
nätverkssegmenteringen. Enligt dokumentation 
segmenteras nätverkstrafik efter behov identifierade 
av IT-bolaget, bland annat finns ett klientnätverk för 
personal, ett för elever och ett management-nätverk. 

Enligt intervjuad nyckelperson är både "intrusion 
detection system" och "intrusion prevention system 
implementerade" implementerade för att analysera 
nätverksaktivitet. 

Iakttagelser 

Det saknas en dokumenterad 
riktlinje avseende hantering 
och dokumentation av 
informationssäkerhets
incidenter. 

Rapportering till 
kommunstyrelsens 
arbetsutskott protokollförs ej. 

Kommunen har vid tid för 
granskning inte 
informationsklassat samtliga 
informationssystem. 

Kommunen har vid tid för 
granskning inte genomfört 
riskanalys för samtliga 
relevanta 
informationssystem. 

Det saknas centrala riktlinjer 
för vad som klassificeras som 
verksamhetskritiskt system. 

Det saknas kravställning 
gällande nätverksmiLlön mot 
samägt IT-bolag. 

2,00 
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Brandväggar 

Kontinuitetspla 
nering 

Kommunen har ingen brandväggspolicy eller 
dokumenterad riktlinje avseende hantering av 
brandväggar. Kommunen har dock praktiska rutiner 
för hur man arbetar med brandväggar och styr 
brandväggsrelaterade aktiviteter. Exempelvis får bara 
en person arbeta i brandväggen samtidigt. 

Granskning av brandväggarnas konfiguration sker inte 
regelbundet utan det har genomförts riktade insatser 
när avvikelser har identifierats. Rutinen är att det 
genomförs ett så kallat "städ-jobb" av avvikelsen så att 
denna åtgärdas. 

Kommunens samägda IT-bolag har en dokumenterad 
definition av kris. Enligt intervjuad nyckelperson delar 
kommunen samma bild av vad som definieras som kris, 
men kommunen har ingen egen dokumentation för 
definition av kris/katastrof avseende 
i nformati onssä kerhet. 

Kommunen tog fram en övergripande kontinuitetsplan 
under 2016. Kontinuitetsplanen blev dock inte 
besiutad och är således ej implementerad. 

2.4 Programförändringar 

Kommunen saknar 
dokumenterad policy eller 
riktlinje för att styra och 
kontrollera hanteringen av 
brandväggar. 

Det saknas en dokumenterad 
rutin avseende regelbunden 
granskning av 
brandväggarnas 
konfiguration. 

Det saknas dokumentation 
från kommunens sida 
avseende vad som definieras 
som en kris/katastrof 
avseende 
informationssäkerhet. 

Kommunen saknar en 
beslutad och implementerad 
kontinuitetsplan. 

I sektionen nedan beskrivs nulägesbilden för respektive område inom huvudområdet 
programförändringar samt de iakttagelser som noterats under granskningens utförande 
(se Tabell 6). 

Tabell 6: Nuläge och iakttagelser inom huvudområdet Programförändringar 

Område 

Förändrings
hantering 

Nuläge 

Kommunen har en dokumenterad process för 
programutveckling av operativsystemet Windows 10. 
För övriga informationssystem förs en dialog mellan 
systemförvaltare och leverantören vid 
programutveckling, men det finns ingen dokumenterad 
process för hur system- och programförändringar ska 
efterfrågas, utvecklas, testas och implementeras. 

Vid tid för granskning har kommunen ingen 
dokumenterad rutin eller riktlinje avseende hantering 
av patchningar. Enligt intervjuad nyckelperson 
uppdateras patchningar från Microsoft inom skälig tid 
och det sparas vilka patchningar som rullats ut och 
vilka som har blockerats. 

2.5 Personuppgifter 

Iakttagelser 

Det saknas en dokumenterad 
rutin för hur 
programförändringar ska 
genomföras. 

Det saknas en dokumenterad 
rutin för hur patchningar ska 
hanteras. 

I sektionen nedan beskrivs nulägesbilden för respektive område inom huvudområdet 
personuppgifter samt de iakttagelser som noterats under granskningens utförande (se 
Tabell 7). 

10 
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Tabell 7: Nuläge och ial< t tagelser inom huvudomrädet Personuppgifter 

Område Nuläge 

Personuppgifts Kommunen har en dataskyddspolicy som är beslutad 
-styrning av kommunfullmäktige under 2019. Policyn är giltig 

tills vidare och det har inte dokumenterats att den 
reviderats sedan dess. 

I dataskyddspolicyn framgår det att samtliga 
kommunens nämnder och bolag ska utse ett 
dataskyddsombud. I kommunens riktlinje avseende 
personuppgiftsbehandling beskrivs 
dataskyddsombudets roll och ansvar. Riktlinjen för 
personuppgiftsbehandling beskriver även kommunens 
övergripande arbete med personuppgiftshantering, 
vilket innefattar bland annat hur personuppgifter ska 
hanteras, hur personuppgiftsbiträden ska hanteras 
samt registrerades rättigheter. Riktlinjen för 
personuppgiftsbehandling beslutades 2019 och har 
antagits av samtliga nämnder. Revision av riktlinjen 
har ej dokumenterats. Det har inte dokumenterats att 
den reviderats sedan dess. 

Kommunen har utsedda GDPR-ombud som är 
ansvariga för dataskyddsfrågor i kommunens nämnder 
och förvaltningar. Kommunens dataskyddssamordnare 
sitter som centralt stöd i dataskyddsfrågor för 
kommunens GDPR-ombud. Kommunen har även ett 
externt dataskyddsombud från ett kommunalförbund. 

Kommunstyrelsen informeras vid förändringar i 
kommunens dataskyddsarbete, bland annat gällande 
vad förändringen är och vad de förväntade 
konsekvenserna är. Däremot efterfrågar inte 
kommunstyrelsen regelbunden rapportering gällande 
dataskyddsa rbetet. 

Personuppgifts Respektive nämnd i kommunen har varsin upprättad 
-behandling registerförteckning över personuppgiftsbehandlingar. 

Registerförteckningarna föUer SKR:s mall och lever 
upp till kraven i dataskyddsförordningen. Vid tid för 
granskning har kommunen upphandlat ett nytt system 
som ska förenkla hanteringen av registerförteckning. 
Systemet ska implementeras under 2022. 

Kommunen skriver pub-avtal enligt SKR:s avtalsmall 
med leverantörer som hanterar kommunens 
personuppgifter. Pub-avtalen stipulerar att kommunen 
har rättigheten att granska leverantörens 
dataskyddsarbete. I undantagsfall tar leverantören 
fram ett pub-avtal som kan godtas ifall kommunen 
bedömer dem vara likvärdigt med SKR:s avtalsmall. 
Kommunen har inte föUt upp att samtliga leverantörer 
lever upp till kraven i dataskyddsförordningen. 

11 

Iakttagelser Mognad 

Kommunen har ej säkerställt 2,00 
att styrande dokument 
avseende dataskydd förblir 
riktiga och aktuella över tid. 

Det saknas en dokumenterad 
rutin för hur 
dataskyddsarbetetska 
rapporteras till 
kommunstyrelsen. 

2,50 

Kommunen har inte föUt upp 
att leverantörer som hanterar 
kommunens information lever 
upp till krav i GDPR. 
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Personuppgifts 
-rutiner 

Data skydd 

Utbildning 
inom 
dataskydds-
förordningen 

12 

Kommunen har en dokumenterad rutin för 
genomförande av riskanalys samt efterföijande 
konsekvensbedömning. Rutinen beskriver att 
riskanalys ska genomföras för samtliga 
personuppgiftsbehandlingar som kan innebära en risk 
för den enskildes rättigheter. Riskanalysen innebär att 
identifiera potentiella säkerhetsrisker med respektive 
personuppgiftsbehandling. 

Enligt rutinen ska en riskanalys genomföras för varje 
identifierad risk. Utifrån riskanalysen beslutas om en 
konsekvensbedömning ska genomföras. Enligt rutinen 
ska konsekvensbedömning genomföras för samtliga 
personuppgiftsbehandlingar med identifierad hög risk. 
Vid tid för granskning har kommunen ingen 
dokumenterad process för att säkerställa att riskanalys 
och konsekvensbedömning genomförs för samtliga 
relevanta personuppgiftsbehandlingar. 

Kommunen har en dokumenterad rutin för 
incidenthantering avseende dataskydd vilken stipulerar 
att identifierade eller misstänkta 
personuppgiftsincidenter ska rapporteras till närmsta 
chef utan dröjsmål, även om incidenten redan har 
åtgärdats. Berörd chef kontaktar därefter 
verksamhetens GDPR-ombud som bedömer 
incidentens allvarlighetsgrad och beslutar om vidare 
åtgärd. Personuppgiftsincidenten ska även 
dokumenteras i verksamhetens diarium. I 
dokumentationen beskrivs bland annat information 
kring händelsen, potentiella konsekvenser och 
åtgärder. Vid tid för granskning har kommunen ingen 
process för att säkerställa att rutinen efterlevs. 

Kommunen tog fram en informationshanteringsplan 
under 2021 som gäller för samtliga nämnder och 
verksamheter. Enligt intervjuad nyckelperson ska 
gallring och lagring av personuppgifter ske enligt 
dokumenthanteringsplanen. Vid tid för granskning 
finns det ingen dokumenterad rutin för att säkerställa 
att lagring och gallring av personuppgifter sker utefter 
dokumenthanteringsplan. 

Kommunen får årligen en sammanställning av 
åtgärdsförslag avseende dataskydd från 
kommunalförbundet. Förslagen baseras på en enkät 
med frågor om kommunens dataskyddsarbete som 
kommunens dataskyddssamordnare och GDPR-ombud 
svarar på . 

Utbildning avseende dataskydd tillhandahålls av det 
externa kommunalförbundet som löpande håller grund-
och vidareutbildningar. Utbildningarna inkluderar 
områden som bland annat organisation, ansvar och 
reqisterförteckning. Samtliga medarbetare uppmanas 

2,33 

Det saknas en dokumenterad 
rutin för att säkerställa att 
riskanalys och 
konsekvensbedömning 
genomförs för samtliga 
relevanta 
personuppgiftsbehandlingar. 

Det saknas en dokumenterad 
process för att säkerställa att 
rutinen för 
personuppgiftsincidenter 
efterlevs i praktiken . 

Det saknas en dokumenterad 
process för att säkerställa att 
lagring och gallring av 
personuppgifter sker utefter 
dokumenthanteringsplan. 

3,00 

Kommunen saknar en 2,00 
kontinuerlig och obligatorisk 
utbildningsplan avseende 
dataskydd. 
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Molntjänster 

13 

av kommunen att delta på utbildningarna men närvaro 
är inte obligatoriskt. 

Vid nyanställning upplyses den nyanställda om 
dataskyddsförordningen. Det har även hållits 
utbildningar avseende dataskydd i samband med 
chefsutbildningar, men framöver finns det ingen plan 
för att fortsätta genomföra dessa. Kommunen har 
ingen obligatorisk och kontinuerlig utbildningsplan 
avseende dataskydd som gäller för samtliga 
medarbetare som hanterar personuppgifter. 

Kommunen hanterar personuppgifter i flertalet 
molntjänster. Vid upphandling av dessa molntjänster 
har kommunen tecknat pub-avtal med leverantören 
enligt SKR:s avtalsmall som reglerar kraven på 
molntjänstleverantören avseende 
personuppgiftshantering. Avtalen innefattar krav på 
att kommunens personuppgifter endast efter skriftligt 
godkännande från kommunen får hanteras och lagras 
utanför EU/EES. Ett undantagsfall är molntjänsten 
Microsoft 365 där personuppgiftshantering regleras i 
leverantörens standardavtal. Enligt intervjuad 
nyckelperson kan det finnas ytterligare molntjänster 
som används inom kommunen som inte är kända för 
kommunens samägda IT-bolag då det historiskt har 
hänt att verksamheter upphandlar molnsystem utan 
att meddela detta. 

2,00 

Det saknas en dokumenterad 
process för att säkerställa att 
upphandling av molntjänster 
kommuniceras till kommunens 
samägda IT-bolag. 
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3 Övergripande rekommendationer 

Granskningen har identifierat iakttagelser inom flera delar av ramverket. EV har valt att 
presentera de mest relevanta rekommendationerna för Osby kommun och förslag på 
åtgärder för de främsta riskerna inom informationssäkerhetsarbetet. 

Kontinuitetsplan 

Vid tid för granskning saknar kommunen en beslutad kontinuitetsplan. Kommunstyrelsen 
rekommenderas tillse att en kontinuitetsplan upprättas, beslutas och implementeras. Detta 
för att säkerställa att kommunens verksamheter ska kunna verka och upprätthållas vid 
inträffande av störning, kris eller katastrof. 

Styrande dokument 

Vid tid för granskning saknar kommunen ett flertal relevanta styrdokument avseende IT
och informationssäkerhet. Kommunstyrelsen rekommenderas tillse att styrdokument 
upprättas och implementeras avseende områden såsom behörighetshantering, 
informationssäkerhetsincidenter, brandväggshantering och hantering av 
programförändringar. Därtill rekommenderas kommunstyrelsen tillse att en rutin upprättas 
och implementeras avseende att granskning av styrdokument ska dokumenteras även fast 
det inte sker någon uppdatering. Detta för att säkerställa att styrande dokument förblir 
riktiga och aktuella över tid. 

Utbildningsplan 

Vid tid för granskning saknar kommunen en plan för obligatoriska utbildningar avseende 
IT- och informationssäkerhet. Kommunstyrelsen rekommenderas tillse att en heltäckande 
utbildningsplan avseende IT- och informationssäkerhet upprättas och implementeras. 
Utbildningarna bör vara kontinuerliga och obligatoriska för samtliga medarbetare som 
hanterar kommunens information. 

lnternkontrollplan 

Det sker ingen specifik rapportering till kommunstyrelsen avseende IT- och 
informationssäkerhet och det finns ingen definierad rutin för att säkerställa efterlevnad av 
styrande dokument. Kommunstyrelsen rekommenderas tillse att en internkontrollplan 
avseende IT- och informationssäkerhet upprättas som är heltäckande för samtliga 
områden inom kommunens IT- och informationssäkerhetsarbete. Genom en heltäckande 
internkontrollplan kan kommunstyrelsen kontrollera efterlevnad av policy och riktlinjer 
avseende IT- och informationssäkerhet samt upptäcka eventuella gap. 

Kommunikation av styrdokument 

Styrande dokument avseende IT- och informationssäkerhet finns tillgängliga på 
kommunens intranät. Däremot sker ingen kontinuerlig kommunikation till medarbetare och 
det finns ingen rutin för att säkerställa att medarbetare har tagit del av policy och riktlinjer 
avseende IT- och informationssäkerhet. Kommunstyrelsen rekommenderas tillse att en 
dokumenterad plan upprättas för kontinuerlig kommunikation av policy och riktlinjer 
avseende IT- och informationssäkerhet, både till nyanställda och samtliga medarbetare 
inom kommunen. Kommunikationsplanen bör även indikera vem som ansvarar för att 
kommunicera policy och riktlinjer till medarbetare inom kommunen. 

14 



Bulld111g il b~tt.::r 
workir,g worlc 

Ledningssystem för informationssäkerhet 

Kommunen har inte implementerat något ledningssystem för informationssäkerhet. 
Kommunstyrelsen rekommenderas tillse att ett ledningssystem för informationssäkerhet 
upprättas och implementeras. Inspiration kan tas från material som tillhandahålls av MSB, 
SKR och även den svenska och internationella standardserien 1S0/IEC 27000. 

Bemanning inom informationssäkerhetsområdet 

Kommunen har vid tid för granskning uttryckt ett behov av att öka bemanningen kopplad 
till informationssäkerhetsområdet. Kommunstyrelsen rekommenderas tillse att 
bemanningen kopplad till informationssäkerhetsområdet är tillräcklig för att kunna utföra 
detjobb de har givits mandat för, samt för att säkerställa att det finns tillräckligt med 
kompetenta resurser för att lämpligt behandla och hantera samtliga områden avseende 
informationssäkerhet. 
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4 Revisionsfrågor 

Granskningen har utgått från revisionsfrågan: bedriver Osby kommun ett tillräckligt och 
ändamålsenligt IT- och informationssäkerhetsarbete? Revisionsfrågan har brutits ner och 
besvarats enligt nedan. 

Tabell 8: Förklaring av färgkod 

Förklaring 

Revisionsfråga besvaras ej tillfredsställande 

Revisionsfråga besvaras delvis tillfredsställande 

Revisionsfråga besvaras tillfredsställande 

Tabell 9: Svar pä revisionsfrägor 

16 

Revisionsfråga 

Kan styrningen av arbetet med 
IT- och informationssäkerhet, 
för de behov kommunens 
verksamheter har, bedömas 
som ändamålsenligt? 

Är arbetet med att följa upp att 
beslut och styrdokument 
relaterat till 
informationssäkerhet efterlevs 
ändamålsenligt? 

Är Osby kommuns 
incidenthanteringsprocess 
ändamålsenlig? 

Svar 

Styrningen av kommunens arbete med IT
och informationssäkerhet bedöms inte vara 
ändamålsenlig. Svaret grundar sig i nedan. 

Kommunen har inte ett implementerat 
ledningssystem för informationssäkerhet. 
Kommunen saknar även ett riktlinjer och 
rutinbeskrivningar inom ett flertal områden 
avseende informationssäkerhet, däribland 
utbildningsplan, behörighetshantering och 
brandväggspolicy. Därtill bedöms kommunen 
inte ha säkerställt en tillräcklig bemanning 
inom informationssäkerhetsområdet. 

UppföLJningen av efterlevnad av kommunens 
arbete med IT- och informationssäkerhet 
bedöms inte vara ändamålsenlig. 

Svaret grundar sig i att det vid tid för 
granskning saknas en dokumenterad och 
implementerad metod för att kontrollera och 
säkerställa efterlevnad av policy och 
riktlinjer. Därutöver sker inte någon specifik 
rapportering eller uppföLJning avseende 
informationssäkerhetsarbetet till 
kommunstyrelsen. 

Kommunens incidenthanteringsprocess 
bedöms inte vara ändamålsenlig. 

Svaret grundar sig i att kommunen saknar en 
dokumenterad rutin eller riktlin·e avseende 
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hantering och dokumentation av 
informationssäkerhetsincidenter. Kommunen 
har en dokumenterad riktlinje avseende 
personuppgiftsincidenter. För 
informationssäkerhetsincidenter saknas 
dokumenterade riktlinjer. 
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5 Slutsatser 

Granskningens syfte har varit att bedöma om det finns brister i kommunens interna 
kontroll avseende informationssäkerheten. Vidare har syftet också varit att bedöma i 
vilken omfattning kommunstyrelse och nämnder styr och föLJer upp detta arbete. 

Baserat på den analys och granskning som genomförts bedöms Osby kommun ha en 
genomsnittlig mognadsgrad på 1, 78 av 5,0 vilket är en markant lägre mognadsgrad än 
andra offentliga organisationer av liknande storlek och karaktär där genomsnittet ligger på 
2,49. Mognadsgraden för Osby kommun är betydligt lägre än vad EV rekommenderar för 
en kommun likt Osby, givet den mängd personuppgifter och andel personuppgifter av 
känslig karaktär som hanteras. Granskningsresultatet indikerar att kommunens 
mognadsgrad är något högre avseende personuppgifter och lägre inom drift och 
programförändringar. 

EV:s övergripande bedömning är att Osby kommuns arbete med IT- och 
informationssäkerhet inte är ändamålsenligt. Bedömningen grundar sig i att kommunen 
inte har ett implementerat ledningssystem samt saknar flertalet styrdokument avseende 
IT- och informationssäkerhet, bland annat kontinuitetsplan. Därtill saknar kommunen en 
dokumenterad och implementerad metod för att kontrollera efterlevnad av policy och 
riktlinjer samt kontinuerligt rapportera till kommunstyrelsen. Bedömningen grundar sig 
även i att kommunen saknar en dokumenterad rutin avseende hantering och 
dokumentation av informationssäkerhetsincidenter. 

Med grund i ovan är EV :s främsta rekommendationer att kommunstyrelsen i Osby kommun 
tillser att: 

En kontinuitetsplan upprättas, beslutas och implementeras. 
Styrdokument upprättas och implementeras inom ett flertal identifierade områden 
avseende kommunens IT- och informationssäkerhetsarbete. 
En utbildningsplan upprättas avseende IT- och informationssäkerhet. 
En internkontrollplan avseende IT- och informationssäkerhet upprättas som täcker 
samtliga områden inom kommunens IT- och informationssäkerhetsarbete. 

Stockholm 2022-06-09 

Helena Törnqvist, Partner, EV 
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Bilaga 1: Källförteckning 

Intervjuade roller: 

Administrativ chef 
Sä kerhetschef /sä kerhetsskyddschef 
Dataskyddssamordnare 

► Konsult från kommunens samägda IT-bolag 

Dokumentförteckning från kommunen: 

Allmänna avtalsvillkor 
Avtalsmall 
Beredskapsplan livsmedel och vatten 
Checklista för introduktion av nyanställd 
Dataskyddspolicy 

► Formulär - informationsinventering samt lnformationsklassning 
Handlingsplan Treserva- 2019-03-13 
lnformationshanteringsplan Hälsa och Välfärd 
lnformationshanteringsplan Osby kommun 
lnformationssäkerhetsinstruktion Användare 
lnformationssäkerhetsinstruktion Bilaga 1 Ansvarsförbindelse Osby kommun 
lnformationssäkerhetsinstruktion Förvaltning 
lnformationssäkerhetsinstruktion Kontinuitet 
lnformationssäkerhetspolicy 
Intern kontrollplan 2022 - Kommunstyrelseförvaltningen 
Osby Kommunstyrelsen Enkätsvar Dataskyddsefterlevnad 2022 
Osby Verksamhetssystem 
Presentation Til I syn Osby 

► Registerförteckning Hälsa och välfärd 
Riktlinje dokumentation hälsa- och omsorgsnämnden 
Riktlinje Personuppgiftsbehandling 
Riktlinje social dokumentation 
Riktlinjer för informationssäkerhet 
Riktlinjer styrdokument 
Risk och konsekvensbedömning Alfa 
Riskverktyg 
Rutin Begäran om registerutdrag 
Rutin för gallring och utlämning av e-post 
Rutin för Krisstöd Arbete och välfärd 
Rutin hantering hemliga handlingar 
Rutin lncidenthantering Dataskydd 
Rutin Konsekvensbedömning Dataskydd 
Rutin Personuppgiftsbehandling 
Rutin Systemförvaltare 2019 
Stödmaterial och förhållningsregler dokumentation 
Säkerhetspolicy 
Säkerhetsskyddsplan 
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Dokumentförteckning från kommunens samägda IT-bolag: 

Bilaga 1 Definitioner 
Bilaga 2 Förteckning tjänster - Teknisk plattform 
Bilaga 3 Förteckning tjänster - IT-arbetsplats 
Bilaga 4 Förteckning verksamhetskritiska system 
Bilaga 5 Beskrivning ärendehantering ServiceDesk 
Bilaga 6 Backup- och återläsningsplan 
Bilaga 8 Beställning av ny tjänst 
Bilaga 9 SLA-bilagan 
Drift och hantering av tillgångar - Krisrutin 
Drift och hantering av tillgångar - Processbeskrivning incidenthantering - Rutin för 
hantering av virussmittad klient 
Drift och hantering av tillgångar -Rutin för information vid kris, utan kontaktvägar 
Huvudavtal 
Personal och åtkomst - Behörighetshantering 
Personal och Åtkomst - Lösenordspolicy 
Personal och Åtkomst - Utbildningsplan - Nimblr 
Personal och åtkomst - Åtkomst till infrastrutkur 
Programförändringar - Process Win10 Livscykel 
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Bilaga 2: Definitioner 

Dataskyddsombud (DSO): Särskilt utsedd person vilken tillser att personuppgifter 
behandlas på korrekt och lagenligt sätt inom organisationen, genom att till exempel utföra 
kontroller och utbildningsinsatser. 

lnformationsklassning: Klassning av informationstillgångar enligt i riktlinjer 
dokumenterade regler med avseende på informationens sekretess, riktighet, tillgänglighet 
och konfidentialitet. 

Informationssäkerhet: Säkerhetsfrågor som berör information, oberoende av system och 
plattformar. 

lnformationssäkerhetssamordnare: Särskilt utsedd person som innehar det övergripande 
ansvaret att leda och samordna utvecklingen av kommunens informationssäkerhet. 

IT-säkerhet: Säkerhet som huvudsakligen relaterar till IT-infrastruktur, systemfrågor och 
konfigurering. 

Kontinuitetsplanering: Planering och åtgärder med syfte att motverka avbrott i 
verksamheten och skydda kritiska verksamhetsprocesser mot konsekvenser av allvarliga 
fel i system eller katastrofer. 

Ledningssystem: Definierat verktyg eller system för att leda, planera, kontrollera, föija 
upp och utvärdera den egna verksamhetens arbete med informationssäkerhet. 

Molntjänster: Tjänster och system som inte drivs lokalt av kommunen och som nås via en 
internetuppkoppling och inte direkt via det lokala nätverket. 

Nätverk: Ett nätverk administrerar koppling mellan olika resurser såsom olika program. 

Patchning: Tillägg till ett program eller system avsett att rätta till sårbarheter. 

Riskanalys: Redovisning av de samlade kraven på ett informationssystem avseende 
tillgänglighet, riktighet och sekretess. Systemsäkerhetsanalysen ska redogöra för vidtagna 
samt ytterligare nödvändiga säkerhetsåtgärder vilka är nödvändiga för att kraven på 
informationssystemet ska uppfyllas. 

SLA (Service Level Agreement): Servicenivåavtal mellan beställare och tjänsteleverantör 
där överenskomna krav som ställs på tjänsten definierats, tex drift, support och förvaltning 
av systemet. 
Systemleverantör: Leverantör av IT-system som agerar supporterande vid incidenter med 
systemet och i vissa fall tillhandahåller drift av systemet. Leverantören tillhandahåller 
uppdateringar av systemversioner samt löpande rättningar av identifierade systemfel. 

Objektägare: Verksamhetens chef eller särskilt utsedd person med ansvar för 
administration och drift av ett eller flera informationssystem inom ramen för antagna mål, 
vilken agerar ledningsfunktion över systemets förvaltning. 





MOSBY 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-09-21 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

§ 124 

Medlemskap i Energikontoret 

KS/2022:298 032 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Föreslå kommunstyrelsen 

Osby kommun ska ansöka om medlemskap i Energikontor Sydost. 

Sammanfattning 
Skånes kommuner har efter dialog med Energikontor Sydost presenterat en 
möjlig lösning som innebär en sammanslagning av Energikontoret Skåne 
och Energikontor Sydost. Vid Energikontor Sydosts stämma 2022-04-29 
beslutades att öppna upp för att de 33 skånska kommunerna och Region 
Skåne ska få ansöka om medlemskap i föreningen. Genom medlemskapet 
får kommunen tillgång till kompetensstöd, nätverk och projektverksamhet 
inom energi- och klimatområdet. Samordningen och det regionala stödet till 
energi- och klimatrådgivningen kommer också att flyttas till Energikontor 
Sydost. 

Kostnaden för medlemskap och serviceavgift uppgår till cirka 18 269 kr 
räknat 2021 års folkmängd. Serviceavgiften är en krona per invånare i 
kommunen 30 november 2021 (13 269 invånare) samt 5000 kr i 
serviceavgift (2500 kr i serviceavgift om alla Skånes kommuner blir 
medlemmar). Uppsägningstiden är tre år enligt föreningens stadgar. 

Finansiering 
Finansieras inom ram i samhällsbyggnadsnämndens verksamhet 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse " Ansökan om medlemskap i Energikontor Sydost" daterad 
12 september 2022 från förvaltningschef Mathias Karlsson 
Om Energikontor och energirådgivning 
Ansökan och avtal 
Finansieringsmodell 2023 
Bilaga 1. Bolagsordning Energikontor Sydost 
Bilaga 2. Stadgar föreningen Energikontor Sydost 
Bilaga 3. Bolagsstämmoprotokoll 2022-04-29 
Bilaga 4. Protokoll Föreningsstämma signerad 2022-04-29 
Bilaga 5. Avsiktsförklaring Energikontoret Skåne 
Bilaga 6. Bolagsstyrelsens förslag på serviceavgifter 2023 
Bilaga 7. Föreningsstyrelsens förslag på tidplan 
Bilaga 8. Föreningsstyrelsens förslag till medlemsavgift 
Bilaga 9. Föreningsstyrelsens förslag till nya medlemmar 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

Sida 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Datum 

2022-09-12 

Sida 
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Samhällsbyggnad    
Mathias Karlsson    
0479528122    
mathias.karlsson@osby.se    

Besöksadress Västra Storgatan 35 
Postadress Samhällsbyggnad 
283 80 Osby 

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

Hemsida www.osby.se 
Organisationsnr 212000-0902 

Bankgiro 281-6809 

 

 

 

Ansökan om medlemskap i Energikontor Sydost 
Dnr KS 

 

Förslag till Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar att Osby kommun 
ska ansöka om medlemskap i Energikontor Sydost. 

 

Sammanfattning 

Skånes kommuner har efter dialog med Energikontor Sydost presenterat en möjlig lösning 
som innebär en sammanslagning av Energikontoret Skåne och Energikontor Sydost. Vid 
Energikontor Sydosts stämma 2022-04-29 beslutades att öppna upp för att de 33 skånska 
kommunerna och Region Skåne ska få ansöka om medlemskap i föreningen. Genom 
medlemskapet får kommunen tillgång till kompetensstöd, nätverk och projektverksamhet 
inom energi- och klimatområdet. Samordningen och det regionala stödet till energi- och 
klimatrådgivningen kommer också att flyttas till Energikontor Sydost.  

Kostnaden för medlemskap och serviceavgift uppgår till cirka 18 269 tkr räknat 2021 års 
folkmängd. Serviceavgiften är en krona per invånare i kommunen 30 november 2021 (13 
269 invånare) samt 5000 kr i serviceavgift (2500 kr i serviceavgift om alla Skånes 
kommuner blir medlemmar). Uppsägningstiden är tre år enligt föreningens stadgar. 

 

 

 

Beslutsunderlag 

Om Energikontor och energirådgivning 

Ansökan och avtal 

Finansieringsmodell 2023 
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Bilaga 1. Bolagsordning Energikontor Sydost 

Bilaga 2. Stadgar föreningen Energikontor Sydost 

Bilaga 3. Bolagsstämmoprotokoll 2022-04-29 

Bilaga 4. Protokoll Föreningsstämma signerad 2022-04-29 

Bilaga 5. Avsiktsförklaring Energikontoret Skåne 

Bilaga 6. Bolagsstyrelsens förslag på serviceavgifter 2023 

Bilaga 7. Föreningsstyrelsens förslag på tidplan 

Bilaga 8. Föreningsstyrelsens förslag till medlemsavgift 

Bilaga 9. Föreningsstyrelsens förslag till nya medlemmar 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Beslutet skickas till  

Mathias Karlsson, Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Mathias Karlsson   
Förvaltningschef    
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Ansökan om med lemskap i Fören ingen Energikontor Sydost 

Dokumentinformation 

Titel: 

Författare: 

Utgivare: 

Utgivet år: 

Energikontor 

Christel Liljegren vd Energikontor Sydost 

Energikontor Sydost 

2022-05-06 
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ENERGIKONTORET SKÅNE 
En del av Skånes Kom muner 
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Ansöka n om medlemskap i Föreningen Energikontor Sydost 

Allmän information 
Om medlemskap i Föreningen Energikontor Sydost 
I föreningen kan kommuner och regioner i Blekinge, Kalmar, Kronobergs och Skåne län antas som 
medlemmar. Ett medlemskap i föreningen följer de av stämman antagna stadgarna . I korthet 
innebär dessa 

• Medlem betalar en årsavgift till föreningen. Avgiften fastställs vid ordinarie 
föreningsstämma . Ny medlem betalar årsavgift vid inträdet. Erlagd årsavgift återbetalas 
inte. 

• Medlem i föreningen förväntas anlita det av föreningen ägda bolagets tjänster och 
ersätta dessa tjänster efter de grunder som bolaget bestämmer, t.ex. genom 
serviceavgifter. 

• Medlem som önskar utträda ur föreningen skall skriftligen säga upp sitt medlemskap 
hos styrelsen . Såvida inte annan överenskommelse träffas är uppsägningstiden tre år 
räknat från ingången av den månad då uppsägningen skedde. 

Idag är samtliga kommuner och regioner i Blekinge, Kalmar, Kronobergs medlemmar. Läs 
fullständiga villkor i föreningens stadgar. 

Energikontor Sydost AB - bolagsuppdraget 
Energikontor Sydost AB ägs av föreningen Energikontor Sydost. Energikontoret anställda ska ses 
som er externa "interna" kompetensresurs/ avdelning, via att samäga våra kompetenser 
breddar ni möjligheterna att driva fler förändringinsatser samt ta stöd av medarbetare med 
spetskunskap inom energisystemet, projektledning, projektekonomi och mycket mer. 

• Energikontoret ska och kan endast verka via gemensamma projekt eller via upphandlade 
uppdrag 

o Energikontoret får dock inte lämna anbud i konkurrens utan kan endast 
upphandlas via icke-konkurrensutsatt direktupphandling. 

• Energikontoret ska växla upp de lokala och regionala medlen så det räcker till fler 
insatser, ger tillgång till mer kompetens, stärker medlemmens egna möjligheter för 
resursförstärkning 

• Medlem har möjlighet att via projekt eller uppdrag få stöd 
o i sitt eget energi- och klimatarbete 
o till samordning, utbildning och utveckling av energi- och klimatrådgivningen och 

dess rådgivare 
o att skapa medvetenhet, utbilda och utveckla andra aktörer samt medborgare 

inom den geografiska ytan 
o få information och omvärldsbevakning, ta del av nyheter, få hjälpa att hitta 

samverkansparter och få ta del av andras erfarenheter 
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Ansökan om medlemskap i Fören ingen Energikontor Sydost 

Ansökningsprocess 
Vem ska skriva under ansökan? 

Föreningen ställer inga formella krav, utan er delegationsordning avgör - ansökan ska (innan 

första september) styrkas av ett beslutsprotokoll. 

Vem ska skriva under avtalet? 

Föreningen ställer inga formella krav, utan er delegationsordning avgör. 

Var ska vi skicka avtal och ansökan 

Ansökan kan skickas med post eller fyllas i digital. Vi kommer skapa en digital anmälningsfunktion, 

som ni hittar på hemsidan https://energikontorsydost.se/nymedlem Ni kan välja att fylla i 

ansökan i denna Word mall eller fylla i den digitalt på nätet. 

Avtalet vill vi ha undertecknat på papper och senast 1/9-2022 skickat i original till 

Energikontor Sydost 
Smedjegatan 34 
352 46 VÄXJÖ 

Frågor kan skickas till nymedlem@energikontorsydost .se 

• Undelag skicaks till 
alla kommuner och 
regionen i Skåne 

• ATT GÖRA innan 
deadline 

• Fyll i ansökan 

• Signera avtal 
• Skicka orginal till 

Energikontor Sydost 

• VI tar gärna emot 
ansökan redan innan 
17 juni 

• Vi kommer att göra en 
uppsamling för att 
bedöma 
ansökningsläget under 
midsommarveckan. 
Kan ni skicka in den 
senast den 17:e jun i 
skulle det underlät ta 
för oss. 

• Ansökan behandlas på 
föreningens 
styrelsemöte 

• Avtal signeras och 
skickss digitalt till nya 
medlemmar 

4 (8) 



Ansökan om medlemskap i Föreningen Energikontor Sydost 

Ansökningsformulär 
Om organisationen 

Organisationsnummer 

Organisationens namn 

lnfoadress - epost 

Telefonnummer växel 

Postadress 

Leveransadress 

Webbadress 

Fakturauppgifter - medlemsavgift 

Ref. nummer/kod 

GLN-nummer 

Fakturaadress 

van-leverantör 

PEPPOL-1D: 

Fakturauppgifter - serviceavgift (om annan än ovan) 

Ref. nummer/kod 

GLN-nummer 

Fakturaadress 

van-leverantör 
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PEPPOL-1D: 

Om kommunen 

Relevanta styrdokument 

bifoga länkar 
Exempel energi- och 
klimatmål/policy, SEAP, 
vindbruksplan, 
Borgmästaravtal mm 

Kontaktpersoner 

I ansökningsärendet 

För medlemsuppgifter 

För fakturering 

Ombud till 
Föreningsstämma1 

Huvudsaklig mottagare för 

dialog i operativa frågor: 

ansökningar, projekt

deltagande mm 

Nyckelpersoner - övriga 

Titel Namn 
KSO/RSO 
Vice KSO/RSO 

KFO/RFO 

Vice KFO/RFO 

Kommunchef /direktör 

Näringslivschef 

Hå 11 ba rhetsstrateg, 

miljösamordnare (e. dyl.) 

Energi- och klimatrådgivare 

Kommunikationschef 

Kommunens e-postadress 

Andra? 

Ansökan om medlemskap i Fören ingen Energikontor Sydost 

e-post 

1 Ska styrkas med protokoll (ombud och protokollet kan ni kompletteras med senare, om det inte går att få fram innan 
deadline) 
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Ansökan om medlemskap i Föreningen Energikontor Sydost 

Hantering av 

personuppgifter 
Inom ramen för verksamheten behandlar Föreningen Energikontor Sydost och Energikontor 

Sydost AB personuppgifterna för ändamålet att fullgöra de åtaganden som följer av avtalen med 

ägarna. För att kunna utföra dessa åtaganden hanteras personuppgifter som namn, titel, e-post. 

för kontakt och informationsutskick kopplat till föreningens och bolagets verksamhet. 

Läs mer på www.energikontorsydost.se/dataskydd 

7 (8) 



Medlemsavtal 
Detta avtal är upprättat mellan föreningen med organisationsnummer 802435-5821, som vid 

avtalets ingång kallas Föreningen Energikontor Sydost (nedan kallad Föreningen) och fyll i 

organisationens namn+ organisationsnummer (nedan kallad medlemmen). 

Medlemmen har, i enlighet med beslutsprotokoll fyll i diarienummer för beslutet , ansökt om 

medlemskap i Föreningen. Ansökan har godkänts av Föreningsstyrelsen . 

Avtalet innebär att medlemmen 

• kommer följa de av stämman antagna stadgarna och beslut som fattas av styrelsen och 

stämman 

• Intygar att medlemmen är medveten om att medlemskapet innebär att organisationen 

blir indirekta ägare till bolaget med organisationsnummer 556713-0116, vid avtalets 

ingång kallat Energikontor Sydost AB. 

Behörig företrädare för medlemmen 

Nedan undertecknande verifierar ansökan 
samt undertecknar avtalet 

Ort, datum 

Signatur 

Namnförtydligande 

Bilagor 

Behörig företrädare för föreningen 

Nedan undertecknande verifierar 
mottagen ansökan samt undertecknar 
avtalet (godkänner medlem) 

Ort, datum 

Signatur 

Namnförtydligande 

1. Beslut om att inkomma med ansökan om inträde. (medlemmen) 

2. Styrelseprotokoll från beslutsmöte (föreningen) 



Datum 
2022-04-11 

Ansvarig tjänsteperson 
Nina Mårtensson 

OSBY KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

. 2022 -09- 1 4 
K$j202.2. ~-2-l'\ ~ OZ:.2__ 

Diarienr. Ärendetyp 

SKÅNES 
KOMMUNER 

Skånes Kommuner söker ny huvudman för 
Energikontoret Skåne 

Sammanslagning av Energikontoret Sydost och Energikontoret Skåne, 
en möjlig väg framåt 

Skånes Kommuner letar ny huvudman för Energikontoret Skåne då verksamheten inte gagnas av att ha 
Skånes Kommuner som huvudman. Skånes Kommuners styrelse ser Energikontoret Sydost som en 
möjlig ny huvudman av Energikontoret Skåne. Genom en sammanslagning av de båda energikontoren 
skulle en sådan ny organisation bli det största energikontoret i Sverige. Detta skulle skapa ett bredare 
erbjudande och värde för medlemmarna i Energikontoret Sydost. 

De skånska kommunernas indikativa svar på intresse av att 
söka medlemskap i Energikontoret Sydost 

Under 2021 har Skånes Kommuners styrelse fört dialog med Energikontoret Sydost kring en 
verksamhetsövergång av Energikontoret Skåne. I slutet på 2021 önskade styrelsen för Energikontoret 
Sydost att de skånska kommunerna gav ett indikativt svar på om de var intresserade eller inte av att bli 
medlemmar i Energikontoret Sydost. 

Skånes Kommuner tillfrågade därför sina medlemmar om de var intresserade av att bli medlemmar i 
Energikontoret Sydost. 90% av de skånska kommunerna (30 av 33) var positiva/intresserade av att ingå 
i en fortsatt process med verksamhetsövergång från Energikontoret Skåne till Energikontoret 
Sydost. De andra tre var tveksamma eller angav att de inte kunde svara. 

Det som var särskilt viktigt för de skånska kommunerna i en fortsatt process kring en möjlig 
sammanslagning var; den nya organisationens finansieringsmodell och medlemsavgift, medlemmarnas 
inflytande i verksamheten samt etablering av lokalt kontor i Skåne. 

Patric Åberg 
Ordförande 

Leif Sandberg 
1 :e vice ordförande 

Johan Andersson 
2:e vice ordförande 

SKÅNES KOMMUNER Adress Telefon E-post Org. nummer skåneskommuner.se 
Gasverksgatan 3A 0728 - 85 47 00 info@skaneskommuner.se 837600 - 9109 
222 29, Lund 

Sid 1/1 
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2022 -09- 1 4 
KS/2 02..2 ~ 2.C',~ o~2-
Di~rienr. Ärendetyp 

Föreningsstyrelsens förslag till medlemsavgift 

Ändrad finansieringsmode/1 medlemsavgiften från och med 2023 

Förslag till beslut 
Styrelsen för Föreningen Energikontor Sydost föreslår föreningsstämman att besluta 

a) att godkänna förslag till ändrad medlemsavgift 
- om samtliga Skånes kommuner och Region Skåne blir medlemmar blir 
avgiften 2500 kr, men om ej alla blir medlemmar ska medlemsavgiften vara 
oförändrad på 5000 kr. 

Sammanfattning 
Föreningen Energikontor Sydost, tillika det helägda bolaget Energikontor Sydost AB, föreslås att 
utöka verksamheten med nya medlemmar från Skåne. Fortsatt finansieringsmodell bygger 
liksom tidigare på 

• en medlemsavgift till föreningen, vilken föreslås av styrelsen för Föreningen 
Energikontor Sydost och fattas på föreningsstämman. 

• en serviceavgift till bolaget, vilken föreslås av styrelsen för Energikontor Sydost AB och 
fattas på bolagsstämman. 

Konsekvenser 
Förändringen innebär att den kostnaden för att vara medlem i Föreningen Energikontor Sydost 
sänks från 5 000 kr till 2 500 kr för nuvarande medlemmar om alla Skånes kommuner och Region 
går med, samtidigt som de totala medlemsavgiftsintäkterna växer med 15 000 kr när Skånes 33 
kommuner och region beviljas medlemskap. 

Ytterligare information 
I underlaget för beslut om serviceavgift till Energikontor Sydost AB, beskrivs den övergripande 
bilden av den nya finansieringsmodellen. 

Förslaget lämnas av styrelsen för Föreningen Energikontor Sydost i enlighet med 
Föreningsstyrelseprotokoll 2022-04-11 
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~ M; energi koQ,S?sf Bolagsordning för Energikontor Sydost AB 

Denna bolagsordning har antagits på extra bolagsstämma den 2021-01-25 

OSBY KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

Bolagsordning 2022 _09_ 1 4 
. För .· ~/ zo.2_2_-,._2q5< 0 Q()__ 

Energikontor Sydost AB Diarienr. Ärendetyp 
Organisationsnummer 556713-0116 

§ 1-11 

§ 1 Firma 

Bolagets firma är Energikontor Sydost AB 

§ 2 Säte 

Bolagets styrelse har sitt säte i Växjö kommun, Kronobergs län. 

§ 3 Bolagets verksamhet 
Bolaget skall bedriva rådgivande verksamhet, för att främja ett robust energisystem genom 
insatser som bidrar till energieffektivisering, effektiv energianvändning och som ökar andelen 
förnybar energi, samt idka därmed förenlig verksamhet. Bolagets verksamhet ska vara opartisk 
och drivas utan vinstintresse och inget överskott får delas ut till ägarna. Eventuella vinster ska 
istället återinvesteras i bolaget för att främja bolagets ändamål. 

Om bolaget likvideras ska tillgångarna tillfalla ägaren/ägarna, efter att borgenärer har erhållit 
betalning, i syfte att användas för verksamhetsändamål lika det som bolaget har bedrivit. 

Energikontor Sydost AB skall inte bedriva konsultverksamhet som konkurrerar med privat 
verksamhet. 

§ 4 Aktiekapital 

Aktiekapitalet skall utgöra lägst etthundratusen (100 000) kronor och högst fyrahundratusen 
(400 000) kronor. 

§ 5 Akties nominella belopp 
I bolaget skall finnas lägst 100 och högst 400 aktier. 

§ 6 Styrelsen 

Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst nio ledamöter med lägst noll och högst fem 
suppleanter. Styrelseledamot väljs på högst två år i taget på ordinarie bolagsstämma 
(årsstämma) för tiden intill slutet av nästa årsstämma eller, om styrelseledamot utsetts på två 
år, intill slutet av den årsstämma som infaller inom två år. Årsstämman utser också ordförande 
och vice ordförande i bolagets styrelse. 

§ 7 Revisorer 

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och 

verkställande direktörens förvaltning utses en revisor med högst en suppleant. Mandattiden är 

fyra år och avslutas efter årsstämman det fjärde året. Under mandatperioden fastslår stämman 

aktuell revisor för kommande år. 
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~ energi ko~~~f Bolagsordning för Energikontor Sydost AB 

Denna bolagsordning har antagits på extra bolagsstämma den 2021-01-25 

§ 8 Kallelse till bolagsstämma 

Kallelse till bolagsstämma skall ske skriftligt via brev eller e-post till aktieägarna tidigast fyra 
veckor och senast två veckor förestämman . 

§ 9 Ärenden på årsstämma 
På årsstämman skall följande ärenden behandlas 

1) Stämmans öppnande 
2) Val av ordförande vid stämman 
3) Upprättande och godkännande av röstlängd 
4) Val av en eller två justeringsmän 
5) Godkännande av dagordning 
6) Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad 
7) Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen. Beslut om 

8) Val 

a. Fastställande av resultat- och balansräkningen 
b. dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda 

balansräkningen, 
c. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören 

a. av ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse 
b. av övriga styrelseledamöter och suppleanter 
c. i förekommande fall, av revisor och revisorssuppleant 

9) Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden 
10) Fastställande av medlemmarnas serviceavgifter 
11) Annat ärende som ankommer bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:511) eller 

bolagsordningen. 

§ 10 Räkenskapsår 
Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår. 

§ 11 Firmateckning 
Styrelsen får inte bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktören att teckna 
bolagets firma Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening. Dessutom har 
verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder. 
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Kommunstyrelsen 
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Bolagsstyrelsens förslag till serviceavgifter 

Ändrad finansieringsmode/1 för serviceavgiften från och med 2023 

Förslag till beslut 
Styrelsen för Energikontor Sydost AB föreslår bolagsstämman att besluta 

• att bolagets serviceavgift uppgår till 1 krona per medborgare och år för respektive 
medlemskommun, minskat med den årliga medlemsavgiften om 2500 kronor. Antalet 
medborgare baseras på SCB:s uppgifter om invånarantal per den 30 november året 
innan budgetåret 

• att bolagets serviceavgift för regionerna Blekinge, Kalmar och Kronoberg uppgår till 
150 000 kr per år, minskat med den årliga medlemsavgiften om 2500 kronor. 

• att bolagets serviceavgift för region Skåne uppgår till 200 000 kronor per år, minskat 
med den årliga medlemsavgiften om 2500 kronor. 

• att ovanstående serviceavgifter gäller om Region Skåne och samtliga 33 skånska 
kommuner blir medlemmar i föreningen, annars ska inte medlemsavgiften avräknas i 
enlighet med ovanstående. 

• att införa ny finansieringsmodell från och med 1 januari 2023. 

Sammanfattning 
Föreningen Energikontor Sydost, tillika det helägda bolaget Energikontor Sydost AB, föreslås att 
utöka verksamheten med nya medlemmar från Skåne. Fortsatt finansieringsmodell bygger 
liksom tidigare på 

• en medlemsavgift till föreningen, vilken föreslås av styrelsen för Föreningen 
Energikontor Sydost och fattas på föreningsstämman. 

• en serviceavgift till bolaget, vilken föreslås av styrelsen för Energikontor Sydost AB och 
fattas på bolagsstämman. 

För att få en mer rättvis kostnadsfördelning mellan kommunerna och regionerna föreslås en ny 
finansieringsmodell för föreningen och bolaget. 

Kommunernas avgifter 
Den totala avgiften baseras på 1 krona per antalet invånare för de kommuner som är 
medlemmar. Invånarantalet baseras på statistik från SCB den 30 november innan budgetåret. 

• Medlemsavgiften till föreningen dras från den totala summan, och resterande används 
för serviceavgiften. 

Regionernas avgifter 
För de regioner som är medlemmar utgår en total fast avgift om 

• 150 000 kronor per region med färre än 500 000 invånare och 

• 200 000 kronor per region med fler än 500 000 invånare. 

• Medlemsavgiften till föreningen dras från den totala summan, och resterande används 
för serviceavgiften. 
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Beredning 
Skånes Kommuners styrelse har under 2021 fört dialog med Föreningsstyrelsen för Energikontor 
Sydost kring en verksamhetsövergång av Energikontoret Skåne. Skånes Kommuner letar ny 
huvudman för Energikontoret Skåne då verksamheten inte gagnas av att ha Skånes Kommuner 
som huvudman. 

I slutet på 2021 önskade styrelsen för Energikontor Sydost att de skånska kommunerna gav ett 
indikativt svar på om de var intresserade eller inte av att bli medlemmar i Föreningen 
Energikontor Sydost. 90% av de skånska kommunerna (30 av 33) var positiva/intresserade av att 
ingå i en fortsatt process med verksamhetsövergång från Energikontoret Skåne till Energikontor 
Sydost. 

I februari 2022 ställde sig styrelsen positiva till att fortsatt utreda en verksamhetsövergång. En 
politisk arbetsgrupp tillsattes med representanter från Föreningen Energikontor Sydost och 
Skånes Kommuner. Den politiska arbetsgruppen har utformat förslag på hur nya medlemmar 
kan antas samt en förändrad finansieringsmodell för att göra det möjligt med en fusion av 
verksamheterna . 

Motivering 
Bedömningen är att förslaget på ny finansieringsmodell är mer rättvis för samtliga medlemmar, 
såväl nya som gamla. Utgångspunkten har varit att samtliga medlemmar i Energikontor Sydost 
ska få en lägre total avgift (medlemsavgift+ serviceavgift) än för innevarande år. Den politiska 
arbetsgruppen föreslår att den totala kostnaden blir 1 krona per invånare för respektive 
kommun och 150 000 kronor för Region Blekinge, Region Kalmar och Region Kronoberg, samt 
200 000 kronor för Region Skåne. Den högre avgiften för Region Skåne motiveras av storleken. 

Verksamhetens omfattning är bara delvis relaterad till antalet ägare eller det geografiska 
området, eftersom merparten finansieras av projektmedel. Den nya styrelsen behöver ta 
ställning till inriktning och ambition med framtida projekt, och därmed verksamhetens 
omfattning. 

Konsekvenser 
Förändringen innebär att den totala kostnaden för att vara med i Energikontor Sydost sänks för 
samtliga medlemmar i Energikontor Sydost, samtidigt som medlemsintäkterna växer med 15 
000 kr och serviceavgifterna totalt ökar med drygt 580 000 kronor. 

Skånes kommuner finansierar idag 40 procent av en strateg för att arbeta med utvecklingen av 
organisationen, resterande kostnader täcks av projekten. Ökningen av serviceavgiften kan 
därmed innebära höjd ambition för utveckling och stöd. 

Förslaget lämnas av styrelsen för Energikontor Sydost AB i enlighet med Bolagsstyrelseprotokoll 

2022-04-11 
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Stadgar för Föreningen Energikontor Sydost 

Dessa stadgar har antagits på föreningsstämman 2021-05-28 

kommunstyrelsen 

2022 -09- 1 4 
--'~Sr{.e__o2.2 ·_ z_~ . .. Oc38 

• --
1

' • Arendetyp 

Stadgar 
För 

Föreningen Energikontor Sydost 
Organisationsnummer 802435-5821 

§ 1-21 

§ 1 Firma 
Föreningens firma är Energikontor Sydost. Föreningen är ideell. 

§ 2 Säte 
Föreningen har sitt säte i Växjö kommun, Kronobergs län. 

§ 3Ändamål 
Föreningens ändamål är att främja ett robust energisystem genom att kontinuerligt utveckla och 
stärka sydostregionens och medlemmarnas strategiska energi- och miljöarbete. Detta görs via 
insatser med särskild tyngdpunkt på energieffektivisering, effektiv energianvändning och ökad 
andel förnybar energi, samt därtill kopplade kostnadsreduktioner och tillväxtmöjligheter. 
Verksamheten skall bedrivas i nära samverkan mellan näringsliv, forskning och samhälle, och 
syfta till utveckling av människor, företag och organisationer inom hela energi-, industri-, 
transport-, service och fastighetssektorn m.fl. 

Föreningens operativa verksamhet skall bedrivas av ett av föreningen helägt aktiebolag. 

§ 4 Medlemskap 
Medlemskap i föreningen kan erhållas av enskilda kommuner, kommunalförbund, 
kommunförbund, regioner och andra offentliga organisationer med intresse av föreningens 
ändamål och verksamhet. 

Ansökan om medlemskap görs hos föreningens styrelse som beslutar om medlemskap. Beslut 
om medlemskap skall omgående meddelas sökanden och föreningens medlemmar. Se§ 19. 

Via medlemskapet kan föreningens medlemmar erhålla stöd inom områdena strategisk energi-, 
transport- och miljöplanering samt energieffektivisering och omställning till förnybar energi. 
Därutöver kan stöd erhållas via strukturerade informationssatsningar samt i avtalad omfattning 
stöd till den kommunala energirådgivningen samt tillhandahållande av information och 
kontakter avseende svenska och europeiska stöd program inom de aktuella områdena. 

§ 5 Avgift 
Medlem betalar en årsavgift till föreningen. Avgiften fastställs vid ordinarie föreningsstämma. 

Årsavgiften betalas för löpande räkenskapsår enligt faktura som skickas ut i månadsskiftet 
januari/februari. Ny medlem betalar årsavgift vid inträdet. Erlagd årsavgift återbetalas inte. 

Medlem i föreningen förväntas anlita det av föreningen ägda bolagets tjänster och ersätta dessa 
tjänster efter de grunder som bolaget bestämmer, t.ex. genom serviceavgifter. 

§ 6 Styrelsen 
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Stadgar för Föreningen Energikontor Sydost 

Dessa stadgar har antagits på föreningsstämman 2021-05-28 

Föreningens styrelse består av föreningens ordförande och vice ordförande samt minst fem och 
högst nio andra ledamöter jämte högst sex suppleanter vilka kallas in regionvis enligt ordningen 
i stämmoprotokollet då ordinarie ledamot ej kan närvara. 

Ledamöterna och suppleanterna väljs på högst två år i taget på ordinarie föreningsstämma 
(årsstämma) för tiden intill slutet av nästa årsstämma eller, om styrelseledamot utsetts på två 
år, intill slutet av den årsstämma som infaller inom två år. 

§ 7 Firmateckning 
Föreningens firma tecknas förutom av styrelsen, av den eller dem som styrelsen utser. 

§ 8 Styrelsens sammanträden 
Styrelsen bestämmer tid och plats för sina sammanträden. Sammanträde skall hållas minst två 
gånger per år samt när ordföranden anser att det behövs eller när minst hälften av 
styrelseledamöterna begär det. 

Kallelse till sammanträde ombesörjs av ordföranden. Kallelse med dagordning skall skickas till 
ledamöter och suppleanter minst tio dagar före ett sammanträde. 

• Ordinarie ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde skall omedelbart 
anmäla detta till ordföranden samt kalla suppleant till tjänstgöring i enlighet med §6. 

• Suppleant som inte tjänstgör för ordinarie ledamot får, utan ersättning, närvara vid 
styrelsens sammanträden och delta i överläggningarna men inte i besluten. 

Vid styrelsesammanträde skall protokoll föras. Protokollet skall justeras av ordföranden och en 
ledamot. 

§ 9 Beslutsförhet 
Styrelsen är beslutsför då minst halva antalet ledamöter är närvarande. Beslut inom styrelsen 
fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder utom 
vid val, då avgörandet sker genom lottning. Omröstning inom styrelsen sker öppet. 

§ 10 Styrelsens uppgifter 
Styrelsen har till uppgift 

• att årligen till ordinarie föreningsstämman avge verksamhetsberättelse och bokslut 
• att företräda föreningen i förhandl ingar och överenskommelser angående föreningens 

hel eller delägda bolag 

• att ansvara för föreningens verksamhet och fastställa riktlinjer utöver vad som framgår 
av dessa stadgar och föreningsstämmans beslut 

§ 11 Räkenskapsår 
Föreningens räkenskapsår är kalenderår. 

§ 12 Revisorer 
Styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper skall årligen granskas av en av förenings
stämman utsedd revisor med en suppleant. Både revisorn och revisorssuppleanten skall vara 
auktoriserade. 

Revisorn skall senast den sista mars varje år avlämna revisionsberättelse. 
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Stadgar för Föreningen Energikontor Sydost 

Dessa stadgar har antagits på föreningsstämman 2021-05-28 

§ 13 Föreningsstämma 
Ordinarie föreningsstämma skall hållas senast sex månader efter räkenskapsårets utgång på dag 
och plats som styrelsen bestämmer. 

För behandling av visst ärende skall extra föreningsstämma hållas när styrelsen anser det 
erforderligt eller då det skriftligen begärs av revisorn eller minst 1/10-del av medlemmarna. I en 
sådan begäran skall anges anledningen till att extra föreningsstämma påkallas. I ärende som 
skall behandlas på sådan stämma skall styrelsen avge utlåtande. 

Medlem som önskar få ett visst ärende behandlat på ordinarie föreningsstämma skall anmäla 
ärendet till styrelsen senast en månad före ordinarie föreningsstämma. Styrelsen skall avge 
utlåtande över sådant ärende. 

§ 14 Kallelse till föreningsstämma 
Styrelsen kallar till föreningsstämma . Kallelse skall ske skriftligt via brev eller e-post till medlem. 

Kallelse skall utsändas till samtliga medlemmar, till ordinarie föreningsstämma tidigast fyra och 
senast två veckor före stämman och t ill extra föreningsstämma senast en vecka före stämman. 

Kallelse till föreningsstämma skall innehålla förslag till dagordning. 

§ 15 Ärenden på ordinarie föreningsstämma 
På ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden förekomma 

1. Val av mötesordförande och mötessekreterare 
2. Upprättande och godkännande av röstlängd 
3. Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare 
4. Fråga om kallelse skett stadgeenligt 
5. Godkännande av dagordning 
6. Behandling av styrelsens årsredovisning 
7. Revisorernas Revisorns berättelse 
8. Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning 
9. Beslut om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda 

balansräkningen 
10. Beslut om ansvarsfrihet för föreningens styrelse 
11. Val 

a. av ordförande och vice ordförande i föreningen, tillika ordförande och vice 
ordförande i styrelsen 

b. av övriga styrelseledamöter och suppleanter 
c. av revisor och revisorssuppleant 
d. av ombud till bolagsstämma i av föreningen helägt bolag 
e. av valberedning 

12. Beslut om fastställande av arvode samt ersättningar för ledamöter i föreningen, 
valberedningen och för revisorer 

13. Fastställande av avgifter till föreningen 

14. Behandling av ärende som styrelsen hänskjutit till stämman eller som enskild medlem 
föreslagit till behandling 

Ärende som inte varit upptaget i kallelsen får inte avgöras av stämman 
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Dessa stadgar har antagits på föreningsstämman 2021-05-28 

§ 16 Ärende på extra föreningsstämma 
På extra föreningsstämma får endast förekomma de ärenden för vilka stämman utlysts och som 
upptagits i kallelse till stämman. 

§ 17 Förfarandet vid stämma 
Vid stämman skall protokoll föras. Protokollet justeras av ordföranden och de som stämman 
utsett enligt§ 15 punkt 3. 

Vid stämma har varje medlem en röst. Röstning får ske genom ombud. Omröstning sker öppet 
utom vid personval, där sluten omröstning skall ske om någon begär det. Beslut fattas, om inget 
annat sägs i dessa stadgar, med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som 
ordföranden biträder utom vid personval, då avgörandet sker genom lottning. 

Ledamot av styrelsen får inte delta i beslut om ansvarsfrihet för förvaltningsåtgärd, för vilken 
han eller hon är ansvarig, och inte heller i val av revisor. 

§ 18 Valberedning 
Valberedningen består av tre ledamöter och väljs av ordinarie föreningsstämma för ett år i 
sänder. Föreningens ordförande utser en av dessa tre personerna till sammankallande i 
va !beredningen. 

• Ledamot av styrelsen eller revisorer är inte valbara till valberedningen. 

Valberedningens förslag skall vara styrelsen tillhanda i sådan tid att det kan sändas ut till 
medlemmarna tillsammans med kallelsen till ordinarie föreningsstämma. 

§ 19 Utträde m.m. 
Medlem som önskar utträda ur föreningen skall skriftligen säga upp sitt medlemskap hos 
styrelsen. Såvida inte annan överenskommelse träffas är uppsägningstiden tre år räknat från 
ingången av den månad då uppsägningen skedde. 

Styrelsen får besluta, att medlem som inte fullgör sina skyldigheter mot föreningen skall 
uteslutas. Uteslutning får inte beslutas innan medlemmen beretts tillfälle att yttra sig. 

Medlem som utträder eller utesluts ur föreningen är skyldig att inom tid som styrelsen 
fastställer fullgöra sina förpliktelser mot föreningen . 

§ 20 Ändring av stadgar 
Beslut om ändring av dessa stadgar skall ske på ordinarie föreningsstämma. För att ett sådant 
beslut skall vara giltigt krävs antingen att samtliga närvarande medlemmar är ense om beslutet 
eller att beslut fattats på två på varandra följande föreningsstämmor, därav minst en ordinarie 
föreningsstämma. På den stämma som hålls sist skall beslutet ha biträtts av minst 2/3 av de 
röstande. 

§ 21 Upplösning av föreningen 
För giltigt beslut om upplösning av föreningen krävs att beslutet fattats vid två på varandra 
följande föreningsstämmor, där av minst en ordinarie föreningsstämma. På den stämma som 
hålls sist skall beslutet ha biträtts av minst 2/3 av de röstande. Kallelse till sista stämman får inte 
ske, innan första stämman hållits. 
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Den föreningsstämma som slutgiltigt upplöser föreningen beslutar även om disposition av dess 
egendom. 
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OSBY KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

Föreningsstyrelsens förslag till nya medlemmar 

Nya medlemmar i föreningen Energikontor Sydost från och med 2023 

Förslag till beslut 
Styrelsen för Föreningen Energikontor Sydost föreslår föreningsstämman besluta 

• att erbjuda kommunerna i Skåne samt Region Skåne möjlighet att ansöka om 
medlemskap i Föreningen Energikontor Sydost. 

• att ge styrelsen för Föreningen Energikontor Sydost i uppdrag att förbereda för en 
fusion av verksamheterna Energikontor Sydost AB och Energikontoret Skåne. 

• att uppdra åt ägarombudet till bolagsstämman att rösta i enlighet med det bilagda 
förslaget" Bolagsstyrelsens förslag till serviceavgifter". 

Sammanfattning 
Styrelsen har blivit kontaktad av Skånes Kommuners styrelse med anledning av Skånes 
Kommuner letar ny huvudman för Energikontoret Skåne då verksamheten inte gagnas av att ha 
Skånes Kommuner som huvudman. 

Genom en sammanslagning av verksamheterna Energikontor Sydost och Energikontoret Skåne 
skulle den nya organisationen bli det största energikontoret i Sverige. Detta skulle skapa ett 
bredare erbjudande och värde för medlemmarna i Energikontor Sydost. 

Beredning 
Skånes Kommuners styrelse har under 2021 fört dialog med styrelsen för Föreningen 
Energikontor Sydost kring en verksamhetsövergång av Energikontoret Skåne. 

I slutet på 2021 önskade styrelsen för Föreningen Energikontor Sydost att de skånska 
kommunerna gav ett indikativt svar på om de var intresserade eller inte av att bli medlemmar i 
Föreningen Energikontor Sydost. 90% av de skånska kommunerna (30 av 33) var 
positiva/intresserade av att ingå i en fortsatt process med medlemskap i föreningen samt en 
verksamhetsövergång för Energikontoret Skåne in i Energikontor Sydost AB. 

I februari 2022 ställde sig Föreningsstyrelsen positiva till att fortsatt utreda en 
verksamhetsövergång. En politisk arbetsgrupp tillsattes med representanter från 
Föreningsstyrelsen Energikontor Sydost och Skånes Kommuner. Den politiska arbetsgruppen har 
utformat förslag på hur nya medlemmar kan antas samt en förändrad finansieringsmodell för att 
göra det möjligt med en fusion av verksamheterna. 

Förslaget lämnas av styrelsen för Föreningen Energikontor Sydost i enlighet med 
Föreningsstyrelseprotokoll 2022-04-11 
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Motivering 
• Bedömningen är att det finns ett värde för både Energikontor Sydost AB och för 

Energikontoret Skåne att de operativa verksamheterna slås samman. 

• En större organisation med fler specialister och experter kommer att skapa större värde 
och nytta för medlemmarna i Föreningen Energikontor Sydost. Energikontor Sydost 
skulle också bli Sveriges största energikontor vilket ger oss bättre förutsättningar för 
påverkan. 

• En sammanslagning av verksamheterna ger ökad möjlighet till samordning och 
utveckling. Ett större geografiskt områden och fler antal intressenter gör det också 
enklare att lansera nya satsningar vilket ger ett bredare erbjudande till medlemmarna i 
föreningen. 
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Finansieringsmodell 2023 
Medlemmar i Föreningen Energikontor Sydost erlägger 

• en årlig medlemsavgift till föreningen samt 

• en årlig serviceavgift till Energikontor Sydost AB. 

Serviceavgiften: Energikontor Sydosts basarbete finansieras till viss del via denna serviceavgift, 

medan åtgärder och aktiviteter ska finansieras genom att vi växlar upp lokala och regionala medel 

med projektstöd från nationella och internationella program och fonder. 

Medlemsavgift 2023 

Beslutet på Fö reningsst ämman 2022 lyder 

Om samtliga Skånes kommuner och Region Skåne blir medlemmar blir avgiften 2500 kr, men om ej 
alla blir medlemmar ska medlemsavgiften vara oförändrad på 5000kr. 

Serviceavgift 2023 

Beslutet på Bolagsstämman 2022 lyder 

Medlemskapet i Föreningen innebär att medlemmen blir indirekta ägare till Energikontor Sydost AB. 

Typ av medlem 

Kommun 1 

Regionerna Blekinge, 
Kalmar och Kronoberg 

Region Skåne 

1 krona per medborgare och år 
minskat med den årliga medlemsavgiften 

150 000 kr per år 
minskat med den årliga medlemsavgiften 

200 000 kronor per år 
minskat med den årliga medlemsavgiften 

* ovanstående serviceavgifter gäller am Regian Skåne och samtliga 33 skånska kommuner blir medlemmar i föreningen, 

annars ska inte medlemsavgiften avräknas i enlighet med ovanstående 

1 Antalet medborgare baseras på SCB:s uppgifter om invånarantal per den 30 november året innan budgetåret 



0 energi ko~yt;?s[ 

OSBY KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

2022 -09- 1 4 
l§('902-2-'- '2_e-l°'6 CJ'bQ. 
-- Ärendetyp 
Diarienr. 

Energikontor 
för att förändra och förbättra 
samhället ur ett energi- och 
hållbarhetsperspektiv 

;',/\ 1"-/\, 

- .. : :--:.~--:.:--==_:;:.~,--_,--·· .. :-~--; - --.::.:__--=--=..-::__ -- ;- ::~:-::_--:__·::.,---...=..:_ r ' 

' ; -. ~ .... 

-~-

· a i J--.J~- ~-- -·- ' r---7----::-~~:..;.:;.,;_,~ 



(~ energi kontor 
~} sydosr 

Dokumentinformation 

Titel: 

Författare: 

Utgivare: 

Utgivet år: 

Energikontor 

Christel Liljegren vd Energikontor Sydost 

Energikontor Sydost 

2022-05-06 

~ energi ko~~'.?,; 
ENERGIKONTORET SKÅNE 
En del av Skå nes Ko mmuner 

Energikontor 

2 (25) 



Energikontor 

Innehållsförteckning 

1. Vi är 16 Energikontor i Sverige ............................................ .... ................................................ 4 

2. Vår historia och grund .................. ....................... ........ ... ........ .... ............... .... ................... ....... 4 

3. Tillsammans blir vi starka ...... ................ ...................... .................................. ........ ........ ... ....... 5 

3.1. Energikontoren Sverige ........................................... ..... .......... ............................................. 5 

3.2. Fedarene .. ................. ................ ............ ............. ..................... ............ ............ ................. .... 6 

4. Energikontor Sydost. ................................................................................................................ 7 

5. Energikontoret Skåne ............. ............ ................................................................................... 21 

6. Energi- och klimat rådgivningen ....................... .... .................................................................. 23 

7. Ett gemensamt kontor i syd .................. .... .... ...... ..... ..... ....... .... ................ .............................. 24 

3 (25) 



Energikontor 

1. Vi är 16 Energikontor i Sverige 
Vi verkar för förnyba r och effektiv användning av energi 

Energikontorens uppgift är att bidra till att våra respektive regioner når sina energi - och klimatmål 

och skapa förutsättningar att nå de nationella energi- och klimatmålen. Vi finns i hela landet där 

vi är regionala pådrivande krafter för att göra vår del av världen klimatsmart och hållbar 

Genom vår samlade expertis stöttar vi kommuner, regioner och företag genom att ta 

initiativ och driva projekt som hjälper dem att ställa om till en hållbar verksamhet. Detta 

gör vi på flera sätt, strategiskt och operativt, i olika typer av samverkans- och 

utvecklingsprojekt. Vi är alltid opartiska och vi har inget vinstintresse. 

Syftet med vår existens är att förändra och förbättra samhället ur ett energi- och 

hållbarhets perspektiv. 

2. Vår historia och grund 
År 1996 startade de första kontoren i Sverige (det fanns förlagor i Europa) med stöd från EU, 

genom finansieringsprogrammen DG TREN, SAVE. Målen med Energikontoren var att de skulle 

fungera som regionala kompetenscentrum inom energisektorn och arbete skulle ske i samverkan 

med Energimyndigheten och olika regionala aktörer. I det grundläggande styrdokumentet, de sk. 

SAVE-stadgarna, fastslog att 

• Energikontorets främsta syfte är att främja energieffektivitet och förnybara energikällor 

• Kontoret stöds politiskt från de regionala och/eller lokala myndigheterna inom sitt 
verksamhetsområde 

• Kontoret har egen budget och resultaträkning 

• I dess styrande organ ingår bland annat folkvalda på lokal nivå samt representanter för 
andra relevanta aktörer i regionen 

• Kontoret har egen personal med kompetens inom energieffektivisering och förnybara 
energikällor 

• Kontorets strategi inriktar sig främst på hushållens, kommunala verksamheters och de 
små och medelstora företagens energitillförsel och energianvändning. 
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3. Tillsammans blir vi starka 

3.1. Energikontoren Sverige 
Energil<ontoren 
SVERIGE 

Energikontoren Sverige är den samlade kraften av landets samtliga 16 regionala energikontor. 

Föreningens historia 

FSEK, Föreningen Sveriges Regionala Energikontor, bildades 2000 som en oberoende förening 

med syfte att samordna och stödja de regionala energikontoren samt samverka nationellt och 

internationellt. Medlemmarna utgjordes av en homogen grupp med energikontor, som samtliga 

agerar enligt de stadgar som beslutades av EU-kommissionen och som följer den energipolitik 

som fattas på lokal, regional, nationell och europeisk nivå. 2013/2014 bytte föreningen namn till 

Energikontoren Sverige och under 2021 tillkom det senaste, nystartade Energicentrum Gotland, 

vars kommun och region tidigare tillhört Energikontoren Mälardalen. 

Nuläge 

Vid årsstämman 2022 utsågs nedanstående ledamöter till styrelsen, Christel Liljegren 

(Energikontor Sydost) är med som ordinarie och Ulf Jobacker (Energikontoret Skåne) suppleant. 

- Den viktigaste uppgiften för de 16 Energikontoren i Sverige är att bidra i energi

och klimatomställningen regionalt med den fantastiska sakkunskap och systemsyn 

sam finns. Energikontoren Sverige har, som samlande kraft för de regionala 

energikontoren, i uppgift att ge bästa möjliga förutsättningar för det arbete som 
sker ute i landet, säger Malin Strand, projektledare för Fossilfritt Sverige och 

ordförande för Energikontoren Sverige. 
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3.2. Fedarene ~RENE 

FEDARENE is the premier European network of regional and local organisations which implement, 

co-ordinate and facilitate energy and environment policies. Regional and local agencies, regional 

governments and departments working in these fields, are represented in FEDARENE. 

History 

FEDARENE was created on 6th June 1990 by 6 regional authorities- Rhöne-Alpes, Provence-Alpes

Cöte-d' Azur, Wallonie, Pafs Vasco, Aquitaine and Nord-Pas-de-Calais. Encouraged by different 

programs of the European Commission, these authorities wanted to make the voice of the regions 

heard in the debate on energy and environment policies at the European level. 

FEDARENE went from these 6 regions at its creation to 40 already in 1995. Following these 

dynamics, the Brussels Office was created in November 1991. 

Today 

Now FEDARENE counts more than 70 members in 20 European countries. (In total there is over 

300 regional energy agencies. Christel Liljegren (Energikontor Sydost) is member of the board and 

vice-president for Mobility and Transport. 

Julije DOMAC 

Presu:tent, 
CEO of IJcnh-Wt :.! (ro~tl ! EM1~,- .:.~ency(h.R} 

Florin ANDRONESCU 

Vrc1:-?r2s1d:nt fcr EnerQj' Eff1cr1:ncr 
c:o of ;,Jb.! LOC! I foe1g;· .!.gtncy {R-0) 

Thekla HEINEL 

Vi,:e-?re:iid.;nt for Clim; te ?rotect ion rn !,1unicipaliti:~ and Re:9io:1:3, 
He~d o: Oep!rtrrer., !1 Sera~ ~- un,j Servce Ge~e'lscha.it UrTw,e:t (DEJ 

Serge NOCODIE 

V1c e-~rHl,j ":"nt for Cl inme Action, 
P":e~ jen: of .:..i.,,,ergn~;;n.:1~:.i~ s Enen;:,· i:J:\ tr«vrent (f?.) 

Jean VAN PAMEL 

Tr€=.;surer. 
lm peclor GeMr~I !t W.! lloni! R~lcn \E;Ej 

Maria FABIANELLI 

Vice-Pres ident l•Ji Eneroy ::tr1,:1en,:y .an:.1 lnv-.:-3tm-:n ts. 
: r,ti~:: O!fe:tc,r of i;: L ~wi! 1)i1 

Christel LILJEGREN 

Vice-President for Mcbilliy and Transport. 
c:.,J of tl':t Esw~:, .:.oencyfo, ~~,.,t-,e!~t ~-.•,e-:1en (;";EJ 

Patrick Biard 

Oi:~ut'.,· SHreta1:; Gi:ner:1, 
i-:rn1 d tn:~r nJ:ionJ' .:.:it 'r~ !l !u,.er,;;ne-~hCne ..:..!pe~ ':r.e,gy EM:ror.men: (F;:) 

Seamus HOYNE 

S; ,:r; !arf Ge-n-.:ral, 
Oeln of fle ;:i ::.'e l rtd Work?le:e le!mfn;: ,,: l.'~ nck lnw:1.1te oi Te:t ,'1!c~; {!:'.} 

Gerhard DELL & Christiane EGG ER 

Vic e-?r":"stdents fc,r EnerQJ Effi cii:nq, 
l,!Jn!•;m of aö Ener9 eS-p! r,uo!M {:.T) 

Kastas KOMNINOS 

Vic~pr:sident ror Sma:1 and Sustainable lslan1s. 
He!d o! Er,erg:, end C'ima,e Ch!nge J i ~:G:..:. (GR) 

Central Finland 

Vic~?resido: ncy for Cilcu la:r Eccnomy, 

AREC lie-de-France 

V1,:1:- ?re;;idencr for the :neiOY Transit1on, 
c1;m!1~:.rer9J Oe_o!riment c,f tl"it P! ris Re, •on ln~!itl.!tt 

Ricardo GONZALEZ MANTERO 

Vici:-Pre;idHn for Re newab!e Enero:· s-:iurc -:-s, 
Htl:i ct E<terna! ~:t l!~i,:m Cl f;l ,: t1(ES) 

Vlasta KRMELJ 

VH:e-?res ident fc,r Fmancing and 1nves1menis. 
CE-J of Er:: ; ,;.:..F ~nd l,h yor of Sein;~! ot:-Or!',i (:;1) 

6 (25) 



Energikontor 

4. Energikontor Sydost 

Milstolpar 
• Bildades 1999 av offentliga aktörer Kalmar län och Kronobergs . Drevs de första åren som 

ett EU-projekt 

• 2006/2007 bildades Föreningen Energikontor Sydost och Energikontor Sydost AB. 
o Energikontor Sydost AB är helägt av föreningen. 

Energikontor Sydost ör er, regio nal kraft och vägvisa 1e 
i ill ett ho llbart energi- och transportsystem. 

Vår historia 

Den 4 oktober 1999 invigdes Energikontor Sydost 
1999 gick startskottet för Energikontor Sydost genom ett initiativ från Södra Smålands Kommuner 

och Landsting tillsammans med Regionförbundet Kalmar Län. Kommunförbundet Kronoberg stod 

som huvudman. Det fanns två skäl till initiativet: 

• att återhämta en del av medel som Sverige bidrar med till EU, 

• att vara en regional energiaktör som stöttar och driver på utvecklingen mot en större andel 

förnybar energi och en effektiv energianvändning. 

Att den offentliga sektorn gått ihop om en gemensam resurs runt energifrågor, gör att fler saker 

händer på olika nivåer. Med den samlade expertisen kan vi stötta och vägleda sydostregionen, 

höja kompetensen och genomföra åtgärder som kommuner/regioner inte har tillräckliga resurser 

att göra på egen hand. Huvudkontoret hamnade i Växjö och ett regionalt kontor öppnade i 

Oskarshamn. 2006 blev Energikontor Sydost ett eget bolag med 22 anställda och Blekinge län 

anslöt. Så småningom öppnades kontor även i Kalmar och Karlskrona. 

Sedan 2007 är medlems- och ägarförhållandena på nedanstående sätt. Från 2020 är det samma 

styrelse i förening och bolag. 
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Föreningen Energikontor Sydost 
Organisationsnummer 802435-5821. 

Föreningens Energikontor Sydost är en ideell förening . 

I stadgarna kan man utläsa föreningens ändamål: Syftet är att föreningen, genom bolagets 

operativa arbete, ska främja ett robust energisystem genom att kontinuerligt utveckla och 

stärka sydostregionens och medlemmarnas strategiska energi-och miljöarbete. Detta görs via 

insatser med särskild tyngdpunkt på energieffektivisering, effektiv energianvändning 

och ökad andel förnybar energi, samt därtill kopplade kostnadsreduktioner och 

tillväxtmöjligheter. Verksamheten skall bedrivas i nära samverkan mellan näringsliv, forskning 

8 (25) 



Energikontor 

och samhälle, och syfta till utveckling av människor, företag och organisationer inom hela 

energi-, industri-, transport-, service och fastighetssektorn m.fl. 

Medlemskap 

I stadgarna kan man utläsa: Medlemskap i föreningen kan erhållas av enskilda kommuner, 

kommunalförbund, kommunförbund, regioner och andra offentliga organisationer med intresse 

av föreningens ändamål och verksamhet. 

Ansökan om medlemskap görs hos föreningens styrelse som beslutar om medlemskap. Beslut 

om medlemskap skall omgående meddelas sökanden och föreningens medlemmar. Se§ 19. 

Via medlemskapet kan föreningens medlemmar erhålla stöd från bolaget inom områdena 

strategisk energi-, transport-och miljöplanering samt energieffektivisering och omställning till 

förnybarenergi . Därutöver kan bolaget erbjuda stöd via strukturerade 

informationssatsningar samt i avtalad omfattning stöd till den kommunala 

energirådgivningen samt tillhandahållande av information och kontakter avseende svenska 

och europeiska stödprogram inom de aktuella områdena. 

Finansiering 

Medlemmarna betalar en medlemsavgift till föreningen (för finansiering av styrelsearvode, 
ekonomifunktion, medel för ev utredningar, utbildningar, årsmöten, öv möten mm) 

a. Beslutas på föreningsstämman - 2022 sätts avgift för 2023 
b. S000kr per medlem (from 2022) 

Se separat dokument -finansierings modell 2023 

Våra medlemmar och ägare 

Sedan flera år tillbaka har föreningen samtliga 25 kommuner och 3 regioner, i de tre länen 

Blekinge, Kalmar och Kronoberg, som medlemmar 

Våra ägarorganisationer 

Blekinge län 
Karlshamns kommun 
Karlskrona kommun 
Olofströms kommun 
Ronneby kommun 
Sölvesborgs kommun 
Region Blekinge 

Kalmar län 
Borgholms kommun 
Emmaboda kommun 
Hultsfreds kommun 
Högsby kommun 
Kalmar kommun 
Mönsterås kommun 
Mörbylånga kommun 
Nybro kommun 
Oskarshamns kommun 
Torsås kommun 
Vimmerby kommun 
Västerviks kommun 
Region Kalmar 

Kronobergs län 
Alvesta kommun 
Lessebo kommun 
Ljungby kommun 
Markaryds kommun 
Tingsryds kommun 
Uppvidinge kommun 
Växjö kommun 
Älmhults kommun 
Region Kronoberg 
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Ett första steg mot en ny gemensam framtid 

På stämman 2022-04-29 togs det historiska beslutet att öppna upp medlemskap för kommuner 

och regionen i Skåne. 

Styrelse 2022-2023 

På stämman valdes följande ledamöter till styrelsen för föreningen (tillika för bolaget) 
Ordförande Ordförande Oliver Rosengren (m), Växjö 

Vice ordförande 
Ledamöter 

Ersättare 
endast till föreningen 

:=rin våns!;r t I rics2r 

Vice ordförande Peter Wretlund (s), Region Kalmar län, Oskarshamn 

Jimmy Loord (kd), Region Kalmar län, Nybro 

Staffan Larsson (c), Borgholm 
Teo Zickbauer (s), Ronneby 
Per-Ivar Johansson (c), Region Blekinge, Karlshamn 
Helen Bengtsson (s), Region Kronoberg, Älmhult 

Charlott Lorentzen (mp) Karlshamn 

Gustav Nilsson (m) Karlskrona 
Stihna Johansson Evertsson (c) Högsby 
Magnus Carl berg (s) Tingsryd 
Maria Grans (I) Ljungby 
Malin Sjölander (m) Västervik 

O'- •. =r Ro.se ,.,.~re"I . HE '::n :3 .e::ig1s~n. S□ita.n LJrEsc·1. ~er• ·13r J"Jhanss.'.:>n , J m"l'ly !...o~rc , - .f:c.p:11..l a Zl&.t3Ji::', ?a:;:.- Wre:!L:."'lc 

Bred representation från 
medlemmar & ägare 

Ordinarie (7) 

• Ersättare (6) 



VISION 

Energikontor Sydost AB 

ETT HALLBART 
ENERGISYSTEM 

ISYoosT 

Via medlemskap i föreningen blir medlemsorganisationen indirekta ägare av bolaget. 

Faktaruta 

• Organisationsnummer 556713-0116 

• Energikontor Sydost AB registrerades in 2006-10-16 och samtliga 100 aktier ägs av 

Föreningen Energikontor Sydost 

• Bolaget har sitt säte i Växjö - på huvudkontoret finns ekonomi och kommunikation 

• Bolaget har fyra kontor - två i Kalmar län (Kalmar & Oskarshamn), ett i Blekinge 

(Karlskrona), ett i Kronoberg (Växjö) 

• Den 31/12- 2021 hade bolaget 19 anställda motsvarande ungefär 16 heltidstjänster. 

Bolagets uppdrag 
Bolagets uppdrag regleras i Bolagsordning och Ägardirektivet. 

Bolagsordning 

Reviderad 2021 för att förtydliga att: Bolagets verksamhet ska vara opartisk och drivas utan 

vinstintresse och inget överskott får delas ut till ägarna. Eventuella vinster ska i stället 

återinvesteras i bolaget för att främja bolagets ändamål. 

Uppdrag (som är i linje med SAVE-stadgarna): Bolaget skall bedriva rådgivande verksamhet, för 

att främja ett robust energisystem genominsatser som bidrar till energieffektivisering, effektiv 

energianvändning och som ökar andelen förnybar energi, samt idka därmed förenlig verksamhet. 

Ägardirektiv 

Nedan är sammandrag (viss tolkning) av innehållet i ägardirektivet 

Uppdragsgivare 

Uppdrag 

Vision 

Fören.ingens medlemmar 

Bolaget ska kontinuerligt utveckla och stärka sydost regionens 
medlemmars strategiska energi- och miljöarbete (så att deras mål 
uppnås) 

Bolaget ska aktivt medverka i att skapa ett hållbart energisystem i 
regionen som ett föredöme i Europa. 

• Vi ska vara en spjutspets inom prioriterade områden 
• Driva utvecklingen framåt 
• Vara en gemensam sammanhållande regional kraft 
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Riktlinjer och styrning 

Metod och arbetssätt 

Resultat av projekt och 
uppdrag 

Kommunikation 

Uppföljning 

Energikontor 

Bolagets insatser ska prioriteras utifrån Ägardirektivet, Regionala 
styrdokument, Medlemmarnas egna styrande dokument, 
Medlemmarnas behov 

Den operativa verksamheten i bolaget bedrivs via projekt och 
uppdrag. 
Bolaget ska 

• samverka med näringsliv, forskning och samhälle och alla 
medlemmar, samt myndigheter, andra Energikontoret i 
hela Europa samt organisationer i hela Europa 

• utveckla människor, företag och organisationer ( i alla 
sektorer) 

• ha projektledare med rätt tematisk kompetens, och som är 
experter på projektledning. De ska göra utredningar, driva 
nätverk, sprida erfarenheter och goda exempel 

• 
Bolaget ska 

• bidra till att uppnå medlemmarnas mål för klimat/energi 
• växla upp medlemmarnas och andra lokala och regionala 

medel via medfinansiering från nationellt och/eller 
europeiskt håll 

Bolaget ska 
• sprida erfarenheter och kunskaper genom att arrangera 

eller föreläsa på 
o konferenser, mässor 
o skolor 

• sprida skriftlig information via 
o artiklar, rapporter, broschyrer 
o tidningar, nyhetsbrev 
o hemsidor 

Årligen ska en regional konferens anordnas 

Bolaget ska 
• planera, genomföra, följa upp, rapportera och förbättra 

verksamheten och de insatser som genomförs 

Bolaget ska inte bedriva konsultverksamhet som konkurrerar med privat verksamhet 
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Energikontor 

Organisation och finansieringsmodell 

övergripande 

• Vi är ett fristående AB, där den egna personalen genomför allt arbete och bär allt det 

ansvar det innebär att driva ett aktiebolag. Vi har inget kompetensstöd (HR, upphandling, 

rekrytering, it mm) från våra ägare. 

ekonomi 

kommunikation 

utvecklingschaf 

"'---/ 

Gruppchef 

Projektledare 

"'---/ 

vd 

Gruppchef 

Projektledare 

• Bolaget ska täck alla sina egna kostnader och har inget annat externt stöd (tex IT-system, 

lokaler, fordon etc) utöver serviceavgiften från ägarna. 
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En ergikontor 

Intäkter 

Vi har följande former av finansiering 

• Serviceavgift från samtliga ägare (utgör 5-10% av omsättningen, dvs vi växlar upp 

ägarnas pengar 8 -10 gånger och levererar tillbaka kompetensresurser, 
åtgärder och insatser) 

• Projekt - täcker arbetstid och till viss del där till kommande personalkostnader, externa 

kostnader i projektet samt ger ett bidrag till OH (se mer nedan) 

• Uppdrag -täcker arbetstid och till viss del där till kommande personalkostnader, externa 

kostnader i projektet samt ger ett bidrag till OH (se mer nedan) 

Fi.n cinsleri ng 

S ·,l :i-,s-ka pirojek"t 
-~ .......... 

Oms.c1ttnini;I 2021 - 17.0 m ilj-orier SEK 

14% 

t·.Jat ion,?11 ________ _. 

medfinar,si.;; ·n~1 
EU-projekt 

..--- EU-proj ekt 
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Energikontor 

Omsättning, antal anställda 

Vid EU:s avslut och uppstart av programperioderna (4 års cykler) påverkas Energikontorets 

omsättning kraftfullt, se ex 2016 och 2021. Vid dessa tillfällen är det svårt att utveckla och 

ansöka om medel i tillräcklig omfattning varvid personalstyrka anpassas och omsättningen 

sjunker till följd av att färre medarbetare bidrar till intäkter. Tyvärr resulterar det då i färre 

insatser och åtgärder i regionen och att tillgången på egna experter sjunker. 

Nettoomsättning 

Serviceavgift 1460 811 

17 

1536425 1612223 1753916 1793552 1850415 

Antal anställda 
(medelta l, från ÅR) 

I • 

22 25,80 26,96 23,27 18,05 

Men, nu har det vänt och bolaget är nu i en tillväxtfas för att kunna leverera 

enligt behov och enligt uppdrag . 
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Energikontor 

Momskostnader 

De olika kostnaderna i bolaget registreras sedan i tre olika former: projekt, uppdrag och OH vilka 

alla "drabbas" av OH-kostnad enligt nedan. 2022 är den momspliktiga delen kopplat till OH 

22,21%, dvs nästan 80% av OH blir en kostnad (gäller lokalkostnad, IT/telefoni mm) 

Typ ,::rv ,~'J 1r.=r;r,9 a1
" n7orJ)S' 

keisr ,::r·J' 

.~roj.: kr rvlomsen är en kostnad i pro·ekten - vi far inte: dra n oms (mc,msfrirj 

U::,Do·rog 1/1 f.~r lyfta fu !I moms [momsplikt igt) 

OH Del av marn::;.en ärc:n kosm ad -oche'el av n ormen far vi lyf-a . 

På väg mot ett hållbart energisystem 

Energikontor Sydost AB har i uppdrag att komplettera ägarnas interna kompetens 

med experter men kunskap om det tekniska energisystemet (fokus det hållbara 

energisystemet) men också om energiEKOsystemet - dvs aktörer och beslutsfattare i hela 

kedjan, processer, styrdokument, regler, trender, stödsystem och mycket mer. Vi ska också 

besitta kunskaps om finansierings möjligheter och vara experter på projektutveckling, 

projektledning och projektekonomi/rapportering. Arbete finansieras via projekt och uppdrag 

och bedrivas via projektgrupper, nätverk eller andra samarbetes och samverkansformer. 

ELEKTRICITET 

!!!!la 
BRÄNSLEN 
T•IW.,.\-.,,aa• 
tnM-0.t~lol' 

OM- U NOS· & OISlR18 UflONSFO. TER 

• D \11fu 

INDUSTRIN 

BOSTAOER & SE RVJCE 
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Energikontor 

I dagsläget har vi följande bemanning 

ekonom 3 personer (2,3 tjänster) - projekt, redovisning/uppdrag, HR 
VD (del av tjänst) 1 person (är även projektledare) 
Gruppchef (del av tjänst) 2 personer (är även projektledare) 
projektledare 10 personer 
kommunikatör {del av tjänst) 2 personer (är även projektledare) 
projektutvecklare (del av tjänst) 1 person (är även projektledare) 

Vår kompetens till er hjälp 

Projektutveckling och pågående projekt 

När vi utvecklar projekt är det flera parametrar som bedöms tex 
Tema, målgrupp och koppling till lokala/regionala eller övergripande mål samt 
komplettering eller fortsättning på rullande initiativ 
Finansieringsgrad och spridning av finansiella risker, samt möjlighet till medfinansiering 
Spridning mellan finansiärer och program/fonder med olika finansieringssystem 
Roll och uppdrag i projektet (lead partner, ansvarig för delar, projektdeltagare) 

Utfallet av ansökningarna (dvs% beviljade projekt i förhållande till inlämnade ansökningar 

varierar mellan 50-60%, det blir svårare att få projekt beviljade ju närmare en 

programperiodsbyte vi kommer). 

Projektportfölj 2021 

Bolaget har i snitt 30-40 rullande projekt i gång. Nedan finner ni en schematisk beskrivning över 

de projekt och insatser som vi arbetade med 2021, samt i vilken omfattning vi kunde arbeta med 

frågan kopplat till finansiering av heltidstjänster. Tiden i projekten ska dels räcka till att skapa 

samarbete, förändring och förbättring på lokal/regional nivå, dels till utredningar, 

sammanställningar eller vad som ligger i planen och dels till att bygga relationer mellan 
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En ergikontor 

partners och länder samt allt praktiskt som hör projektarbete till; dokumentera, rapportera, följa 

upp, redovisa mm. Olika finansiärer lägger tyngdpunkt och förväntningar på olika delar, men 

samtliga beviljade projekt bidrar med olika byggstenar i arbetet med att skapa ett Hållbart 

energisystem. Och en viktig aspekt är att alla projekt och uppdrag säkerställer att ni via 

Energikontoret får tillgång på kompetens och uppväxling av medel - vi skapar mer för era 
pengar! 

Förde ln ing projekt och uppdrag 

Nedan diagram redovisa r den arbetst id som vi , utefter fi nansiärers 

föru tsät t ninga r och ägares behov, har ku nna t lägga på o lika p ro jekt 
och uppdrag, uppdelat i o lika områden. Tjockl eken på de horisontella 

sträcken representera r belägg ningen. ■ = 100 % tjänst. Läs mer om 

våra insa tser i dessa p rojekt i resten av verksam hetsberättelsen. 

Elförsörjn ing I 
Blekinge 

ENERSELVES+ 

POTENT 

Fånga vinclen 
I sydost 

BIOFIT 

POSCLIHB 

Förstudie 
skog, br~nsle

utt.:ig 

BOl/ve2X 

Biog as SydOS! 

PowerUµ 

T<ico lor 

BIORE T 

OHs1·1orev,nd 
pa sydkusten 

Bioenergi
gruppen 

Förnybar energi 

jan - feb - mar - apr - maj - ju n - jul - aug - sep - okt - nov - dec 

I I I 
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Energ ief fek ti v i sering 

Hållbart näringsliv & industri 
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Energikontor 
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St rat eg iskt arbe te, sarn ord ning & stat ist ik 

j an - feb - mar - apr - m aj - jun - j u l - aug - sep - okt - nov - dec 

HUL 2021-2022 

En Agenda 
för .:!1121 

Erter g1 bar.an~ 
C sk~rsh:,.~r-rtn, 

At1,1e-s-~a . 
VC1 gter ·.,i11, 

TRIS 

Er:.~rg.ib.:!J~•f'l1 
Kdili"l-1 !~11 

C RKKL 
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Svd os.t 

NatiCU\ ~11 
ko mmu.fiik at i6n 

E l<R 

EU Cl l ,, Fae:ilny· 

SIJPPORT 

Er 1e rg ik0-:1 t o,1 e, 1 
S•l~dgc 

Samverkan 

-

Bolaget sitter med i de regionala samordningsfunktionerna 
GreenAct, Kronoberg 
Klimatkommissionen och Klimatsamverkan Kalmar 
Klimatsamverkan Blekinge 

-

Vi har representanter i styrelserna för Energikontoren Sverige och Fedarene 

Vi driver nätverken 

Biogas Sydost 

Energirådgivarnätverket i Sydost 

Energikontor 
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Energikontor 

5. Energikontoret Skåne 

■ 
ENERGIKONTORET SKÅNE 
En del av Skånes Kommuner 

Energikontoret Skåne är en driven energiaktör i Skåne. Vi arbetar för energieffektivisering och en 

ökad andel förnybar energi. Våra experter driver projekt och verksamheter för den regionala, 

nationella och internationella energiomställningen och för långsiktig samhällsutveckling. 

✓ 1 kontor 

✓ 10 medarbetare 

Energikontoret Skåne bildades 1998 av Kommunförbundet Skåne (ideell förening) och har sedan 

dess drivits som en del av förbundets verksamhet. I samband med att Kommunförbundet Skåne 

bytte namn till Skånes kommuner 2020 antogs även nya inriktningar för verksamheten. Den nya 

inriktningen som innebar att ett energikontor inte längre ska ingå i verksamheten och därför har 

en ny huvudman sökts för Energikontoret Skåne. 

Energikontoret Skånes målgrupper är i dagsläget främst kommuner och företag. Samarbeten med 

organisationer/föreningar och akademin är också vanligt förekommande . Kontoret bidrar med 

kompetens och erfarenhetsutbyte genom Skånes Energiting och andra seminarier och 

utbildningar. Några av de projekt och nätverk kontoret samordnar är Fossilbränslefria kommuner, 

Biogas Syd, och Energirådgivarna i Skåne samt flera olika nätverk med fokus på 

energieffektivisering för företag. Energikontoret Skåne är via Skånes Kommuner representerat i 

Klimatsamverkan Skåne. 

Ägardirektiv 

Nedan är sammandrag (viss tolkning) av innehållet i ägardirektivet 

Energikontoret Skåne är en regional aktör som är den naturliga 
samarbetspartnern för arbete inom klimat- och energiområdet i 
Skåne. Arbetet ska bidra till att nå ett klimatneutralt och 
fossilbränslefritt Skåne år 2030, fastslaget i Skånes klimat- och 
energistrategi (2018) . I energi- och klimatarbetet ska följande 
aspekter vägas in : 

- Arbetet ska präglas av ett övergripande systemperspektiv där 
"stuprörstänk" för enskilda områden ska undvikas. 

- Varje kompetens ska nyttjas optimalt och det ska alltid finnas en 
transparens samt samarbete mellan kompetenser. 

- Arbetet ska samordnas med övriga regionala aktörer på energi
och klimatområdet och samverkan ska alltid beaktas. 

- Vårt arbetssätt är anpassningsbart och flexibelt och utgår från 
våra målgruppers behov. 
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Vision 

Energikontor 

Vi utgör en stödfunktion till kommunerna i deras energi- och 
klimatarbete där vi försöker tillgodose kommunernas behov på 
området. 

Vårt uppdrag definieras i dialog med skånska samhällsansvariga 
politiker och tjänstemän i första hand, men också på nationell och 
internationell nivå. Uppdraget ska harmonisera med uppdraget för 
Kommunförbundet Skåne, det gemensamma uppdrag, ____ e_t ____ _. 

Att Energikontoret Skåne skapar förutsättningar för att nå ett 
klimatneutralt och fossil bränslefritt Skåne år 2030. 

Energikontoret Skåne skapar förutsättningar för att nå ett 
klimatneutralt och fossil bränslefritt Skåne år 2030 genom följande 
huvuduppdrag för verksamheten: 

Samverka och samordna: Energikontoret arbetar aktivt för att 
samordna resurser i regionen för ett effektivt energi- och 
klimatarbete. Vi samarbetar med beslutsfattare, tjänstemän, 
innovatörer, entreprenörer och kunskapsutvecklare, i regionen och 
utanför, för att bidra till energi- och klimatomställn ingen i Skåne. 
Det kan vara inom akademi, offentliga förvaltningar, företag, 
politiska sfärer och intresseorganisationer. 

Initiera och utveckla: Vi ska vara aktiva i omvärldsbevakning och 
ligga i framkant genom att initiera och driva nyskapande projekt och 
utföra utvecklingsuppdrag som stärker Skånes arbete i energi- och 
klimatomställningen samt bidrar till lokal och regional utveckling. 

Informera och utbilda: Energikontoret ska, själva och genom 
utvecklade nätverk, besitta bred energikompetens och bidra med 
kunskap inom områdena energisystem, energieffektivisering, 
förnybar energi och hållbar mobilitet. Vi ska ha kunskap om hur 
energifrågorna hänger ihop med övriga klimat- och 
hållbarhetsfrågor. Vi ska lyfta fram fakta och söka förstå och 
synl iggöra hinder för energi- och klimatomställning ur ett 
samhällsperspektiv. 
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6. Energi- och klimatrådgivningen 
Lokal , kostnadsfri och opart isk rådgivning -
för hushåll, organisationer och 
Små/medelstora företag 

Energi- och klimatrådgivare är en viktig del av 
Energimyndighetens olika insatser för att nå Sveriges 
energi- och klimatmål. Rådgivnings roll i arbetet är att 
främja 

1. en effektiv och miljöanpassad användning av 
energi, 

2. en minskad klimatpåverkan från 
energianvändningen, och 

3. att riksdagens energi- och klimatpolitiska mål 
nås. 

Energi rådgivning har funnits i olika former sedan 
slutet av 1970-talet. Från slutet av 1990-talet bedrevs 
EKR med annan förordning och efter översynen som 
gjordes 2015-2016 bedrivs verksamheten med 
nuvarande förordning och förskrifter. 

Organisation och finansiering 

Energikontor 

Bidragen till kommuner och regionala energikontor regleras i Förordning (2016:385) om bidrag till 

kommunal energi- och klimatrådgivning. Man ansöker om bidrag, oftast ett eller två år i taget. 

Idag finansieras rådgivning i alla utom två av Sveriges 290 kommuner och ca 170 personer jobbar 

med uppdraget i olika tjänstgöringsgrad, själva eller i samarbeten över kommungränser. Oftast är 

det små kommuner som går ihop för att få ihop till en eller flera tjänster, men även i större 

kommuner har rådgivare gått samman i ett större samverkansområde. 

Energimyndigheten finansierar 

e Energimyndigheten 

STEM (2016:385). 

Bidragets storlek 
baseras på antal 
hushåll , företag och 
organisationer i en 
kommun. 

Beslut max 3 år, 
utbetalning årligen. 

Energi- och 
k limatrådgivare på 
Sveriges kommuner 

Enskild kommun eller 
kommunsamarbeten . 

Krav att delta i 
utbildningsinsatser 
anordnade av 
myndigheten. 

Utåtriktad och 
inkommande 
rådgivning 

Regionala 
utveckl ingsledare på 
energikontor 

Samordnar och 
coachar 
rådgivarna. 

1-4 regioner per 
energikontor. 

Regionförbund, 
kommunförbund 
eller bolag ägt av 
kommuner och 
regioner. 
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Energikon tor 

Regionalsamordning via Regional Utvecklingsledare 

Det finns 16 regionala energikontor som är utpekade som en del i förordn ingen. Rol len är att vara 

samordnare av information och aktiviteter samt stötta med fortbildningsinsatser. 

Anna Mattsson, Regional utvecklingsledare 
Anna arbetar för att samordna och utveckla de skånska energi- och 

klimatrådgivarna. 

Roger Gunnarsson, Projektledare 
Samordnare för energi- och klimatrådgivarna i Sydost. Arbetar med 
energieffektivisering inom industri, handel och f öreningsliv samt för 

privatpersoner. 

7. Ett gemensamt kontor i syd 
Den 29 april fattades ett historiskt beslut, kommuner och regionen i Skåne får möjlighet att 

ansöka om medlemskap i Föreningen Energikontor Sydost och därmed tillika bli indirekta 

ägare av Energikontor Sydost AB. Beslutet betyder även att de två operativa 

verksamheterna Energikontor Sydost och Energikontoret Skåne ska fusioneras och 

tillsammans bilda ett starkt energikontor som ska stötta ägarna och alla aktörer och medborgare 

i södra Sverige i strävan mot ett hållbart energisystem. 

Hur den nya organisationen ska utformas kommer att bearbetas under hösten och ett slutligt 

sammangående planeras vara avslutat 1/1-2023. 

Vad innebär den nya organisationen för kommuner och region 
i Skåne? 

De offentliga aktörerna i Skåne har under många år haft möjlighet att få stöd av och samverka 

med Energikontor Skåne på samma sätt som sydost samverkat med aktörer i Kalmar, Kronoberg 

och Blekinge. Med den nya organisationen kan vi dock tillhandahålla en bredare och samtidigt 

spetsigare kompetensresurs, erbjuda deltagande i fler insatser och projekt och hitta möjligheter 

till samverkan mellan kommen uer och regioner över länsgränserna. 

Vi ser också att den nya organisationen kommer att ha kapacitet och möjlighet att utveckla och 

driva större satsningar både avseende finansiering, resurser och tidsomfattning, för att på så sätt 

skapa livskraftighet och långsiktighet i arbetet och i organisationen. VI ser också möjlighet att 

utveckla och skapa nya nätverk inom viktiga områden, med vår kunskap om nyckelaktörer från 
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Energikontor 

det lokala så väl som på europeisk nivå kommer vi kunna skapa mervärde för alla medlemmarna 

och aktörer genom att skapa förutsättningar att bygga vidare på andras erfarenheter och kunskap. 

Att öka takten i omställningen och utveckla och/eller implementera fler klimatneutrala lösningar 

kräver långsiktigt engagemang, uthållighet, kreativitet och en stor portion kompetens och den nya 

organisationen kommer att bli en viktig aktör och samarbetspartner i detta arbete. 

Varmt välkomna till oss 

tillsammans jobbar vi för en hållbar framtid 
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OSBY KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

0 energi ko~,SSr 
Diarienr. Ärendetyp 

Protokoll fört vid 

Föreningsstämma 2022, Föreningen Energikontor Sydost 

Tid Fredagen den 29 april 2022 kl. 10:00 

Plats: Digitalt via verktyget Teams. 

Röstberättigade stämmodeltagare 
(en röst per medlem) 

Kronobergs län 
Alvesta Kommun 
Lessebo Kommun 
Ljungby Kommun 

Markaryd Kommun 
Tingsryd Kommun 
Uppvidinge Kommun 
Växjö kommun 
Älmhult Kommun 

Kalmar län 
Borgholm Kommun 
Emmaboda Kommun 
Hultsfreds Kommun 
Högsby Kommun 
Kalmar Kommun 
Mörbylånga Kommun 
Mönsterås Kommun 
Nybro Kommun 

Oskarshamns Kommun 
Torsås Kommun 
Vimmerby Kommun 
Västervik Kommun 

Blekinge län 
Karlshamn 
Karlskrona Kommun 
Olofströms kommun 
Ronneby Kommun 
Sölvesborg Kommun 

Thomas Johnsson 
Marcus Dackling 
Hanna Johansson 
Palm 
Sven Jansson 
Mikael Jeansson 
Peter Danielsson 
Oliver Rosengren 
Sonja Emilsson 

Staffan Larsson 
Johan Jonsson 
Åke Bergh 
Wilhelm Alström 
Anna Tore 

Malin Hellgren 
Lars-Gunnar 
Hellström 
Anita Hultgren 
Henrik Nilsson Bokar 
Marie Nicholson 
Akko Karlsson 

Mats Dahlbom 
Magnus Larsson 

Sofie Samuelsson 
Lennart Nilsson 

Regioner 
Region Blekinge 
Region Kalmar 
Region Kronoberg 

Per-Ivar Johansson 
lngegerd Petersson 
Yngve Filipsson 

Ej röstberättigade stämmodeltagare 
Andreas Olsson Mötesordförande 

Föreningsstyrelsen 
Peter Wretlund 
Teopoula Zickbauer 
Jimmy Loord 
Robert Olesen 

Vice Ordförande 
Ledamot 
Ledamot 
Ledamot 

Magnus Carlberg Ersättare 
Stihna Johansson Evertsson Ersättare 

Energikontor Sydost AB 
Christel Liljegren 
Mia Färdigh 
Göran Gustavsson 
Pierre Ståhl 
Johan Milton 
Annika Öberg 
Jimmy Landegren 
Roger Gunnarsson 
Lena Eckerberg 

Övriga ägarrepresentanter 
Gun Lindberg 
Magnus Forsberg 
Anne Karlsson 
Christine Dahlgren 
Ingrid Hermansson 
Helen Bengtsson 
Kronoberg 

VD 
Redovisningsekonom 
Projektledare 
Projektledare 
Gruppchef 
Projektledare 
Projektekonom 
Projektledare 
Projektutvecklare/ 
projektledare 

Västerviks kommun 
Region Blekinge 
Ljungby Kommun 
Mönsterås Kommun 
Valberedningen 
Ersättare, Region 
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§1 

§2 

§3 

§4 

§S 

§6 

§7 

§8 

§9 

§10 

Stämmans öppnande 

Oliver Rosengren, ordförande i Föreningen Energikontor Sydost, hälsade 
stämmodeltagarna välkomna och öppnade stämman. 

Val av mötesordförande och mötessekreterare 

Föreningsstämman valde Andreas Olsson, 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen 
i Växjö, till mötesordförande och Mia Färdigh till mötessekreterare. 

Upprättande och godkännande av röstlängd 

Röstlängd upprättades och godkändes av föreningsstämman. Se bilaga. 

Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare 

Föreningsstämman valde Peter Vretlund och Staffan Larsson till 
justeringspersoner, tillika rösträknare. 

Fråga om kallelse skett stadgeenligt 

Föreningsstämman anser att kallelsen har skett enligt föreningens stadgar. 

Godkännande av dagordning 

Föreningsstämman godkänner dagordningen med ändringen att punkt 16 ska tas 
före punkt 15 

Information från Energikontor Sydost AB 

Christel Liljegren, vd, redogjorde för bolagets bakgrund och uppdrag, årets 
verksamhet samt årets ekonomiska resultat . Föredragande i övrigt var 

• Göran Gustavsson, projektledare Energikontor Sydost, som gav en bild av 
energiläget i sydost. 

• Pierre Ståhl, projektledare Energikontor Sydost, föredrog om framtidens 
elförsörjning. 

• Magnus Forsberg, Region Blekinge/Blekinge Trafiken, berättade om deras 
arbete med kollektivtrafikupphandlingen och det stöd som Energikontor 
Sydost bistått med 

• Gun Lindberg, Västerviks kommun, informerade om hur kommunen 
arbetar med informationen i Energibalansen och hur den hur 
energibalansen kopplas till uppföljningen i Hållbarhetsbokslutet. 

Presentationer bifogas. 

Behandling av styrelsens årsredovisning 

Föreningens årsredovisning godkändes och lades till handlingarna. 

Revisorernas berättelse 

Revisionsberättelsen godkändes och lades till handlingarna. 

Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning 
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1
~ energi kontor M,IJ sydost 

§11 

§12 

§13 

a) 

Föreningsstämman fastställde föreslagna resultat- och balansräkning för 
räkenskapsåret. 

Beslut om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda 
balansräkningen 
Föreningsstämman beslutade att stående vinstmedel 449 094 kr balanseras i ny 
räkning. 

Beslut om ansvarsfrihet för föreningens styrelse 

Föreningsstämman beslutade om ansvarsfrihet för föreningens styrelse. 

Val av 

ordförande och vice ordförande i föreningen, tillika ordförande och vice 
ordförande i bolagsstyrelsen 

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag: 

• att till ordförande välja 
Oliver Rosengren (m), Växjö 

• att till vice ordförande välja 
Peter Wretlund (s), Region Kalmar 

Omval 1 år 

Omval 1 år 

b) övriga styrelseledamöter och suppleanter 

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag : 

• att till övriga styrelseledamöter välja 

Per-Ivar Johansson (c), Region Blekinge Omval 2 år 
Helen Bengtsson (s), Region Kronoberg Nyval 2 år 
Jimmy Loord (kd), Nybro Valdes på 2 år 2021, sitter till 2023 
Staffan Larsson (c), Borgholm Valdes på 2 år 2021, sitter till 2023 
Teopoula Zickbauer (s), Ronneby Valdes på 2 år 2021, sitter till 2023 

• att till ersättare välja 

Gustav Nilsson (m), Karlskrona 
Charlott Lorentzen (mp), Karlshamn 
Stihna J Evertsson (c), Högsby 
Malin Sjölander (m), Västervik 
Magnus Carlberg (s), Region Kronoberg 
Maria Grans (I), Ljungby 

Ersättarna kallas länsvis enligt ordningen i detta protokoll . 

c) revisorer och revisorssuppleant 

Föreningsstämman beslutade enligt stämmans förslag: 

• att till revisor och revisorssuppleant välja: 

Access Revision AB, Växjö 
Ordinarie: Patrik Hansen 
Suppleant: Karolina Ganholt 

Omval 1 år 
Omval 1 år 
Omval 1 år 
Nyval 1 år 
Omval 1 år 
Omval 1 år 

Omval 1 år 
Omval 1 år 
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§14 

§15 

d) ombud och ersättare, till bolagsstämma i av föreningen helägt bolag, samt 
fastställa röstningsuppdrag 

Föreningsstämman beslutade enligt förslag: 

• att till ordinarie ombud vid bolagsstämman välja: 

Marie Nicholsson (m), Vimmerby 

• att till ersättare vid bolagsstämman välja: 

Magnus Larsson (c), Karlskrona 

• att uppdra åt ägarombudet till bolagsstämman att rösta i enlighet med 
röstningsu ppd raget. 

e) valberedning 

Föreningsstämman beslutade enligt förslag 

• att till sammankallande ledamot i valberedning välja: 

Roland Gustbee, Region Kronoberg 

• att till övriga ledamöter i valberedning välja: 

Ingrid Hermansson, Region Blekinge 
Leif Larsson. Region Kalmar 

Omval 1 år 

Omval 1 år 
Nyval 1 år 

Beslut om fastställande av arvode samt ersättningar för ledamöter i föreningen, 
valberedningen och för revisorer. 

Föreningsstämman beslutade enligt valberedningens förslag 

• att fastställa arvodena, vilka är oförändrade från föregående år. 

Behandling av ärende som styrelsen hänskjutit till stämman eller som enskild 
medlem föreslagit till behandling 

Föreningsstämman beslutade enligt styrelsens förslag 

• att erbjuda kommunerna i Skåne samt Region Skåne möjlighet att ansöka 
om medlemskap i Föreningen Energikontor Sydost. 

• att ge styrelsen för Föreningen Energikontor Sydost i uppdrag att 
förbereda för en fusion av verksamheterna Energikontor Sydost AB och 
Energikontoret Skåne. 

• att uppdra åt ägarombudet till bolagsstämman att rösta i enlighet med 
det bilagda förslaget "Bolagsstyrelsens förslag till serviceavgifter". 
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(~ energi kontor 'M)J sydost 

§16 

§17 

§18 

Fastställande av avgifter till föreningen 

Föreningsstämman beslutade enligt styrelsens förslag 

• att godkänna förslag till ändradmedlemsavgift-om samtliga Skånes 
kommuner och Region Skåne blir medlemmar blir avgiften 2500 kr, men 
om ej alla blir medlemmar ska medlemsavgiften vara oförändrad. 

Avtackningar 

Robert Olesen (s), Region Kronoberg, avtackades av ordförande Oliver Rosengren 
(m) för sina insatser som ledamot i bolagsstyrelsen och för sina tidigare insatser 
som ordförande för föreningen Energikontor Sydost. 

Mötet avslutas 

Ordförande tackar deltagarna på stämman och förklarar stämman avslutad. 

Ort och datum: 

Protokollförare: 

Mia Färdigh Andreas Olsson, Mötesordförande 

Justeras: 

Peter Vretlund Staffan Larsson 

5 (5) 

Elect ronically signed / Säl1köisesti al lekirjoitettu / Elektroni skt signerats / Elektronisk signer1 / Elel<tronisk unclerskrevet 

llttps://sig n. visma. nellsvlclocument-check/'I de 1 ea 31J-95cl4-4ece-lJ4 b4-122 3d9a9cfac 

VISMA Si,Jr~1 
www. vismasign.corn 



(~ energ ikontor y, sydost 

Bilagor 

1. Röstlängd stämma 220429 

2. Årsredovisning 2021 Föreningen Energikontor Sydost 

a. Revis ionsberättelse Föreningen Energikontor Sydost 

3. Valberedningsprotokoll inkl bilaga arvoden 220328 

4. Föreningsstyrelsens förslag till avgift till Föreningen Energikontor Sydost 2023 

5. Föreningsstyrelsens förslag till nya medlemmar 

a. Avsiktsförklaring Energikontoret Skåne 

b. Föreningsstyrelsens förslag till tidplan 

Bilagor från det av föreningen helägda bolaget Energikontor Sydost AB 

6. Årsredovisning 2021Energikontor Sydost AB 

7. Revisionsberättelse 2021Energikontor Sydost AB 

8. Bo lagsstyrelsens förslag till serviceavgifter 2023 

a. Avgiftssimulering 

9. Verksamhetsberättelse2021Energikontor Sydost AB 

Electronical ly signed / Sähköisest, allekirjoi teltu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk unclerskrevet 

https /lsign. vI sma. netlsvlclocument-cl1eck/1 del ea3b-95d4-4ece-lJ4b4-1 223d9a9cf ac 

6 (5) 

VISMA Sior 1 
www vIsmasIgn .com 



SIGNA TURES ALLEKIRJOITUKSET UNDERSKRIFTER SIGNATURER UNDERSKRIFTER 

This documents contains 6 pages before this page 

Dokumentet inneholder 6 sider f0r denne siden 

Tämä asiakirja sisältää 6 sivua ennen tätä sivua 

Dette dokument indeholder 6 sider f0r denne side 

Detta dokument innehåller 6 sidor före denna sida 

MARIA FÄRDIG 
3cJ 16ba8d-826d-4al9-8842-f6ce4f56009c - 2022-05-02 17:38:09 UTC +03:00 
Bank lD - b9fe7baf-bd81 -4b14-a072-6439ab337c5e - SE 

STAFFAN LARSSON 
f0d8c39d- ·Iecc-4b 17-aa1i-226accbc44 I8 - 2022 -05-02 17:39:26 UTC +03:00 
Bank !D · 0612be82-3c26 -4ad8-b731-2bc25942d11d - SE 

PETER VRETLUND 
172fb4i2-61 ae-49af-9678-43bbd4da99b6 - 2022 -05-02 20: 19:35 UTC +03:00 
Bc1 nl1ID - ec81 f1 b5-61 ab-4cd4-8306-331-1-cc2933b6 - SE 

Leif Andreas Olsson 
eed?r19da-4252-4d6f-a78c-3aa484dd0f8d - 2022-05-03 09:36:34 UTC +03:00 
Banl,I0 - 45b5ea3e-302e-41cJ7-9c19-5b31 f4c9bea7 - SE 

aut11ority to sign 

representative 

custodial 

asemavaltuutus 

nimenkirjoitusoikeus 

l1uoltaja/ecl,mvalvo1a 

ställningsfullrnakt 

finnateckningsrätt 

förvaltare 

autoritet til a signere 

representant 

ioresatte/verge 

Electronically signed / Sähköisesti allekirJoitetlu / Elektronisktsignerats / Elektronisk signeri / Elektronisk underskrevet 

hltps://sign . visma. net/sv/clocurnent-check/ 1 dc1 ea3b-95d4-4ece-b4b4-1223d9a9ciac 

rnyndighecl til at underskrive 

reprresentant 

frihedsberr.,vende 

VISMA ':-:-:i1·7r __ ,, :, · l 
www.vismasign.com 



OSBY KOMMUN 

C energi ko~~:?.: 

Kommunstyrelsen 

2022 -09- 1 4 
r(2.02-'2-~ 2.:\ i .. o 2/L 

Diarienr. Arendetyp 

Protokoll fört vid 

Bolagsstämma för Energikontor Sydost AB 

Tid: 

Plats: 

fredagen den 29 april 2022, 13:00-13:30 

I Växjö samt digitalt via verktyget Teams 

§1-12 

Röstberättigande stämmodeltagare: 
Marie Nicholson, Vimmerby Ägarombud 

Ej röstberättigande stämmodeltagare: 
Oliver Rosengren 
Christel Liljegren 

Ordförande Energikontor Sydost AB 
Vd Energikontor Sydost, Protokollförare 

Övriga deltagare: 

§1 

§2 

§3 

§4 

Peter Vretlund 
Jimmy Loord 
Per-Ivar Johansson 
Staffan Larsson 
Teo Zickbauer 
Helena Bengtsson 

Stämmans öppnande 

Vice ordf. Energikontor Sydost AB 
Ledamot Energikontor Sydost AB 
Ledamot Energikontor Sydost AB 
Ledamot Energikontor Sydost AB 
Ledamot Energikontor Sydost AB 

Styrelseordförande för Energikontor Sydost AB Oliver Rosengren, hälsade 
stämmodeltagarna välkomna och öppnade stämman. 

Val av mötesordförande och protokollförare 

Bolagsstämman valde Oliver Rosengren till mötesordförande och Christel 
Liljegren till protokollförare. 

Upprättade och godkännande av röstlängd 

Röstlängden upprättades och godkändes av bolagsstämman. Se bilaga. 

Val av justeringsperson 

Bolagsstämman valde Peter Vretlund till justerings person. 
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~ energi kontor MJ sydost 

§5 

§6 

§7 

§8 

§9 

Godkännande av dagordning 

Bolagsstämman godkände dagordningen. 

Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad 

Bolagsstämman fastställde att stämman utlysts i behörig ordning. 

Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse 

Årsredovisningen, med revisionsberättelse, skickades ut med kallelsen till 
stämman samt presenterades kort av vd på mötet. 

Beslut om 

a) Fastställande av resultat- och balansräkning 

Bolagsstämman fastställde styrelsens resultat- och balansräkning för 
räkenskapsåret 2021. 

b) Disposition beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda 
balansräkningen 

Bolagsstämman beslutade att föra 2021 års vinst på 640 902 kr i ny räkning. 

c) Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktör 

Bolagsstämman beslutade om ansvarsfrihet för bolaget styrelse och verkställande 
direktör. 

Fastställande av styrelse- och revisorsarvode 

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag 

• att fastställa arvodena, vilka är oförändrade från föregående år. 

Val av styrelse och revisorer 

Som information till stämman meddelades att det på Föreningsstämmans möte 
beslutats enligt valberedningens förslag: 

• att till ordförande välja 

Oliver Rosengren (m), Växjö Omval 1 år 

• att till vice ordförande välja 

Peter Wretlund (s), Region Kalmar Omval 1 år 

Bolagsstämman beslutade enligt valberedningens förslag: 

• att till övriga styrelseledamöter välja 

Per-Ivar Johansson (c), Region Blekinge Omval 2 år 
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Helen Bengtsson (s), Region Kronoberg Nyval 2 år 
Jimmy Loord (kd), Nybro Valdes på 2 år 2021, sitter till 2023 
Staffan Larsson (c), Borgholm Valdes på 2 år 2021, sitter till 2023 
Teopoula Zickbauer (s), Ronneby Valdes på 2 år 2021, sitter till 2023 

Bolagsstämman beslutade enligt stämmans förslag: 

• att till revisor och revisorssuppleant välja: 

Access Revision AB, Växjö 
Ordinarie: Patrik Hansen 
Suppleant: Karolina Ganholt 

Omval 1 år 
Omval 1 år 

§ 10 Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen 
(2005:551) eller bolagsordningen 

a) Beslut om medlemmarnas serviceavgift 

Bolagsstämman beslutade att godkänna förslag till 2023 Serviceavgifter enigt 

följande 

• att bolagets serviceavgift uppgår till 1 krona per medborgare och år för 

respektive medlemskommun, minskat med den årliga medlemsavgiften. 

Antalet medborgare baseras på SCB:s uppgifter om invånarantal per den 30 

november året innan budgetåret 

• att bolagets serviceavgift för regionerna Blekinge, Kalmar och Kronoberg 
uppgår till 150 000 kr per år, minskat med den årliga medlemsavgiften. 

• att bolagets serviceavgift för region Skåne uppgår till 200 000 kronor per år, 
minskat med den årliga medlemsavgiften. 

• att ovanstående serviceavgifter gäller om Region Skåne och samtliga 33 
skånska kommuner blir medlemmar i föreningen, annars ska inte 
medlemsavgiften avräknas i enlighet med ovanstående. 

• att införa ny finansieringsmodell från och med 1 januari 2023. 

§ 11 Övriga frågor 

§ 12 Stämman avslutas 

Ordförande förklarade stämman avslutad. 
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Protokollförare 

Christel Liljegren 

Justeras: 

Peter Vretlund, Vice ordförande 

Energikontor Sydost AB 

Oliver Rosengren, Ordförande 

Energikontor Sydost AB 

Bilagor 
1. Röstlängd 
2. Årsredovisning 2021 Energikontor Sydost AB 
3. Revisionsberättelse 2021 Energikontor Sydost AB 
4. Valberedningsprotokoll inkl. bilaga arvoden 220328 
5. Bolagsstyrelsens förslag till serviceavgifter 2023 

a. Avsiktsförklaring Energikontoret Skåne 
b. Avgiftssimulering 

6. Verksamhetsberättelse 2021 
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Diatienr. Ärendetyp 

Föreningsstyrelsens förslag på tidsplan 
Förslag på tidplan för verksamhetsövergång av Energikontoret Skåne till 
Energikontor Sydost AB 

* Under förutsättning att beslut fattas av föreningsstämman att öppna upp för nya medlemmar 

Tidplan för eventuellt sammangående 

2022 

29 apr 

29 apr 

maj- juni 

3 juni 

10 juni 

30 sept 

30 sept 

14 okt 

aug-dec 

25 nov 

25 nov 

2023 

ljan 
april-maj 

Vad 

Föreningsstämma 
Energikontor Sydost 

Bolagsstämma 
Energikontor Sydost AB 

Styrelsemöte 
Skånes Kommuner 
Bolagsstyrelsemöte 
Energikontor Sydost 

Bolagsstyrelsemöte 
Energikontor Sydost 

Föreningsstyrelsemöte 
Energikontor Sydost 

Styrelsemöte 
Skånes kommuner 

Ärende 

Stämman fattar beslut om 

• att föreningen ska öppna upp medlemskap för de 
skånska kommunerna och region 

• att anta ny medlemsavgift (finansieringsmodell) 
Stämman fattar beslut om 

• att anta ny serviceavgift (finansieringsmodell) 
De skånska kommunerna ansöker om medlemskap i 
Energikontor Sydost 

Ordinarie möte nr 3 

Ordinarie möte nr 4 

Extra Styrelsemöte 
Styrelsen fattar beslut om 

• att anta nya medlemmar, i samband med 
bolagsstyrelsemötet. 

Styrelsen för Skånes Kommuner beslutar om 
• verksamhetsövergång för Energikontoret Skåne 

Arbete med verksamhetsövergång och i arbetsgruppen 
Bolagsstyrelsemöte Ordinarie möte nr 5 
Energikontor Sydost 

Föreningsstyrelsemöte Ordinarie möte 2 
Energikontor Sydost 

Vad Ärende 

Föreningsstämma 
Energikontor Sydost 

Fusion genomförd 

Stämman fattar beslut om 

• · att anta ny styrelsesammansättning 
Bolagsstämma Stämman fattar beslut om 
Energikontor Sydost AB • att anta ny styrelsesammansättning 

Arbetsgruppen 

En arbetsgrupp med representanter för Föreningen Energikontor Sydost och Skånes kommuner 
har arbetat med underlag och avvägningar inför sammanslagningen. Föreningen Energikontor 
Sydost har representerats av Oliver Rosengren, Peter Vretlund och Per-Ivar Johansson, medan 
Skånes kommuner har representerats av kommunförbundets presidium. På önskemål från 
Föreningen Energikontor Sydost har arbetet stöttats administrativt av förbundschefen för 
Skånes kommuner. 
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lo/OSBY ~y KOMMUN 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-09-05 

Kommunfullmäktige 

§ 102 

Medborgarförslag - Mindre solcellspark 

KS/2022:245 304 

Kommunfullmäktiges beslut 
- Medborgarförslag inkommen den 30 juni 2022 översänds till kom

munstyrelsen för beslut. 

- Medborgarförslaget ska vara behandlat senast i december 2022. 

Sammanfattning 
I medborgarförslag inkommen 30 juni 2022 föreslår förslagsställaren att en 
solcellspark upprättas på mark som kommunen äger vid Östra Gränsgatan. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag "Mindre solcellspark" inkommen 30 juni 2022 från Gö
ran Bengtsson. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Förslagsställare 

Sida 

18(25) 

Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande 
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OSBY KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

2022 -06- 3 0 
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Böglarehult 2022-06-2 - iarienr. Ärendetyp 

Till Osby kommun 

Kommunstyrelsen 

Medborgarmotion angående mindre solcellspark. 

Osby kommun utmärker sig inte i den pågående utbyggnaden av 

förnyelsebar energi för vind och solenergi. 

Inom kommunen finns ett område som kan betraktas som det bästa 

möjliga för etablering av en solcellspark på mark som ägs av 

kommunen. Se bif karta. 

Min tanke är att i ett första steg bygga på den mark som är betevall 

med en utbyggbar yta på ca 2,5 ha. Här kan byggas en anläggning på 

ca 2500 kW med en produktion av ca 2500 MWh/år. (Kommunens 

egenförbrukning är ca 11000 MWh/år). 

Utbyggnadskostnaden kan beräknas till ca 10 miljoner kr. 

Området kan även i fortsättningen användas som betesvall för tex 

får. 

Befintliga SO kW ledningar behöver markförläggas på en sträcka på 

ca 300m, men görs då i sambyggnad med kabelförläggningen för 

solcellsparken. 

Den stora fördelen med just denna plats är Eons fördelningsstation 

som möjliggör inmatning i överliggande nät utan utbyggnad av nya 

dyrbara matarledningar. Detta är nämligen ett stort problem för 

många projekt. , 



Området möjliggör dessutom en framtida utbyggnad, efter 

markberedningar, som möjliggör en prouktion som kan 10 -faldigas 

mot det som redovisats ovan. 

För att möjliggöra det ovan redovisade bör kommunen snarast tillse: 

- Att en arbetsgrupp utses som på bästa sätt förverkligar 

motionens syfte. 

- Att utreda om kommunen själv skall ansvara för och äga 

anläggningen eller utarrendera området till seriöst bolag. 

- Att utreda om inte det finns stora ekonomiska fördelar med att 

ha samma leverantör för nättjänster, elinköp samt inköp av el 

från kommunens samtliga produktionsanläggningar samt få 

relevanta utbildningar i energi effektiviseringar i kommunens 

anläggningar.( Motionären hävdar med bestämdhet att det 

finns stora fördelar med detta synsätt). 

Med hopp om ett positivt bemötande av denna motions intentioner 

ser jag det som en fördel om samtliga partier i fullmäktige tar ansvar 

för energisituationen i kommunen och därmed landet. En anläggning 

som redovisats ovan kan förverkligas på några månader och bör stå 

färdig till solsäsongen 2023. 

Med \ än liga ~ lsningar 

flått KJ · 
ran Bengtsso~ 

Böglarehult 789 

283 93 Lönsboda 

Mail: bengtsson .goran@telia .com 

Tel0479-20250,070-5202615 
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Nilsson, Anette 

Från: 
Skickat: 
Till: 
Ämne: 

Uppföljningsflagga: 
Flagga: 

Vänliga hälsningar 

Marie Malmsten 
Kontaktcentermedarbetare 
Kontaktcenter 
Kommunstyrelseförvaltning 
Osby Kommun 
283 80 Osby 
0479 - 52 81 01 
Växel: 0479 - 52 80 00 
marie.malmsten@osby.se 
www.osby.se 

Kommun < Kommun@osby.se> 
den 27 juni 2022 10:45 
Osby - Kansliet - Brevlåda 
VB: Medborgarmotion. 

Följ upp 
Har meddelandeflagga 

Så här hanterar Osby kommun personuppgifter. 

Från: Göran Bengtsson <boglarehult@icloud.com> 
Skickat: den 27 juni 2022 07:22 
Till: Kommun <Kommun@osby.se> 
Ämne: Re: Medborgarmotion. 

OSBY KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

Diarlenr. Ärendetyp 

Återkommer eftersom mina motiveringar missades, återkommer om ca trettio minuter.// Göran 

Skickat från min iPad 

> 27 juni 2022 kl. 03:37 skrev Göran Bengtsson <boglarehult@icloud.com>: 
> 
> Tacksam för vederbörlig behandling av denna motion. 
> Mvh 
> Göran Bengtsson 
> 
> 
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> Skickat från min iPad 

3 





PwlOSBY 
l/~) KOMMUN 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

§ 128 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatu m 

2022-09-21 

Beslut om ny förbundsordning, Samordningsförbundet 
Skåne Nordost 

KS/2022:74 006 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Föreslå kommunstyrelsen 
Föreslå kommunfullmäktige 

Godkänna ny förbundsordning för Samordningsförbundet Skåne 
Nordost. 

Sammanfattning 
Under 2020 och 2021 har arbete pågått med att uppdatera den mall som 
Nationella rådet tagit fram för att ge samordningsförbunden stöd i 
framtagandet av förbundsordningar. Under framtagande av den uppdaterade 
mallen har Arbetsförmedlingen (AF), Försäkringskassan (FK) och Sveriges 
kommuner och regioners (SKR) jurister varit involverade i arbetet. 
Uppdatering av mallen har gjorts för att både lag om finansiell samordning 
för rehabiliteringsinsatser (Finsamlagen) och kommunallagen har ändrats 
sedan mallen senast uppdaterades 2016. 
I samband med arbetet har parternas jurister också uppmärksammat den 
tolkning av 10 § i Finsamlagen som tidigare gjorts i 
förbundsordningsmallen av Nationella rådet är felaktig. För representation i 
styrelsen för ett samordningsförbund enligt Finsamlagen gäller enligt 10 § 
att varje förbundsmedlem skall vara representerad i styrelsen med minst en 
ledamot och en ersättare. Detta är ett minimum. Antalet ersättare skall vara 
lika många som antalet ledamöter. Flera kommuner utgör inte en gemensam 
medlem utan varje kommun är en medlem i ett samordningsförbund och 
tillsammans bildar de en part. Det innebär att varje kommun och region som 
är medlem i ett samordningsförbund måste välja minst en ledamot och en 
ersättare till styrelsen. 
Utifrån de förändrade riktlinjerna har Samordningsförbundet Skåne 
Nordosts förbundsordning skrivits om och samtidigt har en generell översyn 
gjorts. 

Besluts underlag 
Missiv, Förbundsordning för Samordningsförbundet Skåne Nordost, 
inkommen 30 juni 2022 
Förslag till förbundsordning, inkommen 30 juni 2022 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 

Sida 

23(24) 
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Samordningsförbundet 
Skåne Nordost 

202f>c5_§Y KOMMUN 
uRommunstyrelsen 

. 1 2022 -06- 3 0 
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Diaienr. Ärendetyp 

Förbundsordning för Samordningsförbundet Skåne Nordost 

Bakgrund 

Under 2020 och 2021 har arbete pågått med att uppdatera den mall som Nationella rådet 

tagit fram för att ge samordningsförbunden stöd i framtagandet av förbundsordningar. 

Under framtagande av den uppdaterade mallen har Arbetsförmedlingen (AF), 

Försäkringskassan (FK) och Sveriges kommuner och regioners (SKR) jurister varit involverade 

i arbetet. Uppdatering av mallen har gjorts för att både lag om finansiell samordning för 

rehabiliteringsinsatser (Finsamlagen) och kommunallagen har ändrats sedan mallen senast 

uppdaterades 2016. 

I samband med arbetet har parternas jurister också uppmärksammat den tolkning av 10 § i 

Finsamlagen som tidigare gjorts i förbundsordningsmallen av Nationella rådet är felaktig. 

För representation i styrelsen för ett samordningsförbund enligt Finsamlagen gäller enligt 10 

§ att varje förbundsmedlem skall vara representerad i styrelsen med minst en ledamot och 

en ersättare. Detta är ett minimum. Antalet ersättare skall vara lika många som antalet 

ledamöter. Flera kommuner utgör inte en gemensam medlem utan varje kommun är en 

medlem i ett samordningsförbund och tillsammans bildar de en part. Det innebär att varje 

kommun och region som är medlem i ett samordningsförbund måste välja minst en ledamot 

och en ersättare till styrelsen. 

Utifrån de förändrade riktlinjerna har Samordningsförbundet Skåne Nordosts 

förbundsordning skrivits om och samtidigt har en generell översyn gjorts. 

Förslag till ny förbundsordning presenterades av förbundschefen under förbundets 

styrelsemöte den 13 juni och styrelsen gav förbundschefen i uppdrag att skicka ut 

omarbetad förbundsordning till medlemsorganisationerna med förslag om godkännande. 

Ny förbundsordning avses tillämpas from 230101. 

Förslag till beslut 

Godkänna ny förbundsordning för Samordningsförbundet Skåne Nordost. 

Bilaga: Ny förbundsordning 

På uppdrag av styrelsen Samordningsförbundet Skåne Nordost 

Åsa Linne 

Förbundschef 



Samordningsförbundet 
Skåne Nordost 

OSBY KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

2022 -06- 3 0 
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Dia ienr. Ärendetyp 

Förbundsordning för Samordningsförbundet Skåne Nordost 

Samordningsförbundet Skåne Nordost (nedan kallat förbundet) har inrättats med stöd av lagen 

(2003: 1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser mellan Arbetsförmedlingen, 

Försäkringskassan, region och kommun. 

Förbundet bildades- ombildades från Samordningsförbundet i Kristianstads kommun. 

1 § FÖRBUNDETS NAMN 

Förbundets namn är Samordningsförbundet Skåne Nordost. 

2 § FÖRBUNDETS SÄTE 

Förbundets säte är Kristianstad. 

3 § FÖRBUNDETS MEDLEMMAR 

Förbundet har följande medlemmar: Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Skåne samt 

kommunerna Bromölla, Hässleholm, Kristianstad, Osby och Östra Göinge. Kommunerna är tillsammans 

en part. Övriga medlemmar utgör vardera en part. 

4 § FÖRBUNDETS ÄNDAMÅL 

Förbundets ändamål är att inom det geografiska området för kommunerna Bromölla, Hässleholm, 

Kristianstad, Osby och Östra Göinge svara för finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet 

mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Skåne och kommunerna Bromölla, Hässleholm, 

Kristianstad, Osby och Östra Göinge i syfte att underlätta och uppnå effektiv resursanvändning . 

Resurserna ska användas för samordnade bedömningar och insatser som syftar till att den enskilde ska 

få eller förbättra sin förmåga att förvärvsarbeta. 

5 § STYRELSEN 

Samordningsförbundet ska ledas av en styrelse. 

Styrelsen ska bestå av åtta ledamöter med åtta ersättare. Varje förbundsmedlem utser vardera en 

ledamot och en ersättare. Ledamöter och ersättare väljs för fyra år räknat från och med 1 januari efter 

det att val av fullmäktige i region och kommuner ägt rum. 

Kallelser och handlingar delges både ordinarie ledamöter och ersättare. Det är ordinarie ledamöter 

som deltar vid förbundets styrelsemöten. Vid ordinarie ledamots förhinder inträder utsedd ersättare, 

och har då närvaro- och beslutsrätt. 



Samordningsförbundet 
Skåne Nordost 

Ordförandeskapet följer mandatperioden och innehas växelvis mellan ledamöter från kommunerna 

Hässleholm och Kristianstad . Kristianstads kommun har uppdraget som ordförande från 1 januari 2023. 

Förbundet har två viceordförande. 1 :e viceordförande är ledamot från Region Skåne och 2:e 

viceordförande är en av ledamöterna från Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. 

Arbetsförmedlingen innehar uppdraget som 2:e viceordförande från 1 januari 2023 . Därefter innehas 

uppdraget växelvis enligt samma princip som ordförandeskapet mellan de statliga myndigheterna. 

Lokala parter ska utse en beredningsgrupp. Förslag på ledamöter ges från respektive medlem i 

samordningsförbundet. Beredningsgruppen har till uppgift att ge råd och stöd till verkställande 

tjänstemäns utövning samt aktivt bidra till att verksamhetsplanen och att syftet med förbundet uppnås. 

6 § UPPGIFTER OCH BESLUTANDERÄTT 

Styrelsen är beslutsför när fler än hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal har ordförande 

utslagsrösten . 

För beslut om verksamhetsplan och mål samt budget fordras kvalificerad majoritet med två tredjedelar. 

I övriga beslut fordras enkel majoritet. 

Förbundet har till uppgift att: 

1. Besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen 

2. Stödja samverkan mellan samverkansparterna 

3. Finansiera insatser för grupper med individer som är i behov av samordnade 

rehabiliteringsinsatser 

4. Besluta på vilket sätt de medel som står till förfogande för finansiell samordning ska användas 

5. Svara för uppföljning och utvärdering av beslutade åtgärder, samt 

6. Upprätta budget och årsredovisning för den finansiella samordningen 

Samordningsförbundet får inte besluta i frågor om förmåner eller rättigheter för enskilda eller vidta 

åtgärder i övrigt som innefattar myndighetsutövning eller som avser att tillhandahålla tjänster avsedda 

för enskilda. 

De insatser som finansieras ska registreras och följas upp via det för parterna gemensamma 

uppföljningssystemet. 

7 § PERSONAL 

Förbundsstyrelsen ska utse en verkställande tjänsteman, som ska leda arbetet inom förbundet enligt 

styrelsens anvisningar. 

Styrelsen har därutöver rätt att utse eller anställa personal som erfordras. 

8 § INITIATIVRÄTT 

En medlem i förbundet har rätt att väcka ett ärende i förbundsstyrelsen enligt respektive medlems 

beslutsordning. 



Samordningsförbundet 
Skåne Nordost 

9§SAMRÅD 

Styrelsen ska hålla medlemmarna underrättade om den allmänna planläggningen av förbundets 

verksamhet och om frågor av större ekonomisk eller organisatorisk betydelse. 

Styrelsen har rätt att från medlemmarna få de yttranden och upplysningarna som behövs för att 

styrelsen ska kunna fullgöra sina uppgifter. 

10 § KUNGÖRELSER 

Förbundets kungörelser, protokoll och andra tillkännagivanden ska anslås på förbundets officiella 

anslagstavla samt på anslagstavla hos deltagande kommuner och Region Skåne. 

11 § ANDELAR I TILLGÅNGAR OCH SKULDER SAMT FÖRDELNING AV KOSTNADER 

Medlemmarna har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i förhållande till vad man 

tillskjutit för att täcka kostnaderna. 

Parterna ska bidra med medel till verksamheten enligt lag, det vill säga Försäkringskassan med hälften, 

Region Skåne med en fjärdedel och kommunerna med sammanlagt en fjärdedel. 

Fördelningen mellan kommunerna ska ske med utgångspunkt från invånartalet i respektive kommun 

den 1 november året före verksamhetsåret. 

12 § STYRNING OCH INSYN 

Förbundsstyrelsen ska upprätta delårsuppföljningar med helårsprognos för verksamheten och 

ekonomin som skicka till medlemmarna. Ett delårsbokslut ska upprättas om minst 6 månader och högst 

8 månader. Förbundsstyrelsen ska också årligen i samband med bokslutet redovisa verksamhetens 

utfall för medlemmarna. Förbundet får inte ingå borgen och inte heller sätta sig i skuld utöver vad som 

är sedvanliga krediter för verksamheten. 

13 § BUDGET 

Förbundsstyrelsen ska varje år upprätta en plan för förbundets verksamhet och ekonomi för de 

nästföljande tre åren. För det första av de tre åren ska styrelsen upprätta en preciserad årsbudget. 

Överskott och underskott överförs till nästa verksamhetsår. Årsbudgeten ska också åtföljas av mål för 

verksamheten . Förbundsstyrelsen fastställer senast den 30 november budgeten för nästkommande 

kalenderår. Förbundsstyrelsen ska dessförinnan samråda med förbundsmedlemmarna om budgeten . 

Förbundet ska verka för att ha en ekonomi som följer rekommendationerna från Nationella Rådet. 

14 § REVISORER OCH REVISION 

Förbundets räkenskaper och årsredovisning samt styrelsens förvaltning ska granskas av en revisor för 

varje förbundsmedlems räkning. För Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan ska Försäkringskassan 

utse en gemensam revisor. Region Skåne utser en revisor och kommunerna ska utse en gemensam 
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revisor. Revisorerna utses i enlighet med bestämmelserna i 25 § i lagen (2003 :1210) om finansiell 

samordning av rehabiliteringsinsatser (Finsaml). 

Revisorerna väljs för en period om fyra år räknat från och med den 1 januari året efter det att val av 

fullmäktige i region och kommun har ägt rum. Mandattiden för Arbetsförmedlingens och 

Försäkringskassans revisorer hanteras i särskild ordning . Bromölla, Osby och Östra Göinge kommun 

ska utse en gemensam revisor för samtliga kommuner. Vid revision tillämpas bestämmelserna i 26§ i 

Finsaml. 

15 § UTTRÄDE 

En förbundsmedlem har rätt att efter uppsägning utträda ur förbundet. Uppsägningstiden är tre år, 

denna uppsägningstid är den samma även för enskild kommun. 

Vid en förbundsmedlems utträde upplöses förbundet och medlemmarnas ekonomiska 

mellanhavanden regleras enligt med vad som sägs i § 11 i denna förbundsordning. Om det efter 

utträde på den kommunala sidan återstår minst en kommun ska emellertid upplösning ske endast om 

sådant beslut fattas enligt 16§. 

16 § LIKVIDATION OCH UPPLÖSNING 

Förbundet kan träda i likvidation om medlemmarna är överens om det. 

När förbundet trätt i likvidation ska skulderna betalas och egendomen avyttras. Härefter ska 

kvarvarande tillgångar fördelas enligt principerna i 11 § i denna förbundsordning . 

Förbundsstyrelsen svarar för likvidationen. 

När styrelsen har fullgjort sitt uppdrag ska den avge en slutredovisning för sin förvaltning. Detta sker 

genom framläggande av en föNaltningsberättelse över likvidationen i sin helhet med redovisning av 

betalning av skulder, försäljning av egendom och skifte av resterande tillgångar. Till berättelsen ska 

bifogas redovisningshandlingar för hela likvidationen . 

När förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna har delgivits medlemmarna är 

samordningsförbundet upplöst. 

17 § TVISTER 

Tvister mellan förbundet och dess medlemmar ska avgöras vid allmän domstol i Sverige. 

18 § ERSÄTTNING TILL LEDAMÖTER, ERSÄTTARE OCH REVISORER 

Ersättning för arvoden och ersättningar för ordförande, vice-ordförande, styrelseledamöter, ersättare 

och revisorer ska följa Region Skånes principer. För den revisor som Försäkringskassan utser betalas 

ersättning av förbundet. 
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19 § ARKIVTILLSYN 

Kommunstyrelsen i Kristianstad svarar för tillsynen av att förbundet fullgör skyldigheter enligt 

arkivlagen ( 1990: 782). 

20 § FÖRBUNDETS BILDANDE 

Förbundet anses b ildat den 1 januari 2011 - ombildat från Samordningsförbundet i Kristianstads 

kommun. 

Förbundsordningen fastställd efter godkännande av parterna XXXXXX 
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