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Ärende

1 Upprop och protokollets justering

2 Godkännande av dagordning

3 Anmälningar

4 Information

-  Återrapportering Hälsa- och välfärdsförvaltningen, förvaltningschef Helena Ståhl

5 Frågestund

6 Medborgarförslag - Vattenskydd även för enskilda brunnar

7 Medborgarförslag - Införskaffa storbilds-TV i kommunhusets kontaktcenter

8 Organisationsformer för kommunal räddningstjänst, Tf. räddningschef Emma Nordwall

9 Delårsrapport augusti 2020, revisor E&Y Daniel Lantz 

10 Svar på revisionsrapport - Granskning av inköp och upphandling, kommunrevisionens 
ordförande Margot Malmquist

11 Kapitalisering av Kommuninvest ekonomisk förening, ekonomichef Gunnar Elvingsson

12 Fastighetsförvärv Lönsboda 46:57, förvaltningschef Mathias Karlsson

13 Sammanträdestider 2021
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14 Kommunalt partistöd 2021 samt redovisning av kommunalt partistöd 2019

15 Återrapportering av kommunfullmäktiges beslut perioden 2020-01-01 - 2020-06-30

16 Begäran om entledigande som ledamot i kommunfullmäktige - Kurth Stenberg (S)
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Samverkan om räddningstjänst mellan Osby kommun och 
Hässleholms kommun
Dnr KS/2019:45 050  

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till 
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige 

- Osby kommun ska ingå räddningstjänstsamverkan med Hässleholms kommun.

- Godkänna upprättat samverkansavtal mellan Hässleholms kommun och Osby 
kommun.

- Kommunstyrelsens arbetsutskott får i uppdrag att besluta om justeringar av 
befintligt avtal.

- Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören får i uppdrag att 
underteckna avtalet.

- Beslutet gäller under förutsättning av att Hässleholms kommun fattar motsvarande 
beslut.

Barnkonsekvensanalys

Ärendet påverkar inte barn.

Sammanfattning av ärendet

Under 2019 genomfördes en utredning om räddningstjänstens organisation och 
utveckling.

Utredningens syfte var att analysera räddningstjänstens förutsättningar att 
kostnadseffektivt möta ett ökande och delvis förändrat uppdrag och med utgångspunkt i 
gällande lagstiftning, utreda möjliga konsekvenser av att bedriva räddningstjänsten i:

- Egen regi

http://www.osby.se/
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- Genom samverkan
- genom civilrättsligt avtal, med en eller flera kommuner
- genom en, med en eller fler kommuner, gemensam nämnd
- respektive genom att, tillsammans med en eller flera kommuner, gemensamt 
kommunalförbund.

Utredningens rekommendation blev att Osby kommun skulle fatta ett politiskt 
inriktningsbeslut att ingå avtalsbunden organisatorisk samordning (civilrättsligt avtal), 
med Östra Göinge och Kristianstads kommun. 

Kommunfullmäktige tog beslut i ärendet i november 2019 och gav kommundirektören i 
uppdrag att undersöka intresset i Kristianstads och Östra Göinges kommun om att ingå i 
avtalsbunden organisatorisk samordning för räddningstjänsten. Efter nytt 
kommunfullmäktigebeslut i ärendet i mars 2020 ändrades kommundirektörens uppdrag 
till att i stället söka samarbete med Hässleholms kommun.

Efter ytterligare utredning av förutsättningar för räddningstjänstsamverkan föreligger nu 
ett förslag till samarbetsavtal för räddningssamverkan mellan Hässleholms och Osby 
kommun.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse ”Samverkan om räddningstjänst mellan Osby kommun och Hässleholms 
kommun”, kommunstyrelseförvaltningen 2020-09-14.

Samverkansavtal för räddningstjänstsamverkan mellan Hässleholm och Osby kommun.

Analys av kostnadsutveckling – Osby räddningstjänst 2020-09-08.

Rapport – Utredning om civilrättsligt avtal Osby-Hässleholm 2020-03-31

Kommunfullmäktiges beslut 2020-03-30 § 34 ”Ändring av kommundirektörens uppdrag 
avseende utredning om räddningstjänstens organisation och utveckling”

Kommunfullmäktiges beslut 2019-11-11 § 119 ”Utredning av räddningstjänstens 
organisation och utveckling”

Rådgivningsrapport ”Utredning om räddningstjänstens organisation och utveckling” 
2019-10-18

Kommunfullmäktiges beslut 2017-05-17 § 91 ”Svar på motion, Räddningstjänsten i Osby 
kommun”

Motion från Sverigedemokraterna ”Räddningstjänsten i Osby kommun” 2017-01-19.
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Ärende

Bakgrund

Under 2019 genomfördes en utredning om räddningstjänstens organisation och 
utveckling. Beslutet att genomföra en utredning av räddningstjänsten hade bl a sin 
bakgrund i en motion från Sverigedemokraterna.

Utredningens syfte var att analysera räddningstjänstens förutsättningar att 
kostnadseffektivt möta ett ökande och delvis förändrat uppdrag och med utgångspunkt i 
gällande lagstiftning, utreda möjliga konsekvenser av att bedriva räddningstjänsten i:

- Egen regi

- Genom samverkan
- genom civilrättsligt avtal, med en eller flera kommuner
- genom en, med en eller fler kommuner, gemensam nämnd
- respektive genom att, tillsammans med en eller flera kommuner, gemensamt 
kommunalförbund.

Utredningen skulle därutöver ovan given lagstiftning och lokala riktlinjer även beakta de 
åtgärdsbehov som Länsstyrelsen Skåne, efter sitt tillsynsbesök den 13 mars 2018, bedömt 
behöver vidtas inom räddningsverksamheten i kommunen. 

Utredningens slutsats och rekommendation

Utredningen genomfördes av extern part, Jung Konsult och Ledarskap AB, som 
konstaterade att räddningstjänsten i Osby är väl fungerande men att ekonomisk utveckling 
och ett högt kostnadsläge, ökade krav och omställning utifrån ny lagstiftning och nya 
utmaningar, förutsätter att kommunen söker nya sätt att bedriva och organisera 
räddningstjänsten. Det relativt sett höga kostnadsläget är strukturellt betingat. 
Kommunens yta och det område som räddningstjänsten är organiserad utifrån är 
vidsträckt, samtidigt som invånarantalet är lågt sett till kommunens yta.

Slutsatsen i utredningen blev att fortsatt drift i egen regi är fel väg att gå för 
räddningstjänsten i Osby kommun. För att långsiktigt säkerställa verksamhetens kapacitet 
och kvalitet, och i syfte att skapa förutsättningar för ökad kostnadseffektivitet och 
förmåga att möta nya utmaningar och krav, bör kommunen snarast söka organisatorisk 
samordning med en eller flera kommuner. Utredarna framhåller dock att man inte kan 
förvänta sig snabba kostnadsminskningar vid ett samgående. Det handlar framförallt om 
att skapa en plattform för att kostnadseffektivt möta nya utmaningar och säkerställa 
räddningstjänstens förmåga och kapacitet.

Utredningens rekommendation blev att Osby kommun skulle fatta ett politiskt 
inriktningsbeslut att ingå avtalsbunden organisatorisk samordning (civilrättsligt avtal) 
med Östra Göinge och Kristianstads kommun.
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Kommunfullmäktiges inriktningsbeslut, november 2019

När kommunfullmäktige tog beslut i ärendet den 11 november 2019, § 119, fick 
följaktligen kommundirektören i uppdrag att undersöka intresset i Kristianstads och Östra 
Göinges kommun om att ingå i avtalsbunden organisatorisk samordning för 
räddningstjänsten.

Kommunfullmäktiges ändrade inriktningsbeslut, mars 2020

Under vintern och våren 2019/20 uppkom ett ökat intresse mellan Hässleholms kommun 
och Osby kommun, och ansvariga tjänstepersoner hade haft dialog. Representanter för 
Osby kommun skulle även ha träffat Kristianstads kommun för att diskutera ärendet men 
på grund av rådande läge med covid-19 så blev samtliga möten inställda på grund av olika 
restriktioner. Detta innebar att en dialog med Kristianstads kommun hade en mer oviss 
framtid. För att inte fördröja ärendet ytterligare beslutade kommunfullmäktige i mars 
därför att ge kommundirektören i uppdrag att undersöka intresset även med Hässleholms 
kommun om att ingå samverkan för räddningstjänst. 

Av beslutet i övrigt framgick att återrapportering av ärendet skulle ske i juni och 
september till kommunstyrelsen med avsikten att kommunfullmäktige sedan kunde fatta 
beslut på septembersammanträdet. I beslutsunderlaget skulle ingå konsekvensanalys 
utifrån invånare, medarbetare samt det ekonomiska perspektivet.

Utredning om förutsättningar för avtalssamverkan med Hässleholms kommun

Under våren har representanter för Osby kommun och Hässleholms kommun haft 
överläggningar i ärendet. 

Kommunens båda räddningschefer har också gjort en utredning för att klargöra behovet 
av och förutsättningarna för ett civilrättsligt avtal mellan kommunerna för driften av 
räddningstjänstverksamheten.

Syfte och mål för att skapa en utökad samverkan mellan kommunerna är för att:

 Möta framtida utmaningar starkare
 Skapa utrymme för operativ och förebyggande utveckling /kvalitetssäkring
 Öka redundans och uthållighet
 Bli en mer attraktiv arbetsgivare för kompetensförsörjning
 Minska den negativa kostnadsutvecklingen
 Stordriftsfördelar vid inköp av materiel, fordon och teknisk utrustning

Räddningscheferna anser att alla dessa delar kan uppfyllas med en samverkan/civilrättsligt 
avtal mellan Osby och Hässleholm.
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I utredningen redovisas också konsekvenser för organisation, verksamhet, ekonomi samt 
risk och möjlighetsanalys.

Organisation

Räddningstjänsten i Osby och Hässleholm organiseras i en större driftsorganisation med 
ett delegerat och samordnat ledningsansvar. I allt väsentligt avses att skapa ”en 
organisation” men med en bibehållen basverksamhet och operativ förmåga avseende 
räddningstjänst på befintliga brandstationer.

Det är sannolikt att organisationerna kommer att betraktas som en attraktivare 
arbetsgivare för kompetensförhöjning genom att erbjuda olika möjligheter till 
arbetsuppgifter, kompetensutveckling och geografisk placering. Vid gemensam 
organisation kan även förutsättningar förbättras till att driftsätta nya former av lösningar 
på RIB-bemanningsproblematiken (ex. kombitjänster). 

Verksamhet

Den ambitionsnivå som finns i nuläget med avseende på verksamhet i och utanför 
grunduppdraget bibehålls. Det innebär att ambitionsnivån inte ska sänkas i någon av 
kommunerna och en eventuell ökning av ambitionsnivå genomförs endast med resurser 
som kan frigöras genom effektiviseringen vid gemensam drift.

För att kunna bemöta framtidens utmaningar och breddade uppdrag med bibehållen 
personalstyrka krävs med stor sannolikhet frigörande av resurser.

Ekonomi

Vid fortsatt drift i egen regi finns risk för en kostnadsutveckling utöver index till följd av 
förändrat uppdrag, behov av specialistkompetens samt behov av specialutrustning. Vid 
samverkan är bedömningen att kostnadsutvecklingen kan begränsas till normal 
indexförändring/inflation eller något under.

Genom samverkan ska samordningsvinster kunna göras i organisationen. 
Stordriftsfördelar vid inköp av materiel, fordon och teknisk utrustning samt delad 
användning och placering av specialistutrustning är några exempel. Samordningsvinster 
för utbildningskostnader och kompetensutveckling för egen personal samt inköp av 
exempelvis specialistkompetens är också att förvänta.

Varje kommun ska finansiera räddningstjänstverksamheten i egen kommun. Kommunerna 
ska därför eftersträva budgetar för verksamheten som är i balans utifrån förutsättningarna 
som råder.

Avsikten är att ev. överskott bibehålls i verksamheten under den inledande 3-årsperioden.

Rekommendation

Sammanfattningsvis föreslår räddningscheferna att med utredningsrapportens 
bakgrundsfakta som grund och erfarenheter från branschens utveckling i Sverige så finns 
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det anledning att i en testperiod om 3 år driftsätta ett civilrättsligt avtal mellan 
kommunerna. Utvärdering ska ske efter ett respektive två år. 

Samverkansavtal

Verksamhetens omfattning/uppdrag

Förslag till samarbetsavtal har upprättats. Avtalet reglerar de delar som ingår i samarbetet 
vilket sammanfattat är ledning och styrning av en effektiv räddningstjänst som uppnår 
kommunernas mål samt möter de behov som finns i de båda kommunerna. Kommunerna 
ska även medverka i varandras myndighetsutövning och utbildningsplanering.

Observera att Osbys och Hässleholms verksamhet för säkerhet och beredskap ingår inte i 
avtalet.

Räddningstjänsten i Hässleholms kommun förbinder sig att i överensstämmelse med LSO 
(Lag om skydd mot olyckor) medverka inom räddningstjänsten i Osby kommun genom att 
leda och styra verksamheten i enlighet med de i Osby kommun politiskt antagna 
styrdokumenten. 

Myndighetsutövning

Kommunen ansvarar för den myndighetsutövning som sker i egen kommun. Via 
delegation utförs myndighetsutövningen av den gemensamma organisationen.

Uppföljning och utvärdering

Uppföljning och utvärdering av avtalet utförs löpande av räddningschefen i samråd med 
kommundirektörerna. Avtalets tjänster samt måluppfyllnad utvärderas i november 2021 
och november 2022 vilket redovisas för kommundirektörer och kommunstyrelsens 
arbetsutskott i de båda kommunerna. 

Ekonomi

Varje kommun ska i huvudsak finansiera räddningstjänstverksamheten i egen kommun.

Kommunerna ska därför eftersträva budgetar för räddningstjänstverksamheten som 
medger en budget i balans utifrån förutsättningarna som rådde då samarbetet inleddes.

Avtalet innebär inte någon överföring av budgetmedel mellan kommunerna utan 
driftbudget, anläggningstillgångar och investeringar kvarstår i respektive kommun

Giltighet och uppsägning

Avtalstiden gäller från 1 januari 2021 t o m 31 december 2023 och kan sägas upp senast 1 
(ett) år innan avtalstiden går ut. Sägs inte avtalet upp efter avtalstidens utgång löper det 
vidare med 1 (ett) år i taget. Båda parter äger även rätt att säga upp avtalet med 1 (ett) års 
uppsägningstid under hela avtalsperioden.
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Beslutet skickas till 

Hässleholms kommun

Räddningschefen

Kommunstyrelseförvaltningen, ekonomienheten

Petra Gummeson Emma Nordwall             Gunnar Elvingsson
Kommundirektör Räddningschef                   Ekonomichef
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Samverkansavtal för räddningssamverkan mellan 
Hässleholms kommun och Osby kommun 
 

1. Bakgrund 

Räddningstjänsterna i Hässleholms och Osby kommuner har sedan många år 
tillbaka haft en god samverkan. Nuvarande avtal innefattar endast 
förstärkningsresurser vid insats samt att åka som primärstyrka i Hästveda med 
omnejd.   

Ambitionen med utökad samverkan är att utveckla och effektivisera verksamheten 
så att invånarna i de båda kommunerna får en ökad trygghet. Ambitionen med en 
ökad samverkan är även att båda kommunernas räddningstjänstverksamhet ska 
stärkas i förberedelsen för framtidens samhällsutveckling och ökade riskbild. 

Detta samverkansavtal avser att förtydliga samverkan mellan kommunerna inom 
räddningstjänstområdet från 2021-01-01 och framåt. 

2. Principer 

Avtalet avser att uppfylla lagstiftningens intentioner i 1 kap. 6 § lag (2003:778) om 
skydd mot olyckor (LSO) att samverka mellan kommunerna för att upprätthålla 
en fullgod beredskap och kommunal räddningstjänstverksamhet. För Hässleholm 
och Osby innebär samverkansavtalet att bidra till: 

• En gemensam ledning och styrning för att uppnå organisationernas mål 

• En operativ samverkan enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) 

• Ett samutnyttjande av resurser för olycksförebyggande arbete, tillsyn och 

handläggning av ärenden enligt lag (2010:2011) om brandfarliga och 

explosiva varor (LBE) samt tillsyn och handläggning av ärenden enligt 

LSO 

• Ett samutnyttjande av resurser vid övning och utbildning, olycksutredning 

samt underhåll av material. 

Avtalet mellan kommunerna blir framgångsrikt när båda parter kan dra nytta av 

varandras kompetenser, funktioner och utrustning. Samordningen under en 

gemensam ledning syftar till att genom effektivisering kunna möta nya och 

ändrade krav lokalt och i regionen genom utveckling av arbetssätt. 

 

Kommunerna ska på lika villkor utifrån de resurser man har, bistå varandra. 
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3. Verksamhetens omfattning/uppdrag 

Verksamheternas uppdrag är att verka för en effektiv räddningstjänstverksamhet 
som uppnår kommunernas mål samt möter de behov som finns i nuläge och 
framtiden för kommunernas räddningstjänstverksamhet. 

Avtalet reglerar de delar som ingår i samarbetet vilket är ledning och styrning, 
operativ samverkan, myndighetsutövning, övning och utbildning av 
räddningstjänstens personal, olycksutredning samt underhåll av material. 

Ledning och styrning av Hässleholms och Osbys kommuns säkerhet och 
beredskap ingår inte i avtalet. 

Räddningschefen och verksamhetschefer i Hässleholms kommun förbinder sig, 
tillsammans med övrig räddningstjänst i Hässleholm att i överenstämmelse med 
LSO leda och styra verksamheten i enlighet med de i Osby kommun politiskt 
antagna styrdokument som upprättats för räddningstjänsten. 

Räddningstjänsten i Osby kommun förbinder sig att i överenstämmelse med LSO 
medverka inom räddningstjänsten i Hässleholms kommun genom att verka i 
enlighet med de styrdokument som upprättats för räddningstjänsten. 

Resurser kan endast användas gemensamt av kommunerna under förutsättning att 

lika eller högre ambitionsnivå kan uppnås i kommunens 

räddningstjänstverksamhet genom samutnyttjandet. Kommunerna ska på lika 

villkor utifrån de resurser man har, bistå varandra. 

3.1 Ledning och styrning 

Ledning och styrning av verksamheten sker genom räddningschef och 
verksamhetschefer från Hässleholms kommun. Chefer kan verka och tjänstgöra i 
båda kommunerna via separata delegeringar från Hässleholms kommun och Osby 
kommun. 

3.2 Operativ samverkan 

En operativ samverkan med räddningsresurser anges som krav enligt 1 kap. 6 § 
LSO. Dessutom finns en avsiktsförklaring i Skåne län om ett positivt 
förhållningsätt till en gränslös samverkan. Vid större behov av ledningskapacitet 
kan högre befälsresurser avtalas med angränsande kommuner. Detta innefattar att: 

• bistå med yttre befäl vid befälslarm klassade enligt larmplan (HT-plan) 

med anspänningstid på 90 sekunder 

• bistå med räddningsenheter vid begäran och enligt larmplan 

Det innebär att kommunerna efter avtalets ikraftträdande kommer att agera som 

en gemensam organisation vid insats.  

3.3  Myndighetsutövning 

Kommunen ansvarar ytterst för den myndighetsutövning som sker i egen 
kommun. Myndighetsutövning sker genom delegering från respektive kommun 
till chefer och tjänstemän i båda organisationerna. 
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3.4  Övning och utbildning 

För att Hässleholms och Osbys räddningstjänster ska kunna agera som en 
gemensam organisation vid insats ska utbildning i kommunernas specifika risker 
och taktiker genomföras. Dessutom skapas ett samutnyttjande av resurser genom 
att övning och utbildning i viss utsträckning sker gemensamt mellan 
kommunerna.  

Ordinarie arbetsgivare är arbetsmiljöansvarig för egen personal vid övning och 
utbildning. 

Räddningstjänsten i Osby förbinder sig att bistå vid övnings- och 
utbildningsplanering i Hässleholms kommun. Båda kommunerna förbinder sig att 
erbjuda den andra kommunens räddningstjänstpersonal tillträde till de större 
kvalitetssäkrande utbildningar samt ev. orienteringsövningar som genomförs då 
möjlighet och utrymme finns. 

3.5  Materialvård 

Det är uteslutande Hässleholms räddningstjänst som utför materialvård vid 
förfrågan från Osbys räddningstjänst. I materialvård avses exempelvis slangtvätt, 
kontroll och underhåll av rökskydd samt verkstad. Andra uppgifter under 
materialvård kan även bli aktuellt vid förfrågan.  

Osby kommun ansvarar för att transportera egen kontaminerad/använd 
utrustning till och från räddningstjänsten i Hässleholm. 

3.6  Olycksutredning 

Enligt 3 kap 10 § anges att när en räddningsinsats är avslutad skall kommunen se 
till att olyckan undersöks för att i skälig omfattning klarlägga orsakerna till 
olyckan, olycksförloppet och hur insatsen har genomförts. Hässleholms och Osby 
kommuner ansvarar för att olycksutredning sker i respektive kommun. 

Räddningstjänsten i Hässleholm och Osby förbinder sig att: 

• Bistå med olycksutredning i mån av tid 

• Tillhandahålla nödvändigt underlag för uppgiften samt tillgängliggöra 

nyckelpersoner som har varit inblandade i händelsen. 

4. Styrning och uppföljning 

I grunden ansvarar kommunen enligt 1 kap 3§ LSO ”Räddningstjänsten skall planeras 
och organiseras så att räddningsinsatserna kan påbörjas inom godtagbar tid och genomföras på 
ett effektivt sätt” samt 3 kap 1§ ”För att skydda människors liv och hälsa samt egendom och 
miljön skall kommunen se till att åtgärder vidtas för att förebygga bränder och skador till följd 
av bränder samt, utan att andras ansvar inskränks, verka för att åstadkomma skydd mot 
andra olyckor än bränder”. 

Ledning och styrning av räddningstjänstverksamheterna sker genom delegering till 
räddningschefen med möjlighet till vidaredelegering.  
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4.1 Räddningschefens uppdrag och mandat 

Enligt 3 kap. 16§ LSO ska det i en kommun finnas en räddningschef som ansvarar 
för att räddningstjänsten är ändamålsenligt ordnad. Räddningschefen bör även se 
till att det i kommunen finns kontinuerlig förmåga att ändamålsenligt fördela 
resurser till räddningsinsatser i förhållande till risker i kommunen och behovet av 
beredskap (MSBFS 2012:5) 

Kommundirektörerna ska i särskilt beslut förmedla de övriga beslutsuppdrag 
(utöver ovan stycke) som kommunen lämnar till räddningschefen i separat 
delegeringsordning.  

Hässleholms och Osby kommuner innehar samma räddningschef enligt avtalet. 

Räddningschefen befullmäktigas att teckna Hässleholms och Osby kommuners 
firma i samtliga ärenden inom verksamhetsområdet för räddningstjänsten, såvida 
inte firma ska tecknas på annat sätt enligt nämndens och övriga nämnders 
reglementen eller till följd av särskilt beslut av kommunfullmäktige, 
kommunstyrelsen eller annan kommunal nämnd.  

4.2 Redovisning 

Räddningschefen ansvarar för redovisning av verksamhetens drift och nyckeltal 
för respektive kommun och styrelse såväl i löpande driftsfrågor som vid fastslagna 
tidpunkter (ex. årsredovisning). Årsplanering för redovisning ska genomföras 
inför nästkommande år. 

4.3 Uppföljning och utvärdering 

Uppföljning och utvärdering av tjänster och avtalets enskilda delar utförs löpande 
av räddningschefen i samråd med kommundirektörerna.  

Avtalets tjänster samt måluppfyllnad utvärderas i november 2021 och november 
2022 vilket redovisas för kommundirektörer och kommunstyrelsens arbetsutskott 
i båda kommunerna. Vid dessa tillfällen ska en fortsättning av avtalet värderas 
samt behov om eventuella förändringar i avtalet ska föreslås.  

5. Ekonomi 

Varje kommun ska finansiera räddningstjänstverksamheten i egen kommun. 
Kommunerna ska därför eftersträva budgetar för räddningstjänstverksamheten 
som medger en budget i balans i respektive kommun utifrån förutsättningarna 
som rådde då samarbetet inleddes 2021-01-01. Kommunerna ska även eftersträva 
budgetar som medger möjlighet till utveckling och kvalitetshöjning. Internbudget 
för respektive kommuns räddningstjänstverksamhet beslutas i kommunstyrelsen i 
respektive kommun.  

Ersättning utgår för de tjänster och utrustning som inryms inom avtalet (enligt 
avsnitt 5.1-5.6) med faktisk kostnad. Ersättningar uppräknas enligt KPI index 
(riktpunkt oktober) vid förlängning över årsskiften. 

Kommunerna ska verka för att eventuellt överskottet ska bibehållas i respektive 
kommun och verksamheten under den 3 (tre) års period som avtalet initialt avser. 
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Syftet med samarbetet är att förstärkning av förmåga och beredskap för det 
utökade uppdraget ska ske och minska kostnadsutvecklingen på sikt.  

5.1 Ledning och styrning 

För ledning och styrning utgår en ersättning till Hässleholms kommun på 1 
mnkr/år. I ersättningen innefattar tjänstgöring enligt uppgiftsbeskrivning i avsnitt 
4. I ersättningen innefattas även körersättning med avseende på tid och 
omkostnader för resor.   

5.2 Operativ samverkan 

Förstärkning och beredskap inom ramen för avtalet, ingår i befintligt avtal utan 
debitering förutom då den som lämnar förstärknings- eller beredskapsresurs 
orsakas direkta kostnader, t ex i form av övertidskostnader, arbetstid för RIB-
personal, förstörd materiel eller använd förbrukningsmateriel (skumvätska, absol, 
m.m). Vid reglering av sådana kostnader mellan parterna debiteras de faktiska 
kostnaderna.  

5.3 Myndighetsutövning 

För tjänster inom myndighetsutövningen utgår en ersättning till Osby kommun på 
700tkr/år. I ersättningen innefattas även körersättning med avseende på tid och 
omkostnader för tjänstebilar.   

5.4 Övning och utbildning 

För övning och utbildning utgår en ersättning till Osby kommun på 300tkr/år. I 
ersättningen innefattas även körersättning med avseende på tid och omkostnader 
för resor.   

5.5 Materialvård 

Ersättning för materialvård faktureras med faktiska kostnad efter utförd tjänst. 

5.6 Olycksutredning 

Ersättning för olycksutredning faktureras med faktiska kostnad efter utförd tjänst.  

6. Exklusivitet 

Båda kommunerna äger rätt att ingå avtal med/samarbeta med/leverera till annan 
kommunal räddningstjänst så länge ambitionsnivån i beslutade verksamhetsplaner 
och handlingsprogram enligt LSO kan upprätthållas i båda kommunerna. 

7. Ändringar 

Ändringar och tillägg till avtalet, ska för att vara gällande, vara skriftliga och 
undertecknade av båda parter enligt förfarande vid skrivande av avtalet. Ändringar 
i avtalet beslutas i kommunstyrelsens arbetsutskott i Hässleholm och 
kommunstyrelsens arbetsutskott i Osby. 
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8. Giltighet, uppsägning 

Avtalstiden gäller från 1 januari 2021 tom 31 december 2023 och kan sägas upp 
senast 1 (ett) år innan avtalstiden går ut. Sägs inte avtalet upp efter avtalstidens 
slut löper det vidare med 1 (ett) år i taget.  

Båda parter äger även rätt att säga upp avtalet med 1 (ett) års uppsägningstid 
under hela avtalsperioden.  

Detta avtal har upprättats i två exemplar varav parterna har tagit varsitt. 

9. Tvist 

Vid tvist angående tolkningen eller tillämpningen av detta avtal skall parterna 
(genom kommundirektörerna) i första hand försöka lösa tvisten genom en 
uppgörelse i godo. Om uppgörelse ej kan göras ska tvisten lösas vid den allmänna 
domstol till vars domkrets kunden (Osby kommun) hör.  

 

Osby 2020-                                Hässleholm 2020-  

 

 

-------------------------------------                            --------------------------------------- 

Kommunstyrelsens ordförande                         Kommunstyrelsens ordförande 

 

 

 

-------------------------------------                            --------------------------------------- 
Kommundirektör           Kommundirektör  









































































































































































 
 

1 
 

   

 

 

Rapport   

 

Utredning om civilrättsligt avtal 
 

Osby-Hässleholm 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handläggare 

Emma Nordwall 

Räddningschef 

Hässleholms räddningstjänst 

 

Jimmie Ask 

Räddningschef 

Osbys räddningstjänst 

 

 

 

2020-03-31 



 
 

2 
 

 

 

  

 

 

 

 

Förslag till beslut: 

Utredningen föreslår styrgruppen att uppdra åt utredarna att upprätta ett avtal för samverkan 

med start 21-01-01, implementera förslaget i organisationerna (MBL, dialog) under april-augusti 

samt planera genomförandeprocessen under hösten 2020.  

Med utredarna avses räddningscheferna Emma Nordwall (Hässleholms kommun) och Jimmie Ask 

(Osbys kommun). 
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1. Syfte och metod 
Utredningen utförs för att klargöra behovet av och förutsättningarna för ett civilrättsligt avtal mellan 

Osbys kommun och Hässleholm kommun för driften av räddningstjänstverksamheten i kommunerna. 

Utredningen är utförd av räddningschef (Emma Nordwall) i Hässleholms kommun och räddningschef 

(Jimmie Ask) i Osbys kommun. Underlag och beskrivningar av kommunerna är framtaget av 

respektive person (för egen kommun) och förslag till beslut är framtaget tillsammans. 

2. Omvärldsanalys 
Omvärldsanalysen klargör vad kommunerna kan förvänta sig med avseende på påverkningsfaktorer 

för utvecklingen av svensk räddningstjänst.  

2.1 MSB framtidsstudie 2030 
MSB beställde 2016 ett uppdrag av Kairos Future AB för att formulera en ”Framtidsstudie år 2030 – 

med fokus på kommunal räddningstjänstorganisation”. Rapporten beskriver det samhälle och 

landskap som den kommunala räddningstjänsten möter fram till 2030.Rapporten bygger på en 

omfattande omvärlds- och framtidsanalys som visar på betydelsefulla konsekvenser och utmaningar 

för räddningstjänsten. 

 

Analysen är nu en grund för de flesta räddningstjänster i Sverige för att besluta om åtgärder för att 

anpassa sig till framtidens behov. Exempel på slutsatser i rapporten är att: 

 

• Olyckorna kommer att gå från "litet och ofta" till "stort och sällan" 

• Att olyckornas karaktär går från ”vänlig” till ”aggressiv” biologi 

• Att olyckorna går från att vara ”olyckor” till med "ond avsikt" 

• Att räddningstjänsten går från ”raka uppdrag” till ”komplexa uppdrag” 

• Att synen på räddningstjänsten kommer att gå från att vara ”hjältar” till "maktens lakejer" i 
bemötandet med allmänheten och socialt utsatta områden 

 

Det innebär både ett mer komplext och ett breddat uppdrag för räddningstjänsten. Uttryckligen 

benämns det i rapporten som att om varje räddningstjänst förr i världen allt ofta försökte klara sina 

bränder på egen hand kan vi i framtiden förvänta oss att allt fler insatser kommer att kräva en 

kombination av aktörer samt aktörer också utanför denna krets. Alltså mer räddningstjänstaktörer 

vid samma olycka samt en utbredd samverkan med andra aktörer utanför räddningstjänstbranschen. 

Det talar för både behov av stor samverkan men också behovet av större organisationer.  

Enligt punktlistan så pekar punkterna också på att räddningstjänsten inte kan förvänta sig att känna 

till olyckornas karaktär i framtiden och vad de beror på. Specialistkompetens kommer att behövas i 

verksamheten och räddningstjänsten behöver vara förberedda för mer komplexa och svåra insatser 

med avseende på såväl teknik som orsak (ex. terrorhändelser). Den sociala spelplanen har också 

förändrats för hela samhället. Räddningstjänsten har, liksom andra aktörer, kravet/behovet av det så 

kallade sociala- och förtroendeskapande arbetet som en prioritet i verksamheten också. Både i syfte 

att minska antalet anlagda bränder samt risken för våld- och hot vid utryckningar.  

Sammanfattat kan räddningstjänsten förvänta sig en större arbetsbelastning och behov av personal 

samt större behov av specialistkompetenser än tidigare. Samtidigt som alla kommunala 

verksamheter en utmaning att kompetensförsörja i konkurrensen om kompetens. Mindre 
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räddningstjänstorganisationer upplever sig ha svårare att rekrytera personal (speciellt 

specialistfunktioner) än de större organisationerna har. En större arbetsgivare framstår mer attraktiv 

än en mindre.  

I uppbyggnaden av totalförsvaret och det civila försvaret är även redundansen och 

kontinuitetsplaneringen en viktig faktor att bevaka och i nuläget är merparten av räddningstjänsterna 

i Sverige mycket sårbara utan samverkan. 

 

2.2 SKR 
SKR (Sveriges kommuner och regioner) har tagit fram en kartbild 

som visar hur kommunal räddningstjänst är organiserad i Sverige. 

Den visar vilka kommunala räddningstjänster som är organiserade i 

kommunalförbund (lila), organiserade i gemensam nämnd (röd) 

och i egen regi eller civilrättsligt avtal (gul). Bilden visar på en stor 

utveckling av samverkan mellan de kommunala 

räddningstjänsterna (i olika former) för att kunna hantera 

framtidens riskbild och det utökade uppdrag som nämns i MSBs 

framtidsstudie. En naturlig utveckling är således att 

räddningstjänstorganisationerna går mot en utökad 

driftsamverkan, vilket kan appliceras på både Hässleholms och 

Osbys verksamheter. Förslaget som utreds i denna rapport hamnar 

fortfarande i den gula kategorin p.g.a det civilrättsliga avtalets 

enkla konstruktion. 

 

 

 

 

 
Bild 1. Beskrivning av huvudmannaskap för räddningstjänstdrift i Sverige 

3 Beskrivning av organisationer och verksamhet 
Nuvarande organisationer är väl fungerande och välskötta. Inte minst bekräftades det i den externa 

utredningen av Osbys räddningstjänst under 2019. Samverkan genom civilrättsligt avtal sker därför 

inte med anledning av en eventuell krissituation för någon av organisationerna och en samverkan ska 

därför inte baseras på att en av organisationerna hjälper den andra. En samverkan föreslås endast 

om samordningsvinster kan uppnås för båda parter.  

3.1 Osby 

Personal  
Räddningstjänsten är en verksamhet med nästan 70 medarbetare varav de flesta är anställda som 
räddningspersonal i beredskap (RIB).  

Åtta personer är heltidsanställda på räddningstjänsten och de har sin huvudarbetsplats på 
brandstationen i Osby. Två av dessa heltidstjänster är som Säkerhets- och beredskapssamordnare 
som inte ska följa med i en framtida gemensam organisationsförändring.  

I enlighet med en kommunövergripande organisationsförändring gällande administrativa tjänster så 
planeras tjänsten som administrativ assistent att minskas till 50 % och resterande 50 % flyttas till 
löneenheten som sedan ska stå för det administrativa stödet till räddningstjänsten. 
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RIB är fördelade på två brandstationer i Lönsboda (1+4) samt i Osby (1+5). I Hökön finns ett 
räddningsvärn med timanställda värnbrandmän.  

Tjänst Antal personer Tjänstgöringsgrader 
Räddningschef 1 100 % 

Administrativ assistent 1 100 % (ska minskas till 50 %) 

Brandingenjör/funktionsansvarig förbyggande 1 100 % 

Brandinspektör/funktionsansvarig operativ 
verksamhet 

1 100 % 

Instruktör 1 100% 

Brandförman 1 100% 

Säkerhets- och beredskapssamordnare 2 100 % Osby samt 100 % till 
annan kommun 

RIB Ca. 50 36 st deltid i beredskapsorg.   

Värn 10 Frivillig/timanställning 
Tabell 1. Personal i Osbys Räddningstjänst 

Verksamhet 

Osbys verksamhet kan beskrivas i följande parametrar: 

Verksamhetstyp 2018 2019 Kommentar 
Insatser 414 378 2017: 412 st, 2016: 556 st 

Utbildningar 70 64 2018 (624 personer), 2019 (827 
personer) 

Tillsyner 61 20 En förebyggartjänst vakant under andra 
halvan av 2019. 

Tillstånd  8 11 Räddningstjänsten styr inte själva över 
antalet tillståndsansökningar 

Informationsinsatser 4 4 Julskyltning, vårmarknad, familjedag 
Tabell 2. Nyckeltal för Osby räddningstjänst 

Nedan ses en tabell med antalet insatser som Osby kommun gjort i egen kommun mellan åren 1998 

– 2019. Antalet insatser för räddningstjänsten i Osby är fler då många larm går till andra kommuner 

och redovisas inte i tabellen. Exempelvis så hade Osby, under 2019, 50 larm till Hässleholms kommun 

och 17 larm till Östra Göinge kommun. 

 

Diagram 1. Insatser per 1000 invånare i Osby kommun 1998 - 2019 
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Ekonomi 

År Budget (tkr) Resultat (tkr) Kommentar 

2017 13321 -908  

2018 13477 -1404 Eftersläpande ersättning för 
deltagande i de stora 
skogsbränderna (ca. 500 tkr). 

2019 14349 -502  

2020 13687  Först görs en preliminär budget 
och sedan stäms budgeten av vid 
bokslutet och kompenseras med 
olika påslag. Budgeten kommer att 
se annorlunda ut (högre siffra) vid 
bokslut. 

Tabell 3. Budget 2017-2020 

 

Investeringar (urval) 

År Investeringar (kr) Kommentar 

2017 200 000 Div inventarier 

2018 458 000 
 

Div inventarier inkl. rökskyddskompressor och 
diskmaskin för rökskydd 

 2 330 000 FIP-fordon till Osby och Lönsboda 

2019 3 250 000 Släckbil Osby (driftad 2018) 

 200 000 ATV till Osby och Lönsboda (driftas 2020) 

2020 1 200 000 Nytt ledningsfordon Osby (i drift) 

 6 300 000 Nytt höjdfordon Osby  

 1 500 000 Övningsanläggning Osby (inväntar ny 
brandstation) 

2021 2 500 000 Inköp lastväxlare Osby  

2022 xxx Planerat att ny brandstation i Osby ska stå klar. 

Tabell 4. Investeringar 2017-2022 

 

Utvecklingsplaner 
Sedan 2016 har organisationen utvecklat sin operativa ledningsstruktur för att matcha det nya 

utbildningssystemet och anpassa sig efter våra samverkande grannkommuners ledningstänk. Detta 

arbete fortgår genom att Osby räddningstjänst från och med 2020-04-01 kommer att ingå i den 

gemensamma funktionen för inre ledning och lokal systemledning som inrättats i larmcentralen i 

Kristianstad.  

 

Sedan 2019 har organisationen infört första-insats-person (FIP) i Osby och Lönsboda för att förbereda 

ett framtida medlemskap i en SKNO-gemensam ledningsorganisation för yttre befäl (YB). FIP möter 

upp sänkningen i operativ förmåga då YB får längre framkörningstider. 

 

Osby räddningstjänst har även en ambition att tillsammans med räddningstjänsten i Hässleholm gå 

över till att använda larmcentralen i Kristianstad som larm- och ledningscentral för räddningsinsatser. 

Detta bedöms öka förmågan till såväl yttre som inre ledning för hela insatsområdet. 

 

En ny brandstation planeras stå färdig i Osby under 2022. Projektering är påbörjad och politiskt 

beslut att gå vidare i processen väntas under våren 2020.  
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3.2 Hässleholm 

Personal 
Hässleholms räddningstjänst är en arbetsplats för nästan 120 medarbetare varav c.a 80 är RIB:ar och 

c.a 40st arbetar i operativ heltidsanställning (varav 22 brandmän, 5 styrkeledare samt 5 yttre befäl). 

På dagtid/heltid arbetar 8 personer varav dessa är räddningschefen, två verksamhetschefer, två 

administratörer, 2 brandinspektörer och en brandingenjör. Arbetstid redovisas i tabellen: 

Tjänst Antal personer Tjänstgöringsgrader 
Räddningschef 1 100% 

Verksamhetschefer 2 200% 

Administratörer 2 175% 

Brandingenjör 1 100% 

Brandinspektörer 2 200% 

Yttre befäl  5 500% 

Brandmän/styrkeledare heltid 25 Heltid 

RIB 80 Deltid 
Tabell 5 Personal i Hässleholms räddningstjänst 

Verksamhet 
Hässleholms verksamhet kan beskrivas i följande parametrar: 

Verksamhetstyp 2018 2019 Kommentar 
Insatser 815 858 2017 (801 insatser), 2016 (822 insatser) 

Utbildningar 80 85 2018 (2000personer), 2019 (2900 personer) 

Tillsyner 135 119 Vakanssättning av en tjänst under andra 
halvan av 2019 

Tillstånd 30 14 Räddningstjänsten styr inte själva över 
antalet tillståndsansökningar 

Bygglovsremisser 27 35 Räddningstjänsten styr delvis själva över 
antalet remisser men endast ”de stora” 

Informationsinsatser 7 6 Bara de stora, ex. julskyltning, 
evenemangsdagar, m.m 

Tabell 6.  Nyckeltal i verksamheten 

Nedan ses en tabell med antalet insatser som Hässleholms kommun gjort i egen kommun mellan 

åren 1998 – 2019. Antalet insatser för räddningstjänsten i Hässleholm är fler då många larm går till 

andra kommuner och redovisas inte i tabellen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Diagram 2. Insatser per 1000 invånare 1998-2020 
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Utöver det som kan innefattas i grunduppdraget enligt LSO och LBE arbetar Hässleholms 

räddningstjänst med exempelvis MBU (människan bakom uniformen), deltar i POSUM och Reagera, 

utbildar elever i åk.5 och åk.8 i brand, trafik och vattensäkerhet, tar emot studiebesök och PRAO 

samt utför slangtvätt, luftfyllning och andra uppgifter åt räddningstjänster i Skåne nordost. 

 

Ekonomi 2018-2021 
Hässleholms räddningstjänsts budget, bokslut och investeringsplan 2018-2021 ser ut enlig följande: 

 

År Budget Resultat Kommentar 

2017 37 900 tkr + 500tkr  

2018 39 064 tkr - 2 100tkr Avgångsvederlag belastade 
budgeten samt 
skogsbrandsommaren 2018. I 
övrigt budget i balans 

2019 40 394 tkr -1 440 tkr Självrisken för Hästveda belastade 
resultatet med 
 -1952tkr. I övrigt överskott i 
budgeten pga försenat 
tilldelningsbeslut av MSB. 

2020 36 246 tkr  Budget kompenseras med 
löneökning samt drift 
investeringstyp 1 så budgeten 
kommer att se annorlunda ut 
(högre siffra) vid bokslut 

Tabell 7. Budget 2017-2020  

 

År Investeringar 

2018 Räddningsutrustning: 500tkr 
Fordon: 1978tkr 
Slangtvätt: 1000tkr 
Inventarier:100tkr 

2019 Räddningsutrustning: 500tkr 
Fordon: 4200tkr 

2020 Räddningsutrustning: 500tkr 
Fordon: 0 
Inventarier: 100tkr 

2021 Räddningsutrustning: 500tkr 
Fordon: 4200 tkr 

Tabell 8. Investeringar 2018-2021 

 

Utvecklingsplaner 
Hässleholms räddningstjänst har ambition om att skapa kombitjänster (minst 2st) för RIB-personal i 

framförallt Sösdala, öka bemanningen med en person i skiften på heltid samt inleda renovering av 

brandstationen i Hässleholm. Inget av besluten är dock fattade i kommunen ännu och medel för 

förändringarna behöver i sådant fall tillföras av Hässleholms kommun. 
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4 Förslag  
Syftet och målet för att skapa en utökad samverkan mellan kommunerna är för att: 

• Möta framtida utmaningar starkare 

• Skapa utrymme för operativ och förebyggande utveckling/kvalitetssäkring 

• Öka redundans och uthållighet 

• Bli en mer attraktiv arbetsgivare för kompetensförsörjning 

• Minska den negativa kostnadsutvecklingen 

• Stordriftsfördelar vid inköp av materiel, fordon och teknisk utrustning 

Alla dessa delar uppfylls med en samverkan/civilrättsligt avtal mellan Osby och Hässleholm. 

4.1 Organisation 
Räddningstjänsten i Osby och Hässleholm behöver då ingå i en större driftsorganisation med ett 
delegerat och samordnat ledningsansvar.  

För att uppnå samordningsvinster krävs att verksamhetsstyrningen leds av en gemensam 

ledningsorganisation med arbetsledning/personalansvar och att administrationen följer den. Annars 

kan otydligheter kring inriktningar och prioriteringar uppstå och beslut blir otydliga för de olika 

politiska beslutsprocesserna och personalen. I ledningsorganisationen innefattas Räddningschef 

(100%) och Verksamhetschefer (300%). I administrationen innefattas kansli/administratörer (275%). 

Exempel på gemensamt organisationsschema, bild 2, belyser bara heltidstjänsterna: 

 

Bild 2. Förslag på organisationsschema 

I allt väsentligt avses att skapa ”en organisation” men med en bibehållen basverksamhet och operativ 

förmåga avseende räddningstjänst på befintliga brandstationer. Behovet av närvaro av ledning och 

administration i de olika kommunerna bör inte underskattas och ledningsorganisationen bör därför 

beakta placering/tid så att Osbys och Hässleholms station är bemannad med minst en person varje 

dag från ledningsorganisationen, administratörer och handläggare på skadeförebyggande 

verksamheten. 

Räddningschef

Verksamhetschef 
skadeavhjälpande 

heltid/värn 

Osby/Hlm

Yttre befäl Osby

Yttre befäl Hlm

Verksamhetschef 
skadeavhjälpande RIB

samt totalförsvar 

Osby/Hlm

Verksamhetschef 
skadeförebyggande

stf. RCH

Osby/Hlm

Brandingenjörer

Brandinspektörer

Kansli

Osby/Hlm
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4.2 Verksamhet 
Den ambitionsnivå som finns i nuläget med avseende på verksamhet i och utanför grunduppdraget 

bibehålls. Det innebär att ambitionsnivån inte ska sänkas i någon av kommunerna och en eventuell 

ökning av ambitionsnivå genomförs endast med resurser som kan frigöras genom effektiviseringen 

vid gemensam drift.  

Verksamheten i vardera kommunen fortsätter som tidigare i en övergångsperiod på 1år. Det är 

mycket som händer i de utvecklingsplaner som finns i de olika kommunerna under 2021 och en 

förändring i detta läge är därför inte lämpligt, se avsnitten Utvecklingsplaner (3.1, 4.1). Exempel på 

det är Hässleholms rtj ambition om att utöka med bemanning på heltid . Det innebär att 

brandstationerna kvarstår, yttre befälsfunktionerna kvarstår men förstärker varandra i 

ledningsteamet och likaså kvarstår alla aktiviteter relaterat till nuvarande drift i kommunerna under 

ett år. Efter 2022 föreslår ledningsorganisationen den fortsatta inriktningen för verksamheten i dialog 

med politiska ledningen enligt normala rutiner.  

Det enda som oundvikligen förändras är vissa ansvar och arbetsuppgifter på olika funktioner/tjänster 

för att uppnå en positiv synergieffekt och undvika dubbelarbete. Det är en nödvändighet för att 

uppnå den effektivisering som sammanslagningen genom civilrättsligt avtal ska leda till. Dialog om 

detta sker med enskilda individer innan planering av genomförandeprocessen (april-augusti) och i 

riskanalysen i samband med MBL-processen med facken. 

Den oförändrade verksamheten i respektive kommun under övergångstiden på 1 år förutsätter att 

omvärldsläget inte förändras på sådant sätt som kräver förändringar i organisationen. Exempelvis så 

kan ökande utmaningar inom kompetensförsörjning och frivillig personalomsättning göra det 

nödvändigt med organisatoriska förändringar även inom övergångsperioden. Dessa förändringar görs 

i sådana fall enligt gällande rutiner för politisk förankring och delaktighet som gäller för respektive 

kommun. 

4.3 Ekonomi 
Båda organisationerna tillför befintlig budget, plus eventuellt underskott från 2020 samt 

investeringsplan som då förfrågan gjordes.  

Räddningschefen kan efter starten fritt disponera budgetmedlen så länge bibehållen eller ökad 

ambitionsnivå i båda kommuner kan säkerställas. Utvärdering sker efter 1 års, respektive 2 års drift. 

Eventuellt överskott vid årets slut behålls förslagsvis av räddningstjänsten under testperioden (3år) 

eftersom överskottet i sådant fall baseras på en tillfällig effektivisering av verksamheten och speglar 

således inte med säkerhet hur driften ser ut på sikt. Eventuellt underskott ersätts förslagsvis av 

respektive kommun om förklaring om oväntade kostnader finns för underskottet (ex. oväntade 

personalkostnader för stora larm eller liknande) som ej går att förutse eller för att tidigare 

årsredovisningar visar på ett återkommande underskott i budgeten som har fortsatt även under 

2021. Ingen av kommunerna ska bära den andra kommunens underskott. 

5 Risk och möjlighetsanalys 
Analysen ska utföras utifrån både invånarperspektivet och medarbetarperspektivet. Se tabell 5 för 

redovisning av möjligheter och risker med förslaget. Utfall av möjligheter och risker kan ej 

kvantifieras i nuläget men sannolikheterna kan graderas efter en subjektiv bedömning av 

räddningscheferna. Sannolikheter bedöms i skalan 1-3 där 1 = mindre sannolikt, 2 = eventuellt 

sannolikt och 3 = sannolikt. 



 
 

12 
 

Möjligheter Risker 
Kostnadseffektivitet och effektivisering i 
verksamheten 
Sannolikhet: 3 

Svårare för enskilda invånare att få insikt i 
räddningstjänstens verksamhet och Lägre grad av 
lokal förankring av strategiska ledningsfrågor 
Sannolikhet: 1 

Lättare att skapa och upprätthålla 
kapacitet/förmåga 
Sannolikhet: 2 

Oklara ledningsförhållanden 
Sannolikhet: 1 

Lättare att uppnå redundans/uthållighet i 
organisationen 
Sannolikhet: 3 

Otrygghet och osäkerhet hos medarbetarna vid 
förändringsprocessen 
Sannolikhet: 2 

Lättare att kompetensförsörja chefer och 
specialistresurser 
Sannolikhet: 2 

Risk för att avtalet sägs upp vilket skapar 
osäkerhet om bibehållen förmåga och merarbete 
för organisationsförändring 
Sannolikhet: 2 

Fortsatt stark kommunal kontroll och insikt 
Sannolikhet: 3 

Högre arbetsbelastning på ledningen under 
testperioden 
Sannolikhet: 3 

Samverkansmodell som relativt snabbt kan 
anpassas och vara flexibel utifrån behov och 
framtida utveckling 
Sannolikhet: 3 

Yttre befälsresursen verkar inom ett större 
område på sikt med risk för underskott av 
ledningsbefäl i jour 
Sannolikhet: 1 

Enklare samverkan i SKNO med färre och större 
räddningsorganisationer. 
Sannolikhet: 2 

En upplevd mindre närvaro av 
räddningschefsfunktionen på stationerna 
Sannolikhet: 2 

Tabell 9. Risk och möjlighetsanalys 

Efter beslut och vid eventuell planering av genomförandeprocess kan handlingsplan för risker med 

sannolikhet 2-3 skapas tillsammans med berörda aktörer. 

En risk och konsekvensanalys för organisationsförändringen sker gemensamt med de fackliga 

parterna efter beslut om att planera genomförandet i den fas som utredarna benämner som 

Implementering. I den riskanalysen kan åtgärder som behöver utföras ur arbetsmiljösynpunkt lyftas 

samt enskilda individers förändrade arbetsuppgifter, se bild 3 för processen. 

 

Bild 3. Processchema för genomförande från beslut till driftstart 

Det innebär att implementeringen (dialog med personalen och MBL) sker innan formellt beslut är 

taget (avtalet påskrivet) för att öka personalens delaktighet i beslutet. 

 

 

Beslut
Implementering

Dialog och MBL

Påskrift 
avtal

Planera/genomför 
genomförande-

processen

Driftstart 

21-01-01
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6 Förslag till beslut 

Utredningen föreslår styrgruppen att uppdra åt utredarna att upprätta ett avtal för samverkan 

med start 21-01-01, implementera förslaget i organisationerna (MBL, dialog) under april-augusti 

samt planera genomförandeprocessen under hösten 2020.  

 

Beslutsunderlag 

Med utredningsrapportens bakgrundsfakta som grund och erfarenheter från branschens utveckling i 

Sverige så anser utredarna att det finns anledning att i en testperiod om 3 år driftsätta ett 

civilrättsligt avtal mellan kommunerna. Utvärdering ska ske efter ett respektive 2 år. Ett civilrättsligt 

avtal medger en flexibel avtalslösning som kan hävas efter avtalstidens slut och organisationerna kan 

då relativt enkelt separeras. 

I slutändan kan varken utredare, personalen eller beslutsfattare med säkerhet veta att 

synergieffekter uppstår. I nuläget framstår det dock som att det rimligen kommer att bli ett resultat 

av att gå samman i ett civilrättsligt avtal. 

Först vid påskrift av avtalet mellan kommunerna stadgas slutligen sammanslagningen formellt. 

Troligtvis via delegationsbeslut i samband med Kommunfullmäktiges första möte efter sommaren. 

Det innebär att implementeringen (dialog med personalen och MBL) sker innan formellt beslut är 

taget för att öka personalens delaktighet i beslutet. 
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Datum
2020-09-29      

Emma Nordwall

Analys kostnadsutveckling Osby räddningstjänst
Analysen redovisar troligt scenario för kostnadsutvecklingen i:

- Egen regi

- Genom civilrättsligt avtal, med en eller flera kommuner

Analysen är en spekulation över en framtid som ingen har facit på. Det gör att 
ingångsvärdena kan se annorlunda ut i framtiden. Ingen kan med säkerhet garantera 
att ett samgående kommer att leda till kostnadsbesparingar på sikt, men erfarenheter 
från Sverige och analysen stödjer den slutsatsen.

Egen regi

Det är viktigt att förtydliga att det relativt sett höga kostnadsläget för Osbys 
räddningstjänst är strukturellt betingat. Kommunens yta och det område samt 
riskbild som räddningstjänsten är organiserad utifrån är vidsträckt och komplext, 
samtidigt som invånarantalet är lågt. Det medför att de kostnadsbesparingar som 
kommunen själva kan utföra i egen regi innebär en markant minskad ambition. 

Ett exempel är att ledningsbefäl (yttre befäl) istället utgår från Hässleholm. På så 
sätt sänks kostnaden för beredskapstjänstgöring och fordon men kommunen saknar 
ledningsbefäl i 30-40 min vid larm. Deltidsstyrkorna får då klara sig själva utan 
ledningsbefäl oavsett storlek på larm. Det är inte att föredra med framtidens 
förändrade riskbild med större och komplexare insatser.

Slutsatsen i utredningen som genomfördes under 2019 blev att fortsatt drift i egen 
regi är fel väg att gå för räddningstjänsten i Osby kommun. Utredarna framhöll 
även att man inte kan förvänta sig snabba kostnadsminskningar vid ett samgående. 
Det handlar framförallt om att skapa en plattform för att kostnadseffektivt möta nya 
utmaningar och säkerställa räddningstjänstens förmåga och kapacitet över tid. För 
att se resultat av ett samgående krävs det tålamod och långsiktigt perspektiv.

Kostnadsökningar som per automatik kommer att ske för alla räddningstjänster i 
Sverige och Osby i synnerhet, för att kunna möta framtidens utmaningar är 
exempelvis kravet på kompetensutveckling för specialistkunskaper för instruktörer, 
insatspersonal och myndighetspersonal. Specialistbaserad räddningsutrustning (ex. 
drönare, släckcontainer för batteribränder, mätare och saneringsutrustning för 
fluorväte samt andra alternativa drivmedel, släckutrustning för fasadbränder och 
solpaneler i bostäder, med mera) kommer att behövas i verksamheten. Ett avancerat 
övningsfält kommer att behöva byggas vid den nya stationen för att möjliggöra det 
ökade kravet på kvalitetssäkrande övningar. För att hantera luckor i 
personalplaneringen i framtiden, som baseras på problemet att rekrytera RIB, så kan 
det också krävas kombitjänster på RIB (vilket innebär fler heltidstjänster i 
kommunen). 
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Kompetensförsörjningen kommer generellt att bli svårare för räddningstjänsten 
såväl på heltid som deltid för små organisationer som inte framstår attraktiva. Det 
gör att upprepade kostsamma rekryteringar kommer att behöva utföras samt att 
löneläget kan tvingas gå upp för att möta efterfrågan och tillgången på kritiska 
tjänster.

Vid inköp av fordon med den specialistförmåga som till och med basförmågan 
kommer att kräva i framtiden så blir upphandlingar mer kostsamma vid enstaka 
fordon.

En ökad budget över indexhöjning är att förvänta med drift i egen regi.

Genom civilrättsligt avtal, med en eller flera kommuner

Genom samarbete med en eller flera räddningstjänster kan kostnader delas på ett 
naturligt sätt samtidigt som stordriftsfördelar kan uppstå vid inköp och 
gemensamma upphandlingar.

Vissa personella resurser kan vid pensionsavgångar eller naturliga avslut 
effektiviseras och chefsbefattningar kan delas mellan kommunerna. Dock inte i 
syfte att minska personalstyrkan utan till förmån för att tillföra resurser där ny 
specialistkunskap behövs i verksamheten. Det innebär att behovet av ökning av 
personal (för att möta kravet på specialistkompetens) inte kommer att behöva 
innebära nyrekrytering i framtiden, befintliga tjänster kan användas. 

Specialistutrustning som behövs i verksamheten kan köpas in gemensamt med 
annan kommun och placeras strategiskt så att båda kommunerna kan använda 
resurserna vid insats. Exempel på det är drönare eller fordon anpassade för endast 
ett ändamål (ex. skogsbrand).

Även en begränsad del av basresurserna skulle kunna användas gemensamt av 
organisationerna i framtiden. Då krävs dock centrat beslut om en minskad 
ambitionsnivå i kommunens handlingsprogram. Det kan inte rekommenderas 
framför andra lösningar.

Erbjudande om tjänstgöring inom ett större område samt med flera olika 
möjligheter till utveckling innebär att organisationen blir en mer attraktiv 
arbetsgivare. Det medför att personal stannar och nyrekryteringar kan undvikas 
samtidigt som lönenivåer kan hållas nere.

Kombitjänster i en kommun kan med ett samarbete användas vid kriser i 
bemanningen även i andra kommuner (vid enstaka tillfällen). 

Vid gemensam övningsverksamhet med Hässleholm så kan övningsfältet i 
Hässleholm användas i större utsträckning. Istället för en nybyggnation av ett 
avancerat övningsfält utanför den nya stationen så kan nivån sänkas markant.

En budget i linje med indexhöjning eller något under kan förväntas med gemensam 
drift via civilrättsligt avtal.
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Diagrammet nedan visar två olika scenarion där det ena (normal indexutveckling 2% plus 
ytterligare 1 %) visar sannolik kostnadsutveckling vid fortsatt egen regi och det andra 
(normal indexutveckling minus 1 %) visar förväntad kostnadsutveckling med gemensam 
drift via civilrättsligt avtal.

----

Komplettering, kostnadsjämförelse med liknande kommuner
Diagrammet nedan visar två olika scenarion där det ena (normal indexutveckling minus 1 
%) visar förväntad kostnadsutveckling med gemensam drift via civilrättsligt avtal. Det 
andra visar kostnadsutveckling (normal indexutveckling 2%) för kommuner som liknar Osby 
på övergripande nivå enligt KOLADA-statistik. Någon likhetsjämförelse för enbart 
räddningstjänst finns inte i KOLADA. 
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Kommunstyrelseförvaltningen 
Gunnar Elvingsson 
0479528161 
gunnar.elvingsson@osby.se 

Besöksadress Västra Storgatan 35
Postadress 
Kommunstyrelseförvaltningen
283 80 Osby

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

Hemsida www.osby.se
Organisationsnr 212000-0902

Bankgiro 281-6809

Delårsrapport  31 augusti 2020
Dnr KS/2020:345 007  

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen 

1. Delårsrapport per 31 augusti 2020 godkänns.

2. Delårsrapporten rapporteras till kommunfullmäktige.

Barnkonsekvensanalys

Ärendet berör inte barn.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelseförvaltningen, ekonomienheten, har sammanställt delårsrapport per 31 
augusti 2020.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, kommunstyrelseförvaltningen, 2020-09-08

Delårsrapport, Osby kommun, 2020-08-31 kompletteras

Delårsrapport augusti 2020, nämnderna kompletteras

Verksamhetsberättelse, bolagen, augusti 2020 kompletteras

 

Petra Gummeson Gunnar Elvingsson 
Kommundirektör Ekonomichef 

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

Kommunstyrelseförvaltningen, ekonomienheten

Kommunens nämnder

De kommunala bolagen



Delårsrapport augusti 2020



Delårsresultat

2020-09-29 Sida 2

2020 2019

Belopp i mnkr 31-aug 31-aug

Resultat 59,5 63,5

Resultat exkl jämförelsestörande poster 59,5 59,0

Jämförelsestörande post: Ej realiserad vinst i 

kapitalförvaltning 2019. 4,5



Årsprognos efter augusti

Budget 2020 + 0,7 mnkr (Årsbudget 2,0 mnkr)

Prognos augusti +  15,8 mnkr (maj -2,7 mnkr)

Balanskravsresultat +  15,7 mnkr
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Avvikelse från budget, 

helårsprognos
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Andel av

Belopp i mnkr Mars April Maj Aug Budget

Kommunstyrelse

 Kommunstyrelseförvaltning -1,7 -1,7 -1,2 0,1 0%

Barn- och utbildningsnämnd -5,6 -4,6 -3,8 0,0 0%

Hälsa och välfärdsnämnd -8,5 -7,8 -8,5 -9,7 -4%

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

Miljö- och byggnämnden 0,0 0,0 -0,1 0,0 0%

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

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

Valnämnd 0,0 0,0 0,0 0,0 0%

Överförmyndare 0,1 0,1 0,1 0,0 0%

Summa nämnder -15,7 -14,0 -13,5 -9,6 -1%

Finansförvaltning 14,2 6,3 10,1 24,7

Totalt, budgetavvikelse -1,5 -7,7 -3,4 15,1

Årets resultat, budget 0,7 0,7 0,7 0,7

Årets resultat, prognos -0,8 -7,0 -2,7 15,8



Avvikelse från budget, 

helårsprognos
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Finansförvaltning, mnkr Mars April Maj Aug

SKR:s bedömning, försämrat skatteunderlag -6,0 -21,0 -21,0 -4,8

Regeringens avisering 20 januari, 339 kr/inv 4,5 4,5 4,5 4,5

Riksdagens beslut 19 februari, 169 kr/inv. 2,2 2,2 2,2 2,2

Regeringens avisering 2 april, 1017 kr/inv. 13,5 13,4 13,4 13,4

Regeringens avisering 18 maj, 291 kr/inv. 3,8 3,8

SKR:s bedömning om uppskjuten företagsbeskattning 0,0 6,7 6,7 2,3

Lägre räntekostnader 0 0,5 0,5 1,3

Ersättning sjuklönekostnader 2,0

Summa finansförvaltning 14,2 6,3 10,1 24,7



Kommunstyrelseförvaltningen

Kommunstyrelseförvaltningen redovisar en  

avvikelse på + 0,1 (-1,2) mnkr varav

• Räddningstjänsten -1,1 (-0,7)

• Övriga enheter +1,2 (-0,5)
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Barn- och 

utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden redovisar en 

avvikelse på +- 0 (-3,8) mnkr
• Förvaltningsövergripande inkl anpassningsuppdrag -5,5 (-6,4) 

• Förskolan + 3,6 ( +2,0) 

• Grundskolan +1,8 (+1,9)

• Gymnasieskola och vux +1,5 (+1,2)

• Kultur och fritid  0,0 (-0,5) 

• Barn- och familjeenheten -1,4 (-1,9)
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Hälsa- och välfärdsnämnden

Hälsa- och välfärdsnämnden redovisar en 

avvikelse på  -9,7 (-8,5) mnkr 

• Nämnd/ledning inkl ej fördelad besparingspost –0,4 (-0,8) 

• Äldreomsorg/hemtjänst -1,7 (-3,3)

• LSS-verksamheten -1,5 (+0,4)

• Individ och familj/ekonomiskt bistånd -6,8 (-5,5 )

• Integrationsverksamhet -0,1 (0,0)

• Arbetsmarknadsenhet +0,8 (+0,7) 
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Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden redovisar, i likhet med 
f g uppföljning ingen avvikelse mot budget.

Planering och administration +0,3

Tekniska enheten - 0,3

Kost - 0,1

Lokalvård +0,1

Gemensam service 0,0

Totalt 0,0
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Miljö och byggnämnd

Nämndens verksamhet exkl

bostadsanpassningsbidrag - 0,1

Bostadsanpassningsbidrag + 0,1

Totalt 0,0
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Volymtal 2020
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Jan-aug

Barn och utbildning Snitt 2019 Snitt 2020

Inskrivna barn, förskola och ped. omsorg 597 596

Elever i förskoleklass 158 157

Elever i grundskolan 1 371 1393

Elever på fritidshem 480 434

Elever i gymnasiet 441 430

Barn i fristående verksamhet och i annan kommun 64 67

Grundskoleelever i fristående verksamhet och i 

annan kommun 110 91

Gymnasieelever i fristående verksamhet och i 

annan kommun 244 211

Äldreomsorg och personer med 

funktionsvariation

Antal i särskilt boende 144 146

Hemtjänst, utfört antal timmar 6 829 7088

Personlig assistans, utfört antal timmar 878 1111

LSS-boende 27 29

Individ och familjeomsorg

Ekonomisk bistånd, utbetalt per månad, tkr 1 449 1462



Investeringar
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Belopp i mnkr Budget 2020

Redovisat 

t o m aug Prognos

Av-

vikelse

Skattefinansierade investeringar 225 80 201 24

VA-investeringar 38 9 19 19

Totalt 263 89 220 43

Redovisat som andel av budget 34%
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Likviditet Låneskuld



Låneskuld

Aug Årsskifte 19/20

Snittränta 0,68% 0,75%

Snitt, räntebindningstid 2,8 år 2,2 år

Snitt kapitalbindningstid 3,7 år 3,4 år
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Kapitalförvaltning
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Tillgångsslag Min Normal Max Värde, mnkr Andel

Svenska räntor 20% 40% 60% 21,4 39%

Svenska aktier 0% 30% 60% 17,8 32%

Utländska aktier 0% 30% 40% 16,0 29%

Räntor totalt 20% 40% 60% 21,4 39%

Aktier totalt 40% 60% 80% 33,8 61%

Totalt 55,2

Värdeförändring sedan fg maj 3,2

Värdeförändring sedan årsskifte -0,3

Förslag: Inget uttag från kapitalförvaltningen 2020 p g a god

likviditetssituation.

Föreskrifter 31 aug 2020



De kommunala bolagen
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Belopp i mnkr Budget 2020 Utfall aug Prognos

Bolag (Resultat efter finansnetto)

Osbybostäder AB 6,7 9,9 8,0

Industrihus i Osby AB 1 tkr - 29 tkr - 23 tkr

Fjärrvärme i Osby AB 1,7 -2,1 0,6

ÖGRAB -1,3 2,7 -1,3

SBVT AB 0 0,4 0

IT-kommuner i Skåne AB -2,3



• Attraktiv och hållbar boendekommun

• Utveckling och tillväxt 

• Trygghet hela livet
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Målområden



Måluppföljning

I delårsrapporten görs enbart en översiktligt analys 

huruvida målen är uppfyllda, eller kommer att uppfyllas, 

eftersom ett antal av indikatorerna enbart följs upp på 

årsbasis.
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Måluppföljning, forts

Attraktiv och hållbar boendekommun O
• Iordningsställande av tomter för bostäder och industri

• Inställda aktiviteter inom kultur och fritid p g a Corona

• Övergång till fossilfria fordon, fler laddstolpar behövs

Utveckling och tillväxt O
• Ökad aktivitet och närvaro på sociala medier

• Näringslivsklimatet (Resultat efter delårsrapportens färdigställande)

• Höjda meritvärden i åk 9

• Antal e-tjänster och digitala lösningar inom hälsa och välfärd.

Trygghet hela livet O
• Vårdnadshavare på förskolan är nöjda med det stöd som barnen får.

• Andel 80+ som bor kvar hemma utan beviljade insatser har minska något( från 69% till 
66%)

• Brukarundersökning hemtjänst (Resultat efter delårsrapportens färdigställande)

• Flertalet mål och indikatorer följs upp på årsbasis
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Finansiella mål

• Årets resultat ska uppgå till minst 0,2% av skatter och bidrag. Detta 
innebär ett överskott med cirka 2 mnkr. Årsprognos 15,8 mnkr. 
Målet uppfylls.

• Finansiella kostnader får inte bli högre än 3% av verksamhetens 
nettokostnader. Årsprognos 0,5%. Målet uppfylls.

• Soliditeten inklusive alla pensionsförpliktelser, det vill säga 
kommunens finansiella styrka, ska inte understiga 25% under 
planperioden. Årsprognos 32%. Målet uppfylls.

• All kommunal bolagsverksamhet ska regelmässigt ge ett positivt 
resultat. Två bolag visar negativt resultat. Målet uppfylls delvis.
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God ekonomisk hushållning

Utifrån en samlad bedömning av finansiella mål 

samt kommunfullmäktiges målområden görs 

bedömningen att Osby kommun delvis uppnår 

lagens krav på god ekonomisk hushållning.

2020-09-29 Sida 21
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OMVÄRLDSANALYS 

Periodens viktigaste händelser 

I början av året stormade coronaviruset, Covid-19, in och vände upp och ned på inte bara kommunens 
arbete utan hela världen. Det kommunala arbetet både i politik och förvaltning har fått bedrivas på ett 
annorlunda sätt. Hälsa och välfärdsförvaltningens verksamhet har stått i frontlinjen och verksamheten 
har skötts på ett föredömligt sätt. Osby kommun har hittills varit ytterst marginellt drabbat av smitta. 

Osby kommun är sedan 1 januari delägare i IT-kommuner i Skåne AB, UNIKOM. Under våren och 
sommaren har större delen av IT-miljön och datorerna överförts till UNIKOMs nät. 

Fr om 1 maj har Osby och Östra Göinge kommun en gemensam löneenhet. Syftet med den 
gemensamma enheten är minskad sårbarhet, ökad gemensam kompetens samt effektivisering. 

Inom ramen för den administrativa utredningen som gjordes under 2019 har förändringar under året 
skett i olika processer såsom fakturahanteringsprocess och löneprocess. En central bemanningsenhet 
införs också med start 1 september. 

De nya större förskolorna är nu i stort sett klara. Förskolan i Lönsboda är tagen i bruk och nya 
förskolan i Osby blir klar under hösten 2020. Ombyggnation av fastigheten Ekelund från kontor till 
korttidsboende för LSS pågår och blir klar i under september. 

Under året har en process pågått för att få till stånd ett samarbete inom räddningstjänsten med 
Hässleholms kommun. Planen är att beslut om samverkansavtal tas i oktober. 

Kommunen står inför ett omfattande investeringsprogram. Informationsinsatser har därför genomförts 
där kommunens byggplaner har presenterats vid dialoger med det lokala näringslivet. 

Under hösten öppnar kommunens nya arbetsgivar-/arbetstagarcenter KOMPETENSA. Centret är en 
del i att förverkliga kommunens strategi för integration, arbete och kompetensförsörjning. 

Vid årsskiftet 2017/18 centraliserades kommunens ekonomifunktion. En utvärdering har under 
våren/sommaren genomförts utifrån de förslag och åtgärder som låg till grund för centraliseringen. 

  

Ekonomiska förutsättning och skatteunderlagets utveckling 

Coronakrisen som slog till under våren innebar en global konjunkturkollaps med exceptionella ras för 
produktion, inkomster och sysselsättning i de flesta regioner/länder världen över. SKR (Sveriges 
kommuner och regioner) spådde i april ett fall i BNP och sysselsättning och därmed en mycket svag 
utveckling av skatteunderlaget för 2020. 

I sin senaste prognos från augusti över budgetförutsättningarna för åren 2020-2023 har dock 
skatteunderlaget reviderats upp till följd av statens insatser för att mildra krisens effekter. 
Permitteringsstöd, arbetsmarknadsersättning och sjukförsäkring samt det faktum att färre företag har 
valt möjligheten att skjuta fram sin beskattning har hjälpt utvecklingen av skatteunderlaget. SKR 
räknar nu med en ökning på 2,4% mot tidigare 0,9%. Detta tillsammans med flera beslut om extra 
statsbidrag under våren gör att prognosen för kommunernas resultat 2020 plötsligt ser mycket bra ut. 

Lågkonjunkturen spås dock slå igenom 2021 med en låg ökning av skatteunderlagstillväxten, lika låg 
som under finanskrisens värsta år 2009. 

Osäkerheten i olika prognoser är dock i år större än normalt. 

Svagare arbetsmarknadskonjunktur  

Arbetsmarknaden drabbas i år av kraftig minskning i sysselsättningen. Detta följs endast av en liten 
ökning 2021 men åren därefter 2022-23 av en starkare sysselsättningstillväxt. 

Ökade behov i den kommunala verksamheten 

Corona-pandemins negativa påverkan på ekonomi kommer samtidigt som vi ser ökade behov i ökar i 
den kommunala verksamheten med fler unga i skolåldern, fler invånare som blir över 80 år samt ett 
osäkert läge när det gäller arbetsmarknadsåtgärder, ekonomiskt bistånd och integration. 

Befolkningsutveckling 

Efter föregående års minskning så har Kommunens befolkning enligt officiell statistik ökat marginellt 
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sedan årsskiftet från 13 208 personer till 13 227 personer 30 juni 2020, alltså en ökning med 19 
personer. Enligt erfarenhet från tidigare år faller invånarantalet i regel något under andra halvåret 

 
  

EKONOMISK ANALYS 

Delårsrapporten omfattar periodbokslut för tiden januari till augusti, samt en helårsprognos. 
Årsbudgeten för 2020 har reviderats med tilläggsbudget och ombudgetering i mars månad. 

Delårsresultat 

Delårsbokslutet för perioden visar ett resultat på 59,5 mnkr (2018: 63,5 mnkr). 

Att delårsresultat regelmässigt är högre än i bokslutet beror på att 
semesterlöneskulden/ferielöneskulden är låg efter sommaren och påverkar delårsresultatet positivt 
med 14,9 mnkr. En annan orsak till ett högt delårsresultat är en lägre aktivitet i vissa verksamheter 
under sommaren som ex. grundskola och gymnasium som i sin tur betyder lägre kostnader för inköp 
av varor och tjänster. 

Bidrag på grund av Corona-pandemin, Covid -19 

Kommunen har per den 31 augusti gjort en första ansökan på 3,3 mnkr till Socialstyrelsen om bidrag 
beroende på merkostnader inom sjukvård och omsorg på grund av Corona-pandemin. Slutlig ansökan 
ska göras senast 30 november. 

Årsprognos 

2020 års budgeterade helårsresultat är, efter tilläggsbudget 0,7 mnkr. Prognosen pekar mot ett 
resultat på 15,8 mnkr för hela året. Prognosen för årets resultat innebär en resultatandel på 1,9 % av 
skatter och generella statsbidrag. Resultatet tangerar då nästan kommunens långsiktiga målsättning 
på 2% överskott. 

Nämnder/förvaltningar prognostiserar sammantaget ett underskott på - 9,6 mnkr, där enbart hälsa och 
välfärdsnämnden visar underskott, -9,7 mnkr. Övriga nämnder visar inga eller mycket små avvikelser 
mot budget. 

Finansförvaltningen prognostiserar en stor positiv avvikelse på 24,7 mnkr. Prognosen innehåller extra 
statsbidrag på 28 mnkr som getts ut för att mildra Corona-krisens effekter på skatteintäkterna. I 
finansförvaltningens överskott finns också 2 mnkr för statlig ersättning för sjuklönekostnader. 
Investeringstakten når i år inte upp till den omfattande budgeten. Detta innebär lägre upplåning och 
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därmed fortsatt låga räntekostnader som ger en positiv budgetavvikelse på 1,3 mnkr. 

Investeringssaldot är efter augusti 89 mnkr jämfört med helårsbudgeten som är 263 mnkr. 34 % av 
budgeten har därmed utförts. Verksamheterna räknar med att genomföra investeringar på 220 mnkr 
innan året är slut. Kommunen har ökat sin låneskuld med 50 mnkr under året och uppgår därmed till 
395 mnkr. Ytterligare belopp kan lånas upp under året beroende på investeringstakten. 

De kommunala bolagen 

Nedan följer information om de kommunala bolag som ingår i Osbys kommunkoncern. 

  

Kommunkoncernens bolag 

Osbybostäder AB (ägarandel 100 %) 

Osbybostäder AB redovisar ett resultat på 9,9 mnkr per delårsbokslutet. Bolaget prognostiserar ett 
helårsresultat på 8,0 mnkr vilket är 1,3 mnkr bättre än budget. 

Osbybostäder AB har sålt fastigheten Korgmakaren 10 med adress Parkgatan 1 till Osby kommun. 
Osbybostäder har flyttat till nya kontorslokaler på Östra Järnvägsgatan 5. Det nya kontoret öppnade 
den 4 maj. På grund av Coronaviruset har kontoret varit stängt för oplanerade besök till och med den 
31 augusti. 

Osbybostäders ordförande avgick under mars månad. En ny ordförande valdes vid ordinarie 
årsstämma den 29 maj 2020. 

Under juni annonserades upphandlingen för byggnation av 28 trygghetslägenheter på Solgården 
(Gjutaren 20). Anbudsöppning sker i början på september. 

Under juli undertecknades köpekontraktet på fastigheterna Svarvaren 6/7, de sk. Brioförråden. 

En webbplattform för att marknadsföra pågående och planerade nyproduktioner kommer introduceras 
under året. 

En tekniksprångspraktikant var anställd under våren och ytterligare en har anställts under hösten. 

Fjärrvärme i Osby AB (ägarandel 100 %) 

Fjärrrvärme i Osby AB redovisar ett resultat på -2,1 mnkr per delårsbokslutet. Bolaget prognostiserar 
ett helårsresultat på 0,6 mnkr vilket är 1,1 mnkr sämre än budget. 

Panna 4 är övertagen av Fjärrvärme i Osby AB. Åtgärder för att ta pannan i drift under året är 
påbörjade. Planen är att starta pannan under säsongen. 

Industrihus i Osby AB (ägarandel 100 %) 

Industrihus i Osby AB redovisar ett resultat på -29,0 tkr per delårsbokslutet. Helårsprognosen är ett 
resultat på -22,5 tkr vilket är 23,4 tkr sämre än budget. 

Första halvåret 2020 har präglats av covid 19 pandemin. 

En av bolagets hyresgäster, Stiftelsen Lekoseum har sökt och fått hyresreduktion i enlighet med 



Osby kommun, Delårsrapport 2020-08-31 6(30) 

statliga regler. 

I övrigt finns inga väsentliga händelser att rapportera. 

Östra Göinge Renhållnings AB (ägarandel 50 %) 

Östra Göinge Renhållnings AB redovisar ett positivt resultat med 2,7 mnkr per 31 augusti. Prognosen 
för årsresultatet är prognostiserat till 0 kr i jämförelse med budgeterat resultat på -1,3 mnkr. 

Insamling av avfall, drift av återvinningscentraler, tömning enskilda avloppsanläggningar mm har 
genomförts enligt gällande renhållningsordning Information till allmänhet och till skolor har i viss mån 
påverkats av restriktioner pga pandemin. Antal besök på återvinningscentraler och tömningar av 
slutna avloppstankar har ökat markant vilket kopplas till förändrat beteende pga pandemin. 

Osby Nova AB (ägarandel 100 %, vilande bolag) 

Bolaget har inte bedrivit någon verksamhet under året. 

Skåne Blekinge Vattentjänst AB (ägarandel 25 %) 

Bolagets delårsresultat är - 0,3 mnkr. Årsprognosen följer budgeten och innebär ett nollresultat. 
Självkostnadsprincipen tillämpas, huvudmännen debiteras faktiska nedlagda kostnader i respektive 
kommun. 

Med anledning av Covid-19 har åtgärder vidtagits för att upprätthålla den samhällsviktiga 
verksamheten vid ett eventuellt bortfall av personal. Exempelvis internutbildning, minskning av fysiska 
möten, personal har utgått från sina anläggningar för att undvika större grupperingar och regelbundna 
avstämningar via teams med driftledare. 

En allvarlig arbetsplatsolycka (ras) inträffade i samband med ledningsarbete i Näsum. 

Under perioden 17 juni till 2 september rådde bevattningsförbud i Osby kommun då 
vattenproduktionen varit ansträngd. 

Införandet av ett gemensamt drift- och övervakningssystem för VA-anläggningar har påbörjats. 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 är part i två pågående tvister, dels VA-utbyggnaden av Kollandsvik, dels ramavtal för 
högtrycksspolning och slamsugning. 

IT kommuner i Skåne AB (Unikom) (ägarandel 25 %) 

Bolagets delårsresultat är - 2,3 mnkr. Ingen årsprognos är i dagsläget framtagen. 

Vid årsskiftet skedde ett verksamhetsövertag där Osby kommuns befintliga IT-miljö överfördes till 
Unikom, tillsammans med fyra tillsvidareanställda. Detta verksamhetsövertag innefattade även Osby 
kommuns telefonväxel. Denna har sedan migrerats in i Unikoms miljö och sedan 2020-04-24 driftar 
Unikom en gemensam telefoniplattform för samtliga ägarkommuner. 

Under året migreras även övriga delar av Osby kommuns IT-miljö till Unikom. Detta innefattar såväl 
datorer som skrivare, servrar, verksamhetssystem och nätverksutrustning. Migreringsprojektet 
beräknas pågå till och med november 2020. 

Från och med 2020-01-01 övertog Unikom ägandet av samtliga inköpta skrivare i ägarkommunerna 
(de leasade skrivarna ingår inte). 

2020-02-01 ägde ännu en verksamhetsövergång rum. Avdelningen för Digital utveckling i Östra 
Göinge kommun gick över till Unikom, inklusive två tillsvidareanställda. 

Bolaget har hittills haft en måttlig påverkan av pandemin. Periodvis har leveranser av datorer och 
annan hårdvara varit försenade. Visst arbete ute i verksamheterna har pausats. De som haft möjlighet 
att arbeta hemifrån har gjort det. Sjukfrånvaron har legat på samma nivå som tidigare år. 
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Sammanställning koncernbolagen 

Tkr Budget Utfall Prognos 

Osbybostäder AB 6 730 9 938 8 033 

Fjärrvärme i Osby AB 1 719 -2 141 649 

Industrihus i Osby AB 1 -29 -23 

Östra Göinge Renhållnings AB -1 310 2 727 -1 310 

OsbyNova AB (vilande) 0 0 0 

Skåne Blekinge Vattentjänst AB 0 351 0 

IT Kommuner i Skåne AB  -2 262  

BALANSKRAVSAVSTÄMNING 

    

 Prognos 2020 2019 

Årets res. enl. resultaträkning 15 800 26 936 

Reducering av samtliga realisationsvinster -136 -2 562 

Justering för realisationsvinster enl undantagsmöjlighet 0 0 

Justering för realisationsförluster enl undantagsmöjlighet 0 0 

Orealiserade vinster och förluster i värdepapper 0 -7 091 

Justering för återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper 0 -1 099 

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 15 664 16 184 

Reservering av medel till resultatutjämningsreserv 0 -8 100 

Användning av medel från resultatutjämningsreserv 0 0 

Balanskravsresultat 15 664 8 084 

GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 

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. 

Utifrån en samlad uppföljning av de finansiella målen samt kommunfullmäktiges målområden för 
helåret 2020 görs bedömningen att Osby kommun delvis uppnår lagens krav på god ekonomisk 
hushållning. 
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FINANSIELLA MÅL 

Årets resultat ska under 2020 uppgå till minst 0,2% av skatter och bidrag. För 2021 ska 

resultatandelen vara 0,5%. För 2022 ska resultatandelen vara 1,0%. På längre sikt är 

målsättningen att återgå till 2%. 

Analys av resultatet 

Prognosen för 2020 års resultat är 15,8 mnkr. Budgeterat resultat enligt årsbudgeten var 2,0 mnkr 
vilket sänktes till 0,7 mnkr efter tilläggsbudgetering i mars. Bedömningen är att målet uppfylls. 

Slutsatser 

Indikatorer Utfall Mål 

 Årets resultat 
15,8 Minst2 

Finansiella kostnader får ej bli högre än 3 % av verksamhetens nettokostnader 

Analys av resultatet 

De finansiella kostnaderna beräknas till 3,8 mnkr för helåret 2020. Detta blir ca 0,5 % av 
verksamhetens nettokostnader. Bedömningen är att målet uppfylls. 

Slutsatser 

Indikatorer Utfall Mål 

 Finansiella kostnader i förhållande till verksamhetens nettokostnader 
0,5 % Max 3 % 

Soliditeten inklusive alla pensionsförpliktelser, det vill säga kommunens finansiella 

styrka, ska inte understiga 25 % under planperioden. 

Analys av resultatet 

Soliditeten beräknas till 32% vid årets slut vilket betyder att målet uppfylls. Per den 31 augusti var 
soliditeten 43%. 

Slutsatser 

Indikatorer Utfall Mål 

 Soliditet 
32% Minst 25% 

All kommunal bolagsverksamhet ska regelmässigt ge ett positivt resultat. 

Analys av resultatet 

Två bolag visar negativt resultat i sina helårsprognoser, (ÖGRAB - 1,3 mnkr samt Industrihus - 23 tkr. 
Sedan årsskiftet är Osby kommun delägare i IT-kommuner i Skåne AB, UNIKOM. Bolaget visar ett 
resultat på -2,2 mnkr efter augusti, helårsprognos saknas. Övriga bolag visar plusresultat eller 0-
resultat. Målet uppnås delvis. 

Slutsatser 

Indikatorer Utfall Mål 

 Resultat koncernbolag 
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DELÅRSBOKSLUT JANUARI-AUGUSTI 

Osby kommuns delårsbokslut omfattar perioden januari-augusti. Nedan kommenteras resultat- och 
balansräkning för delårsperioden. Nämnderna har som ett genomsnitt förbrukat 65% (2019: 64%) av 
den budgeterade nivån under perioden. 

Resultaträkning 

Resultatet avseende perioden januari till augusti är 59,5 mnkr (63,5 mnkr 2019). I 
delårsbokslutsresultatet ingår ej realiserad förlust i kapitalförvaltning av pensionsmedel med -0,3 mnkr. 

Varje nämnd har periodiserat kostnader och intäkter för att redovisa ett rättvisande resultat per 
augusti. 2020 års lokala lönerörelse är inte klar. Bl a återstår löneförhandlingar för LO-förbundens 
område. 

Personalomkostnadspålägg inkl arbetsgivaravgifter är 40,15 % för 2020 (39,15 % för 2019). 

Förändringen av semesterlöneskulden har beräknats utifrån schablon med erfarenhet från föregående 
år. Semesterlöneskuld per augusti finns inte att tillgå förrän vid månadsskiftet september/oktober. 

Verksamhetens nettokostnader uppgår till 494 mnkr (477mnkr 2019), vilket utgör 60,7% (2019: 61,4 
%) av årsbudgeten. 

Skatteintäkter samt generella bidrag och utjämning är i delårsbokslutet 554 mnkr. (2019: 533 mnkr). 
Den för perioden redovisade intäkten har beräknats utifrån SKR:s augustiprognos över det förväntade 
utfallet för 2020. I prognoserna finns inräknat slutavräkning avseende skatter för 2019 (-215 
kr/invånare) och 2020 (-368 kr/invånare). Till följd av Corona-krisen har skatteprognoserna varierat 
kraftigt under året. 

Finansnettot visar för perioden ett negativt värde på -0,4 mnkr (2019 + 6,7 mnkr). I beloppet för 2020 
ingår orealiserad förlust i kapitalförvaltningen med -0,3 mnkr. I 2019 års siffra ingår orealiserad vinst 
från kapitalförvaltningen med 4,5 mnkr. 

Balansräkning  

Likviditeten uppgår i augusti till 81 mnkr (2019: 59 mnkr). Likviditeten har stärkts av statens 
utbetalning av extra generella Corona-bidrag. 

Kommunens låneskuld uppgick den 31 augusti till 395 mnkr, Nya lån har tagits upp med 50 mnkr 
under året för att finansiera genomförda investeringar. Snitträntan var den sista augusti 0,68%, 
genomsnittlig räntebindningstid (hur läge räntan är bunden) var 2,85 år och genomsnittlig 
kapitalbindning (lånens löptid) var 3,73 år. 
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Kommunens soliditet (andel eget kapital i förhållande till totalt kapital) uppgår i delårsbokslutet till 
59% (2019-08-31 57%). Räknas ansvarsförbindelsen avseende pensionsförpliktelser in är soliditeten 
43% (41%). Prognosen är att soliditeten inkl ansvarsförbindelsen sjunker till 32% vid årsskiftet till följd 
av att investeringar i så fall till stor del får finansieras med upplåning. 
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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 har sjunkit till 168 mnkr per den 31 augusti 2020 
(2019-08-31 172 mnkr). Kommunens beräkningar avseende pensionskostnader och pensionsskuld 
utgår från pensionsbolagets KPA:s beräkningar från augusti 2020. 

Det bokförda värdet för kommunens kapitalförvaltning som ska matcha pensionsskulden, är den 31 
augusti 55 mnkr (2019-08-31 53 mnkr). Från och med 2019 gäller nya redovisningsregler som säger 
att även orealiserade vinster och förluster ska redovisas. Det bokförda värdet är därmed detsamma 
som marknadsvärdet. Värdet på kapitalförvaltningen sjönk kraftigt under våren då Corona-krisen bröt 
ut men har sedan dess hämtat hem i stort sett hela nedgången. Kapitalförvaltningen täcker den 31 
augusti i år 31% (2019-08-31 31%) av pensionsskulden. Kapitalförvaltningen redovisas som 
omsättningstillgång i enlighet med RKR:s (Rådet för kommunal redovisning) riktlinjer. 

Fondföretaget Agenta förvaltar pensionskapitalet. Per 31 augusti är 61% placerat i aktiefonder (32% 
svenska och 29% utländska), 39% i räntefonder. Något uttag från kapitalförvaltningen är inte planerat 
under 2020. 

Semesterskuld inklusive övertidsskuld uppgår i delårsbokslutet till 17 mnkr. Delårsresultatet påverkas 
därmed positivt med 7 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 per augusti till 2 mnkr. Förändringen av 
ferielöneskulden påverkar delårsresultatet positivt med 8 mnkr. 
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KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL 

Uppföljning av de av kommunfullmäktige beslutade verksamhetsmålen utifrån god ekonomisk 
hushållning. 

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. 

Under 2019 antog kommunfullmäktige nya målområden för kommunen: 

• Attraktiv och hållbar boendekommun  

• Utveckling och tillväxt 

• Trygghet hela livet. 

För respektive kommunfullmäktigemål 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. 

Analys av måluppfyllelsen 

Nämnderna har i årsredovisningen följt upp sina nämndmål som antagits utifrån de 
kommunövergripande målområdena. 

Nedan görs en sammanfattning för varje målområde utifrån de nämndmål och indikatorer som 
nämnderna redovisar. Mer detaljerade uppgifter om nämndmål och indikatorer finns i respektive 
nämnds delårsrapport. 

I delårsrapporten görs enbart en översiktlig analys huruvida målen är uppfyllda, eller kommer att 
uppfyllas, eftersom ett antal av indikatorerna enbart följs upp på årsbasis. 

Attraktiv och hållbar boendekommun 

# Delvis uppfyllt 

"Vi arbetar medvetet för att skapa attraktiva boendemiljöer och ökat bostadsbyggande" 

"Osby kommun bedriver ett hållbarhetsarbete med kommande generationer i åtanke" 

Nämndmål 

# Tänker alltid lite längre - väl genomtänkta beslut och hållbar samhällsplanering 
(Samhällsbyggnadsnämnden) 

# Finns överallt - verksamheten i alla kommunens delar i förhållande till demografin 
(Samhällsbyggnadsnämnden) 

# Vi ska erbjuda utbildning och mötesplatser som leder till en ökad medvetenhet om livsstilens 
betydelse för hälsan, miljön och samhället (Barn- och utbildningsnämnden) 

# Alla verksamheter ska systematiskt arbeta för minskad miljöpåverkan och ökad hållbarhet (Hälsa- 
och välfärdsnämnden) 

# Nämnden ska genom sin verksamhet främja en utveckling som är till gagn för nuvarande och 
kommande generationers hälsa och miljö (Miljö- och byggnämnden) 

# Konsumenterna ska ha trygga (säkra) livsmedel, förtroende för kontrollverksamheten och uppleva 
den som meningsfull (Miljö- och byggnämnden) 

Analys av resultatet 

Inom samhällsbyggnadsnämnden pågår arbete med att iordningsställa fler tomter för bostäder, industri 
och verksamhet i alla kommunens orter. En del åtgärder återstår för att komma upp till önskad volym. 

Ett antal aktiviteter inom kultur och fritid har fått ställas in under våren p g a pandemin. Besökstalen till 
anläggningar, mötesplatser och arrangemang har följaktligen varit lägre. 
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Hälsa- och välfärdsnämndens har, liksom kommunen som helhet, som mål att övergå till fossilfria 
fordon. Här är målet ännu inte uppfyllt då det i dagsläget inte finns tillräckligt med laddstolpar. 

Miljö- och byggnämnden har inte fullt ut nått sina tillsynsmål främst beroende på sjukskrivning och 
vakanser. Detta gäller även området livsmedelstillsyn. 

Slutsats 

Bedömningen är att målet kommer delvis att uppnås. 

Utveckling och tillväxt 

# Delvis uppfyllt 

"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" 

Nämndmål 

# Osby kommun är en hållbar kreativ kommun som bidrar till tillväxt och utveckling (Kommunstyrelsen) 

# Osby kommun ökar service och tillgänglighet för medborgare genom digitalisering, kommunikation 
och kunskap (Kommunstyrelsen) 

# Osby kommun har ett gott ledarskap och medarbetarskap (Kommunstyrelsen) 

# Öppna och nyskapande - fokus på kommunikation, service och att göra nytt 
(Samhällsbyggnadsnämnd) 

# Vi ska skapa ökad tillgänglighet och delaktighet genom att erbjuda ökad kunskap, kommunikation 
och skapande (Barn- och utbildningsnämnd) 

# Kommunikation och digitalisering leder till förbättrad kvalitet, ökad trygghet och bidrar till ett starkare 
varumärke för Hälsa- och välfärdsnämnden hos medborgare och näringsliv (Hälsa- och 
välfärdsnämnden) 

# Nämnden ska ge god service till medborgare och företag verksamma inom kommunen genom 
relevant, aktuell och lättillgänglig information och rådgivning om gällande lagar och föreskrifter med 
mera (Miljö- och byggnämnden) 

# Nämnden ska bedriva en tillsyn som är tydlig, effektiv och rättssäker (Miljö- och byggnämnden) 

Analys av resultatet 

Under året har Osby kommuns närvaro och aktivitet på sociala medier ökat. I kontaktcenter har fokus 
legat på bemötande och service. Ytterligare uppdrag har tagits över från förvaltningarna för att kunna 
ge snabbare service till invånarna. 

Kommunstyrelsens mål om näringslivsklimat och gott ledarskap/medarbetarskap följs upp under 
hösten. 

Samhällsbyggnadsnämnden har som mål att årligen genomföra 100 förbättringar i sin verksamhet. 
Implementeringen av förbättringsarbetet har dock inte kunnat genomföras som planerat p g a 
mötesrestriktioner i och med Covid-19. Alternativa sätt att genomföra implementeringen håller på att 
tas fram. 

Barn- och utbildningsnämnden konstaterar glädjande att meritvärdet för elever i åk 9 har ökat. Det 
gäller även andel elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram. Arbetet med ökad måluppfyllelse, 
anpassningar och åtgärdsprogram så att fler elever når behörighet till gymnasiet har gett utslag. 
Också antal aktörer som skolorna samarbetar med i näringslivet kring PRAO och APL överträffar 
målet. 

Inom hälsa- och välfärdsnämnden bör antal e-tjänster och digitala lösningar nå målet. Antal 
samarbetsaktörer i näringslivet kring arbete och praktik har dock minskat drastiskt sedan EU-projekt 
med AF avslutats. 

Slutsats 
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Målområdet bedöms som delvis uppnått. 

Trygghet hela livet 

__ 

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

Nämndmål 

# Vi ska ge alla det stöd de behöver för att kunna utvecklas och utmanas efter sina förutsättningar 
(Barn- och utbildningsnämnden) 

# Den enskildes arbetsförmåga ska öka för att uppnå egen försörjning och bidra till framtida 
kompetensförsörjning (Hälsa- och välfärdsnämnden) 

# Behovet av insatser ska minska och leda till ett självständigt liv med en meningsfull vardag (Hälsa 
och välfärdsnämnden) 

Analys av resultatet 

För barn- och utbildningsnämnden visar uppföljningen att vårdnadshavare på förskolan är nöjda med 
det stöd som barnen får. Motsvarande mätning för grundskolan är inte genomförd ännu. Andelen barn 
och ungdomar som besöker fritidsgårdarna i Osby kommun är fortsatt hög och fördelning mellan tjejer 
och killar är jämn. Barn- och familjeenheten har ett stort inflöde av ärenden, i många fall komplicerade 
ärenden gällande små barn. Det har under hela året pågått ett gediget arbete för att komma i fas med 
utredningsarbete och uppföljningar. 

Andel äldre (80+) som bor kvar hemma utan beviljade insatser har minskat något (från 69% till 66%). 
En tänkbar förklaring kan vara överenskommelsen med regionen, som sannolikt lägger över en del 
uppgifter på kommunen som tidigare varit regionens ansvar. 

Brukarundersökningar inom äldreomsorgen genomförs under hösten. 

Målsättningar kring långtidsarbetslösa och arbetsmarknadspolitiska följs upp på årsbasis. 

Slutsats 

Ett stort antal av indikatorerna inom målområdet följs upp på årsbasis. Det är därför svårt att i detta 
läge göra en bedömning av måluppfyllelsen. 
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NÄMNDERNAS PROGNOS OCH PERIODENS VIKTIGASTE 

HÄNDELSER 

Kommunstyrelsen 

Prognos 

Kommunstyrelseförvaltningen visar sammantaget ett litet överskott på + 0,1 mnkr (föregående 
uppföljning i maj -1,2) i helårsprognosen efter augusti. 

Räddningstjänsten visar ett underskott på -1,1 mnkr. Räddningstjänsten har även i år ett underskott 
inom personalsidan och för underhåll, utrustning och material. Intäkterna visar också underskott till 
följd av Corona-pandemins effekter. Myndighetstillsyner och interna utbildningar har inte kunnat 
genomföras som planerat. Antalet fellarm har också minskat. Eftersom stor del av de minskade 
intäkterna för räddningstjänsten är interna innebär detta minskade kostnader hos förvaltningarna. 

Övriga enheter visar sammantaget ett överskott på 1,2 mnkr. Återhållsamhet gäller i hela förvaltningen 
för övriga kostnader och utbildningskostnader. Tjänster vakanshålls inom ekonomi och utveckling. 

Periodens viktigaste händelser 

Övergripande har året präglats av Corona-pandemin där kommunstyrelseförvaltningen har lett 
kommunens krisledningsarbete och också ansvarat för krisledningsstab. 

Osby kommun är sedan 1 januari delägare i IT-kommuner i Skåne AB, UNIKOM. Under våren och 
sommaren har större delen av IT-miljön och datorerna överförts till UNIKOMs nät. 

Fr om 1 maj har Osby och Östra Göinge kommun en gemensam löneenhet. Syftet med den 
gemensamma enheten är minskad sårbarhet, ökad gemensam kompetens samt effektivisering. 

Inom ramen för den administrativa utredningen som gjordes under 2019 har förändringar under året 
skett i olika processer såsom fakturahanteringsprocess och löneprocess. En central bemanningsenhet 
införs också med start 1 september. 

Under året har en process pågått för att få till stånd ett samarbete inom räddningstjänsten med 
Hässleholms kommun. Planen är att beslut om samverkansavtal tas i oktober. 

Vid årsskiftet 2017/18 centraliserades kommunens ekonomifunktion. En utvärdering har under 
våren/sommaren genomförts utifrån de förslag och åtgärder som låg till grund för centraliseringen. 

Införandet av nytt ekonomisystem avbröts under våren då upphandlat system inte kunde motsvara de 
krav som ställts. Kommunen fortsätter därför tillsvidare att använda befintligt ekonomisystem. 

Miljö- och byggnämnden 

Prognos 

För budgeten totalt sett föreligger inga avvikelser. Intäkterna är något lägre än beräknat. Kostnaderna 
för bostadsanpassningsbidraget är dock i gengäld lägre än budgeterat. 

Periodens viktigaste händelser 

• En administratörstjänst har tagits bort. 

• En ny miljöinspektör med inriktning på hälsoskydd har rekryterats för att ersätta tidigare 
innehavare. 

• Bygglovsprocessen har digitaliserats. 

• En tillfällig tjänst som bygglovshandläggare har inrättats. 

• Ett samarbetsavtal rörande miljö- och livsmedelstillsyn har tecknats med Östra Göinge 
kommun. 

• Ansvarsfördelningen på byggsidan har förtydligats. 
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Samhällsbyggnadsnämnden 

Samhällsbyggnad exkl VA 

Prognos 

Samhällsbyggnadsnämndens prognos är ett 0-resultat för 2020. Förklaringen till detta är bland annat 
att kommunfullmäktige beslutat tillföra 720 tkr för nämndskostnader samt 600 tkr för högre 
råvarukostnader till mat för äldre. 

Periodens viktigaste händelser 

Första halvan av 2020 har präglats av covid-19 och de förhållningssätt och åtgärder som pandemin 
krävt. Lokalvården har under pandemin ett utökat uppdrag t ex beträffande städning av äldreboenden 
samt att torka av ytor, belysningsknappar och dörrhantar/ledstänger mer frekvent än vanligt på skolor 
och förskolor. 

Detaljplanen för Tandläkaren 10 är klar, (Briohuset) antogs av av kommunfullmäktige i början av året. 
Planen ger möjlighet till byggnation av bostäder på fastigheten. 

Tre strategiska markförvärv har gjorts under våren. Köp av fastigheterna Hasslaröd 3:23, 3:3, 2:24 och 
3:26, Gästgivaren 11 samt Killeberg 1:27 och Loshult 3:13. 

Köpet av fastigheterna i Hasslaröd möjliggör för kommunen att planlägga flera hundra nya bostäder i 
ett relativt centrumnära läge. Även köpet av mark i Killeberg/Loshult innebär att nya bostäder kan 
tillskapas. 

Nya småhustomter håller på att iordningställas i Marklunda, Kråkeskogen och i Killeberg. Totalt blir det 
nya 28 tomter. 

Under sommaren invigdes en ny badplats i Osbysjön intill Spegeldammen. Osby tätort har i och med 
det numera en badplats även vid sjöns västra strand. 

Som ett led i kommunens hållbarhetsarbete deltar samhällsbyggnad i två projekt med syfte att minska 
klimatpåverkan, fossilbränslefri kommun och energieffektivisering av fastigheter. Projektet om 
energieffektivisering av fastigheter kommer också ge lägre uppvärmningskostnader. 

VA-verksamhet 

Prognos 

Prognosen är ett 0-resultat. VA-verksamheten finansieras av intäkter. Långsiktig investeringsplan för 
denna verksamhet är beslutad av Kommunfullmäktige. Intäktsöverskott avsätts för att finansiera 
investeringarna. 

Periodens viktigaste händelser 

Under sommaren rådde bevattningsförbud i hela kommunen då grundvattennivåerna var låga i delar 
av kommunen. 

SBVT har tillsammans med tekniska enheten på samhällsbyggnad arbetat med att bygga ut vatten- 
och avlopp till nya bostadstomter i Killeberg, Kråkeskogen och i Marklunda. 

Utbytet av ledningsnätet med 100 årscykel som målsättning fortsätter. Detsamma gäller arbetet med 
att genomföra åtgärderna i VA-planen. Ett ärende om revidering av VA-planen är på väg upp till 
Kommunfullmäktige för beslut. Förslaget innebär att överföringsledningar för dricksvatten samt avlopp 
byggs till Killeberg för att långsiktigt trygga ortens vattenförsörjning. 
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Kommunrevisionen 

Prognos 

Prognosen är att verksamheten ligger i nivå med budget. 

Periodens viktigaste händelser 

Nytt sakkunnigt biträde till revisionen har handlats upp. EY har ersatt PwC som avtalspartner under 
den kommande perioden. 

Valnämnden 

Prognos 

Valnämndens prognos är ett 0-resultat. 

Barn- och utbildningsnämnden 

Prognos 

Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar en uppföljning utan avvikelse från budget efter augusti 
2020. Förskolan, grundskolan och gymnasie/vux redovisar positiva avvikelser från budget, medan 
förvaltningsövergripande administration och barn och familj redovisar negativa avvikelser jämfört med 
budget. Den största negativa avvikelsen som rapporteras finns under den förvaltningsövergripande 
administrationen och beror på ett odefinierat anpassningsuppdrag på 5 600 tkr. 
Anpassningsuppdraget var i ingången av 2020, 2 900 tkr men har sedan ökats med 2 700 tkr 
beroende på en minskad budgetram. Den minskade budgetramen beror på förändrade principer för 
internhyran, där budgetramen förändras utifrån minskade eller ökade hyreskostnader. Barn- och 
familjeenheten redovisar en negativ avvikelse på 1 437 tkr jämfört med budget. Orsaken är uteblivna 
statsbidrag från migrationsverket på grund av att ensamkommande barn har fått svenskt 
medborgarskap. 

Jämfört med uppföljningen i maj så har prognosen förbättrats inom de flesta verksamhetsområden. 
Det beror bland annat på återbetalning av sjuklönekostnader på grund av corona-pandemin, minskade 
lönekostnader inom förskolan på grundavdelningar som ej har behövt öppnas, ökat bidrag från 
migrationsverket för etableringsersättningen samt minskade kostnader och ökade intäkter för 
interkommunala ersättningar och bidrag. 

Periodens viktigaste händelser 

Barnkonventionen: infördes som lag från1 januari 2020. Inför lagändringen genomgick alla 
medarbetare inom förvaltningen en utbildning kring barnkonventionen. Vid skrivande av samtliga 
tjänsteskrivelser ska en barnkonsekvensanalys göras utifrån ett barnperspektiv. Vi har ett fortsatt 
arbete som behöver göras kring efterlevandet av lagen samt uppföljning och utvärdering. 

Invigning: av Skogsgården, ny förskola i Lönsboda skedde i mindre omfattning i juni 2020. På grund 
av rådande pandemi kommer den mer officiella invigningen att ske vid ett senare tillfälle. 

Pedagogisk omsorg: i Killeberg kommer att från oktober 2020 tillfälligt stängas då efterfrågan har 
avtagit. En utvärdering av behov av pedagogisk omsorg kommer att utvärderas under hösten 2021. 

Barn- och familj: Enheten har ett stort inflöde av ärenden, i många fall komplicerade ärenden gällande 
små barn. Det har under hela året pågått ett gediget arbete för att komma i fas med utredningsarbete 
och uppföljningar. Flera av våra utbildningar för föräldrar och våra barngrupper har fått pausas under 
våren, vilket inneburit mer individinsatser i öppenvården. 

Pandemin: Vårens arbete har till stora delar påverkats av den pågående pandemin. Verksamheterna 
har på olika sätt fått anpassa arbetet utifrån rådande förutsättningar och restriktioner. Sjukfrånvaron 
har hållit sig på en ganska stabilt låg nivå. Skolverksamheterna har förutom gymnasiet och 
vuxenutbildningen, som under våren hade distansundervisning, kunnat pågå enligt ordinarie 
organisation. Coronaanpassade aktiviteter har genomförts i största möjligaste mån. Musikskola, 
simundervisning och en del kultur- och fritidsaktiviteter har tidvis varit inställda. Pandemin har 
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medverkat till andra digitala lösningar, vilket kan få effekt för det framtida arbetet såsom stöd till elever, 
mötesstrukturer med mera. Många externa möten har skett över Teams. Pandemin har också tydligt 
påvisat vikten av bra nätverk och tillgången till digitala verktyg. Alla har gjort sitt yttersta och tagit stort 
ansvar för att vi under rådande pandemi ska klara vårt uppdrag ute i verksamheterna. 

  

Hälsa- och välfärdsnämnden 

Prognos 

Totalt visar förvaltningen ett minusresultat på - 9,7 mnkr Detta är en försämring med runt 2,4 mnkr 
sedan prognosen i april månad. 

Centralt har det skett en förbättring med 1,2 mnkr vilket till största delen är de sjukskrivningspengar 
förvaltningen erhållit från staten. Äldreomsorgen ligger kvar på i stort samma prognos som i april med 
ett underskott strax under 1,7 mnkr medan LSS-verksamheterna försämrats med knappt 1,5 mnkr 
Förklaringen till det senare är öppnandet av korttidsboende för vuxna. Detta boende innehåller i 
dagsläget två platser för permanent boende, vilket ställer andra krav på bemanning än ett renodlat 
korttidsboende. Volymerna inom LSS ökar också för bland annat daglig verksamhet. 

Den stora skillnaden mot april månads prognos är en försämring av IFO-verksamheternas resultat 
med 2,8 mnkr Försämring har skett i prognoserna för såväl ekonomiskt bistånd som placeringar av 
olika slag. Speciell oro finns för placeringarna gällande våld i nära relationer, där vi ser en stor ökning. 

AME visar en förbättrad prognos med 0,7 mnkr medan integrationen prognostiserar en mindre 
försämring på cirka 0,1 mnkr. 

Periodens viktigaste händelser 

Hanteringen av Covid-19 pandemin 

All hemtjänstpersonal har liksom övrig vård- och omsorgspersonal fått utbildning i basala 
hygienrutiner. inom hemtjänsten har skapats ett covid-team som skulle aktiveras i händelse att vi får 
smittspridning inom ordinärt boende. Personalen i teamet har fått vidare utbildning i bl.a. vård av svårt 
sjuka patienter, hur man tar vitala parametrar mm. Behovet av att aktivera covid-team har inte uppstått 
så här långt. 

  

En kohortenhet har iordningställts på Lindhem men har ännu inte behövts användas. 

  

Massiva insatser har gjorts för att förhindra att få in covid -19 på våra särskilda boenden. Det har ännu 
inte funnits något fall av konstaterad smitta på våra särskilda boende vilket är mycket glädjande. Den 
största händelsen för våra särskilda boende var att ett nationellt besöksförbud infördes den 31 mars 
på grund av covid -19. I Osby kommun beslutades om besöksförbud 14 dagar innan det nationella 
beslutet. Besöksförbudet har i hög grad påverkat arbetet på särskilt boende. Enhetschefer har fått 
hantera många samtal från närstående och personer som varit mer eller mindre oroliga, missnöjda 
eller oförstående till förbudet. I början av pandemin erbjöds digitala lösningar till möten och sociala 
kontakter. I maj påbörjades, tillsammans med lokala företagare, ideella organisationer och 
frivilligresurser, arbetet med att kunna erbjuda besök vid "hälsa-på-skydd" utomhus som ett 
komplement. För att kunna säkra att alla besök genomfördes så coronasäkert som möjligt togs 
särskilda rutiner för hur dessa skulle användas fram. Stort arbete har även lagts på att ta fram riktlinjer 
för bemanning vid misstänkt och konstaterad smitta. 

  

På grund av besöksförbudet har flera kreativa sätt att genomföra aktiviteter i mindre sammanhang och 
med färre personer provats. Personalen har haft stort fokus på att erbjuda promenader och trevliga 
sociala aktiviteter. Sång- och musikevenemang har hållits i trädgårdarna kring alla boende på 
coronasäkert sätt. 

  

Undantag från besöksförbudet har tillåtits vid vård i livets slutskede. 
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Planeringen av nya LSS-verksamheter. Projektering av ny korttid för barn och vuxna har pågått under 
året och planeras att starta i vecka 37 för vuxna och i slutet av oktober för barn. 

Implementeringen av nytt verksamhetssystem 

Planeringen av Arbetsgivar/ arbetstagarcentrat Kompetensa har pågått under året. Centret kommer att 
starta under hösten 2020. Målet är att arbeta mer effektivt för ökad sysselsättning, ökad 
självständighet och ökad integration. 

Den digitala utvecklingen. Digitala lösningar har, pga pandemin, i stor utsträckning använts för möten, 
besök, utbildningar mm såväl internt som externt. Den digitala kompetensen har därmed väsentligt 
höjts i förvaltningen under pandemin. 

Överförmyndaren 

Prognos 

Övermyndarens prognos är ett 0-resultat. 
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KOMMENTAR RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING 

Resultaträkning och balansräkning kommenteras i detta avsnitt utifrån helårsprognosen. 

Resultatprognosen för 2020 är 15,8 mnkr. Verksamheternas nettokostnader beräknas öka med 4,1% 
under 2020. Skatteintäkter beräknas bli lägre än budget medan generella statsbidrag beräknas bli 
kraftigt bättre än budget på grund av statens extra bidrag på grund av pandemin. Ökningen jämfört 
med 2019 beräknas bli 4,3%. Skatteintäkterna beräknas alltså öka något mer än nettokostnaderna 
vilket är positivt för ekonomin. 

Totalt sett visar skatteintäkter och generella bidrag 21 mnkr bättre än budget. Dock är en del av årets 
bidrag av engångskaraktär och höjer inte helt och hållet bidragsnivån förkommande år. 

Kommunens finansnetto (finansiella intäkter minus räntekostnader) uppgår till - 1,9 mnkr, i 
årsprognosen. 

Prognoserna avseende skatter och bidrag 2020 utgår ifrån SKL:s augustiprognos. Nästa 
skatteunderlagsprognos presenteras av SKL i oktober. Det slutliga taxeringsutfallet beräknas vara 
klart i december. 

  

INVESTERINGAR 

Kommunen är inne i ett omfattande investeringsprogram. 

Investeringsbudgeten innehåller beslut till och med 2020-08-31 och uppgår till 263 mnkr (2019: 275 
mnkr). Av dessa investeringsanslag är 89 mnkr upparbetade, vilket innebär att 34 % av årets 
investeringar genomförts. 

De av nämnderna inlämnade prognoserna indikerar på att utfallet för investeringar 2020 kommer att 
uppgå till 220 mnkr, vilket i så fall blir ett historiskt högt investeringsbelopp. För 2019 uppgick 
investeringarna till nära 200 mnkr. 

Av erfarenhet från tidigare års prognoser brukar trenden vara att investeringar inte genomförs till den 
grad som beräknas i delårsbokslutet. 

Av större projekt som pågår eller har pågått under året kan nämnas Örkeneds förskola i Lönsboda, 
förskola i Osby, inköp och ombyggnad av fastigheten Ekelund till LSS-verksamhet, inköp av mark 
Hasslaröd. 

  

FRAMTIDSBEDÖMNING 

Prognosen för 2020 ser ut att ge ett stabilt resultat för kommunen medan de ekonomiska utsikterna för 
2021 och 2022 pekar på att vi är inne i en lågkonjunktur, mycket beroende på effekterna av Corona-
pandemin. Låg BNP-tillväxt och ökad arbetslöshet gör att skatteunderlaget kommer att växa med små 
belopp som inte matchar ökningen av löpande kostnader. 

Samtidigt ser den demografiska utvecklingen ut att ge fler barn i förskola/skola och fler äldre invånare i 
behov av hjälp från kommunen. 

För att få en rimlig ekonomisk utveckling ställer detta krav på prioriteringar i den verksamhet som 
kommunen ska bedriva. 

Kommunen planerar framåt för stora investeringar i avseende skolor, förskolor, äldreboende och 
infrastruktur. Det är viktigt att de investeringar som genomförs kan bidra till effektiviseringar och även 
minska driftkostnaderna framåt eftersom samtidigt avskrivningar och räntor kommer att öka. 
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RESULTATRÄKNING 

Mnkr  Kommun Kommun Kommun Kommun Kommun 

 
N
ot 

Bokslut Bokslut Budget Prognos Avvikelse 

  aug-20 aug-19 2020 2020 
Budget-
Prognos 

Verksamhetens intäkter 1 146,2 151,9 176,3 208,6 32,3 

Verksamhetens kostnader 2 -612,9 -598,3 -939,8 -968,9 -29,1 

Avskrivningar 3 -32,4 -30,2 -55,8 -61,9 -6,1 

Jämförelsestörande poster 4 4,7 0,0 4,7 0,0 -4,7 

Verksamhetens nettokostnader  -494,4 -476,6 -814,6 -822,2 -7,6 

Skatteintäkter 5 389,6 390,8 598,1 585,9 -12,2 

Generella statsbidrag, utjämning mm 6 164,7 142,6 223,4 257,0 33,6 

Verksamhetens resultat  59,9 56,8 6,9 20,7 13,8 

Finansiella intäkter 
4,
7 

1,7 8,3 1,9 1,9 0,0 

Finansiella kostnader 8 -2,1 -1,6 -8,1 -6,8 1,3 

Resultat efter finansiella poster  59,5 63,5 0,7 15,8 15,1 

Extraordinära poster       

ÅRETS RESULTAT  59,5 63,5 0,7 15,8 15,1 
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KASSAFLÖDESANALYS 

Mnkr  Kommun Kommun Kommun 

 
N
ot 

Bokslut Bokslut Prognos 

  aug-20 aug-19 2020 

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN     

Resultat  59,5 63,5 15,8 

Justering för ej rörelsekapitalpåverkande poster 9 31,6 31,5 55,8 

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital  91,1 95,0 71,6 

Ökning/minskning kortfristiga fordringar  -9,0 1,5 0 

Ökning/minskning pensionsmedel  0,3 -5,9 0 

Ökning/minskning förråd och varulager  0,0 0,0 0 

Ökning/minskning kortfristiga skulder  -10,4 -59,0 0 

Verksamhetsnetto  72,0 31,6 71,6 

INVESTERINGSVERKSAMHETEN     

Investering i materiella anl.tillgångar 10 -88,9 -125,2 -220,2 

Försäljning av materiella anl.tillgångar  0,0 1,2 0,0 

Investering i finansiella anl.tillgångar  -2,0 0,0 -2,0 

Försäljning av finansiella anl.tillgångar  0,0 0,0 0,0 

Investeringsnetto  -90,9 -124,0 -222,2 

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN     

Ökning/minskning långfristiga fordringar  0,0 0,0 0,0 

Ökning/minskning långfristiga skulder  50,0 70,0 101,0 

Finansieringsnetto  50,0 70,0 101,0 

BIDRAG TILL STATLIG INFRASTRUKTUR  0,0 0,0 0,0 

Årets kassaflöde  31,1 -22,4 -49,6 

Likvida medel vid årets början  49,8 81,8 49,8 

Likvida medel vid delårsbokslut/ årets slut  80,9 59,4 0,2 
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BALANSRÄKNING 

Mnkr  Kommun Kommun 

 
N
ot 

Bokslut Bokslut 

  aug-20 2019 

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR    

Mark och byggnader 11 896,9 847,4 

Maskiner och inventarier 12 59,6 52,7 

Värdepapper, andelar mm 13 41,5 39,5 

Långfristiga fordringar 14 2,5 2,5 

Summa anläggningstillgångar  1 000,5 942,1 

BIDRAG STATLIG INFRASTRUKTUR  10,4 10,8 

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR    

Exploateringsfastigheter  0,1 0,0 

Varulager mm  0,0 0,0 

Fordringar 15 60,9 51,9 

Pensionsmedel 16 55,2 55,5 

Kassa och bank 17 80,9 49,8 

Summa omsättningstillgångar  197,1 157,2 

SUMMA TILLGÅNGAR  1 208,0 1 110,1 

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER    

EGET KAPITAL    

Årets resultat  59,5 26,9 

Resultatutjämningsreserv  49,9 41,8 

Övrigt eget kapital  524,9 506,1 

Summa eget kapital  634,3 574,8 

AVSÄTTNINGAR    

Avsättningar för pensioner  9,3 10,1 

Övriga avsättningar  0,0 0,0 

SKULDER    

Långfristiga skulder 19 427,5 377,9 

Kortfristiga skulder 20 136,9 147,3 

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER  1 208,0 1 110,1 

    

ANSVARSFÖRBINDELSER  460,5 463,3 

varav pensionsförpliktelser inkl löneskatt  170,6 168,0 

varav övriga ansvarsförbindelser  289,9 295,3 
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NOTER 

1. Verksamhetens intäkter 

Tkr Kommun Kommun 

 aug-20 aug-19 

Allmänna försäljningsintäkter 10 330 7 133 

Taxor och avgifter 20 394 20 949 

Hyror och arrenden 12 350 12 829 

Vatten och avlopp 19 364 16 942 

Statliga driftsbidrag 49 075 60 897 

EU-bidrag 813 1 888 

Övriga intäkter 33 913 31 274 

SUMMA 146 239 151 912 

2. Verksamhetens kostnader 

Tkr Kommun Kommun 

 aug-20 aug-19 

Löner, soc. avgifter, ers 385 860 378 285 

Övriga kostnader anställda 23 266 25 226 

Försörjningsstöd 12 323 12 096 

Tele, IT, porto 2 162 2 297 

Konsulttjänster 5 114 4 551 

Bränsle, energi, VA 12 924 12 964 

Hyra, leasing 20 418 21 697 

Förb.inv./material 20 776 19 564 

Entreprenad 100 514 90 772 

Övriga kostnader 29 548 30 888 

SUMMA 612 905 598 340 

3. Avskrivningar 

Tkr Kommun Kommun 

 aug-20 aug-19 

Fastigheter 25 721 24 110 

Inventarier och maskiner 6 687 6 045 

SUMMA 32 408 30 155 

4. Jämförelsestörande poster 

Tkr Kommun Kommun 

 aug-20 aug-19 

Verksamhetens intäkter   

Statligt bidrag för sjuklönekostnader under Corona Pandemin 4 679 0 

Orealiserad vinst från kapitalförvaltningen (finansiell intäkt) 0 4 533 

SUMMA 4 679 4 533 
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5. Skatteintäkter 

Tkr Kommun Kommun 

 aug-20 aug-19 

Prel skatteinbetalning 395 757 394 691 

Prel slutavräkning innev. år -3 265 -4 467 

Slutavräkningsdifferens förg. år -2 850 579 

SUMMA 389 642 390 803 

6.Generella statsbidrag 

Tkr Kommun Kommun 

 aug-20 aug-19 

Inkomstutjämning 114 914 112 517 

Strukturbidrag 0 0 

Kostnadsutjämning 20 989 12 725 

LSS-utjämning -11 405 -10 758 

Regleringsbidrag 9 039 6 205 

Fastighetsavgift 17 187 16 607 

Generella bidrag från staten 13 923 5 346 

SUMMA 164 647 142 642 

7. Finansiella intäkter 

Tkr Kommun Kommun 

 aug-20 aug-19 

Räntor likvida medel 0 7 

Utdelning kommunala bolag 237 387 

Reavinst avyttr värdepapper 0 222 

Orealiserat resultat värdepapper 0 4 533 

Övriga finansiella intäkter 1 442 3 110 

SUMMA 1 679 8 259 

8. Finansiella kostnader 

Tkr Kommun Kommun 

 aug-20 aug-19 

Räntor på lån 1 685 1 415 

Räntor på pensionsskuld 0 0 

Dröjsmålsräntor 3 20 

Reaförlust avyttring värdepapper 0 0 

Övriga finansiella kostnader 397 225 

SUMMA 2 085 1 660 
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9. Justering för ej rörelsekapitalpåverkande poster 

Tkr Kommun Kommun 

 aug-20 aug-19 

Avskrivningar 32 408 30 155 

Nedskrivningar 0 0 

Nedskrivningar, omsättningstillgångar 0 0 

Utrangeringar 0 0 

Upplösning anläggn.avgifter o inv.bidrag -378 -321 

Upplösning statlig infrastruktur 409 409 

Reavinst fastigheter 0 -976 

Reavinst inventarier 0 0 

Reaförlust fastigheter 0 15 

Förändring avsättningar -784 2 173 

SUMMA 31 655 31 455 

10. Investeringar 

Tkr Kommun Kommun 

 aug-20 aug-19 

Investeringar 89 960 127 162 

Investeringsbidrag 0 0 

Anläggningsavgifter -1 132 -1 742 

Gatukostnadsersättningar 38 -233 

SUMMA 88 866 125 187 

11. Mark och byggnader 

Tkr Kommun Kommun 

 aug-20 dec-19 

Anskaffningsvärde   

Värde vid årets ingång 1 427 788 1 242 752 

Årets anskaffning 84 363 188 207 

Årets försäljning/utrangering -42 -2 554 

Omklassificering -9 159 -617 

Värde vid periodens utgång 1 502 950 1 427 788 

   

Ack av- och nedskr   

Värde vid årets ingång 580 352 536 752 

Årets av- och nedskrivningar 25 721 43 981 

Årets försäljning/utrangering 0 -381 

Värde vid periodens utgång 606 073 580 352 

REDOVISAT VÄRDE 896 877 847 436 
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12. Maskiner och inventarier 

Tkr Kommun Kommun 

 aug-20 dec-19 

Anskaffningsvärde   

Värde vid årets ingång 261 970 248 294 

Årets anskaffning 4 503 13 059 

Årets försäljning/utrangering 0 0 

Omklassificering 9 159 617 

Värde vid periodens utgång 275 632 261 970 

   

Ack av- och nedskr   

Värde vid årets ingång 209 308 200 002 

Årets av- och nedskrivningar 6 687 9 306 

Årets försäljning/utrangering 0 0 

Värde vid periodens utgång 215 995 209 308 

REDOVISAT VÄRDE 59 637 52 662 

13. Värdepapper, andelar mm 

Tkr Kommun Kommun 

 aug-20 dec-19 

Koncernbolag 33 535 31 535 

Övrigt 7 934 7 934 

SUMMA 41 469 39 469 

14. Långfristiga fordringar 

Tkr Kommun Kommun 

 aug-20 dec-19 

Kommuninvest 2 500 2 500 

Övrigt 0 0 

SUMMA 2 500 2 500 

15. Kortfristiga fordringar 

Tkr Kommun Kommun 

 aug-20 dec-19 

Kundfordringar 16 377 8 652 

Statsbidragsfordringar 0 0 

Momsfordringar 2 463 11 099 

Skattekonto 0 728 

Fastighetsavgift 15 179 14 334 

Förutbet. kostn./upplupna int 20 966 17 119 

Övriga fordringar 5 963 2 

SUMMA 60 948 51 934 
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16. Pensionsmedel 

Tkr Kommun Kommun 

 aug-20 dec-19 

Kapitalförvaltning av pensionsmedel 52 238 55 515 

SUMMA 52 238 55 515 

17. Likvida medel 

Tkr Kommun Kommun 

 aug-20 dec-19 

Kassa och bank 80 919 49 761 

SUMMA 80 919 49 761 

18. Avsättningar 

Enligt den kommunala redovisningslagen 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 samt garantipensioner. 

Osby kommuns samlade pensionsåtagande uppgick 2020-08-31 till 170,6 mnkr inklusive löneskatt. 
Vid föregående årsskifte var motsvarande belopp 168,0 mnkr. Pensionsskulden beräknas enligt RIPS 
17. 

19. Långfristiga skulder 

Tkr Kommun Kommun 

 aug-20 dec-19 

Kommuninvest 395 000 345 000 

Swedbank Hypotek 0 0 

SBAB 0 0 

Anläggningsavgifter mm 32 549 32 927 

Övrigt 0 0 

SUMMA 427 549 377 927 

20. Kortfristiga skulder 

Tkr Kommun Kommun 

 aug-20 dec-19 

Leverantörsskulder 12 823 23 900 

Momsskulder 0 850 

Uppl. kostn/förutbet. intäkter 111 508 109 921 

Övriga kortfr. skulder 12 549 12 594 

SUMMA 136 880 147 265 
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NÄMNDERNAS RESULTAT 

Driftbudget 

Mkr Bokslut Bokslut Bokslut Budget Utfall Prognos Avvik 

 2019 jan-aug jan-aug inkl TB % helår bud/prog 

  2019 2020 2020  2020 2020 

Kommunstyrelsen 70,9 45,5 49,4 72,9 67,8 72,8 0,1 

Samhällsbyggnadsnämnd 67,7 44,9 43,8 66,7 65,7 66,7 0,0 

- Samhällsbyggnad exkl va 67,7 44,9 43,8 66,7 65,7 66,7 0,0 

- VA-verksamhet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Miljö- och byggnämnd 4,6 2,8 3,0 5,3 56,6 5,3 0,0 

Kommunrevision 0,8 0,5 0,5 0,8 62,5 0,8 0,0 

Valnämnd 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Barn- och utbildningsnämnd 367,8 232,5 238,3 381,8 62,4 381,8 0,0 

Hälsa och välfärdsnämnd 250,1 163,5 179,9 262,9 68,4 272,6 -9,7 

Överförmyndare 2,1 1,6 1,7 2,6 65,4 2,6 0,0 

SUMMA NÄMNDERNA 764,0 491,3 516,6 793,0 65,1 802,6 -9,6 

Finansförvaltning -791,0 -554,8 -576,1 -793,7 72,6 -818,4 24,7 

TOTALT -27,0 -63,5 -59,5 -0,7 8 500 -15,8 15,1 

Investeringsbudget 

Mnkr Bokslut Bokslut Bokslut Budget Utfall Prognos Avvik 

 2019 jan-aug jan-aug inkl TB % helår bud/prog 

  2019 2020 2020  2020 2020 

Kommunstyrelsen 9,0 6,8 2,3 21,7 10,6 9,9 11,8 

Miljö- och byggnämnd 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Samhällsbyggnadsnämnd 188,1 117,3 85,7 228,2 37,6 197,7 30,5 

- Samhällsbyggnad exkl va 170,0 106 76,3 190,5 40,1 178,9 11,6 

- VA-verksamhet 18,1 11,3 9,4 37,7 24,9 18,8 18,9 

Barn- och utbildningsnämnd 1,1 0,9 0,5 7,7 6,5 7,7 0,0 

Hälsa- och välfärdsnämnd 0,1 0,2 0,4 4,9 8,2 4,9 0,0 

SUMMA NÄMNDERNA 198,4 125,2 88,9 262,5 33,9 220,2 42,3 
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RESULTATRÄKNING VA-VERKSAMHET 

Mkr  Bokslut Budget Bokslut Bokslut Prognos 

  2019 2020 jan-aug jan-aug helår 

    2019 2020 2020 

Verksamhetens intäkter  27,8 33,4 17,1 19,6 30,1 

Verksamhetens kostnader  -21,0 -23,6 -12,2 -13,8 -21,3 

Avskrivningar  -6,1 -6,8 -3,9 -4,7 -7,1 

Verksamhetens nettokostnader  0,7 3,0 1,0 1,1 1,7 

Finansiella kostnader  -0,7 -3,0 -1,0 -1,1 -1,7 

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 

  2019 förändr jan-aug jan-aug helår 

   tom aug 2019 2020 2020 

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR       

Mark och byggnader  122,2 -4,6 102,1 117,6 135 

Maskiner och inventarier  0,8 0,0 0,9 0,8 1 

Pågående investeringar  8,9 0,0 10,5 8,9 10 

Summa anläggningstillgångar  131,9 -4,6 113,5 127,3 146 

SUMMA TILLGÅNGAR  131,9 -4,6 113,5 127,3 146 

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR 
OCH SKULDER 

      

EGET KAPITAL  0,0 0,0 0,0 0 0 

därav årets resultat  0,0 0,0 0,0 0 0 

SKULDER       

Långfristiga skulder  131,9 -4,6 113,5 127,3 146 

Kortfristiga skulder  0,0 0,0 0,0 0 0 

Summa skulder  131,9 -4,6 113,5 127,3 146 

SUMMA EGET KAPITAL, 
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 

 131,9 -4,6 113,5 127,3 146 

REDOVISNINGSPRINCIPER 

Periodisering av de extra generella statsbidragen har gjorts utifrån beslutsmånad och inte med 1/12. I 
övrigt tillämpar vi samma redovisningsprinciper som i senaste årsredovisning. 
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Kommunstyrelse 

UPPFÖLJNING 

PERIODENS VIKTIGASTE HÄNDELSER 

Övergripande 

Årets arbete har präglats av Corona-pandemin där kommunstyrelseförvaltningen har ansvarat för 
krisledningsstabens arbete. 

Ekonomi 

Införandet av nytt ekonomisystem avbröts under våren då upphandlat system inte kunde motsvara de 
krav som ställts. Kommunen fortsätter därför tillsvidare att använda befintligt ekonomisystem. 

Inom ramen för den administrativa utredningen så har förändringar i fakturahanteringsprocessen 
genomförts under våren där beställaren nu tar ett större ansvar för kontroll och kontering. 

HR-enheten 

Upphandling av HR-system har gjorts om under våren pga att förvaltningsrätten bifallit en leverantörs 
överprövning vad gällde avtalets giltighet. I arbetet med att ta fram ett nytt upphandlingsunderlag har 
fler kommuner tillkommit. Totalt är det nu fem Skåne Nordost kommuner som deltar i upphandlingen. 

Utifrån administrationsutredningen har rekrytering skett till den centrala bemanningsenheten som 
startar den 1 sept 2020. Förhandlingar har även skett med berörd arbetstagarorganisation vad gäller 
omplaceringar och arbetsbrist. 

Fr om 1 maj har Osby kommun och Östra göinge kommun en gemensam löneenhet. Syftet med den 
gemensamma löneenheten är minskad sårbarhet, ökad gemensam kompetens samt effektivisering. 
Effektivisering kan fullt ut ske först när vi arbetar i samma HR-system. 

Tillsammans med arbetstagarorganisationerna har ett nytt samverkansavtal arbetats fram vilket börjar 
gälla 1 oktober 2020. 

På grund av Covid-19 har planerade utbildningar, frukostmöten samt chefsdag fått ställas in. Ett 
informationsmöte för chefer genomfördes i juni, då både genom begränsat fysiskt deltagande samt 
resterande genom digitalt deltagande. 

Räddningstjänsten 

I försäljningsintäkter innefattas intäkter för utbildningar, tillstånd, tillsyner, remisser, felaktiga 
automatlarm, ersättning vid sanering, restvärdesräddning, med mera. Alla dessa intäkter har minskat i 
spåren av Corona eftersom exempelvis beslut togs under våren att pausa all tillsynsverksamhet och 
externutbildning. Likaså har automatlarmen minskat på grund av att olika verksamheter har reducerat 
sin drift i kommunen. Räddningstjänsten startar nu verksamheten igen i den utsträckning som går med 
avseende på den fortsatta restriktiviteten. 

Den interna försäljningen syftar till utbildningsinsatser som utförs åt kommunens förvaltningar. Även 
den utbildningsverksamheten har varit pausad pga pandemin. Räddningstjänsten startar nu 
verksamheten igen i den utsträckning som går med avseende på den fortsatta restriktiviteten. Den 
negativa avvikelsen här är en positiv avvikelse på andra håll i kommunen. 

Administration- och utvecklingsenheten 

Osby kommun är sedan 1 januari delägare i IT kommuner i Skåne AB, Unikom, och under våren och 
sommaren har större delen av IT-miljön och datorerna migrerats. 

En utvärdering av ekonomifunktionen har genomförts utifrån den rapport och de förslag till åtgärder 
som EY redovisade 2017. 

1 januari blev Barnkonventionen lag och utbildningar genomfördes under årets första månader. 

Säkerhet- och beredskapsfunktionen är sedan juni en del av Administrations- och utvecklingsenheten. 
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MÅLUPPFYLLELSE 

Nämndmål 

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

Svenskt näringsliv ranking och NKI redovisas under hösten och kommer att följas upp i samband med 
årsbokslutet. 

  

Indikatorer Mål Utfall 

 Ranking Svenskt näringsliv 
Max150  

 Total NKI 
  

Osby kommun ökar service och tillgänglighet för medborgare genom digitalisering, 

kommunikation och kunskap. 

Analys av resultatet 

Under året har Osby kommuns närvaro och aktivitet i sociala medier ökat. Under sommaren 
publicerades ett antal filmer med hemestertips som genererade ett stort antal visningar. Nästa steg är 
att fortsätta arbetet med osby.se och säkerställa att besökare enkelt hittar information om Osby 
kommun. 

I Kontaktcenter har fokus legat på bemötande och service. Ytterligare uppdrag har tagits över från 
förvaltningarna för att vi ska kunna ge snabbare service till invånarna. Kontaktcenter har även 
dokumenterat vilka frågor som är vanligt förekommande och har därefter träffat handläggare på 
kommunens förvaltningar för att inhämta kunskap om dessa så att invånare, när det är möjligt, kan få 
svar direkt. 

Slutsatser 

Målet bedöms vara uppfyllt under året. Flera aktiviteter som har ökat service och tillgänglighet har 
redan genomförts. 

Indikatorer Mål Utfall 

 Service och kommunikation 
  

Osby kommun har ett gott ledarskap och medarbetarskap. 

Indikatorer Mål Utfall 

 HME-värde uppgår till minst index 80 
  

Kommentar 

Målet följs upp i oktober/november 2020. 
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DRIFTSREDOVISNING 

Belopp i tkr 
Budget 
perioden 

Utfall 
perioden 

Avvikelse 
period 

Budget helår 
Prognos 
helår 

Avvikelse 
helår 

Verksamhet       

Ekonomienheten 6 138 5 789 349 9 211 8 744 467 

HR-enheten 7 603 8 114 -511 11 687 11 667 20 

Staben 5 008 4 463 545 7 512 7 149 363 

Räddningstjänsten 10 271 10 094 177 15 404 16 529 -1 125 

IT- och 
utv.enheten 

12 779 14 621 -1 842 19 158 19 246 -88 

Tillväxteneheten 1 609 1 587 22 2 413 2 158 255 

Kanslienheten 5 232 4 750 482 7 569 7 320 249 

Resultat 48 640 49 418 -778 72 954 72 813 141 

Kommentarer till helårsavvikelser 

Generellt 

För att hålla årets budget gäller återhållsamhet med tjänster, bidrag, övriga kostnader och 
utbildningskostnader i hela förvaltningen. Tjänster vakanshålls inom ekonomi och utveckling. 

Räddningstjänst 

Under sommaren har räddningstjänsten haft dubbla personalkostnader på grund av oförutsedd 
händelse. Likaså behövdes en tjänst dubbleras vid introduktion av nyanställd under början av året. 
Under sommaren har Osby även tvingats ersätta Kristianstads ledningscentral för bortfall av inre befäl 
under två månader. I övrigt har TIB ärenden på obekväm arbetstid ökat markant under året på grund 
av pandemihanteringen och personalkostnaderna har därför varit höga för TIB-tjänstgöringen. Utöver 
ovan är nyrekryteringar av nya RIB:ar kostnadsdrivande för tester, introduktion, certifieringar, med 
mera. Sedan tidigare års uppföljningar kan det konstateras att budgetposten oftast överstigs i 
bokslutet och posten framstår underbudgeterad. 

Under våren och sommaren har antalet reparationer varit många på insatsbilar och utrustning. Det har 
varit nödvändigt att inhandla mer kläder än beräknat till nyanställda, med mera. Sedan tidigare års 
uppföljningar kan det konstateras att budgetposten oftast överstigs i bokslutet och posten framstår 
underbudgeterad för löpande förbrukningsvaror och behov. 

Kanslienhet 

Resebidraget är den minsta delen och detta har hamnat på 2020 då höstterminen 2019 sträcker sig 
även under 2020 och något kan ha varit utbetalt i efterhand. Det har fattats politiskt beslut om att ta 
bort resebidraget helt och detta kommer därför inte att vara aktuellt framöver. 

När det gäller fullmäktige har tidigare, 2018-2019, års beräkningar legat till grund för beräkningen. Vid 
majuppföljningen när avvikelsen undersöktes närmare upptäcktes det att det är vissa delar som har 
saknats i beräkningen. Bland annat fast arvode för presidiet, förlorad arbetsinkomst och 
reseersättning. Detta är åtgärdat och kommer att rättas till framöver. 

Tanken var att Osby skulle avsluta den anslutande tjänsten gällande dataskyddsombud med 
Sydarkivera och sköta detta i egen regi. Vid senare undersökning visades detta inte vara möjligt och 
nytt avtal var tvunget att tecknas hastigt och detta var inte budgeterat för 2020. Finns med i budgetram 
för 2021 då avtalet gäller i två år med förlängning på ett år om det inte sägs upp inom 6 månader. 

Anledningen till lägre kostnad för ärendehanteringssystemet är att felaktiga faktureringar har upptäckts 
och detta ledde till att det nästan inte blev någon årskostnad för systemet. 
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Nyckeltal 

Kostnadsuppföljning 

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

Kostnad 
arbetskraft 
2019 

2 415 3 492 3 169 3 257 3 901 3 425 4 118 3 984 3 135 3 416 3 547 3 495 

Kostnad 
arbetskraft 
2020 

3 339 3 135 3 111 3 604 3 848 3 453 3 994 3 577     

varav 
kostnad för 
sjuklön 2019 

5 57 32 13 17 12 8 10 9 42 14 25 

varav 
kostnad för 
sjuklön 2020 

15 19 35 37 18 55 48 4     

Tidplan för nämndens behandling 

Kommunstyrelsen 7 oktober 

INVESTERINGSREDOVISNING 

Investeringsuppföljning 

Projekt 
nr 

Namn 

Budget 
helår, tkr 

Redovisat 
perioden, t
kr 

Prognos 
helår, tkr 

Avvikelse, tkr
, prognos 
jämfört med 
budget 

Klart 
(tidpunkt) 

0007 Nytt intranät o hemsida 188 0 0 188 Skjuts till 2021 

0008 Ekonomisystem 844 373  844 Avbrutet 

0010 Inventarier arbetscenter 370 0 370 0 202012 

0012 HR-system 3 000 525 525 2 475 
Resterande 

medel skjuts till 
2021 

0040 Släckbil 200 0 0 200 Avslutad 

0046 Diarie o ärendeh. system 500 0 0 500 Skjuts till 2021 

0051 Fordon räddningstjänst 1 521 1 036 1 521 0 202012 

0055 Höjdfordon 6 000 54 6 000 0 202012 

0057 Släckbil Lönsboda 4 000 0 0 4 000 Skjuts till 2021 

0058 Lastväxlare med flak 1 500 0 0 1 500 Skjuts till 2021 

0060 Fordon o inv. räddningstjänst 1 500 288 600 900 
Resterande 

medel skjuts till 
2021 

0070 IT-investeringar 1 500 0 1 500 0 202012 

0511 Bes. o processsys. K-center 109 0 0 109 Skjuts till 2021 

0518 Impl kostnad HR EK besl sys 188 0 0 188 
I dagsläget inte 

aktuellt 

0521 Ärendehanteringssys kont 250 0 0 250 Skjuts till 2021 

 Totalt 21 670 2 276 10 516 11 154  
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Kommentarer till budgetavvikelser 

Projekt gällande HR-system (0012) har blivit försenat. Avtal tecknas först i september 2020 och 
införande av nytt system sker under hösten 2021. Budgetmedel behöver flyttas till 2021. 

Ärendehanteringssystemet kommer att påbörjas under året men sannolikt blir kostnaderna först under 
2021. Budgetmedel kommer därför att behöva flyttas. Detsamma gäller för nytt intranät och hemsida 
samt processystem kontaktcenter. 

Även släckbil i Lönsboda och lastväxlare kommer att behöva flyttas till 2021. 

FRAMTIDEN 

Övergripande 

Även om effekterna av Corona-pandemin har minskat under sommaren så kommer den ändå att 
påverka kommunens arbete och organisation under hösten. Det finns fortfarande en osäkerhet om hur 
pandemin kommer att utveckla sig och det är av största vikt att kommunen håller uppe sin beredskap. 

HR-enheten 

Nytt HR-system kommer att införas under hösten 2021. Målet är att systemet ska underlätta och 
stödja en högre grad av digitalisering och automatisering för en enklare och effektivare administration. 

Kanslienhet 

Upphandling av nytt ärendehanteringssystem är på gång med de övriga Unikom-kommunerna. På 
grund av olika omständigheter har undertecknande av avtal och implementering blivit fördröjt. Detta 
innebär i sin tur att nuvarande avtal med Solarplexus måste förlängas i ett år. 

Inrättande av ny tjänst som kommunjurist kommer att ske under hösten. 

Räddningstjänsten 

Räddningstjänsten förbereder för byggnationen av en ny station i Osby. Organisationen ser också 
över en utökad samverkan med övriga räddningstjänster i Skåne Nordost för att klara framtidens 
utmaningar. Samtidigt behöver problematiken med rekryteringen av RIB (deltidsbrandmän) hanteras 
och en ny strategi för detta kommer att arbetas fram under 2021. 
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Miljö och byggnämnd 

UPPFÖLJNING 

PERIODENS VIKTIGASTE HÄNDELSER 

• En administratörstjänst har tagits bort. 

• En ny miljöinspektör med inriktning på hälsoskydd har rekryterats för att ersätta tidigare 
innehavare. 

• Bygglovsprocessen har digitaliserats. 

• En tillfällig tjänst som bygglovshandläggare har inrättats. 

• Ett samarbetsavtal rörande miljö- och livsmedelstillsyn har tecknats med Östra Göinge 
kommun. 

• Ansvarsfördelningen på byggsidan har förtydligats. 

MÅLUPPFYLLELSE 

Generellt är måluppfyllelsen mindre bra, främst inom målområdet ”Attraktiv och hållbar 

boendekommun” där Miljö- och byggnämnden har som mål att man ska upprätta en tillsynsplan och 

säkerställa att den följs. 

På miljösidan är en inspektör sjukskriven på halvtid sedan i mars och trots att en vikarie rekryterades 

har full produktion ännu inte nåtts. Vidare har Miljö- och byggnämnden saknat en inspektör under 

sommaren, men en ny inspektör tillträde tjänsten den 1/9. Avslutningsvis har den nya tillfälliga 

”Coronalagstiftningen” (Lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen) inneburit att 

resurser förts över från den ordinarie tillsynen. 

På byggsidan saknas fortfarande 0,6 tjänst som behövs enligt behovsutredningen, vilket återspeglas i 

resultatet. Arbetsbelastningen på byggsidan är fortsatt för hög. 

Det är viktigt att resurser tillförs och att det pågående arbetet med effektivisering fortgår. 

DRIFTSREDOVISNING 

Belopp i tkr 
Budget 
perioden 

Utfall 
perioden 

Avvikelse 
period 

Budget helår 
Prognos 
helår 

Avvikelse 
helår 

Verksamhet       

Miljö och 
byggnämnd 

291,5 195,1 96,4 437,1 409,1 28,0 

Bygglov 542,7 515,6 27,1 814,0 924 -110,0 

Hälsoskydd 282,8 282,6 0,2 424,2 426,2 -2,0 

Livsmedelskontroll 283,8 209,0 74,8 425,7 435,7 -10,0 

Miljöskydd 400,3 293,7 106,6 600,4 640,4 -40,0 

Kalkningsprojekt 201,1 301,6 -100,5 301,7 301,7 0,0 

Alkoholtillstånd 180,0 121,7 58,3 270,0 245 25,0 

Miljö och 
byggenhet 

755,7 763,2 -7,5 1 133,5 1 147,5 -14,0 

Bostadsanpassnin
gs-bidrag 

596,1 343,8 252,3 894,2 790 104,2 

Resultat 3 534,0 3 026,3 507,7 5 300,8 5 319,6 -18,8 
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Kommentarer till helårsavvikelser 

För budgeten totalt föreligger inga större avvikelser. 

Intäkterna är svaga, främst främst på byggloven. Corona har haft en negativ effekt på den planerade 
tillsynen, vilket även lett till lägre intäkter. Vidare har resurser (ca 20 %) tagits från den ordinarie 
tillsynen för att täcka den tillfälliga "Coronatillsynen" (Lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på 
serveringsställen). Avslutningsvis har en tjänst på miljösidan varit vakant under sommaren, vilket 
också påverkat resultatet. 

Förhållandevis lite bostadsanpassningsbidrag har sökts under perioden. 

Sammantaget är prognosen att Miljö- och byggnämnden kommer att ha i princip ett plus-minus-noll 
resultat. 

Förslag på åtgärder till avvikelser 

I princip ett nollresultat, inga förslag på åtgärder. 

Nyckeltal 

Kostnadsuppföljning 

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

Kostnad 
arbetskraft 
2019 

424 405 445 511 411 389 387 468     

Kostnad 
arbetskraft 
2020 

519 480 467 463 475 4 446 400 433     

varav 
kostnad för 
sjuklön 2019 

2 2 0 4 0 4 3 0     

varav 
kostnad för 
sjuklön 2020 

6 12 15 12 8 9 3 0     

Tidplan för nämndens behandling 

Beredning 2020-09-21 
Miljö- och byggnämnd 2020-10-08 

Information om nämndmål och delårsbokslut genomfördes på miljö- och byggnämndens sammanträde 
2020-09-03. 

FRAMTIDEN 

Ett samarbete med Östra Göinge kommun angående alkohol- och tobakstillsynen håller på att arbetas 
fram. Tanken är att kommunerna ska ha en gemensam tillståndsinspektör som placeras i Osby 
kommun. 
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Samhällsbyggnad exkl VA 

UPPFÖLJNING 

PERIODENS VIKTIGASTE HÄNDELSER 

Ekonomi 

Ekonomin och att hålla budget är fortsatt i fokus och kräver återhållsamhet och ständiga åtgärder i 
stort och smått. 

Corona 

Första halvan av 2020 har präglats av covid-19 och de förhållningssätt och åtgärder som pandemin 
krävt. Pandemin har bland annat inneburit restriktioner kring möten och besök i kommunens 
byggnader samt distansundervisning i gymnasiet. Kommunens restauranger vid äldreboendena är 
stängda för allmänheten. Lokalvården har under pandemin ett utökat uppdrag t ex beträffande 
städning av äldreboenden samt att torka av ytor, belysningsknappar och dörrhantar/ledstänger mer 
frekvent än vanligt på skolor och förskolor. 

  

Detaljplanering 

Detaljplanen för Tandläkaren 10 är klar, (Briohuset) antogs av av kommunfullmäktige i början av året. 
Planen ger möjlighet till byggnation av bostäder på fastigheten. 

Två detaljplaner har varit på samråd och kommer till kommunfullmäktige för beslut i september, det är 
detaljplanen för Castor 17, Castor 13 samt del av Osby 194:1 (bostäder) samt detaljplan för Killeberg 
1:1, 3:39 och del 3:40 (skola, förskola och idrottshall). 

  

Lokalbanken 

Två bostadshus på fd naturbruksområdet har sålts, Caraposka och Rydströmska. 

Trulsagården i Killeberg (fd förskola) är riven. 

Hemgården (fd förskola) är riven. 

Svarvaren 6 och 7 sålda till Osbybostäder (Brioförråden) 

  

Byggnationer 

Förskolan i Lönsboda är klar och tagen i bruk. Förskolan i Osby blir klar under hösten 2020. 
Ombyggnation av Ekelund till korttidsboende för LSS pågår och blir klar under vecka 41. 

  

Markförvärv 

Tre strategiska markförvärv har gjorts under våren. Köp av fastigheterna Hasslaröd 3:23, 3:3, 2:24 och 
3:26, Gästgivaren 11 samt Killeberg 1:27 och Loshult 3:13. 

Köpet av fastigheterna i Hasslaröd möjliggör för kommunen att planlägga flera hundra nya bostäder i 
ett relativt centrumnära läge. Även köpet av mark i Killeberg/Loshult innebär att nya bostäder kan 
tillskapas. 

  

Exploatering 

Ny småhustomter håller på att iordningställas i Marklunda, Kråkeskogen och i Killeberg. Totalt blir det 
nya 28 tomter. 



 

Delårsrapport augusti 2020 nämnderna 11(58) 

  

Ny badplats 

Under sommaren invigdes en ny badplats i Osbysjön intill Spegeldammen. Osby tätort har i och med 
det numera en badplats även sjöns östra strand. 

  

Dansbåge på Prästängen 

En ny attraktion för lek och rörelsen invigdes under sommaren av ordförandena i 
samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen. 

  

Tekniska enheten 

Fastighetsteknikerna och personalen inom gata/park har numera gemensamma lokaler i maskinhallen 
på fd naturbruksområdet. Det är betydelsefullt för att möjliggöra samarbeten och synergier inom 
enheten. 

  

Hållbarhetsarbete 

Som ett led i kommunens hållbarhetsarbete deltar samhällsbyggnad i två projekt med syfte att minska 
klimatpåverkan, fossilbränslefri kommun och energieffektivisering av fastigheter. Projektet om 
energieffektivisering av fastigheter kommer också ge lägre uppvärmningskostnader. 

  

Måltidspolicy 

Förslag till ny måltidspolicy har tagits fram och godkänts av samhällsbyggnadsnämnden samt 
kommunstyrelsen och kommer upp för beslut i kommunfullmäktige i september. 

  

Revidering av renhållningsordningen 

Ett förslag till ny avfallsplan och ny föreskrifter för avfallshanteringen har utarbetats under året och 
godkänts av samhällsbyggnadsnämnden. Ärendet kommer till kommunfullmäktige för beslut i 
september. 

 MÅLUPPFYLLELSE 

Nämndmål 

Tänker alltid lite längre - väl genomtänkta beslut och hållbar samhällsplanering. 

Analys av resultatet 

Tre beslut har redan nu föregåtts av konsekvensanalys. Mätning av serveringssvinn göras under 
hösten, några data finns därmed inte ännu. 

Slutsatser 

Målet bedöms uppfyllas under året. 

Indikatorer Mål Utfall 

 Antal beslut som föregåtts av en konsekvensanalys utifrån hållbarhet (miljö, sociala och 
ekonomiska aspekter) 

Minst 5 3 

 Antal kg serveringssvinn 
Max 5 000  

Kommentar 

Mätning av serveringssvinn görs under hösten 2020. Några data finns inte ännu. 
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Öppna och nyskapande - fokus på kommunikation, service och att göra nytt. 

Analys av resultatet 

  

Slutsatser 

Målet bedöms vara delvis uppfyllt. 

Indikatorer Mål Utfall 

 Antal tillfällen som invånarna har informerats via hemsidan innan åtgärder som berör dem 
påbörjas. 

Minst 10 18 

 Antal genomförda förbättringar. 
Minst 100  

 Antal genomförda förbättringar av större omfattning. 
Minst 5 5 

Antal genomförda förbättringar: 

Implementeringen av förbättringsarbetet hos alla anställa i förvaltningen har inte kunnat genomföras 
p.g.a mötesrestriktioner i och med covid-19. Alternativt sätt att genomföra implementeringen håller på 
att tas fram. 

Antal genomförda förbättringar av större omfattning: 

• Avdelningarna inom äldreboenden beställer via "Mathilda" vilket innebär att kostnaderna per 
avdelning kan följas. Viktigt då beställningarna görs på kostens budget och inte kostar något 
för avdelningarna. 

• Test med digitala körjournaler på samhällsbyggnadsförvaltningens fordon pågår. 

• Samhällsbyggnadsförvaltningens fordon körs numera enbart på fossilfritt bränsle. 

• Ny arbetsmiljörutiner för tekniska enheten har tagits fram och beslutats av 
samhällsbyggnadsnämnden. 

• Projekt om värdeskapande fastighetsförvaltningen har genomförts 

  

Finns överallt - verksamheten i alla kommunens delar i förhållande till demografin. 

Analys av resultatet 

  

Slutsatser 

Målet bedöms som delvis uppfyllt. 

Indikatorer Mål Utfall 

 Antal byggklara småhustomter i Osby. 
Minst 10 9 

 Antal byggklara småhustomter i Lönsboda. 
Minst 5 40 

 Antal byggklara småhustomter i Killeberg. 
Minst 5 14 

 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 

60 000 

 Antal kvadratmeter byggklar mark för verksamheter i Lönsboda. 
Minst 
10 000 

0 
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DRIFTSREDOVISNING 

Belopp i tkr 
Budget 
perioden 

Utfall 
perioden 

Avvikelse 
period 

Budget helår 
Prognos 
helår 

Avvikelse 
helår 

Verksamhet       

Planering och 
administration 

2 185 1 833 352 3 280 3 034 246 

Tekniska enheten 16 839 17 808 -969 25 918 26 197 -279 

Kost 12 373 12 081 292 18 813 18 931 -118 

Lokalvård 11 597 11 263 334 17 394 17 243 151 

Gemensam 
service 

854 774 80 1 285 1 285 0 

Resultat 43 848 43 759 89 66 690 66 690 0 

Kommentarer till helårsavvikelser 

Samhällsbyggnad prognosticerar ett utfall inom ram för 2020. Förklaringen till detta är bland annat att 
kommunfullmäktige beslutat och tillfört 720 tkr för samhällsbyggnads kostnader för nämnden samt 
600 tkr för högre råvarukostnader till mat för äldre. 

Förvaltningen har fått en kompensation för ökade sjuklönekostnader med 200 tkr hittills i år.(pga 
Corona) 

Nyckeltal 

Kostnadsuppföljning 

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

Kostnad 
arbetskraft 
2019 

4 231 4 471 3 899 3 922 4 243 4 288 4 271 4 456 4 443 4 146 4 302 4 038 

Kostnad 
arbetskraft 
2020 

4 601 4 621 3 554 3 971 4 035 4 069 4 172 4 544     

varav 
kostnad för 
sjuklön 2019 

41 73 60 33 43 21 34 13 29 37 38 31 

varav 
kostnad för 
sjuklön 2020 

39 54 58 84 80 52 70 36     

Tidplan för nämndens behandling 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar om delårsrapporten på sammanträdet den 9 september. 
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INVESTERINGSREDOVISNING 

Investeringsuppföljning 

Projekt 
nr 

Namn 

Budget 
helår, tkr 

Redovisat 
perioden, t
kr 

Prognos 
helår, tkr 

Avvikelse, tkr
, prognos 
jämfört med 
budget 

Klart 
(tidpunkt
) 

0080 Industrispår NO 2 220 41 2 220 0 20201231 

0202 AV-tekn, nätv, omdr fiber 400 0 0 400 20201231 

0209 Inredning Kommunhus 930 1 249 1 249 -319 20201231 

0210 Örkenedskolan 778 752 778 0 20201231 

0212 Ny förskola Klockareskogs 2 400 0 700 1 700 20201231 

0290 Ventanl nya Ekbackeskolan 4 500 0 0 4 500 20201231 

0292 Laddstolpar vhtlokaler 1 300 111 1 300 0 20201231 

0295 Utemiljö Rönnebacken 250 93 250 0 20201231 

0296 Kommunövergr passagesyst 2 000 609 2 000 0 20201231 

0297 Proj äldreboende Lönsboda 5 660 61 1 000 4 660 20201231 

0801 Fastighetsbildning 150 32 150 0 20201231 

0802 Nya planområden 0 567 0 0  

0803 Centrumåtgärder 2 250 252 500 1 750 20201231 

0804 Gatubelysning 9 750 4 401 9 750 0 20201231 

0807 Centrumåtgärder visionsdo 2 000 0 3 750 -1 750 20201231 

0808 GC-väg Rönnebacken-Försko 1 000 0 1 000 0 20201231 

0809 Trafiksäkerh Lba skola ce 1 000 0 1 000 0 20201231 

0810 Trafiksäk.främj. åtg. 300 0 300 0 20201231 

0811 Exploater. Hasslaröd Syd 2 700 258 700 2 000 20201231 

0812 Utveckling näringsverksamhet 0 35 0 0  

0815 Utveckl. Naturbruksområde 5 500 1 365 2 500 3 000 20201231 

0816 Förstudie GC-väg Näset-Ha 750 0 750 0 20201231 

0817 Köp av fastigheter 2 000 750 2 000 0 20201231 

0820 Nya planområden 2020 6 000 744 6 000 0 20201231 

0831 Lekplatser 600 340 600 0 20201231 

0832 Julbelysning 250 100 250 0 20201231 

0833 Fordon driftenhet 1 000 429 1 000 0 20201231 

0834 Byggn stamnät landsbygd 1 470 0 1 470 0 20201231 

0835 Asfalt 10 000 1 086 10 000 0 20201231 

0836 Gatukostn ersättn 0 38 0 0 20201231 

0837 GC-väg N. Infartsg asfalt  263    

0839 Pumpstationer 350 0 350 0 20201231 

0840 Genomf bef planområden 8 550 2 8 550 0 20201231 

0841 Genomf Netto-området 0 34 0 0 20201231 

0842 Genomf Tangovägen Osby 0 75 0 0 20201231 

0843 Genomf Kråkeskogen Osby 0 2 565 0 0 20201231 

0844 Genomf Hambov/Tenorv 0 1 044 0 0 20201231 

0845 Genomf Marklundavägen 0 51 0 0 20201231 
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Projekt 
nr 

Namn 

Budget 
helår, tkr 

Redovisat 
perioden, t
kr 

Prognos 
helår, tkr 

Avvikelse, tkr
, prognos 
jämfört med 
budget 

Klart 
(tidpunkt
) 

0846 Genomf Gerfasts väg 0 136  0  

0850 Utveckl näringsverksamhet 1 550 0 1 550 0  

0851 Utveckl NÖ Industriområde 0 2 081 0 0 20201231 

0852 Utveckl Killeberg Norra 0 410 0 0 20201231 

0853 Utveckl Lönsboda Ind omr1 0 263 0 0 20201231 

0890 Maskiner lokalvård 235 20 235 0 20201231 

1303 Proj. energisparåtgärder 250 8 250 0 20201231 

1305 Säk.proj. larm 300 31 300 0 20201231 

1307 Utbyte storköksutrustning 690 38 690 0 20201231 

1309 Utemiljö Barn och skola 500 67 500 0 20201231 

1310 Div. vht.förändr BoS 500 0 500 0 20201231 

1312 Reinvesteringar komp.red. 6 500 2 203 6 500 0 20201231 

1612 Örkened förskola 456 3 536 3 127 -2 671 20201231 

1626 Säkerhetsproj riskinven 150 68 150 0 20201231 

1627 Säkerhetsproj elsäkerhet 150 204 150 0 20201231 

1630 Ny Ishall 3 500 725 3 500 0 20201231 

1642 Killeberg, grundskola 20 300 2 803 20 300 0 20201231 

1648 Killeberg fsk o matsal 21 940 0 21 940 0 20201231 

1649 Brunn Lindvallen 75 0 75 0 20201231 

1650 Förskolelokaler Visseltofta 2 000 0 3 500 -1 500 20201231 

1667 Ny förskola Osby tätort 22 080 20 430 22 080 0 20201231 

1673 Ekelund, förvärv o ombygg 11 540 11 064 11 540 0 20201231 

1674 LSS-boende Skeingevägen 0 1 022 23 -23 20201231 

1675 Badplats spegeldammen 1 278 1 453 1 453 -175 20201231 

1676 Hasslaröd inköp fastighet 10 760 10 767 10 767 -7 20201231 

1677 Ombyggnad Maskinhall NB 2 000 0 2 000 0  

1701 Genomförande, energiproje 3 450 1 651 3 450 0 20201231 

1752 Ny brandstation Osby 2 400 0 2 400 0 20201231 

1793 Gemens nyckelsystem HoV 1 500 0 1 500 0 20201231 

1794 Klimatkontr Rönneb o Lind 300 0 300 0 20201231 

 Totalt 190 462 76 327 178 897 11 565  

Kommentarer till budgetavvikelser 

80 Industrispår NO 
- Inväntar slutfaktura 
 
202 AV-tekn, nätv, omdr fiber 
- Felkonterat från investeringsprojekt 209, rättas. 
209 Inredning Kommunhus 
- Felkonterat från investeringsprojekt 210, rättas. 
210 Örkenedskolan 
- pågår. 
212 Ny förskola Klockareskogs 
- Försenat på grund av resursbrist 
290 Ventanl nya Ekbackeskolan 
-  Investeringsprojekt 1673, Ekelund förvärv och ombyggnation blir dyrare än budgeterat. Omdisponering föreslås 
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med 4500 tkr från projekt 0290 ventilationsanläggning nya Ekebackeskolan. Beslut om omdisponering tas av 
kommunfullmäktige. 
292 Laddstolpar vhtlokaler 
- pågår 
295 Utemiljö Rönnebacken 
- pågår, men riskerar att ej nås på grund av COVID - 19 
296 Kommunövergr passagesyst 
- pågår 
297 Proj äldreboende Lönsboda 
- Inväntar politiska beslut 
801 Fastighetsbildning 
- pågår 
802 Nya planområden 
- tillhör nya planområden 2020 inv proj. 820 
803 Centrumåtgärder 
- pågår, nytt elskåp i Lönsboda kvar. 
804 Gatubelysning 
- pågår 
807 Centrumåtgärder visionsdo 
- försenat på grund av resursbrist, påbörjas nov/dec 
808 GC-väg Rönnebacken-Försko 
- inväntar faktura 
809 Trafiksäkerh Lba skola ce 
- inväntar faktura 
810 Trafiksäk.främj. åtg. 
- pågår 
811 Exploater. Hasslaröd Syd 
- inväntar marklov samt strandskyddsdispens. Beräknas starta under vintern 
812 Utveckling näringsverksamhet 
- tillhör nya planområden 2020 inv proj. 820 
815 Utveckl. Naturbruksområde 
- pågår samt avvaktar detaljplaner 
816 Förstudie GC-väg Näset-Ha 
- pågår 
817 Köp av fastigheter 
- pågår 
820 Nya planområden 2020 
- pågår 
831 Lekplatser 
- pågår 
832 Julbelysning 
- pågår 
833 Fordon driftenhet 
- pågår 
834 Byggn stamnät landsbygd 
- pågår 
835 Asfalt 
- pågår 
836 Gatukostn ersättn 
- felkonterad 
837 GC-väg N. Infartsg asfalt 
- Felkonterad 
839 Pumpstationer 
- pågår 
840 Genomf bef planområden 
- pågår 
841 Genomf Netto-området 
- pågår 
842 Genomf Tangovägen Osby 
- pågår 
843 Genomf Kråkeskogen Osby 
- pågår 
844 Genomf Hambov/Tenorv 
- pågår 
845 Genomf Marklundavägen 
- pågår 
846 Genomf Gerfasts väg 
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- pågår 
850 Utveckl näringsverksamhet 
- pågår 
851 Utveckl NÖ Industriområde 
- pågår 
852 Utveckl Killeberg Norra 
- pågår 
853 Utveckl Lönsboda Ind omr1 
- pågår 
890 Maskiner lokalvård 
- pågår 
1303 Proj. energisparåtgärder 
- pågår 
1305 Säk.proj. larm 
- pågår 
1307 Utbyte storköksutrustning 
- pågår 
1309 Utemiljö Barn och skola 
- pågår 
1310 Div. vht.förändr BoS 
- pågår 
1312 Reinvesteringar komp.red 
- pågår 
1612 Örkened förskola 
- pågår, inväntar slutfaktura 
1626 Säkerhetsproj riskinven 
- pågår 
1627 Säkerhetsproj elsäkerhet 
- pågår 
1630 Ny Ishall 
- pågår 
1642 Killeberg, grundskola 
- pågår 
1648 Killeberg fsk o matsal 
- pågår 
1649 Brunn Lindvallen 
- pågår 
1650 Förskolelokaler Visseltofta 
- pågår 
1667 Ny förskola Osby tätort 
- pågår 
1673 Ekelund, förvärv o ombygg 
-pågår 
1674 LSS-boende Skeingevägen 
- upphandling pågår 
1675 Badplats spegeldammen 
- klar 
1676 Hasslaröd inköp fastighet 
- klar 
1677 Ombyggnad Maskinhall NB 
- pågår 
1701 Genomförande, energiproje 
- pågår 
1752 Ny brandstation Osby 
- pågår 
1793 Gemens nyckelsystem HoV 
- pågår 
1794 Klimatkontr Rönneb o Lind 
- pågår 
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FRAMTIDEN 

Samhällsbyggnad arbete vidare under devisen "vi underlättar din vardag i dag och i morgon" med 
nämndens mål i fokus. 

Verksamheten kommer liksom i år att bedrivas inom den tilldelade budgetramen. En förutsättning för 
detta är dock nämnden får kompensation för eventuella kostnadsökningar som uppstår på grund av 
förändringar inom övriga nämnder. 

Under 2021 planeras en rad kommunala byggnationer att påbörjas t ex Lss på Hemgården, 
brandstation, F-9 skola i Lönsboda, F-9 skola, förskola och idrottshall i Killberg samt ishall m.m. 
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Samhällsbyggnad, VA-verksamheten 

UPPFÖLJNING 

PERIODENS VIKTIGASTE HÄNDELSER 

Under sommaren rådde bevattningsförbud i hela kommunen då grundvattennivåerna var låga i delar 
av kommunen. 

SBVT har tillsammans med tekniska enheten på samhällsbyggnad arbetat med att bygga ut vatten- 
och avlopp till nya bostadstomter i Killeberg, Kråkeskogen och i Marklunda. 

Utbytet av ledningsnätet med 100 årscykel som målsättning fortsätter. Detsamma gäller arbetet med 
att genomför åtgärderna i VA-planen. Ett ärende om revidering av VA-planen är på väg upp till 
Kommunfullmäktige för beslut. Förslaget innebär att en överföringsledningar för dricksvatten samt 
avlopp byggs till Killeberg för att långsiktigt trygga ortens vattenförsörjning. 

  

DRIFTSREDOVISNING 

Belopp i tkr 
Budget 
perioden 

Utfall 
perioden 

Avvikelse 
period 

Budget helår 
Prognos 
helår 

Avvikelse 
helår 

Verksamhet       

Vatten- och 
avloppsverksamhe
t 

1 0 1 0 0 0 

Resultat 1 0 1 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. 

Nyckeltal 

Kostnadsuppföljning 

Osby kommun har ingen egen anställd personal inom VA-verksamheten. Dessa finns hos SBVT. 

Tidplan för nämndens behandling 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar om delårsrapporten på sammanträdet den 9 september. 
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INVESTERINGSREDOVISNING 

Investeringsuppföljning 

Projekt 
nr 

Namn 

Budget 
helår, tkr 

Redovisat 
perioden, t
kr 

Prognos 
helår, tkr 

Avvikelse, tkr
, prognos 
jämfört med 
budget 

Klart 
(tidpunkt
) 

0323 VA-anslutningsavgifter 0 -1 131 -1 131 1 131  

0843 Genomf Kråkeskogen Osby 0 495 495 -495  

0844 Genomf Hambov/Tenorv 0 250 250 -250  

0846 Genomf Gerfasts väg 0 166 166 -166  

0904 Bredbandsutbyggnad 540 0 0 540  

0905 Åtgärder ledningsnät 13 380 7 933 13 380 0  

0907 ARV, VV, pumpstationer 5 000 138 500 4 500  

0908 Östra Genastorp-Östanå 240 9 240 0  

0909 Hasslaröd (VA) 6 300 0 1 000 5 300  

0910 Särsk dagvattensatsningar 3 190 0 1 500 1 690  

0911 Övervakningssystem/PLC 6 075 353 1 000 5 075  

0912 Vattenmätare 700 577 700 0  

0913 Mindre nyanläggningar (VA 500 471 500 0  

0914 Östra Genastorp §6 VA-utb 1 800 87 250 1 550  

 Totalt 37 725 9 348 18 850 18 875  

FRAMTIDEN 

SBVT ska vara en effektiv organisation med hög kompetens och arbeta för Osby utifrån beslutade 
strategier. För att möta de behov som VA-verksamheten kräver, har SBVT förstärkt och anpassat sin 
organisation. 

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 
vattenskyddsområde med föreskrifter, nödvattenplan samt upprättande av reservvattenplan är viktiga 
delmoment i detta arbete. Genom detta arbete bidrar SBVT till att miljökvalitetsnormer för sjöar och 
vattendrag i kommunen upprätthåller god status. 

Åtgärder som planeras framöver är exempelvis utredning av åtgärder för att minimera risker för 
översvämningar, bräddningar samt utsläpp av föroreningar via dagvatten till Osbysjön. 
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Revisionen 

 

UPPFÖLJNING 

PERIODENS VIKTIGASTE HÄNDELSER 

Nytt sakkunnigt biträde till revisionen har handlats upp. 

EY har ersatt PwC som avtalspartner under den kommande perioden. 

DRIFTSREDOVISNING 

Belopp i tkr 
Budget 
perioden 

Utfall 
perioden 

Avvikelse 
period 

Budget helår 
Prognos 
helår 

Avvikelse 
helår 

Verksamhet       

Revision 553 477 76 830 830 0 

Resultat 553 477 76 830 830 0 

 

  



 

Delårsrapport augusti 2020 nämnderna 22(58) 

Barn- och utbildningsnämnden 

UPPFÖLJNING 

PERIODENS VIKTIGASTE HÄNDELSER 

Barnkonventionen: infördes som lag från 1 januari 2020. Inför lagändringen genomgick alla 
medarbetare inom förvaltningen en utbildning kring barnkonventionen. Vid skrivande av samtliga 
tjänsteskrivelser ska en barnkonsekvensanalys göras utifrån ett barnperspektiv. Vi har ett fortsatt 
arbete som behöver göras kring efterlevandet av lagen samt uppföljning och utvärdering. 

Invigning: av Skogsgården, ny förskola i Lönsboda skedde i mindre omfattning i juni 2020. På grund 
av rådande pandemi kommer den mer officiella invigningen att ske vid ett senare tillfälle. Icke desto 
mindre var det en härlig dag när barn och personal fick ta sin nya förskola i besittning. Fantastiska 
utrymmen och ytor med möjligheter till goda lärmiljöer kommer att leda den pedagogiska utvecklingen 
framåt. Dessutom kommer insatser och möjligheter till samverkan att öka. 

Pedagogisk omsorg: i Killeberg kommer att från oktober 2020 tillfälligt stängas då efterfrågan har 
avtagit. En utvärdering av behov av pedagogisk omsorg kommer att utvärderas under hösten 2021. 

Skolverket en viktig samarbetspartner: Osby kommun har under ett flertal år haft ett nära 
samarbete med Skolverket. Riktade insatser för nyanlända och flerspråkiga barn och elevers 
mottagande och lärande har avslutats och utvärderats. Samarbetet har lett till väl genomarbetade 
rutiner för samverkan inom barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde. En stor insats 
tillsammans med Skolverket är också det språk- och kunskapsutvecklande  arbetssätt som 
genomsyrat hela skolverksamheten. 
SKUA - Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt - Inom detta arbete har två aktörer varit 
inkopplade i utvecklingsarbetet, NC - Nationellt center på Stockholms universitet och KL - Koopertativt 
lärande. Förskolan som under arbetsåret 19/20 kopplats på i samarbetet, har jobbat med Nationellt 
centrum. KL Kooperativt lärande har arbetat med F-6 och fritidshem. En stor insats med åk 7-9 och 
gymnasiet har skett i samarbete med Skolverket och NC på Stockholms universitet. Detta samarbete 
avslutades i juni 2020 efter att ha pågått under läsåret 19/20. Utifrån den samverkan och 
kompetensfortbildning som skett kommer barn- och utbildningsförvaltningen att arbeta vidare med 
arbetssättet med hjälp bland annat av våra förstelärare i grundskola och på gymnasiet samt lärledare i 
förskolan. SKUA - kommer att vara en naturlig del av och genomsyra utvecklingsarbetet från förskola 
genom skolsystemet och upp till gymnasie- och vuxenutbildningen. 

Barn och elevhälsan -  verksamhetsplaner: Sedan årsskiftet arbetas det med verksamhetsplaner på 
respektive verksamhetsområde inom förskola, grundskola och gymnasiet. Syftet med 
verksamhetsplanerna är att tydliggöra uppdrag och roller samt att förtydliga och kvalitetssäkra barn- 
och elevhälsoarbetet. 

Barn- och familj: Enheten har ett stort inflöde av ärenden, i många fall komplicerade ärenden 
gällande små barn. Det har under hela året pågått ett gediget arbete för att komma i fas med 
utredningsarbete och uppföljningar. Flera av våra utbildningar för föräldrar och våra barngrupper har 
fått pausas under våren, vilket inneburit mer individinsatser i öppenvården. 

Osbymodellen: På våren 2019 togs ett beslut i Kommunfullmäktige om att utarbeta en 
samverkansmodell benämnd Osbymodellen, som skulle jobba utifrån gemensamma och tidiga 
insatser för att gynna invånare i Osby kommun. Osbymodellen är ett samverkansuppdrag för Hälsa- 
och Välfärdsnämnden samt Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde. Under 2020 har en 
struktur för samarbetet fastställts. Styrgrupp och operativ grupp är bildad. Olika arbetsgrupper kommer 
att mer handfast jobba med förebyggande gemensamma åtgärder för att stärka samverkan som 
gynnar invånarna i Osby kommun. 

Verksamhetsutvecklare; Ny verksamhetsutvecklare har anställts. Verksamhetsutvecklaren har ett 
utökat uppdrag med verksamhetsutveckling för samtliga verksamhetsområde inom barn- och 
utbildning ( förskolan, grundskola, gymnasie, vuxenutbildingen, kultur och fritid samt barn- och familj). 
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Lokalbehov; Barn- och utbildningen är en lokalkrävande verksamhet med flera olika 
verksamhetsgrenar. Med ett växande uppdrag såsom, fler barn- och elever ett rikt kultur- och fritidsliv, 
är behovet stort av skollokaler som exempelvis lektionssalar, idrottshallar, simhallar för att ha möjlighet 
att följa den garanterade undervisningstiden och uppnå kursmålen. Barn- och utbildningsnämnden har 
tagit beslut om ny grundskola i Lönsboda, dimensionerad för 400 st. elever, ny förskola i Killeberg 
dimensionerad för 6 avdelningar samt ny grundskola i Killeberg dimensionerad för 150 st. elever. 

Fullmäktigeberedningen - Kultur och Fritid: Barn- och utbildningsnämnden gavs i uppdrag att 
tillsammans med en tillsatt grupp av politiska ledamöter att tillsammans med tjänstepersoner inom 
BoU, besvara följande frågor från KF. 

•1. På vilket sätt kan kultur- och fritidsenhetens verksamhet organiseras för att tillgodose 
kommuninvånarnas olika behov/önskemål mer likvärdigt och samtidigt bidra till kommunens 
attraktivitet? 

•2. Vilket utbud av anläggningar ska kultur- och fritidsenheten erbjuda inom fritid och idrott för att 
säkerställa ett livslångt idrottande och ökad folkhälsa med tillgänglighet för alla kommuninvånare och 
olika målgrupper? 

•3. Vilket utbud av anläggningar ska kultur- och fritidsenheten erbjuda för att tillgodose skolornas 
behov av lokaler för olika ämnen t ex idrott och hälsa samt musik? 

•4. På vilket sätt kan de olika anläggningarna planeras och eventuellt samlokaliseras för att bli mer 
kostnadseffektiva gällande drift- och personalkostnader? 

På grund av pandemin fick den tänka planeringen för redovisning under våren 2020, flyttas fram i 
tiden. Under hösten 2020 kan förhoppningsvis det fortsatta arbetet återupptas. 

Administrationsöversynen: Under våren 2020 har barn- och utbildningsförvaltningens administration 
genomgått en omorganisation med uppdrag att hantera vårt gemensamma administrativa uppdrag 
inom barn- och utbildningsförvaltningen. I det fortsatta teamarbetet inom administrationen, är det 
viktigt att det finns backupfunktioner, så att inte någon uppgift enbart behärskas av eller kan hanteras 
av en enskild administratör eller ledare. Arbetet är inriktat på att kvalitetssäkra och säkerställa att vi 
kan hantera vårt gemensamma uppdrag inom barn- och utbildningsförvaltningens samtliga 
verksamhetsgrenar. 

Pandemin: Vårens arbete har till stora delar påverkats av den pågående pandemin. Verksamheterna 
har på olika sätt fått anpassa arbetet utifrån rådande förutsättningar och restriktioner. Sjukfrånvaron 
har hållit sig på en ganska stabilt låg nivå. Skolverksamheterna har förutom gymnasiet och 
vuxenutbildningen, som under våren hade distansundervisning, kunnat pågå enligt ordinarie 
organisation. Coronaanpassade aktiviteter har genomförts i största möjligaste mån. Musikskola, 
simundervisning och en del kultur- och fritidsaktiviteter har tidvis varit inställda. Pandemin har 
medverkat till andra digitala lösningar, vilket kan få effekt för det framtida arbetet såsom stöd till elever, 
mötesstrukturer med mera. Många externa möten har skett över Teams. Pandemin har också tydligt 
påvisat vikten av bra nätverk och tillgången till digitala verktyg. Alla har gjort sitt yttersta och tagit stort 
ansvar för att vi under rådande pandemi ska klara vårt uppdrag ute i verksamheterna. 

Stor eloge till alla! 

MÅLUPPFYLLELSE 

Nämndmål 

Vi ska erbjuda utbildning och mötesplatser som leder till en ökad medvetenhet om 

livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället. 

Analys av resultatet 

Kultur och fritid: Året 2020 började med en fullmatad verksamhetsplan. Planen har efter mars månad 
präglats mycket av pandemin vilket gjort att vi fått ställa in och ställa om. Bland annat ställdes den 
drogfria skolavslutningen för åk9 och konserter med musikskolan in. Vissa aktiviteter har vi kunnat 
slutföra eller minska ner på som till exempel vattengympa, babysim, sagostunder, föreläsningar och 
simundervisning. Arrangemang som valborgsfirande, nationaldagsfirande och sagostunder har vi 



 

Delårsrapport augusti 2020 nämnderna 24(58) 

kunnat genomfört digitalt.  Det har också varit restriktioner kring uthyrning av kommunens lokaler, 
vilket har inneburit att många aktiviteter ej kunnat genomföras Kultur och fritidsenheten fortsätter att 
jobba tematiskt. Under våren har vi haft tema - framtiden. Kultur- och fritidsenheten arbetar  aktivt 
tillsammans med övriga förvaltningar i kommunen för att möjliggöra och förbättra mötesplatserna i 
kommunen med fokus på såväl psykisk som fysisk hälsa. Planmöten med samhällsbyggnad och 
regelbundna möten med föreningar och fastighetsenheten äger rum. Kultur och fritid har 
återkommande möten med föreningslivet för att främja deras verksamheter så att de fortsätter vara en 
viktig del i Osby kommun. 

Sommaren 2020 fördelades inga medel från regeringen för avgiftsfria sommarlovsaktiviteter, vilket 
gjorde att vi ej kunde erbjuda dessa aktiviteter. Detta bidrag har vi fått under 4 års tid. 

Förskolan: Merparten av  förskolorna uppger att de samtalar med barnen i naturliga sammanhang, 
besöker skogen, plocka/sorterar skräp, plantera och odla, barnkonventionen, gemensamma regler och 
förhållningssätt. Ett fåtal förskolor nämner: Grön flagg, skräpmonster, soperhjältarna, app. Tula, 
återanvändning av förbrukade husgeråd, loppis, samla regnvatten till vattenlek. 

Grundskola har en indikator som mäter detta mål, vilket är Öckerömetodens resultat. Det är inte 
undersökt under våren 2020, dels p.g.a. att Öckerömetoden är avslutad och att inget enkätverktyg 
funnits som är tillräckligt bra för att kvalitetssäkras.    

Gymnasiet och vuxenutbildningen: Vi har inget resultat eller analys på indikatorn. Andel elever i åk 
2 som anger att de provat alkohol, tobak, droger eller snus då vi inte har någon enkät som kan visa 
resultat. 

Slutsatser 

Kultur och Fritid : Arbetet med att genomföra aktiviteter och arrangemang digitalt, har fått en 
ordentlig skjuts under våren. Vi ser med tillförsikt fram emot möjligheterna att kunna fortsätta erbjuda 
detta alternativ. Restriktionerna kring lokaluthyrning av kommunens lokaler har inneburit att många 
aktiviteter ej kunnat genomföras. Enheten fortsätter att arbeta tematiskt. Att erbjuda gratis aktiviteter 
under kvällar, helger och lov är en framgångsfaktor för att få fler besökare till mötesplatserna. Det 
skapar en ökad medvetenhet om livsstilens betydelse. Kultur och Fritid har en central roll i Osby som 
kugge och resurs för människor i olika åldrar och livssammanhang. Vi gör Osby till en attraktiv 
boendekommun genom vårt rika utbud. 

Förskolan: En förklaring till skillnaderna kan vara de förskolorna som har inriktning på uteprofil 
beskriver ett medvetet arbete med hållbar utveckling. Majoriteten av förskolorna i Osby kommun 
beskriver  ett arbete med hållbar utveckling enligt Skolverkets definitionen. När vi samtala med 
barnen, uppmuntrar vi dem till att aktivt använda sitt språk. 

Indikatorer Mål Utfall 

 Antal undervisningstillfällen i naturen på varje förskola per vecka. 
3 3 

 Andel barn och elever i årskurs 7-9 som anger att de provat alkohol, droger, tobak och 
snus. 

Max 5%  

Kommentar 

Det här målet är inte undersökt under våren 2020, dels p.g.a. att Öckerömetoden är avslutad och att inget enkätverktyg 
funnits som är tillräckligt bra för att kvalitetssäkras. Målet är mindre än 5% fast borde kanske vara 0%. 

 Antal deltagartillfällen för barn och unga i idrottstillfällen. 
Minst 
75 752 

34 347 

Kommentar 

Utfallet 34 347 är för jan-jun 

 Andel som uppger att de är nöjda eller mycket nöjda när de besöker is- och simhallar, 
fritidsgårdar, bibliotek, kulturarrangemangen och konsthall. 

100%  

Kommentar 

Enkät görs under v46 

 Antal besökare/deltagare på mötesplatser och arrangemang som kultur och fritid driver 
eller ger stöd till årligen 

Minst 
175 000 

83 818 

Kommentar 

Siffran är mellan jan-jun 



 

Delårsrapport augusti 2020 nämnderna 25(58) 

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

kommunikation och skapande. 

Analys av resultatet 

Kultur och fritid: Kultur och bibliotek har fördjupat sitt samarbete och har under våren erbjudit 
aktiviteter för barn och vuxna med särskilt fokus på delaktighet. Skaparverkstad, konsert, föreläsningar 
och familjeföreläsning är exempel på särskilt uppskattade aktiviteter. Vi har dessutom haft 4 
utställningar i konsthallen. Musikskolan stängdes ner under ca 2 månader. Den perioden ägnades åt 
arbete med måldokument samt att påbörja en process med test av digital undervisning och 
evenemang. 

Osby kommun har tillsammans med Östra Göinge kommun  genomfört ett samverkansprojekt: konst 
på Skåneleden. Projektets syfte har varit att undersöka vilka potentialer som finns för att stärka 
områdets unika konst och kultur utifrån den vandringsled som går genom Osby och Östra Göinge 
kommuner. Förstudien har haft som uppdrag att sammanställa en lättfattlig rapport som ger förslag på 
alternativa Skåneleds- dragningar och förutsättningar för drift och underhåll kring dessa. 

Projekt-stärkta bibliotek: Med projektmedel från Kulturrådet arbetar biblioteket med tillgängligheten på 
biblioteket. Det innebär bland annat flexibla lösningar för olika aktiviteters såsom sagostunder. 
Projektet inleddes hösten 2019 och kommer att avslutas under 2020. 

Musikskolan har fått bidrag från Kulturrådet för ett projekt vars syfte är att möta upp ungdomars 
funderingar och tankar kring livet. Projektet kallas "TEXT-SÅNG-DRAMA" och är riktat mot unga i 
åldern 13-18 år. 

Meröppet på biblioteket drabbades under sommaren av stora driftsstörningar. Dessa medförde många 
påtryckningar från invånarna i Osby då meröppet är en mycket  uppskattad möjlighet att besöka 
biblioteket. 

Barn- och familj 

Förskolan:  Alla förskolor erbjuder barnen upplevelser, programmering och använder digitala 
hjälpmedel till information. Skolverket beskriver det som 1: ordningen i digitalisering, det innebär att 
tex när förskolan projicera upp en bok så skulle det kunna fungera med att läsa boken analogt. 

Men när vi använder projicering för inspiration till lek och nyfikenhet benämner Skolverket det 2: 
ordningen i digitaliseringen. 

Förskolan ska vila på beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund (SFS 2010:800) Eftersom det inte 
är beprövat och forskningsbaserat med appar i lärandet bör barn 1–3 år i förskolan mötas av 
digitalisering i form av projicering och inte appar. De flesta appar bygger på att det finns ett fel och ett 
rätt. Det är en behavioristisk syn på lärandet. Så ser inte uppdraget ut enligt läroplanen. I effektkedjor 
och kvalitetsredovisningarna framkom det med tydlighet att barnen ska vara producenter av digitala 
verktyg, inte konsumenter. Utbudet av appar till små barn är mer inriktade på konsumtion. Det inbjuder 
inte till delaktighet i lärandet. Ett antal förskolor skriver med tydlighet att projicering används för att 
skapa inspiration till vidare lek och nyfikenhet till alla barn på förskolan. (2 ordningen) 

De flesta förskolorna har ett instagramkonto. Dessa konto fungerar som informationskanal till 
vårdnadshavarna. Det är också en arena för pedagogerna att berätta för vårdnadshavarna om det 
pedagogiska arbetet i förskolan. 

Grundskola:  Inom grundskola finns det antal datorer som är beslutat av nämnden, nämligen 1 dator 
per 3 elever. 

Inom grundskola har utvecklingsarbetet kring anpassningar för elever i behov av särskilt stöd gett 
resultat. Flera elever har nått ökad måluppfyllelse under läsåret och uppnått goda resultat. 
Kompetensutveckling kring elever med neuropsykiatriska diagnoser har bidragit till förändrade 
arbetsformer och stödstrukturer, som gynnar eleverna i kunskapsutveckling och måluppfyllelse. 
Kompetensutveckling i språk- och kunskapsutvecklande arbete tillsammans med studiehandledning, 
har även varit viktiga insatser för att skapa tillgänglig och kvalitativ undervisning. Samtliga ovan 
beskrivna insatser har varit bidragande till ett ökat meritvärde. 

Gymnasie- Vuxenutbildning: Andel på SFI som klarat minst två kurser på studievägen av nybörjare 
två år tidigare. 

Resultat; Genomströmningen på SFI är väldigt individuell, speciellt på A-nivån. Från att det kan ta över 



 

Delårsrapport augusti 2020 nämnderna 26(58) 

2 år för en A-elev till att det kan ta 9 månader för en annan elev. På B-nivån tar det i genomsnitt 4 
månader, C-nivå 5 månader och D-nivå 6 månader. Den här indikatorn gäller för A- och B-nivå och det 
uppsatta målet är därmed uppfyllt. 

Analys; Även om utfallet blev högre än målet behöver Vuxenutbildningen fortsätta sikta på att höja 
måluppfyllelsen. Det kan ske genom insatser inom psykisk ohälsa, orsaksavbrott, specialpedagog och 
studiehandledare. 

Slutsatser 

Kultur- och Fritid: På grund av rådande pandemi så har biblioteken haft ett tapp på ca 10 000 fysiska 
besökare. Musikskolan har haft ett tapp på ca 2000 fysiska besök. Utöver detta har några konserter 
och spelningar ej kunnat genomföras. Biblioteken har kommit igång med digitala sagostunder. Dessa 
har varit uppskattade då de inte kunnat genomföra fysiskt. Sagostunderna har visats ca 1000 gånger. 
Vårt digitala Valborgsfirande har visats över 800 gånger och det digitala Nationaldagsfirandet har 
visats mer än 500 gånger. 

Förskolan: Lärplattorna ska inte vara ett verktyg för konsumtion i förskolan. Det innebär att ett antal 
”hemvister” behöver se över innehållet så att barnen inte blir konsumenter av appar. Förskollärare ska 
ansvara för att barn får använda digitala verktyg på sätt som stimulerar utveckling och lärande 
(Skolverket, 2019) Har vi modet på Osby förskolor att ställa oss frågan, vad är det som stimulera till 
utveckling och lärande i de digitala verktygen innan vi sätter dem i barnens händer? En god regel för 
alla 3–5 åringar är att (eftersom barn 1–3 år inte bör använda appar i förskolan), allt som är synligt på 
skärmen ska vara utvalda appar som barnen kan använda. Appar som inte är avsedda och utvalda för 
barnen, bör ej finnas på skärmen. 

Grundskolan: Under ht-20 kommer grundskolan att genomföra en förskjutning av datorer till elever i 
årskurs 7-9. Detta innebär att alla elever i årskurs 7-9 får tillgång till en "egen" dator. Detta påverkar 
tillgången till datorer för årskurs 4-6. För eleverna i årskurs 4-6 är tillgången därmed enligt fattat beslut 
i barn- och utbildningsnämnden, 1 dator per 3 elever. Prioriteringen görs utifrån nämndens beslut om 1 
dator per elev årskurs 4-9 samt 1 dator och 1 Ipad per 5 elever i F-3. Beslutet kan verkställas tidigast 
2021. 

Fokus på språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i form av kommunövergripande SKUA- 
utvecklare, fortsätter läsåret 20/21.  Arbetssättet fortgår med syfte att stödja arbetet med ökad 
måluppfyllelse och tillgänglig lärmiljö. 

Viktigt inför läsåret 20/21 är att fortsätta främja betydelsen av arbetslagets gemensamma arbete, det 
kollegiala lärandet. Det görs genom att organisera så att pedagoger har gemensam tid för planering 
och reflektion. Möjligheterna med tvålärarsystemet som möjliggör flexibla grupperingar utifrån 
elevernas behov i de olika ämnena, utvecklas vidare. Utvecklingstjänster finns inom områdena 
digitalisering, skolutveckling, SKUA och rörelsesatsning. Dessa tjänster stöttar och samverkar kring 
kompetensutveckling och systematiskt kvalitetsarbete. 

Indikatorer Mål Utfall 

 Andel elever i förskolan och grundskolan som dagligen använder digitala verktyg i sitt 
lärande 

100% 90% 

 Antal digitala verktyg per enhet och per barn/elev. 
3 2 

 Meritvärde elever åk 9. 
199 210 

 Andel elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram. 
Minst 77,5% 79,2% 

Kommentar 

Arbetet med ökad måluppfyllelse, anpassningar och åtgärdsprogram så att fler elever att nå behörighet till gymnasiet har gett 
utslag. Flera av de elever som inte blir behöriga är fortfarande nyanlända som kommit till Sverige under de senaste åren. 
Flera av dem har bristande/ingen skolgång bakom sig. 

 Andel på SFI som klarat minst två kurser på studievägen av nybörjare två år tidigare. 
Minst 73% 80% 

 Antal aktörer skolorna samarbetar med i näringslivet kring PRAO och APL. 
Minst 130 260 

Kommentar 

Här är både 8:orna i grundskolan plus alla elever på Yrkesskolan, Introduktionsprogrammet och alla elever på de praktiska 
gymnasieprogrammen inräknade. Praon i årskurs 8 och 9 är numera obligatorisk, därför är utfallet högre. 
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Indikatorer Mål Utfall 

 Nöjdhet kring skolans attityder till företagande i kommunen. 
Minst 3,53%  

Kommentar 

Det här är företagarnas mål som de mäter. Resultatet av denna mätning släpps den 23 september 2020. 

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

Minst 85%  

Kommentar 

Indikatorn mäts under varje höst, därav inget utfall i delårsrapporten. 

 Antal besök årligen på kulturarrangemang, bibliotek och musikskola. 
Minst 
100 000 

34 435 

Kommentar 

Siffran gäller halvår mellan jan-jun 

 Antal e-tjänster och digitala lösningar. 
Minst10  

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

förutsättningar. 

Analys av resultatet 

Kultur och fritid: Andelen barn och ungdomar som besöker fritidsgårdarna i Osby kommun är fortsatt 
hög och fördelning mellan tjejer och killar är jämn. Även de drogfria discona är populära. En mycket 
viktig del av fritidsgårdarnas arbete är möjligheten för ungdomarna att bara komma. Det dagliga 
öppethållandet och relationsskapande är av största vikt för att skapa trygghet och stötta ungdomarnas 
personliga utveckling. Under perioden har kultur- och fritidsenheten även utvecklat den uppsökande 
verksamheten till ungdomar. Ungdomsarbetaren har besökt skolorna i Osby kommun nästa dagligen 
och arbetat med gruppverksamheter i samverkan mellan skolan och fritidsgården. Ungdomsarbetaren 
har dessutom varit på plats på fritidsgården två eftermiddagar i veckan. Minst en kväll i veckan har 
ungdomsarbetaren varit ute i samhället och varit på plats under vårens drogfria skoldisco i 
Häradsbäck. Osby kommun har deltagit i Öckerömetoden, vilket långsiktigt är tänkt att leda till minskat 
alkohol- och droganvändande hos ungdomar. Osby kommuns deltagande i själva metoden är avslutat, 
men vi fortsätter att göra  enkätundersökningen med hjälp av Öckerö kommun.  Målgruppen är 
ungdomar i åk 7-9. 

Barn och familj: Enheten har ett stort inflöde av ärenden, i många fall komplicerade ärenden gällande 
små barn. Det har under hela året pågått ett gediget arbete för att komma i fas med utredningsarbete 
och uppföljningar. Flera av våra utbildningar för föräldrar och våra barngrupper har fått pausas under 
våren, vilket inneburit mer individinsatser i öppenvården. 

Förskolan:  Det finns en skillnad som är genomgående i alla svar från förskolorna och det är hur 
förskolan beskriver barn och lärande. Ett antal förskolor beskriver barnen som enastående med 
potentialer för lärande och utveckling. Några förskolor beskriver barnen som att de ska fyllas med 
kunskap som vuxna redan besitter. Ex ”Vi försöker lära dem klä på sig själva” Framstår barn som 
kompetenta på alla våra förskolor i Osby kommun? Detta tyder på att alla förskolor behöver ha en 
pågående diskussion om hur pedagogerna ser på lärande och kunskap och sin egen roll. 

Grundskolan har inte kunnat bedöma detta mål utifrån satta indikatorer:                                      # 
andel elever som anser att de får hjälp av sina lärare och får svårare uppgifter om de behöver # andel 
vårdnadshavare som upplever att deras barn får det stöd de behöver för att nå kunskapskraven. Detta 
eftersom ingen enkät genomförts. 

Gymnasiet och vuxenutbildningen: Vi har inget resultat på indikatorerna Andel av elever som anser 
att de får hjälp av sina lärare och får svårare uppgifter om det behövs, samt Andel av lärare som 
anpassar undervisningen efter elevers olika behov, då inga enkäter har genomförts. 

Slutsatser 

Kultur och fritid: Kontinuerlig satsning på att skapa relationer och göra fritidsgårdarna till en trygg 
mötesplats har gett resultat. Det är viktigt att fortsätta satsa på det dagliga öppethållandet, framförallt i 
samband med att skoldagen slutar. Det är också mycket viktigt att fortsätta den uppsökande 
verksamheten för att nå fler. Vi ser ett allt ökande behov av att vara ute och röra sig där ungdomar 
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befinner sig. Därför skulle det behövas en utökning av ungdomsarbetareför att vidareutveckla denna 
verksamhet. 

Barn och familj: Det pågår mycket arbete med att utveckla våra barnutredningar i syfte att förbättra 
bedömningarna vad gäller insatser. Målet är att få till rätt insats så tidigt som möjligt och att utvärdera 
desamma med täta mellanrum för att förbättra effekterna av arbetet. 

Förskolan: Närvarande pedagoger är en viktig del av det pedagogiska arbetet med barnen. Vad 
ligger i detta uttalande? innebär det att varje barn ska bemötas av pedagoger som ser barnens 
möjligheter och som engagerar sig i det mellanmänskliga samspelet, eller innebär det att pedagogerna 
är nära barnen och har en aktiv delaktighet? Vad lägger vi i begreppet kunskap och hur djupt vågar vi 
granska oss själva, vår ryggsäck och våra vanor? Har vi tagit ställning kring vår barnsyn och hur väl 
förankrad är den? 
Har vi en gemensam förståelse till de begrepp vi vilar våra ställningstaganden på? Summering: I 
senare forskning har man kommit fram till hur viktig förskolan är för barns lärande och framförallt det 
fortsatta, livslånga lärandet (Johansson, Sheridan & Pramling Samuelsson, 2009:37) Många förskolor i 
Osby kommun påtalar vikten av  lust, nyfikenhet, lyhördhet, miljön, utmanande material och 
delaktighet Några förskolor har utvecklat detta och beskriver användandet av alla språk tex bild, 
skapande drama, rörelse digitala verktyg. Tillåtande och närvarande pedagoger som lyssnar in barnen 
och fångar deras intresse är av största vikt. En hemvist har beskrivit närvarande pedagoger så här ”Vi 
vuxna är närvarande pedagoger - vi är med barnen i deras lek och när det behövs för vi leken framåt, 
Vi fångar barnen i deras lek och utveckla den med hjälp av öppna frågor” Struktur är ett begrepp som 
återkommande dyker upp på en förskola, Någon förskola menar att det ska vara roligt att lära nya 
saker, ” Vi vuxna deltar, tillför attribut eller erfarenheter som leder lekarna framåt. Någon förskola 
beskriver undervisning i mindre grupper, sammansatta med syfte att optimera lärandesituationen. 
Centrala barn-och elevhälsan har ett systematiskt arbetssätt mot förskolan. Alla barn som är i behov 
av särskilt stöd har en handlingsplan som följer barnet genom förskolan. Centrala barn- och 
elevhälsan bedriver också fortbildning för pedagogerna. Under våren 2020 fortbildades personalen i 
digitalisering och alternativ kommunikation. Under hösten startar centrala -barn och elevhälsan 
utbildningar i observationer. Alla pedagoger ska ha kunskaper om digitalisering och observationer. 

Grundskola: Behov av genomförande av enkäter kopplade till ovanstående indikatorer har 
identifierats och kommer göras under läsåret 20/21. 

Indikatorer Mål Utfall 

 Andel vårdnadshavare som upplever att deras barn får det stöd de behöver på förskolan. 
100% 100% 

 Andel av lärare som anpassar undervisningen efter elevers olika förutsättningar. 
100% 100% 

 Andel elever som anser att de får hjälp av sina lärare och får svårare uppgifter om de 
behöver. 

100%  

Kommentar 

Tyvärr inga enkäter under varken HT19 eller VT20. 

 Andel vårdnadshavare som upplever att deras barn får det stöd de behöver för att nå 
kunskapskraven. 

100%  

Kommentar 

Ingen enkät HT19 eller VT20. Bör stå elever istället för barn. 

 Nöjdhet av stödet från socialtjänsten. 
Minst 85%  

Kommentar 

Brukarundersökning genomförs under hösten varje år. 

 Antal ungdomar som besöker fritidsgårdarna årligen. 
Minst 
10 000 

6 469 

Kommentar 

Siffran gäller halvår jan-jun 

 Andel ungdomar i årskurs 4-årskurs 1 gymnasiet som har tagit del av ungdomsarbete. 
Minst 40% 51% 

Kommentar 

Resultat är elever i årskurs 6-9 
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DRIFTSREDOVISNING 

Belopp i tkr 
Budget 
perioden 

Utfall 
perioden 

Avvikelse 
period 

Budget helår 
Prognos 
helår 

Avvikelse 
helår 

Verksamhet       

Förvatlningsövergri
p. admin 

1 054 3 735 -2 681 1 560 7 043 -5 483 

Förskola 47 167 41 712 5 455 72 317 68 720 3 597 

Grundskola 108 595 100 005 8 590 162 400 160 631 1 769 

Gymnasie/vux 56 126 52 313 3 813 84 146 82 592 1 554 

Kultur och fritid 24 576 24 619 -43 36 782 36 782 0 

Barn och familj 16 452 15 930 522 24 609 26 046 -1 437 

Resultat 253 970 238 314 15 656 381 814 381 814 0 

Kommentarer till helårsavvikelser 

Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar en uppföljning utan avvikelse från budget efter augusti 
2020. Förskolan, grundskolan och gymansie/vux redovisar positiva avvikelser från budget, medan 
förvaltningsövergripande administration och barn och familj redovisar negativa avvikelser jämfört med 
budget. Den största negativa avvikelsen som rapporteras finns under den förvaltningsövergripande 
administrationen och beror på ett odefinierat anpassningsuppdrag på 5 600 tkr. 
Anpassningsuppdraget var i ingången av 2020, 2 900 tkr men har sedan ökats med 2 700 tkr 
beroende på en minskad budgetram. Den minskade budgetramen beror på förändrade principer för 
internhyran, där budgetramen förändras utifrån minskade eller ökade hyreskostnader. Barn- och 
familjeenheten redovisar en negativ avvikelse på 1 437 tkr jämfört med budget. Orsaken är uteblivna 
statsbidrag från migrationsverket på grund av att ensamkommande barn har fått svenskt 
medborgarskap. 

Jämfört med uppföljningen i maj så har prognosen förbättrats inom de flesta verksamhetsområden. 
Det beror bland annat på återbetalning av sjuklönekostnader på grund av corona-pandemin, minskade 
lönekostnader inom förskolan på grund avdelningar som ej har behövt öppnas, ökat bidrag från 
migrationsverket för etableringsersättningen samt minskade kostnader och ökade intäkter för 
interkommunala ersättningar och bidrag. 

Budgeten för 2020 innehåller en rad anpassningar inom olika verksamhetsområden. 
Besparingsuppdragen är följande: 

- Grundskola (främst fritidshem och förskoleklass) = 1 250 tkr 

- Förskola (inkl pedagogisk omsorg) = 1 000 tkr 

- Gymnasie/vux = 2 000 tkr 

- Kultur och fritid = 1 500 tkr 

I uppföljningen för augusti 2020 utgår prognosen ifrån att dessa anpassningsuppdrag kommer att 
genomföras. Anpassningarna kan komma att medföra ett minskat utbud inom ovanstående 
verksamheter. 

Uppföljningen innehåller fortfarande osäkerhetsfaktorer. Elevantal som påverkar kostnader och 
intäkter för interkommunala ersättningar och bidrag är fortfarande till viss del osäkra, vilket kan 
förändra prognosen i både positiv och negativ riktning. Dessutom har många statsbidrag avseende 
föregående år periodiseras till 2020. Orsaken är att redovisningen görs under 2020 och i vissa fall 
råder det osäkerhet kring hur stor del av statsbidraget som får behållas. I denna uppföljning har det 
gjorts ett antagande att ungefär hälften av de periodiserade statsbidragen får behållas. Även för Barn- 
och familjeenheten är prognosen osäker. I uppföljningen baseras prognosen enbart på befintliga 
placeringar och kända kommande placeringar och på ett antagande om hur länge dessa placeringar 
kommer att fortgå. Det innebär att prognosen kan komma att förändras i kommande uppföljningar. 
Även bidragen från migrationsverket är en osäkerhetsfaktor. 
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Förvaltningsledning och administration 

Belopp i tkr 
Budget 
perioden 

Utfall 
perioden 

Avvikelse 
perioden 

Budget helår 
Prognos 
helår 

Avvikelse 
helår 

Barn- och 
utbildningsnämnd 

795 518 277 1 014 1 014 0 

Administration 4 143 3 217 926 6 198 6 029 169 

Odefinerad 
anpassning 

-3 768 0 -3 768 -5 651 0 -5 651 

Total 1 170 3 735 -2 565 1 561 7 043 -5 482 

Kommentarer till senaste budgetuppföljning 

Den förvaltningsövergripande administrationen redovisar en negativ avvikelse på 5 482 tkr. Den 
största delen av detta är det odefinierade anpassningsuppdrag som uppgår till 5 651 tkr. Avvikelsen 
beror även på att vissa förvaltningsövergripande kostnader (exempelvis kostnader för olika 
verksamhetssystem) har flyttats från verksamheterna. Detta har även reglerats i verksamheternas 
prognoser. En förbättring har skett jämfört med föregående uppföljning vilket beror på en utbetalning 
av ersättning för sjuklönekostnader på grund av corona-pandemin. 

Förskola 

Belopp i tkr 
Budget 
perioden 

Utfall 
perioden 

Avvikelse 
perioden 

Budget helår 
Prognos 
helår 

Avvikelse helår 

6 501 
Områdeschef 
förskola 

7 374 4 304 3 070 12 860 10 891 1 969 

6 502 Toftagården 1 442 1 468 -26 2 156 2 156 0 

6 503 Regnbågen 3 366 2 581 785 5 027 4 032 995 

6 504 
Klockarskogsgårde
n 

4 205 3 834 371 6 281 6 109 172 

6 505 
Gamlebygården 

2 219 2 267 -48 3 315 3 315 0 

6 506 
Lönnegården 

9 549 9 075 474 14 275 14 276 -1 

6 507 
Hasselgården 

4 291 4 130 161 6 410 6 410 0 

6 508 
Trulsagården 

4 377 4 078 299 6 534 6 219 315 

6 510 Ängsgården 2 919 2 778 141 4 362 4 362 0 

6 511 Solklinten 4 402 4 108 294 6 579 6 433 146 

6 512 Uteförskolan 884 924 -40 1 323 1 323 0 

6 513 Nya 
Klintgården 

2 140 2 167 -27 3 196 3 196 0 

Total 47 168 41 714 5 454 72 318 68 722 3 596 

Kommentarer till senaste budgetuppföljning 

Förskolan redovisar en positiv avvikelse på 3 596 tkr jämfört med budget. Samtliga förskole-enheterna 
redovisar i denna uppföljning ingen avvikelse eller en positiv avvikelse från budget. De positiva 
avvikelser som redovisas från budget beror dels på att alla budgeterade tjänster inte har behövt 
tillsätta, samt att under våren så har behovet av att sätta in vikarier inte varit lika stort. Överskottet som 
redovisas för förskole-enhet Trulsagården beror på beslutet att tillfälligt pausa pedagogisk omsorg i 
Killeberg. Områdeschef förskola redovisar ett överskott jämfört med budget, vilket beror på ett 
antagande om att statsbidraget för mindre barngrupper blir högre än budgeterat och högre intäkter 
och lägre kostnader för IKE och bidrag än budgeterat. Dessutom beräknas bidraget från 
migrationsverket avseende etableringsersättning, bli högre än budgeterat. 
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Grundskola 

Belopp i tkr 
Budget 
perioden 

Utfall 
perioden 

Avvikelse 
perioden 

Budget helår 
Prognos 
helår 

Avvikelse 
helår 

6 701 
Områdeschef 
grundskola 

19 300 15 768 3 532 27 546 26 280 1 266 

6 112 Skolenhet 
Hasslaröd F-6 

14 598 15 102 -504 22 242 22 791 -549 

6 113 Skolenhet 
Hasslaröd 7-9 

11 621 11 161 460 17 371 17 015 356 

6 114 Skolenhet 
Klockarskogsgårde
n F-3 

9 749 9 251 498 14 885 14 886 -1 

6 202 Skolenhet 
Parkskolan F-6 

16 372 15 125 1 247 24 675 24 447 228 

6 203 Skolenhet 
Parkskolan 7-9 

5 741 5 967 -226 8 584 8 971 -387 

6 206 Skolenhet 
Killebergskolan F-6 

5 627 5 526 101 8 514 8 522 -8 

6 214 Skolenhet 
Visslan 6-9 

32 -137 169 37 8 29 

6 308 Skolenhet 
Örkenedskolan F-9 

16 728 14 831 1 897 25 320 24 811 509 

6 702 Skolskjuts 6 864 5 640 1 224 10 294 10 250 44 

6 704 
Modersmålsunderv
isning 

1 962 1 770 192 2 933 2 650 283 

Total 108 594 100 004 8 590 162 401 160 631 1 770 

Kommentarer till senaste budgetuppföljning 

Grundskolan redovisar en positiv avvikelse på 1 770 tkr jämfört med budget 2020. 
Grundskoleenheterna redovisar sammantaget en positiv avvikelse från budget. Dock är kostnaderna 
för elevassistenter högre än budgeterat på någon skolenhet. Några skolenheter redovisar ett överskott 
jämfört med budget, vilket beror på ett statsbidrag för läxhjälp som ej var budgeterat. Överskottet beror 
även på att tjänster varit delvis vakanta. 

Även grundskolan har anpassningsuppdrag i budget 2020, vilket främst riktas mot fritidshem och 
förskoleklass. I denna prognos är utgångspunkten att denna anpassning delvis kommer att kunna 
genomföras. På grund av ett ökat elevantal i förskoleklass så kommer personalkostnaderna öka i 
förskoleklass och fritidshem under hösten 2020. Under hösten kommer även antalet klasser i årskurs 
7 att öka på Hasslarödsskolan, detta bedöms klaras inom den befintliga budgetramen för skolenheten 
Hasslarödsskolan 7-9. 

Bidraget från migrationsverket avseende etableringsersättning beräknas bli något högre än 
budgeterat. Kostnaden för IKE och bidrag för grundsärskolan beräknas bli högre än budgeterat på 
grund av att två nya grundsärskoleelever (som går i skola i annan kommun) har flyttat in i kommunen. 

I budget 2020 har delar av statsbidraget för likvärdig skola 2019 periodiserats av försiktighetsskäl. I 
skolverkets bedömning görs en kontroll om kostnaderna för grundskolan har minskat jämfört med de 
tre föregående åren och eftersom det finns en risk att delar av statsbidraget kan behöva betalas 
tillbaka så har en periodisering gjorts. I denna prognos är utgångspunkten att 1 000 tkr av de 2 700 tkr 
som har periodiserats får betalas tillbaka. 
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Gymnasieskola och vuxenutbildning 

Belopp i tkr 
Budget 
perioden 

Utfall 
perioden 

Avvikelse 
perioden 

Budget helår 
Prognos 
helår 

Avvikelse 
helår 

Områdeschef 
gymnasie/vux 

39 996 40 531 -535 59 989 62 849 -2 860 

Ekbackeskolan 
inkl. internat 

3 872 494 3 378 5 717 2 687 3 030 

Introduktionsprogr
am (IM) 

6 090 4 913 1 177 9 107 8 447 660 

Yrkesskolan -316 -926 610 -357 -357 0 

Vuxenutbildning 6 484 7 302 -818 9 690 8 968 722 

Total 56 126 52 314 3 812 84 146 82 594 1 552 

Kommentarer till senaste budgetuppföljningen 

Gymnasieskolan och vuxenutbildningen redovisar en positiv avvikelse från budget på 1 552 tkr. 
Skolenheterna Ekbackeskolan och introduktionsprogrammet redovisar ett överskott jämfört med 
budget som beror på högre intäkter för IKE än beräknat, samt något lägre personalkostnader. 
Däremot beräknas internatet redovisa en avvikelse på totalt 930 tkr. Det beror på högre 
hyreskostnader och lägre intäkter än beräknat. Yrkesskolan redovisar ingen avvikelse från budget, 
vilket beror på ett högre elevantal än i tidigare uppföljning. 

På grund av högre bidrag från migrationsverket avseende etableringsersättning så ser prognoserna 
för introduktionsprogrammet (IM) och vuxenutbildningen bättre ut en föregående prognos. 

Områdeschef gymnasie/vux redovisar en negativ avvikelse vilket delvis beror på ökade kostnader för 
interkommunal ersättning och bidrag. 

Kultur och fritid 

Belopp i tkr 
Budget 
perioden 

Utfall 
perioden 

Avvikelse 
perioden 

Budget helår 
Prognos 
helår 

Avvikelse 
helår 

Kultur- och 
fritidsadministratio
n 

3 854 3 735 119 5 766 6 413 -647 

Extern 
programverksamh
et och projekt 

191 1 190 285 285 0 

Stöd till föreningar 4 048 5 588 -1 540 6 072 6 142 -70 

Ishall 3 169 2 914 255 4 743 4 446 297 

Sim- och sporthall 4 659 4 348 311 6 968 6 584 384 

Bibliotek 4 208 3 826 382 6 302 6 257 45 

Fritidsgårdar 1 828 1 490 338 2 730 2 644 86 

Musikskolan 2 619 2 719 -100 3 917 4 012 -95 

Total 24 576 24 621 -45 36 783 36 783 0 

Kommentarer till senaste budgetuppföljning 

Kultur- och fritidsenheten redovisar ingen avvikelse jämfört med budget. I prognosen är 
utgångspunkten fortsatt att delar av de anpassningsuppdrag på totalt 1 500 tkr som finns inom kultur- 
och fritidsenhetens områden genomförs. Det innebär bland annat att en vakant tjänst inom simhallen 
inte tillsätts, vilket kan komma att leda till förändrade öppettider för simhallarna samt att delar av 
simundervisningen inte kan genomföras. Från och med april månads uppföljning syns effekterna av 
Corona-pandemin i form minskade intäkter i bland annat simhallarna och ishallen. Beslutet att halva 
musikskoleavgiften ska återbetalas påverkar också intäkterna negativt. Däremot beräknas bidragen 
från arbetsförmedlingen bli högre än budgeterat. Corona-pandemin har inom vissa verksamheter även 
inneburit minskade kostnader då vissa evenemang inte har kunnat genomföras. 
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Barn- och familjeenheten 

Belopp i tkr 
Budget 
perioden 

Utfall 
perioden 

Avvikelse 
perioden 

Budget helår 
Prognos 
helår 

Avvikelse 
helår 

Placeringar 8 354 8 891 -537 12 531 13 120 -589 

Handläggning barn 
och unga 

5 063 3 236 1 827 7 553 6 341 1 212 

Öppenvård 3 039 2 870 169 4 540 4 555 -15 

Familjerätt 686 682 4 1 026 1 026 0 

Ensamkommande 
barn 

-1 669 -590 -1 079 -2 503 -331 -2 172 

Övrigt 979 841 138 1 462 1 355 107 

Total 16 452 15 930 522 24 609 26 066 -1 457 

Kommentarer till senaste budgetuppföljning 

Barn- och familjeenheten redovisar en avvikelse på 1 457 tkr från budget. Prognosen utgår ifrån 
kända placeringar och ett antagande om hur länge dessa placeringar kommer att fortgå. I prognosen 
finns inget utrymme för okända placeringar. Kostnaden för placeringar på HVB-hem beräknas bli lägre 
budgeterat och kostnaden för familjehem beräknas bli högre än budgeterat. Det beror på en medvetet 
arbete med att undvika placeringar i HVB-hem till förmån för placeringar i familjehem. 
Personalkostnaderna beräknas bli något lägre än budgeterat, vilket beror på att tjänster har varit 
vakanta under delar av året. 

Intäkten från migrationsverket för ensamkommande barn och ungdomar beräknas bli cirka 3 000 tkr 
lägre än budgeterat. Det beror på att några barn/ungdomar har blivit svenska medborgare och då 
upphör ersättningen från migrationsverket. Det beror även på ett återbetalningskrav från 
migrationsverket avseende felaktigt utbetald ersättning under perioden 2017-2019. 

Förslag på åtgärder till avvikelser 

Nyckeltal 

Kostnadsuppföljning 

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

Kostnad 
arbetskraft 
2019 

23 77
6 

24 85
3 

24 04
1 

24 68
9 

24 63
0 

26 12
1 

24 55
8 

23 92
4 

    

Kostnad 
arbetskraft 
2020 

24 98
4 

25 22
4 

24 76
5 

24 58
3 

24 79
7 

26 66
3 

24 89
9 

25 63
8 

    

varav 
kostnad för 
sjuklön 2019 

294 300 318 329 247 217 109 76     

varav 
kostnad för 
sjuklön 2020 

306 303 433 765 427 341 200 116     
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Antal inskrivna barn förskola och pedagogisk omsorg 

  Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Genomsnitt 

Antal 
inskrivna 
barn 
förskola 

576 572 576 588 599 568 560 473     564 

Antal 
inskrivna 
barn 
pedagogisk 
omsorg 

31 33 33 33 33 33 33 25     32 

Antal elever i grundskolan 

  Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug 
Se
p 

Ok
t 

No
v 

De
c 

Genomsnit
t 

Hasslarödsskolan 
F-9 

509 509 509 507 508 508 509 509     509 

Klockarskogsskola
n F-3 

137 137 137 137 137 137 135 135     137 

Parkskolan F-9 347 347 347 350 348 348 365 365     352 

Killebergsskolan F-
6 

94 94 94 93 93 93 97 97     94 

Visslan 6-9 12 13 11 10 10 10 9 9     11 

Örkenedskolan F-9 295 295 291 294 295 295 281 281     291 

Total 139
4 

139
5 

138
9 

139
1 

139
1 

139
1 

139
6 

139
6 

    1393 

Antal elever i förskoleklass 

  Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Genomsnitt 

Hasslarödsskolan 
F-9 

24 24 24 24 24 24 40 40     28 

Klockarskogsskolan 
F-3 

44 44 44 44 44 44 32 32     41 

Parkskolan F-9 43 43 43 43 43 43 41 41     43 

Killebergsskolan F-
6 

20 20 19 19 19 19 16 16     19 

Örkenedskolan F-9 25 25 25 24 24 24 36 36     27 

Total 156 156 155 154 154 154 165 165     157 

Antal elever på fritidshem 

  Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Genomsnitt 

Hasslarödsskolan 
F-9 

99 99 98 94 91 80 71 112     93 

Klockarskogsskolan 
F-3 

117 120 123 119 113 106 103 113     114 

Parkskolan F-9 101 100 99 96 93 86 83 106     96 

Killebergsskolan F-
6 

58 55 54 50 47 42 39 52     50 

Örkenedskolan F-9 90 86 84 81 77 72 68 91     81 

Total 465 460 458 440 421 386 364 474     434 
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Antal elever i gymnasieskolan 

  Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Genomsnitt 

Ekbackeskolan 346 343 344 341 339 339 361 361     347 

Introduktionsprogrammet 
(IM) 

49 50 53 51 49 49 29 29     45 

Yrkesskolan 37 37 36 36 37 37 43 43     38 

Total 432 430 433 428 425 425 433 433     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 

42 44 46 46 47 44 44 44     45 

Antal barn i 
förskolan 
annan 
kommun 

17 17 16 17 17 18 17 12     16 

Antal barn 
enskild 
pedagogisk 
omsorg 

5 5 5 5 5 5 5 5     5 

Antal barn 
pedagogisk 
omsorg i 
annan 
kommun 

1 1 1 1 1 1 1 0     1 

Total 65 67 68 69 70 68 67 61     67 

Elever i fristående verksamhet och annan kommun 

  Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Genomsnitt 

Elever 
fristående 
grundskola 

38 38 37 37 37 37 37 37     37 

Elever i 
grundskola i 
annan 
kommun 

52 54 58 58 59 59 46 46     54 

Elever i 
fristående 
gymansieskola 

44 42 42 41 42 42 39 39     41 

Elever i 
gymnasieskola 
i annan 
kommun 

187 184 180 183 186 186 125 125     170 

Elever i 
fristående 
förskoleklass 

3 3 3 3 3 3 30 30     10 

Elever i 
förskoleklass 
annan 
kommun 

0 0 0 0 1 1 2 2     1 

Elever i 
fristående 
gymnasieskola 

             

Elever i 
gymnasieskola 
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i annan 
kommun 

Total 324 321 320 322 328 328 279 279     313 

              

Elever i 
fristående 
fritidshem 

38 38 41 41 38 36 31 42     38 

Elever 
fritidshem i 
annan 
kommun 

22 22 24 24 25 26 26 26     24 

Total 60 60 65 65 63 62 57 68     63 

 

Placeringar Barn- och familjeenheten 

  
Ja
n 

Fe
b 

Ma
r 

Ap
r 

Ma
j 

Ju
n 

Ju
l 

Au
g 

Se
p 

Ok
t 

No
v 

De
c 

Genomsnit
t 

HVB-
placeringa
r 

Antal 
placeringar 

4 4 4 4 3 2 2 1     3 

 Antal 
placeringsdyg
n 

99 116 124 114 67 60 62 31     84 

Antal 
placeringa
r 

Antal 
placeringar 

5 5 5 2 2 1 1 2     3 

konsulent- 
stödda 
familjehem 

Antal 
placeringsdyg
n 

128 145 155 60 62 30 30 62     84 

Antal placeringar famhem 41 40 40 40 41 42 40 42     41 

Antal vårdnads-överflyttade 
barn/ ungdomar 

5 5 5 5 5 5 5 5     5 

Antal anmälningar (ej 
ensamkommande barn) 

63 52 59 84 67 80 46 46     62 

Antal inledda utredningar (ej 
ensamkommade barn) 

13 17 8 16 5 11 6 15     11 

Tidplan för nämndens behandling 

BUN 2020-09-15 
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INVESTERINGSREDOVISNING 

Investeringsuppföljning 

Projekt 
nr 

Namn 

Budget 
helår, tkr 

Redovisat 
perioden, t
kr 

Prognos 
helår, tkr 

Avvikelse, tkr
, prognos 
jämfört med 
budget 

Klart 
(tidpunkt
) 

1602 Inventarier ny förskola Lönsboda 2 000 173 2 000 0 
2020-12-

31 

1603 Inventarier ny förskola Osby 2 000 0 2 000 0 
2020-12-

31 

0878 Offentlig konst förskola och skola 475 0 475 0 
2020-12-

31 

1605 
Verksamhetssystem förskola och 
skola 

1 500 0 1 500 0 
2020-12-

31 

1646 Inventarier textilslöjd 176 58 176 0 
2020-12-

31 

1681 Inventarier förskola Visseltofta 200 0 200 0 
2020-12-

31 

1682 Inventarier matsal Örkened 500 0 500 0 
2020-12-

31 

1683 
Inventarier klassrum 
Ekbackeskolan 

200 0 200 0 
2020-12-

31 

1684 Skurmaskin simhall Lönsboda 75 75 75 0 
2020-12-

31 

1685 Ljudanläggning Osby simhall 100 97 100 0 
2020-12-

31 

1686 Matthiss Lönsboda sporthall 75 56 75 0 
2020-12-

31 

1687 Granulatfällor konstgräs 70 0 70 0 
2020-12-

31 

1688 Utlåningsautomat Osby bibliotek 90 0 90 0 
2020-12-

31 

 Totalt 7 461 459 7 461 0  

Kommentarer till budgetavvikelser 

Ingen avvikelse från budget. 

FRAMTIDEN 

SKA - Systematiskt kvalitetsarbete; 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. 

SKUA; En stor insats i samarbete med Skolverket och NC på Stockholms universitet avslutades i juni 
efter att ha pågått under läsåret. SKUA, språk och kunskapsutvecklande arbetssätt kommer att vara 
ett arbetssätt som genomsyrar all undervisning från förskola hela vägen upp till vuxenutbildningen. Det 
kommer finnas 3 st. förstelärare som SKUA-utvecklare inom grundskola och gymnasie / vux och 2 st. 
från förskolan är under utbildning. De här driver arbetet med SKUA så att alla elever får nytta av det 
här arbetssättet. 

Invigning av nya förskolan i Osby kommer genomföras under hösten. 
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Osbymodellen: Samarbete mellan Barn och utbildning och Hälsa och Välfärd innebär gemensamma 
och tidiga insatser för att gynna invånare i Osby kommun. Det kommer göras en handlingsplan under 
hösten 2020. 

Barn och elevhälsan och verksamhetsplaner: Sedan årsskiftet arbetas nu med verksamhetsplaner 
på respektive område, förskola, grundskola och gymnasiet, där rollerna och uppdragen har blivit 
tydligare. Allt för att kvalitetssäkra elevhälsoarbetet. Under hösten 2020 kommer det arbetas med att 
Centrala barn och elevhälsan jobbar ännu mer med uppdrag från förvaltningen för att säkerställa 
likvärdighet och övergripande kvalitet. 

Lokalbrist; Handlar främst om tillgång till lektionssalar, idrottshallar, simhallar för att ha möjlighet att 
följa den garanterade undervisningstiden och kunna uppnå kursmålen. Nämnden har tagit beslut om 
ny grundskola i Lönsboda, dimensionerad för 400 st. elever. Nämnden har även tagit beslut på ny 
förskola i Killeberg dimensionerad för 6 st. avdelningar samt ny grundskola i Killeberg dimensionerad 
för 150 st. elever. 

Verksamhetsutvecklare; Ny verksamhetsutvecklare har börjat och har numera ett utökat 
ansvarsområde, till alla 5 verksamheter inom förvaltningen. 

Barnkonventionen; Inför att det blev en lag genomförde alla inom förvaltningen en utbildning rörande 
förändringen. Tyvärr har det inte varit någon uppföljning hur lagen efterlevs, mer än konsekvensanalys 
vid tjänsteskrivelser. Vi behöver ta fram tydligare riktlinjer för hur vi följer upp och arbetar med 
Barnkonventionen inom Barn och utbildning. 

Barnutredningar: Det pågår mycket arbete med att utveckla våra barnutredningar i syfte att förbättra 
bedömningarna vad gäller insatser. Målet är att få till rätt insats så tidigt som möjligt och att utvärdera 
desamma med täta mellanrum för att förbättra effekterna av arbetet. Ett gediget arbete tillsammans 
med Östra Göinge kommun, Bromölla kommun, Region Skånes Barnskyddsteam och Finsam 
(finansiär) pågår, och kommer att fortsätta under hösten då mycket blivit framskjutet under våren, för 
gemensamma utbildningsinsatser. Målet är att förbättra samverkan och förståelsen mellan våra olika 
verksamheter samt att förbättra våra bedömningar. 
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Hälsa och välfärdsnämnden 

UPPFÖLJNING 

PERIODENS VIKTIGASTE HÄNDELSER 

• Hanteringen av Covid-19 pandemin 

• Planeringen av nya LSS-verksamheter 

• Implementeringen av nytt verksamhetssystem 

• Planeringen av Kompetensa 

• Den digitala utvecklingen  

MÅLUPPFYLLELSE 

Nämndmål 

Alla verksamheter ska systematiskt arbeta för minskad miljöpåverkan och ökad 

hållbarhet 

Indikatorer Mål Utfall 

 Antal fossilfria fordon. 
Minst16 6 

Kommentar 

Vi har inte lyckats nå vårt mål. Detta hänger samman med att vi ännu inte fått laddstolpar i den utsträckning som krävs. Vi 
har i dagsläget sex platser att ladda på och sex eldrivna bilar. Makten över laddpunkterna finns hos 
Samhällsbyggnadsförvaltningen och enligt uppgift ska det problemet vara löst under detta år. 

 Andel miljöprofiler. 
Minst100  

Kommentar 

Detta mål följs upp en gång per år i samband med årsbokslut. 

 Antal vårdtagare med biståndsbeslut som är inskrivna i mobilt vårdteam och som får 
digitalt läkarstöd. 

Minst10 %  

Kommentar 

Detta mål följs upp på helårsbasis och resultatet kommer därför först vid årsbokslut. 

Den enskildes arbetsförmåga ska öka för att uppnå egen försörjning och bidra till 

framtida kompetensförsörjning. 

Indikatorer Mål Utfall 

 Andel långtidsarbetslösa 25-64 år. 
Minst4,3 %  

Kommentar 

Detta mål följs upp på årsbasis varför resultatet kommer först vid årsbokslut. 

 Andel personer i arbetsmarknadspolitiska åtgärder, som får anställning inom vård och 
omsorg eller påbörjar en vårdutbildning. 

Minst20 % 10 % 

Kommentar 

Detta mål följs upp på årsbasis varför resultatet kommer först vid årsbokslut. 

 Andel anställda med mindre än 5 sjukdagar. 
Minst50 %  

Kommentar 

Detta mål följs upp på årsbasis varför resultatet kommer först vid årsbokslut. 
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Indikatorer Mål Utfall 

 Andel som går en vård- och omsorgsutbildning i Osby som får anställning i Osby 
kommun efter avslutad utbildning. 

Minst50 %  

Kommentar 

Detta mål följs upp på årsbasis varför resultatet kommer först vid årsbokslut. 

 Andel invånare som någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd 
  

Kommentar 

Detta mål följs upp på årsbasis varför resultatet kommer först vid årsbokslut. 

Kommunikation och digitalisering leder till förbättrad kvalitet, ökad trygghet och 

bidrar till ett starkare varumärke för Hälsa- och välfärdsnämnden hos medborgare och 

näringsliv. 

Indikatorer Mål Utfall 

 Antal e-tjänster och digitala lösningar. 
Minst18 16 

Kommentar 

Vi har vid delårsbokslutet kommit upp i 16 e-tjänster/digitala lösningar, vilket är två färre än målet. Vi fortsätter att arbeta för 
att öka på denna siffra till bokslutet. 

 Antal aktörer Hälsa och välfärd samarbetar med i näringslivet kring arbete och praktik. 
Minst45 6 

Kommentar 

Antalet aktörer i näringslivet som AME samarbetar med har sjunkit drastiskt sedan EU-projektet i samverkan med AF 
avslutades. I dagsläget samarbetar AME endast med sex arbetsgivare i näringslivet. 

 Antal positiva och informativa inlägg som publiceras om Hälsa och välfärd i massmedia. 
Minst20 20 

Kommentar 

Ett utökat antal inlägg av positiv karaktär i massmedia tyder på att vi lyckas nå ut med vår verksamhet. 

 Brukarbedömning ekonomiskt bistånd och missbruk - helhetssyn andel. 
Minst90 %  

Kommentar 

Detta mål följs upp vid årsbokslut. 

Behovet av insatser ska minska och leda till ett självständigt liv med en meningsfull 

vardag. 

Indikatorer Mål Utfall 

 Antal personer som skrivs ut från sjukhus med Trygg hemgång. 
Minst30 %  

Kommentar 

Detta mål följs upp på årsbasis och redovisas i bokslutet. 

 Andel äldre (80+) som bor kvar i ordinärt boende utan beviljade insatser. 
Minst69 % 66 % 

Kommentar 

Vi har i dagsläget en något lägre, minskning med tre procent andel 80+, som klarar sig helt utan insatser från Hälsa och 
välfärd. En tänkbar förklaring kan vara överenskommelsen med regionen, som sannolikt lägger över en del som tidigare varit 
regionens ansvar på kommunen. En annan kan vara att de riktigt gamla, såväl 90+ som 95+ har blivit fler under senaste året. 
Dessa grupper har oftare än de något yngre behov av kommunens hjälp. I de insatser vi räknat på ingår särskilt boende, 
hemtjänst och hemsjukvård. De som enbart har larm och/eller matdistribution finns inte med i siffrorna. 

 Andel med hemtjänst som i helhetsbedömning av hemtjänst är mycket eller ganska 
nöjda. 

Minst95 %  

Kommentar 

Detta mål följs upp på årsbasis varför resultatet kommer först vid årsbokslut. 

 Andel på SÄBO som svarar positivt på bemötande, förtroende och trygghet. 
Minst95 %  
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Indikatorer Mål Utfall 

Kommentar 

Detta mål följs upp på årsbasis varför resultatet kommer först vid årsbokslut. 

 Andel brukare med insats servicebostad, daglig verksamhet, personlig assistans som är 
nöjda med självbestämmande och integritet. 

Minst95 %  

Kommentar 

Detta mål följs upp på årsbasis varför resultatet kommer först vid årsbokslut. 

 Andel som lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera (status efter 90 
dagar) 

Minst36 %  

Kommentar 

Detta mål följs upp på årsbasis varför resultatet kommer först vid årsbokslut. 

DRIFTSREDOVISNING 

Belopp i tkr 
Budget 
perioden 

Utfall 
perioden 

Avvikelse 
period 

Budget helår 
Prognos 
helår 

Avvikelse 
helår 

Verksamhet       

Nämnd/ledning 5 733 4 014 1 719 7 302 7 671 -369 

Äldreomsorg 116 852 119 930 -3 078 172 896 174 592 -1 696 

Funktionsnedsatta 27 949 28 489 -540 41 869 43 393 -1 524 

Individ och familj 20 430 25 869 -5 439 31 657 38 495 -6 838 

Arbetsmarknad 6 434 4 823 1 611 9 743 8 956 787 

Integration -382 -3 209 2 827 -572 -508 -64 

Resultat 177 016 179 916 -2 900 262 895 272 599 -9 704 

Kommentarer till helårsavvikelser 

Totalt visar förvaltningen ett minusresultat på 9 704 tkr. Detta är en försämring med runt 2 400 tkr 
sedan prognosen i april månad. 

Centralt har det skett en förbättring med 1 200 tkr vilket till största delen är de sjukskrivningspengar 
förvaltningen erhållit från staten. Äldreomsorgen ligger kvar på i stort samma prognos som i april med 
ett underskott strax under 1 700 tkr medan LSS-verksamheterna försämrats med knappt 1 500 tkr. 
Förklaringen till det senare är öppnandet av korttidsboende för vuxna. Detta boende innehåller i 
dagsläget två platser för permanent boende, vilket ställer andra krav på bemanning än ett renodlat 
korttidsboende. Volymerna inom LSS ökar också för bland annat daglig verksamhet. 

Den stora skillnaden mot april månads prognos är en försämring av IFO-verksamheternas resultat 
med 2 800 tkr. Försämring har skett i prognoserna för såväl ekonomiskt bistånd som placeringar av 
olika slag. Speciell oro finns för placeringarna gällande våld i nära relationer, där vi ser en stor ökning. 

AME visar en förbättrad prognos med 700 tkr medan integrationen prognostiserar en mindre 
försämring på cirka 100 tkr. 

Vidare kommentarer under respektive avsnitt nedan. 
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Nämnd, ledning och administration vård och omsorg 

Kostnadsuppföljning nämnd och ledning 

  
Budget 
period 

Utfall 
period 

Avvikelse 
Budget 
helår 

Prognos 
helår 

Avvikelse 

Nämnd 483 426 57 725 716 9 

Ledning 5250 3588 1662 6578 6955 -377 

Summa 5733 4014 1719 7303 7671 -368 

Kommentarer nämnd och ledning 

Nämnden förväntas klara sina kostnader inom budgetramen. Under Ledning redovisas ett odefinierat 
sparuppdrag som verkställts genom besparingsåtgärder i andra delar av förvaltningen. Statlig 
ersättning för de sjuklönekostnader som överstiger förra årets kostnader har tillförts förvaltningen 
motsvarande 1,1 mkr. 

Äldreomsorg 

Kostnadsuppföljning äldreomsorg 

Belopp i tkr 
Budget 
period 

Utfall 
period 

Avvikelse 
Budget 
helår 

Prognos 
helår 

Avvikelse 

Rehab 5 648 4 733 915 8 494 7 361 1 133 

Korttid 3 591 4 115 -524 5 351 6 323 -972 

Hemtjänst 27 374 28 803 -1 429 40 665 41 779 -1 114 

Hemsjukvård 6 726 7 607 -881 9 877 10 865 -988 

Boenden 45 947 47 758 -1 811 67 197 68 099 -902 

SSK boenden 5 986 4 987 999 8 996 7 932 1 064 

Natt Osby/Lönsboda 12 110 13 196 -1 086 18 094 19 091 -997 

Dagverksamhet 1 088 1 092 -4 1 623 1 589 34 

Ledning äldreomsorg 6 208 5 470 738 9 311 8 783 528 

Övrigt äldreomsorg 2 174 2 168 6 3 288 2 770 518 

 116 852 119 929 -3 077 172 896 174 592 -1 696 

Kommentarer äldreomsorg 

Rehab går med ett överskott på grund av neddragen dietisttjänst, tjänstledighet på sjukgymnast och 
inte återbesatta tjänster under sommaren. Korttid går som väntat med underskott på grund av hög 
beläggning och att extrapersonal sätts in. 

Hemtjänsten prognostiseras ha ett underskott med ca 1,14 mkr vilket är en förbättring med ca 660 tkr i 
jämförelse med maj månads prognos. Trygg hemgång i Lönsboda finansieras genom statligt bidrag 
vilket är en del av förklaringen till förbättring. I slutet av sommaren har antalet vårdtagartimmar i 
Lönsboda minskat vilket möjliggör vakanshållning av par tjänster (en åtgärd som aviserats i april 
månads prognos). Underskottet förklaras delvis med att antalet utförda timmar t.o.m augusti är 535 
timmar högre än budgeterat (ger en kostnad á 250 tkr). En tjänst missades i budgeten för 2020 vilket 
kommer att rättas till inför budget 2021. 

Hemsjukvård prognostiserar ett underskott men detta balanseras av ett överskott på sjuksköterskor på 
Särskilt boende. Överskott och underskott härrör till största del från budgettekniska felaktigheter. 
Uppsökande verksamhet har varit pausad under covid-19 och har därför ett visst överskott. Extra 
ersättningar till sjuksköterskor för att klara semesterperioden påverkar också resultatet. 

Särskilt boende förväntas på totalen göra ett underskott. Underskottet motsvarar äskandet för nästa år 
som behövs för att säkra bemanningen på vissa enheter. Visst underskott beror också på att fler 
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önskar högre tjänstgöringsgrad och pooler används istället för visstidsanställda vikarier, vilket är en 
dyrare lösning. Budgetjustering behöver göras inför nästa års budget. 

Nattorganisationen prognostiserar som förväntat ett underskott. Bemanningen är otillräcklig och 
extrapersonal behöver ofta sättas in på grund av hög arbetsbelastning. Samma fenomen som på 
boendena, med personal som i hög utsträckning önskar högre sysselsättningsgrad, finns i 
nattorganisationen. Därför används den utökade sysselsättningsgraden i allt större utsträckning till att 
täcka vikariebehov istället för att använda billigare timvikarier. 

Under övrigt äldreomsorg finns 525 tkr som en obudgeterad kostnad  för den externa placeringen som 
skulle avlutats inför 2020, men som inte kunnat verkställas. Placeringen är avslutad i augusti men 
medför ett underskott för det första halvåret. Underskottet balanseras av vakanser i 
ledningsorganisationen som förväntas ge ett överskott på drygt 528 tkr. Under övrigt äldreomsorg 
finns det överskott som är resultatet av en del av de besparingsåtgärder som vidtagits för att 
balansera det centrala odefinierade besparingsbetinget. Överskott finns t ex inom uppsökande 
verksamhet och på grund av omstrukturering av demenssjuksköterskeuppdraget. 

Funktionsnedsatta 

Kostnadsuppföljning funktionsnedsatta 

  
Budget 
period 

Utfall 
period 

Avvikelse 
Budget 
helår 

Prognos 
helår 

Avvikelse 

Personlig assistans 4 447 4 899 -452 6 670 6 607 63 

Boende funktionsnedsatta 11 534 12 261 -727 17 148 18 055 -907 

Daglig verksamhet 4 175 4 074 101 6 311 6 728 -417 

Ledning funktionsnedsatta 1 561 1 270 291 2 342 2 370 -28 

Handläggning LSS 878 1 124 -246 1 317 1 530 -213 

Korttidsvård utanför hemmet 533 1 049 -516 800 1 489 -689 

Övrigt LSS 4 366 3 812 554 7 281 6 614 667 

Summa 27 949 28 489 -995 41 869 43 393 -1 524 

Under övrigt LSS finns bland annat familjehem, läger, kontaktpersoner och tillsyn LSS. 

Kommentarer funktionsnedsatta 

LSS-verksamheten har volymökningar vilket påverkar prognosen negativt. Kostnadsökningen inom 
LSS beror även på ett personalärende med uppsägning och 6 månaders lön, fler brukare samt någon 
brukare som fått mer insatser i samband med avhopp från skolan, dels som daglig verksamhet men 
även korttidsvistelse. I samband med covid-19 blev behovet av arbetskläder akut, detta skulle varit löst 
tidigare men så har inte skett av olika orsaker. Kostnaden för arbetskläder hamnade på 212 tkr. 
Elevboendet har haft minskande elevunderlag och gick därför med underskott, det är sagt att skolan 
ska täcka dessa kostnader och det finns därför inte i prognosen. 

Individ och familj 

Kostnadsuppföljning Individ och familj 

  
Budget 
period 

Utfall 
period 

Avvikelse 
Budget 
helår 

Prognos 
helår 

Avvikelse 

Ekonomiskt bistånd 9334 11659 -2325 14000 17091 -3091 

Placering missbruk 867 1719 -852 1500 2614 -1114 

Plac våld i nära relationer 1358 2745 -1387 2350 3607 -1257 

Placering psykiatri 2611 3660 -1049 4520 5612 -1092 

Boendestöd psykiatri 1459 1474 -15 2187 2155 32 

Handläggning 3896 3888 8 5843 6166 -323 

Övrigt IFO 905 718 187 1257 1244 13 

Summa 20430 25863 -5433 31657 38489 -6832 
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Kommentarer Individ och familj 

Prognos för ekonomiskt bistånd försämras med 160 tkr i jämförelse med maj månads prognos. 
Osäkert läge på arbetsmarknaden pga pågående pandemi gör det svårare för vår 
Arbetsmarknadsenhet att hitta subventionerade anställningar för personer som uppbär ekonomiskt 
bistånd. Det positiva är att ekonomiskt bistånd inte ökar i den takten som vi kan se i ett antal 
kringliggande kommuner. 

Budgeten för missbruksplaceringar minskades inför 2020 med 1000 tkr utifrån utfallet 2019. Pengarna 
flyttades till budget för placeringar på grund av hot och våld i nära relationer. I början av året har det vi 
placeringar enligt LVM och det är dessa placeringar som drev kostnaderna inom denna verksamhet. 
Bedömningen är att läget inom missbruksvård i vår kommun är stabil just nu trots att t.ex. 
gruppaktiviteter är i stort sett vilande på grund av pågående pandemi. Därför avviker inte prognosen i 
augusti i någon större utsträckning från maj månads prognos. Stort bidragande orsak är en 
fungerande öppenvård med engagerade behandlare. 

Placeringar på grund av våld i nära relationer har dock ökat och det finns stora risker att dessa ökar 
ytterligare. I maj månad prognostiserades ett underskott med ca 470 tkr; prognos i augusti månad 
ligger på 1 257 tkr; en försämring med ca 780 tkr. Tendensen till ökade kostnader uppmärksammades 
av förvaltningen redan under 2019 och en omdisponering inom budget ramen gjordes mellan 
missbruksplaceringar och våld i nära relationer (1000 tkr). Förvaltningen ser inga tecken på att dessa 
placeringar ska minska; risken är större att det går åt motsatt håll. Förvaltningen ser också behovet av 
att öka kompetens hos handläggare i frågan om t.ex. hedersvåld. 

Arbetsmarknadsenhet 

Kostnadsuppföljning arbetsmarknadsenhet 

  
Budget 
period 

Utfall 
period 

Avvikelse 
Budget 
helår 

Prognos 
helår 

Avvikelse 

AME centralt 2791 2380 411 4278 4118 160 

AME resursanställningar 3641 2485 1156 5462 4726 736 

Övrigt AME 2 -42 44 3 112 -109 

Summa 6434 4823 1611 9743 8956 787 

Kommentarer arbetsmarknadsenhet 

Arbetsmarknadsenhetens personalkostnader visar en viss överskott mest tack vare att en del 
anställningar finansieras genom olika projekt. Resursanställningar visar också överskott; detta beror 
på att vi inte kunnat använda alla medel vi fick genom tilläggsbudget. Anledningen till detta är att 
Arbetsförmedlingen i stort sett arbetar endast med extra tjänster; lönebidragsanställningar är inte 
någonting som prioriteras av arbetsförmedlingen. Det positiva är att en del personer som vi har fått in i 
våra verksamheter gått vidare till utbildning (8 personer) vilket ökar deras chanser att etablera sig på 
arbetsmarknaden. 
Projektet Kompetensvalidering där vi är projektägare har också stött på en del bekymmer; bl.a. på 
grund av förändringar inom FINSAM som finansierar projektet. Inför sommaren har ett omtag skett och 
projektplan har reviderats utifrån rådande förutsättningar. 

Integration 

Kostnadsuppföljning integration 

  
Budget 
period 

Utfall 
period 

Avvikelse 
Budget 
helår 

Prognos 
helår 

Avvikelse 

Schabloner Migrationsverket -250 -3328 3078 -375 -600 225 

Utslussning 
ensamkommande 

-473 -259 -214 -710 -433 -277 

Handläggning 341 335 6 513 514 -1 

Övrigt integration 0 0 0 0 0 0 

Summa -382 -3252 2870 -572 -519 -53 
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Kommentarer integration 

Ersättningar från Migrationsverket prognostiseras vara högre än budgeterat, medan ersättningen från 
Barn och utbildning för ensamkommande blir klart lägre. Trots att 85 % av våra schablonersättningar 
ska överföras till Barn o skola ger detta totalt ett något högre överskott än vi tidigare trodde. 

Arbetet med utslussning av ensamkommande ungdomar prognostiserar på grund av sjunkande volym 
ett mindre överskott än budgeterat. 

Förslag på åtgärder till avvikelser 

Förvaltningen kommer att som alltid tillämpa allmän återhållsamhet. Vi misstänker att en del kostnader 
under första halvåret som är relaterade till covid-19 inte har kommit med i återsökningen till staten som 
lämnats in den 31/8. Förvaltningen kommer att analysera hur mycket det kan handla om och ta höjd 
för det i nästa återsökningsperiod. Vi kommer också att än mer nogsamt bokföra alla extrakostnader 
som kan relateras till covid-19 under resten av året, Vi kommer att hålla igen på kostnader för 
utbildning vilket underlättas av de digitala möjligheter som utvecklats under pandemin, vilket är ett 
betydligt billigare alternativ. Förvaltningen ser inga möjligheter att genomföra besparingar inom LSS-
verksamheter och äldreomsorg för att täcka de stora behoven inom IFO. Det finns stora förhoppningar 
på att Kompetensa som öppnar den 1/10  ska ha positiv effekt på behovet av ekonomiskt bistånd men 
det är tveksamt om resultat kommer att synas redan i år. 

Nyckeltal 

Kostnadsuppföljning 

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

Kostnad 
arbetskraft 
2019 

18 63
8 

17 90
4 

17 03
1 

17 46
3 

17 75
2 

18 04
4 

19 01
3 

20 73
6 

19 49
2 

17 65
2 

17 54
9 

17 65
9 

Kostnad 
arbetskraft 
2020 

19 47
1 

18 22
8 

17 89
3 

17 95
0 

18 50
1 

18 87
7 

20 31
8 

22 72
8 

    

varav 
kostnad för 
sjuklön 2019 

268 414 256 279 272 245 189 162 213 314 284 240 

varav 
kostnad för 
sjuklön 2020 

242 376 318 659 423 345 454 362     

Särskilt boende 

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

Antal 
aktuella 
2019 

149 144 145 143 142 141 141 141 146 145 145 143 

Antal 
aktuella 
2020 

148 148 145 146 146 146 143 144     

Lediga rum 
2019 

0 0 0 2 0 0 3 5 0 2 0 2 

Lediga rum 
2020 

0 0 0 0 0 0 3 2     

Väntelista 
2019 

10 12 14 11 15 8 6 9 10 15 14 14 

Väntelista 
2020 

12 14 14 15 17 20 19 21     

varav i 
ordinärt 

7 8 7 7 11 14 12 14     
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  jan feb mars april maj juni juli aug sep okt nov dec 

boende 

Antal i 
korttidsboen
de 2020 

12 16 14 14 15 15 16 7     

Betalningsa
nsvar 2019 

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

Betalningsa
nsvar 2020 

0 0 0 0 0 0 0 0     

Kommentarer särskilt boende 

Hemtjänst antal timmar 

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

Budgeterat 7 166 6 703 7 166 6 935 7 166 6 935 7 166 7 166 6 935 7 166 6 935 7 166 

Utfört 6 972 6 584 7 106 7 084 7 570 7 459 6 996 6 936     

Differens 
-194 -119 -60 149 404 524 -170 -230 

-6 
935 

-7 
166 

-6 
935 

-7 
166 

Kommentarer hemtjänst 

Funktionsnedsatta 

Personlig 
assistans 

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

Antal 2019 20 20 21 21 21 21 21 21 20 21 21 21 

Varav LSS 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 

Antal 2020 21 21 20 20 19 19 19      

Varav LSS 7 7 6 6 5 5 5      

Utförda 
timmar 2019 

954 794 859 910 924 548 959 940 902 919 902 930 

Utförda 
timmar 2020 

927 738 1 342 1 431 1 481 1 375 1 597      

Boende             

Antal 2019 27 27 27 27 27 27 27 28 28 28 28 28 

Antal 2020 27 29 29 29 30 30 30 30     

Varav i 
annan 
kommun 

1 1 1 1 1 1 1 1     

Daglig 
verksamhet 

            

Antal 2019 55 56 56 56 56 58 59 57 56 56 55  

Antal 2020 55 56 57 62 62 64 65 65     

Kommentarer funktionsnedsatta 
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Ekonomiskt bistånd 

Ekonomi
skt 
bistånd 

jan febr mars april maj juni juli aug sept okt nov dec 

2019 
utbetalt t
kr 

1 523 1 348 1 457 1 445 1 463 1 348 1 586 1 412 1 355 1 418 1 489 1 548 

2020 
utbetalt t
kr 

1 594 1 383 1 419 1 505 1 305 1 576 1 469 1 448     

2019 
antal 
beviljat 

166 160 172 178 184 180 183 176 166 164 164 169 

2020 
antal 
beviljat 

176 169 178 188 174 178 180 176     

2019 
antal 
ärenden 

201 202 206 225 224 234 229 233 213 211 219 227 

2020 
antal 
ärenden 

225 233 233 241 243 244 218      

Kommentarer ekonomiskt bistånd 

Tidplan för nämndens behandling 

Uppföljningen behandlas på nämndens sammanträde 2020-09-17 

Diagram 

 Äldreomsorg 

 

 Budgeterat för 9 platser korttid. 
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Oroväckande ökning av kön. När behövs fler platser? 

 

Ganska stadigt uppåtgående trend. 

Funktionsnedsatta 
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Ökning från januari med 10 personer. 

Individ och familj 

 

Ökade kostnader. 
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 Ökade kostnader. 

 

 Ökade kostnader. 
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Ser ut att bli ganska likt förgående år, cirka 17 300 tkr i utfall. 

INVESTERINGSREDOVISNING 

Investeringsuppföljning 

Projekt 
nr 

Namn 

Budget 
helår, tkr 

Redovisat 
perioden, t
kr 

Prognos 
helår, tkr 

Avvikelse, tkr
, prognos 
jämfört med 
budget 

Klart 
(tidpunkt
) 

1700 Larm särskilt boende 2 419 0 2 419 0 202012 

1702 Inventarier barnkorttid 265 0 265 0 202012 

1711 Inventarier korttid demens 100 0 100 0 202012 

1712 TES-lyftet 110 90 110 0 202010 

1792 Verksamhetssystem 2 000 349 2 000 0 202012 

1798 Inventarier servicebostad LSS 50 0 50 0 202012 

 Totalt 4 944 439 4 944 0  

Kommentarer till budgetavvikelser 

Det råder viss osäkerhet kring flera projekt gällande tiden för färdigställande. Projekten 1700, 1712, 
och 1792 är påbörjade och kan eventuellt komma att bli färdiga under innevarande år. I de fall så inte 
sker kommer vi att begära resterande medel i tilläggsbudget för 2021. 

Projekt 1702 kommer att påbörjas i och med att Ekelund nu står klart för inflyttning. Här kommer 
korttidsboende LSS samt två platser för permanent boende att inrymmas. 

För projekt 1711 är tanken att vi under året ska förbereda för en korttidsavdelning demens och att 
budgeten därmed ska tas i anspråk. 

När det gäller projekt 1798 är det osäkert om vi hinner bli färdiga under året vilket kan innebära att vi 
även för detta projekt kan komma att begära resterande i tilläggsbudget 2021. 
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FRAMTIDEN 

Fullmäktigeberedningens betänkande Framtidens äldreomsorg 2016-2030 är antaget som ett visionärt 
styrdokument och ska ligga till grund för förvaltningens fortsatta arbete och planering. Kostnaderna för 
äldreomsorgen kommer tack vare den demografiska utvecklingen att öka mellan 20 - 40% enligt ett 
flertal forskningsrapporter bland annat Vårdanalys 2015:8. Utgångspunkten för förvaltningen har varit 
att hålla kostnadsökningen i den lägre nivån. 

Beredningen föreslår satsningar på utbildning av personal, en utökning av förebyggande insatser som 
dagverksamheter och anhörigstöd samt demenssjuksköterska för att uppnå en personcentrerad och 
trygg omsorg. Förvaltningen har sedan betänkandet antogs tagit med dessa ambitionsökningar och 
satsningar i varje års budgetarbete men de ekonomiska förutsättningarna har hitintills inte tillåtit att 
genomföra dessa. Förhoppningen är att vi, med de riktade statsbidragen till äldreomsorgen som 
regeringen nyligen aviserade ska komma 2021, då ska kunna genomföra en del av de 
ambitionsökningarna.  Det finns en stor risk att kostnadsökningarna snarare kommer att bli 40% än 
20% om inte beredningens förslag följs. 

Stora resursbehov finns inom omsorgen av funktionsnedsatta eftersom ett flertal insatser har 
förskjutits i tid av olika omständigheter. Resultatet är att ett flertal nya insatser och verksamheter 
kommer att starta under hösten 2020 och under 2021. 

Behovet av placeringar inom missbruksvård, psykiatri och våld i nära relationer har ökat markant 
under 2020. För att bromsa denna utveckling behövs en omställning och en satsning på öppna - och 
förebyggande insatser. 

Arbetgivar/ arbetstagarcentrat Kompetensa kommer att starta under hösten 2021. Målet är att arbeta 
mer effektivt för ökad sysselsättning, ökad självständighet och ökad integration. 

En av de största utmaningarna för framtiden är rekrytering och att behålla skickliga medarbetare. I 
betänkandet lyfter beredningen åtgärder som att erbjuda goda arbetsvillkor, att ge ett bra chefsstöd, 
att skapa karriärvägar och att förbättra marknadsföringen av omvårdnadsyrkena som viktiga faktorer 
för att öka attraktiviteten för kommunen som arbetsgivare. I och med certifieringen till Vård-och 
omsorgscollege, som Osby kommun deltar i tillsammans med Hässleholm, Östra Göinge, Perstorp 
och Bromölla samt Region Skåne och privata vårdgivare, kommer mycket av arbetet med dessa 
åtgärder att ske inom ramen för det samarbetet. 

Välfärdsteknologi kommer att vara ett intensivt utvecklingsområden de närmaste åren. Den tekniska 
utvecklingen går framåt i snabb takt och covid-19 pandemin har snabbutbildat Sverige till snabb 
omställning till nya digitala arbetssätt som kompletterar äldreomsorg och omsorg om 
funktionsnedsatta. Välfärdsteknologi ska ses som trygghetsskapande tjänster som ökar den enskildes 
integritet, självständighet och främjar möjligheten att bo kvar i det egna hemmet. Välfärdsteknologi 
kommer initialt att kräva investeringar och resurser kommer att behöva avsättas för detta. På sikt kan 
välfärdsteknologi skapa smartare arbetssätt som dessutom blir kostnadseffektiva. 

Hälso- och sjukvårdsavtalet  mellan Region Skåne och Skånes kommuner och den 1 1/2 år gamla lag 
om samverkan vid utskrivning ställer ökade krav på hälso- och sjukvården i kommunen. Den statliga 
utredningen God och nära vård (SOU 2019:29) har genom sina delbetänkande pekat ut att allt mer 
vård kommer att ske i den enskildes hem. Enligt utredaren Anna Nergårdh behöver den primära 
vården där två huvudmän är inblandade öka möjligheten för alla som vill och kan vara mer aktiva i sin 
hälso- och sjukvård, till exempel via digitala lösningar. I utredningen skrivs det mycket om 
personcentrerad vård, en hälso- och sjukvård som utgår från varje individs unika behov. Hälso- och 
sjukvården måste också vara en bra arbetsmiljö, med goda förutsättningar att behålla och rekrytera 
medarbetare och inom kommunens hälso- och sjukvård vilket kräver personal med god kompetens 
som vill stanna och utvecklas hos oss. 

Projektering pågår för att bygga ett nytt och mer kostnadseffektivt vård-och omsorgsboende i 
Lönsboda som ska ersätta Soldalen och Bergfast. Bergfast kommer att omvandlas till 
trygghetsbostäder. Dessutom bör Lindhem genomgå en om- eller nybyggnation för att uppnå god 
standard och kostnadseffektiv drift. 

En stor utmaning för framtiden är att deltaga i det påbörjade övergripande arbetet med 
arbetsmarknadsfrågor, ökad sysselsättning och minskat bidragsberoende 
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Verksamhetsberättelse 

Nämnd och ledning 

Pandemiutbrottet i början på mars har i stor utsträckning påverkat ordinarie arbete för nämnd och 
ledning. Nämnden har genomfört fysiska nämndsmöten enligt plan men ledamöter som tillhört 
riskgrupp har inte närvarat. Istället har ersättare gått in och tjänstgjort. Nämnd och presidium har fått 
kontinuerlig information om covidläget i förvaltningen. 

Förvaltningsledningen har lagt stora delar av sin arbetstid under det första halvåret på att hantera 
pandemiutbrottet. Det har handlat om allt från att förhålla sig till information från Vårdhygien Skåne, 
Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och andra instanser. Stor kraft har även lagts på att hitta vägar 
till samverkan med externa parter,  ta fram och implementera riktlinjer och rutiner samt att analysera 
läget i förvaltningen. Förvaltningskrisledningen aktiverades i mars och har fram till sommaren haft 
regelbunden avstämning 3 gånger/vecka. Under perioden juli-augusti har förvaltningskrisledningen 
träffats 1 gång/vecka. Fram till augusti har 120 beslut kopplat till pandemin fattats av 
förvaltningsledningen. 

Förvaltningen har tryckt på vikten av att all personal med symtom provtar sig. Totalt har ca 170 
anställda provtagits varav 4 har konstaterats vara positiva för vid-19. Av våra brukare och vårdtagare 
konstaterades tidigt  2 personer med hemtjänstinsatser smittade. På särskilt boende och inom 
omsorgen för funktionsnedsatta har ingen konstaterats smittad. 

Digitala lösningar har, pga pandemin,  i stor utsträckning använts för möten, besök, utbildningar mm 
såväl internt som externt. Den digitala kompetensen har därmed väsentligt höjts i förvaltningen under 
pandemin. 

Under våren har två enhetschefsuppdrag varit vakant och detta har påverkat ledningsorganisationen 
då övriga chefer  tagit ett större och utökat ansvar. En av tjänsterna besattes men användes i hög 
grad för att hålla i den särskilda covid-19 utbildningen som snabbt planerades och genomfördes under 
våren. All ordinarie personal, samtliga vikarier samt personer från andra förvaltningar, som eventuellt 
kan komma att bli aktuella att gå in i äldreomsorgen, fick utbildning i basal hygien, covid-19 och 
användandet av skyddsutrustning samt en praktisk introduktion. 

I maj kunde en av tjänsterna besättas och i juni kom den andra chefen på plats. Fortfarande finns en 
vakans som andra chefer tar ansvar för. Att hålla chefsuppdragen vakanta medför en hög belastning 
på ledningsorganisationen som i slutändan påverkar verksamheterna negativt. 

Gemensamt äldreomsorg 

Det första halvårets arbete har även här koncentrerats till på att arbeta kring covid -19. 

Upphandling av nya digitala trygghetslarm har genomförts. För att minska sårbarhet vid olika tekniska 
problem har förvaltningen valt att placera kommunens larmmottagare hos leverantören samt även 
upphandla kommunikation via säkra roaming-kort. 

Biståndshandläggare har till stor del undvikit fysiska besök inför biståndsbeslut och uppföljningar. 
Istället har telefon och digitala verktyg använts vilket har fungerat väl. 

  

Ordinärt boende 

Arbete med covid-19 

All hemtjänstpersonal har liksom övrig vård- och omsorgspersonal fått utbildning i basala 
hygienrutiner. inom hemtjänsten har skapats ett covid-team som skulle aktiveras i händelse att vi får 
smittspridning inom ordinärt boende. Personalen i teamet har fått vidare utbildning i bl.a. vård av svårt 
sjuka patienter, hur man tar vitala parametrar mm. Behovet av att aktivera covid-team har inte uppstått 
så här långt. 

En kohortenhet har iordningställts på Lindhem men har ännu inte behövts användas. 

 

 

Hemtjänsten 
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Under första halvåret arbetade hemtjänsten i Osby med att utveckla teamträffar som grupperna har 
ihop med områdesansvarig arbetsterapeut, fysioterapeut och sjuksköterska. Detta har fallit mycket väl 
ut. All personal deltar nu i diskussionen och bidrar med sina iakttagelser. Undersköterskorna har 
också helt självständigt börjat lägga in uppföljningar och riskbedömningar i Senior Alert.  Vi har också 
arbetat aktivt med genomförandeplaner och närmar oss målet med att alla vårdtagare ska få en 
genomförandeplan inom tre veckor efter det att vi fått uppdraget. 

Hemtjänsten i Lönsboda har arbetat aktivt med att vårdtagarna skall veta vart dom skall vända sig 
med klagomål, enligt mätningar som gjorts är det otydligt. Vi har försökt göra det tydligare i den 
pärmen som vårdtagarna har i hemmet. Nattorganisationen förändrades i slutet av 2019 i Lönsboda så 
att varje enhetschef fick ansvar för sina nattarbetare. Stor oro uttrycktes bland personalen kring detta. 
Hemtjänsten har under första delen av 2020 haft uppföljning kring denna förändringen med 
hemtjänstens nattpersonal. Personalen är nöjda och det fungerar bra i verksamheten, det framkom 
ingenting som visade på att personalen inte mådde bra mm. 

För att minska känslan av ensamhet arbetar vi tillsammans med aktivitetsgruppen med tre träffpunkter 
för våra vårdtagare. 

Trygghetsboende 

Kön till trygghetsboendet i Lönsboda har minskat avsevärt. För tillfället är det 20 st som står i kö. 17 av 
dessa har blivit tillfrågade när lägenhet har varit ledig, men har tackat nej. Det vill säga den presumtiva 
kön är betydligt mindre. Vi har haft två tomma lägenheter en tid pga Covid-19, men också på att det 
dröjt med renovering. Osbybostäder har uttryckt att de har svårt att få in hantverkare på semestern 

Korttiden 

På Spången har beläggningen fortsatt varit hög. Varje vecka är 12-14 platser belagda. Även 
övergångsboendet i Lönsboda har fått användas ibland för att kunna verkställa behovet av korttid. 
Trygg hemgång har under första halvåret varit första alternativet av insats vid hemgång från sjukhus. 

 

Särskilt boende 

Arbete med covid-19 

Massiva insatser har gjorts för att förhindra att få in covid -19 på våra särskilda boenden. Det har ännu 
inte funnits något fall av konstaterad smitta på våra särskilda boende vilket är mycket glädjande. Den 
största händelsen för våra särskilda boende var att ett nationellt besöksförbud infördes den 31 mars 
på grund av covid -19. I Osby kommun beslutades om besöksförbud 14 dagar innan det nationella 
beslutet. Besöksförbudet har i hög grad påverkat arbetet på särskilt boende. Enhetschefer har fått 
hantera många samtal från närstående och personer som varit mer eller mindre oroliga, missnöjda 
eller oförstående till förbudet. I början av pandemin erbjöds digitala lösningar till möten och sociala 
kontakter. I maj påbörjades, tillsammans med lokala företagare, ideella organisationer och 
frivilligresurser, arbetet med att kunna erbjuda besök vid "hälsa-på-skydd" utomhus som ett 
komplement. För att kunna säkra att alla besök genomfördes så coronasäkert som möjligt  togs 
särskilda rutiner för hur dessa skulle användas fram. Stort arbete har även lagts på att ta fram riktlinjer 
för bemanning vid misstänkt och konstaterad smitta. 

På grund av besöksförbudet har flera kreativa sätt att genomföra aktiviteter i mindre sammanhang och 
med färre personer provats. Personalen har haft stort fokus på att erbjuda promenader och trevliga 
sociala aktiviteter. Sång- och musikevenemang har hållits i trädgårdarna kring alla boende på 
coronasäkert sätt. 

Undantag från besöksförbudet har tillåtits vid vård i livets slutskede. 

Bergfast 

På Bergfast har arbetet med att arbeta mer personcentrerad vård och BPSD fortsatt. Ny 
nattorganisation har förbättrat den personcentrerade vården. Kontakt med anhöriga har skötts via 
telefon eller på Skype för att hålla relationerna öppna med anhöriga. 

Soldalen 

På Soldalen har man arbetat vidare med att knyta ihop kvalitetsregistren för Beteende och psykiska 
symtom vid demenssjukdom (BPSD), Senior alert och fallprevention tillsammans i teamet. Måndagen 
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efter att gruppen har haft APT/omvårdnadskonferens sluter Teamet ihop och arbetar tillsammans. Det 
syns en skillnad under våren där gruppen kunnat ha diskussioner som är baserade på ett hela 
dygnets perspektiv. och tydligt i nära samarbete med rehabpersonalen. Detta har kunnat utföras på 
grund av den förändrade nattorganisationen. 

Lindhem 

De som har flyttat in på Lindhem de senaste åren har krävt mer omvårdnad än tidigare. Flera av dem 
har mycket BPSD, i kombination med rörlighet och utåtagerande beteende. Detta gör att personal har 
skrivit mycket handlingsplaner och verksamheten har krävt mycket extra personal inne. Vårdtagarna 
har överlag mer hjälpmedel då flera av dem är fysiskt försämrade. Detta gör att arbetet tar längre tid 
och pga lägre bemanning än övriga vårdenheter. Under våren har ytterligare två av våra 
undersköterskor blivit färdiga med sin tvååriga utbildning till demensspecialistundersköterskor. 

Rönnebacken 

Utemiljön på Rönnebacken har förbättrats genom att Söderbos trädgård blev klar under våren. På 
enheten hade vi en mindre invigning av  och firade med pizza och underhållning I februari var 
föreningen Tanzanias barn i terapilokalen och bjöd på internationell buffé. Detta var ett uppskattat 
inslag på Rönnebacken för de 100-talet boende, personal och besökare som deltog. 

 

Hälso och sjukvård 

Sjuksköterskeorganisation 

För sjuksköterskorna har covid-19 betytt utökade arbetsuppgifter med bland annat , bedömningar av 
sjukdom, läkarkontakter och provtagning. Detta har belastat verksamheterna extra. 

Det har till viss del varit svårigheter att bemanna på grund av uppsägningar och sjukskrivningar. Vissa 
veckor har bemanningen varit låg. Trots detta har  de som arbetat ställt upp extra och 
patientsäkerheten har varit god. 

Hemsjukvården i Lönsboda har haft svårigheter att bemanna upp under sommaren. Delvis berodde 
det på brist på vikarier, en tjänst som blev vakant innan sommaren (samt två sjukskrivningar i början 
av sommaren. Tack vare att övrig personal ställde upp samt en aktiv planering av personalstyrka 
kunde vi lösa de uppkomna problem utan att patientsäkerhet påverkades. 

Dietist 

Under våren fattades ett beslut centralt att resterande 50% av dietisttjänsten inte skulle återbesättas. 
Arbetsuppgifter kring nutrition har fått fördelas på sjuksköterskor i större utsträckning. Hjälp tas av 
regionen vid svårare fall där dietistbedömning behövs. 

Rehab 

Hjälpmedelsassistenttjänsten och rehabassistenttjänsten har förändrats så att uppdragen har delats 
på båda tjänsterna för att minska sårbarheten i verksamheten. 

  

Enheten för funktionsnedsatta 

 

Arbetet med covid-19 
Med anledning av covid -19 har verksamheten påverkats på olika sätt med bland annat reducerad 
daglig verksamhet, restriktioner kring besök och olika begränsningar som påverkar brukarnas vardag. 
Personalen har arbetat hårt för att trots dessa omständigheter upprätta goda levnadsvillkor för 
brukarna. Behovet av vikarier har ökat till följd av covid då personal stannar hemma vid minsta 
symtom i enlighet med riktlinjerna. Misstänkta fall av covid-19 har hanterats väl. All personal har 
utbildats i basala hygienrutiner. 

Aktuellt inom enheten för funktionsnedsatta 

En ny områdesindelning har gjorts som kommer att utvärderas under hösten. Samtliga 
enhetschefstjänster är nu tillsatta vilket är mycket positivt. 

Det har varit en del turbulens inom korttidsvistelsen. Kraftfulla åtgärder har vidtagits och nyrekrytering 
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kommer att ske. Nya biståndsbeslut har tillkommit gällande barnkorttid vilket påverkat det ekonomiska 
resultatet. 
Elevboendet lades ner i juni månad, två elever tog studenten och en elev fortsätter ytterligare ett år 
men i eget boende med stödinsats. Minskningen av elevunderlaget påverkar det ekonomiska utfallet 
men enligt tidigare överenskommelse med barn och utbildningsförvaltningen ska de täcka kostnader 
vid underskott. Under sommaren hade vi inbrott och brand i lokalen och det påverkade planerad 
korttid och läger. 

Projektering av ny korttid för barn och vuxna har pågått under året och planeras att starta i vecka 37 
för vuxna och i slutet av oktober för barn. När korttidsvistelsen öppnar kan vi minska på köpt 
korttidsvistelse. Då kan även renovering starta av nuvarande Ängdalen. Där kommer då att starta två 
assistansgrupper och två brukare flytta in. När så sker kan den sista köpta tillsynsplatsen avslutas. En 
assistans beviljad av försäkringskassan har gått över till kommunen 1/1 från en privat aktör. 
Den nya lokalen för servicebostaden har blivit ett lyft. En ökning har skett av antalet brukare som är 
kopplade till servicebostaden. 

Under våren har antalet brukare ökat med ett tiotal i den dagliga verksamheten. 
För en god arbetsmiljö sker regelbunden samverkan, APT, skyddsrond, riskbedömningar, handledning 
och samtal. Arbetskläder inom LSS har diskuterats under lång tid. I samband med covid blev behovet 
akut och arbetskläder inköptes till en kostnad av 204 tkr. 
Arbetsgrupperna har vid behov haft handledning både internt och i speciella fall externt. 
Utbildningsdagar har genomförts gällande utmanande beteende. 
 
Arbetet för god ekonomisk hushållning har under hela året pågått med extra försiktighet med 
anledning av kommunens ekonomiska situation. 

Ett mindre antal utförda timmar gällande kontaktperson och ledsagning. Under sommaren har det 
tillkommit ett nytt tillfälligt stödfamiljsuppdrag där kostnaden ökar något. 

Individ och familj 

Ekonomiskt bistånd 

Har fortsatt arbeta med det nya arbetssättet. Förändringarna på AME har påverkat arbetet på 
ekonomiskt bistånd genom att klienter inte har kunnat bli skickade till AME. Roboten som skulle stödja 
handläggare vid handläggningar har kommit i drift men har ännu inte gett den utdelning man hade 
hoppats på. 

Missbruk 

Fortsatt utveckling av öppenvården. Pga covid-19 har grupperna stannat av men enskilda samtal har 
fortsatt för att kunna upprätthålla en god vård för våra medborgare. Vården på hemmaplan har blivit 
bättre utifrån att vi har mer att erbjuda. Vi har även möjlighet till intensiv öppenvård vilket kan behövas 
efter behandling eller när en klient är i sämre skick. Samarbetet mellan handläggare och öppenvården 
har varit en viktig faktor i arbetet mot en bättre vård på hemmaplan. Enhetschef har tillsammans med 
handläggarna börjat att arbeta fram checklistor, rutiner mm för att underlätta det dagliga arbetet. 

Socialpsykiatrin 

Utvecklingsarbete kring sysselsättning och utveckling av boendestödet har påbörjats. En 
tvärprofessionell arbetsgrupp har bildats i syfte att skapa struktur och rutiner kring arbete med 
sysselsättning. 

Våld i nära relationer 

Fler svåra placeringar. Det som har märkts tydligt under våren är att enheten hade behövt mer 
kunskap kring hedersvåld och hur det ska utredas på bästa sätt. Detta kommer under hösten att drivas 
genom kompetenscentrum. Vi har ett avtal med Kriscentum som inte har kunnat leverera fullt ut under 
en längre period vilket påverkar arbetet på enheten då de behöver hitta andra lösningar. Det 
förebyggande arbetet har fortsatt genom samverkan med Osbybostäder, utveckling av hemsidan och 
att vi köpt in oss på tv som finns ute i samhället där vi ger information om ”välj att sluta”. Det som är 
tydligt är att vi skulle behöva ha mer lösningar på hemmaplan kanske i samarbete med missbruks 
öppenvård. 

Vi ser att kostnaderna för placeringar (framför allt våld i nära relationer) har ökat avsevärt. 
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Integration 

En ny riktlinje har tagits fram tillsammans med Barn och utbildning för ett bättre mottagande. 

 

Arbetsmarknadsenhet 

Projektet Samverka för fler i arbetat (SfFiA) avslutades i början av året. Målsättningen med projektet 
har i stort del uppnåtts trots att en av samverkanspartner (Arbetsförmedlingen) gick in i ett 
förändringsprocess. Att projektet ändå kunde slutföras med gott resultat berodde på att vi hade en 
arbetsförmedlare på plats inom AM-enheten. Utan projektet och därmed utan anställd 
arbetsförmedlare på plats på AME har det varit mycket svårare att ha fokus på och samarbeta med 
näringslivet. Saknar framförallt möjlighet till beslut om praktik och förhandling och beslut om 
lönesubventioner. 

Efter Arbetsförmedlingens tillbakadragande  fattas inga beslut som ger intäkt till oss, endast 
arbetsmarknadspolitisk anställning (med extratjänst i täten). Har dock gjorts en särskild 
överenskommelse om samarbete med extratjänster (med viss regelbunden ersättning till oss). 

Även inom Arbetsmarknadsenheten pågår en del  förändringsprocesser.En förändringsprocess är 
kommunövergripande och sker inom ramen för projektet för integration, arbete och 
kompetensutveckling och påverkar AME:s handläggare i första hand. Den andra processen sker 
internt inom enheten i syfte att uppnå en kompetenshöjning bland våra handledare. Dessa 
förändringsprocesser har skapat en del oro inom enheten som har hanterats i samverkan med fackliga 
representanter och med stöd av HR-enhet. 
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Överförmyndaren 

UPPFÖLJNING 

DRIFTSREDOVISNING 

Belopp i tkr 
Budget 
perioden 

Utfall 
perioden 

Avvikelse 
period 

Budget helår 
Prognos 
helår 

Avvikelse 
helår 

Verksamhet       

Överförmyndare 1 701 1 716 -15 2 551 2 513 38 

Resultat 1 701 1 716 -15 2 551 2 513 38 

Kommentarer till helårsavvikelser 

Avvikelsen är så lite att kommentarer anses överflödiga. 

Nyckeltal 

Kostnadsuppföljning 

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

Kostnad 
arbetskraft 
2019 

161 133 136 307 290 440 344 310 132 85 117 110 

Kostnad 
arbetskraft 
2020 

132 190 218 373 320 227 473 169 0 0 0 0 

varav 
kostnad för 
sjuklön 2019 

2 0 2 0 0 4 2 3 0 0 0 1 

varav 
kostnad för 
sjuklön 2020 

3 2 0 2 1 4 0 0     
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Osbybostäder AB 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER 

Osbybostäder AB har sålt fastigheten Korgmakaren 10 med adress Parkgatan 1 till Osby kommun. 
Osbybostäder har flyttat till nya kontorslokaler på Östra Järnvägsgatan 5. Det nya kontoret öppnade 
den 4 maj. På grund av Coronaviruset har kontoret varit stängt för oplanerade besök till och med den 
31 augusti. 

Osbybostäders ordförande avgick under mars månad. En ny ordförande valdes vid ordinarie 
årsstämma den 29 maj 2020. 

Under juni annonserades upphandlingen för byggnation av 28 trygghetslägenheter på Solgården 
(Gjutaren 20). Anbudsöppning sker i början på september. 

Under juli undertecknades köpekontraktet på fastigheterna Svarvaren 6/7, de sk. Brioförråden. 

En webbplattform för att marknadsföra pågående och planerade nyproduktioner kommer introduceras 
under året. 

En tekniksprångspraktikant var anställd under våren och ytterligare en har anställts under hösten. 

MÅLUPPFÖLJNING 

EKONOMI 

Mål: Resultat efter finansnetto 6,7 mnkr. 

Prognos: 8,0 mnkr. 

HYRESGÄST 

Mål: Helhetsbedömning NKI andel mycket nöjda hyresgäster 46 % 

Prognos: Resultat 31 augusti 2020 36 %. 

MEDARBETARE 

Mål: Helhetsbedömning NMI 76 

Prognos: Ingen mätning har genomförts hittills under 2020. Vid mätningen som genomförds hösten 
2019 erhölls ett NMI om 85. 

NYPRODUKTION 

Mål: Inga inflyttningsklara lägenheter 2020 

Prognos: Planering pågår för en ombyggnad av två tomma lokaler till lägenheter, en i Killeberg och en 
i Lönsboda under 2020. Bygglov har erhållits för lokalen i Lönsboda. Sedan tidigare har åtta 
radhuslägenheter på ”Färgeriet” (Lönsboda 54:23) beställts av Götenehus. Planerat färdigställande 
under första halvåret 2021. Under sommaren har 10 radhuslägenheter i Osby på "Smedjan" 
(Bokhandlaren 9) beställts av Götenehus. Färdigställandet bedöms till 2022 och är försenat jämfört 
med tidigare bedömningar. 

I det omstartade projektet på ”Solgården” (Gjutaren 20) har upphandling av 28 trygghetslägenheter 
annonserats under sommaren. Anbudsöppning sker i början på september. 

Arbete fortgår också med projektet ”Smitts backe” (Osby 192:102). 

INVESTERINGAR OCH UNDERHÅLL I BEFINTLIGT BESTÅND 

Mål: Löpande underhålla för 5,1 mnkr och investera 25,7 mnkr i befintligt bestånd. 

Prognos: Underhåll 4,7 mnkr och investeringar ca 15 mnkr. 
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HÅLLBARHET 

Mål: 

• Förbättrad energiprestanda -22 % jämfört med basår 2007 (mål -30 % köpt energi till 2030). 

• Andel fossilfria fordon = 100%. 

• Antal arbetade timmar av Osby kommuns arbetsmarknadsenhet AME = 6240 timmar. 

• Temperaturmätning i lägenheter för bättre energikontroll = 200 lägenheter. 

• Vattenförbrukning = 60 000 m3. Energisnål belysning med närvarostyrning = 100 % till 2022. 

Prognos: Mäts vid årets slut. 

EKONOMI 

Tkr Budget 2020, helår Redov tom aug 2020 Prognos 2020 Avvikelse 

Intäkter 54 430 37 067 55 368 938 

Kostnader exkl 
avskrivning 

-35 852 -21 125 -36 275 -423 

Avskrivning -8 581 -3 771 -8 270 311 

Finansiella poster -3 267 -2 233 -2 790 477 

Resultat efter fin. 
poster 

6 730 9 938 8 033 992 

Sammanfattning 

Med fortsatt låga räntor och god uthyrningsgrad är prognosen för helåret 2020 ett resultat efter 
finansiella poster om ca 1 302 tkr bättre än budgeterat. 

Analys - kommentarer 

Intäkter 

Hyresintäkter följer budget och övriga intäkter bedöms vara bättre 938 tkr än budgeterat. 

Kostnader 

Lägre kostnader för underhåll ca 374 tkr och högre för drift ca 892 tkr. Kostnaderna beror på dels ej 
budgeterat post för köpta utetjänster och extra kostnader för reparationer inom hela beståndet, dels 
högre vatten/ avfallshantering och entreprenadkostnader för bevakning och snöröjning. 

Avskrivningar 

Avskrivningar bedöms ligga ca 311 tkr lägre än budget pga. åretsplanerade investeringar ej har 
påbörjats. 

Finansiella poster 

Räntekostnader bedöms vara ca 477 tkr lägre än helårsbudget till följd av konsolidering av lånen med 
bättre villkor och ej upptagna nya lån. Den genomsnittliga ränta den 31 augusti 2020 var 0,79% 
exklusive borgensavgift om 0,5%. 
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Investeringar 

Investeringar per 31 augusti 2020. 

Pågående investeringsprojekt: 

Gjutaren 20 (Solgården), 4 170 tkr 

Nybyggnation radhus Lönsboda 54:23, 234 tkr 

Modisten 7 (Smitts backen), 359 tkr 

Nybyggnation radhus Bokhandlaren 9, 1 095 tkr 

Underhållsprojekt: 

P-platser, 84 tkr 

Utemiljöprojekt, 283 tkr 

Led-belysning, 188 tkr 

Energibesparing Slaktaren, 11 tkr 

Takrenoveringar, 324 tkr 

Lgh-renoveringar, 400 tkr 

  

FRAMTIDEN 

De kommande åren finns planer att bygga många nya bostäder i Osby kommun. Arbete pågår också 
för att hitta attraktiva tomter som bolaget kan förvärva. 

Utöver behovet av att nyproducera lägenheter finns behov av att underhålla det befintliga beståndet. I 
dagsläget bedöms cirka 250 lägenheter ha behov av i första hand stamrenoveringar fram till 2026. 

Utmaningen för Osbybostäder är att klara av bägge sakerna med en bibehållen god ekonomi. Då 
Sverige har EU:s högsta byggkostnader kommer det bli utmanande att bygga nytt och renovera med 
en attraktiv hyresnivå samtidigt som projektkalkylerna går ihop. 
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Industrihus i Osby AB 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER 

Första halvåret 2020 har präglats av covid 19 pandemin. 

En av bolagets hyresgäster, Stiftelsen Lekoseum har sökt och fått hyresreduktion i enlighet med 
statliga regler. 

I övrigt finns inga väsentliga händelser att rapportera. 

MÅLUPPFÖLJNING 

Bolagets mål förväntas att uppfyllas 

EKONOMI 

Tkr Budget 2020, helår Redov tom aug 2020 Prognos 2020 Avvikelse 

Intäkter 473 313 467 -6 

Kostnader exkl 
avskrivning 

-395 -279 -395 0 

Avskrivning -50 -40 -61 -11 

Finansiella poster -27 -23 -34 -7 

Resultat efter fin. 
poster 

1 -29 -23 -13 
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Fjärrvärme i Osby AB 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER 

Panna 4 är övertagen av Fjärrvärme i Osby AB. Åtgärder för att ta pannan i drift under året är 
påbörjade. Planen är att starta pannan under säsongen. 

  

MÅLUPPFÖLJNING 

Bolaget förväntas uppfylla sina mål 

EKONOMI 

Tkr Budget 2020, helår Redov tom aug 2020 Prognos 2020 Avvikelse 

Intäkter 29 070 16 473 28 000 -1 070 

Kostnader exkl 
avskrivning 

-20 566 -14 134 -20 566 0 

Avskrivning -6 295 -4 299 -6 295 0 

Finansiella poster -490 -181 -490 0 

Resultat efter fin. 
poster 

1 719 -2 141 649 -1 070 

Analys - kommentarer 

Intäkter 

Högre temperatur under  2020 har minskat intäkterna. 

Kostnader 

Avskrivningar 

Finansiella poster 

Investeringar 

FRAMTIDEN 

Arbete pågår med att succsesivt renovera delar av framför allt Gullarpsverket där på grund av ålder 
vissa funktioner utgör en risk för en robust drift. Vissa delar av Gullarpsverket byggdes 1984. 

Utredningar pågår också beträffande egen vattenförsörjning och installation av ackumulatertank. Detta 
i avsikt att dels göra produktionen mindre sårbar för yttre omständigheter och dels för att möjliggöra en 
robust drift. 
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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 har i viss mån 
påverkats av restriktioner pga pandemin. Antal besök på återvinningscentraler och tömningar av 
slutna avloppstankar har ökat markant vilket kopplas till förändrat beteende pga pandemin. 

EKONOMI 

Tkr Budget 2020, helår Redov tom aug 2020 Prognos 2020 Avvikelse 

Intäkter 42 008,4 30 868,5 42 508,4 500,0 

Kostnader exkl 
avskrivning 

-37 749 -24 376 -39 129 -1 380 

Avskrivning -5 617 -3 804 -5 617 0 

Finansiella poster 48 39 928 880 

Resultat efter fin. 
poster 

-1 309,6 2 727,5 -1 309,6 0,0 

Sammanfattning 

För perioden jan-aug redovisar bolaget ett överskott på 2726tkr. Prognosen för året är ett 0 resultat. 

Analys - kommentarer 

Intäkter 

Överskottet på abonnenter avser högre intäkter för insamlingsavgifter och grundavgifter för villor samt 
kärltvätt. Periodiseras med 12:delar i budget men faktureras ojämnt under året, räknar därför med att 
överskottet kommer att vara borta vid årets slut. Överskottet på avfallsanläggningen är av 
engångskaraktär och beror på ökade intäkter för konstruktion / täckmaterial. 

Kostnader 

Överskottet består bland annat av förändring lager vid inventering som gjordes i aug. Lägre kostnader 
för farligt avfall, slam och förbränning. Även lägre kostnader för konsulter samt personalkostnader 
vilket delvis kan hänföras till lägre sociala kostnader till följd av pandemin. 

Avskrivningar 

Finansiella poster 

Följer budget, dock måste en periodiseringsfond återföras vid årsbokslutet. 

Investeringar 

Investeringarna för året förväntas följa budget. 



 

Verksamhetsberättelse bolagen augusti 2020 9(12) 

FRAMTIDEN 

Inga större förändringar förväntas under resten av året. Marknaden för återvunnet material är mycket 
osäker och volatil vilket till stor del kopplas till effekter av pandemin i Sverige och Europa. De större 
övergripande frågorna avseende producentansvar för returpapper och förpackningar från januari 2021 
är fortfarande klarlagda på nationell nivå. Påverkan av EU-kommissionens förslag om extra avgift för 
ej återvunna plastförpackningar från januari 2020 är mycket oklar. 
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SBVT AB 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER 

Med anledning av Covid-19 har åtgärder vidtagits för att upprätthålla den samhällsviktiga 
verksamheten vid ett eventuellt bortfall av personal. Exempelvis internutbildning, minskning av fysiska 
möten, personal har utgått från sina anläggningar för att undvika större grupperingar och regelbundna 
avstämningar via teams med driftledare. 

En allvarlig arbetsplatsolycka (ras) inträffade i samband med ledningsarbete i Näsum. 

Under perioden 17 juni till 2 september rådde bevattningsförbud i Osby kommun då 
vattenproduktionen varit ansträngd. 

Införandet av ett gemensamt drift- och övervakningssystem för VA-anläggningar har påbörjats. 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 är part i två pågående tvister, dels VA-utbyggnaden av Kollandsvik, dels ramavtal för 
högtrycksspolning och slamsugning. 

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 2020 samt att investeringar 
följer huvudmännens beställningar enligt bland annat antagna VA-strategier med tillhörande 
handlingsplaner. 

EKONOMI 

Tkr Budget 2020, helår Redov tom aug 2020 Prognos 2020 Avvikelse 

Intäkter 151 407 98 502 163 000 11 593 

Kostnader exkl 
avskrivning 

-150 717 -97 661 -162 310 -11 593 

Avskrivning -680 -481 -680 0 

Finansiella poster -10 -9 -10 0 

Resultat efter fin. 
poster 

0 351 0 0 

Sammanfattning 

Nettoomsättningen för perioden uppgick till 99 Mkr. Resultat efter finansiella poster uppgick till 351 tkr. 

Analys - kommentarer 

Intäkter 

Driftverksamhet: 

Budgeterade driftkostnader 2020 som bolaget hanterar uppgår till totalt ca 68 Mkr. 
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Självkostnadsprincipen tillämpas, huvudmännen debiteras faktiska nedlagda kostnader i respektive 
kommun. Utöver VA-verksamheten utför bolaget externa tjänster till respektive kommun. 

Investeringar 

Budgeterade investeringar 2020 som bolaget hanterar uppgår totalt till ca 77 Mkr, medan prognosen 
uppgår till ca 85 Mkr. Bolaget för löpande en dialog med huvudmännen om projektens genomförande 
och tidplan samt eventuella förändringar. 

Avvikelser inom huvudmännens investeringsbudgetar förekommer då åtgärder påbörjas först efter 
exempelvis erhållna myndighetsbeslut samt beställningar från respektive huvudman. 

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 2020 uppgår totalt till ca 680 Tkr, vilket även prognosen uppgår till. 

Finansiella poster 

Kredit finns i Ivetofta Sparbank på 5 Mkr. 

Investeringar 

Investeringar för ca 588 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. 

SBVT ska vara en effektiv organisation med hög kompetens och arbeta för ägarna utifrån beslutade 
strategier och direktiv etc. För att möta de behov som VA-verksamheten kräver, kommer SBVT 
förstärka sin organisation under förutsättning att nyckelkompetens kan attraheras. 

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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UNIKOM 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER 

Vid årsskiftet skedde ett verksamhetsövertag där Osby kommuns befintliga IT-miljö överfördes till 
Unikom, tillsammans med fyra tillsvidareanställda. Detta verksamhetsövertag innefattade även Osby 
kommuns telefonväxel. Denna har sedan migrerats in i Unikoms miljö och sedan 2020-04-24 driftar 
Unikom en gemensam telefoniplattform för samtliga ägarkommuner. 

Under året migreras även övriga delar av Osby kommuns IT-miljö till Unikom. Detta innefattar såväl 
datorer som skrivare, servrar, verksamhetssystem och nätverksutrustning. Migreringsprojektet 
beräknas på till och med november 2020. 

Från och med 2020-01-01 övertog Unikom ägandet av samtliga inköpta skrivare i ägarkommunerna 
(de leasade skrivarna ingår inte). 

2020-02-01 ägde ännu en verksamhetsövergång rum. Avdelningen för Digital utveckling i Östra 
Göinge kommun gick över till Unikom, inklusive två tillsvidareanställda. 

Bolaget har hittills haft en måttlig påverkan av pandemin. Periodvis har leveranser av datorer och 
annan hårdvara varit försenade. Visst arbete ute i verksamheterna har pausats. De som haft möjlighet 
att arbeta hemifrån har gjort det. Sjukfrånvaron har legat på samma nivå som tidigare år. 

EKONOMI 

Tkr Budget 2020, helår Redov tom aug 2020 Prognos 2020 Avvikelse 

Intäkter  43 050   

Kostnader exkl 
avskrivning 

 -34 430   

Avskrivning  -10 774   

Finansiella poster  -108   

Resultat efter fin. 
poster 

 -2 262   

Sammanfattning 

Resultatet för perioden är ett underskott på 2 263tkr. Osby kommun debiteras preliminärt under året 
och i årsbokslutet kommer en justering av debiteringen att göras. 

FRAMTIDEN 

Under hösten arbetar bolaget för att färdigställa överföringen av Osby kommuns IT-miljö till Unikoms 
IT-miljö. När det är klart kommer den definitiva kostnadsbilden för Osby kommun att räknas fram. 

Såväl Bromölla kommun som Sjöbo kommun har uttryckt intresse för att bli delägare i Unikom och 
processen rullar nu även i respektive ägarkommun. 

Arbetet med att upprätthålla IT-infrastrukturen fortlöper kontinuerligt. 
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Regler för inköp och upphandling 

1. Inledning 

Dessa regler för inköp och upphandling gäller för all kommunal verksamhet. 
Upphandling definieras som köp, leasing, hyra eller hyrköp av varor, 
tjänster och byggentreprenader. 

2. Syfte 

Syftet med reglerna är att:  
• säkerställa att inköp och upphandlingar sker i enlighet med gällande 

lagstiftning, kommunens upphandlingspolicy, övriga policys samt 
tecknade ramavtal, 

• säkerställa att kommunens anskaffningsbehov tillgodoses på ett 
kvalitetsmässigt och kostnadseffektivt sätt, 

• skapa ett gemensamt arbetssätt, god kvalitet och effektivitet i 
upphandlingsarbetet. 

3. Etiskt förhållningssätt 

Den som företräder kommunen ska i alla inköps- och 
upphandlingssituationer uppträda på ett affärsetiskt och opartiskt sätt och 
använda de konkurrensmöjligheter som finns på marknaden. 
Förtroendevalda och anställda ska inte ha personliga engagemang eller 
intressen (jäv) i företag som är leverantörer eller anbudsgivare och som kan 
påverka utgången av ett inköp eller en upphandling.  
Egna rese- och logikostnader vid besök hos- eller vid resor tillsammans med 
leverantörer ska alltid betalas av kommunen. 
Inga former av gåvor och tjänster från befintliga och potentiella leverantörer 
får förekomma.  
Från det att en upphandling har påbörjats och fram till att den har avslutats 
får inte kontakt tas med tänkbara leverantörer utan godkännande från 
upphandlingsfunktionen.  

4. Allmänna anvisningar 

Den som i sitt arbete ansvarar för inköp av varor och tjänster är skyldig att 
använda befintliga ramavtal. Innan inköp av varor eller tjänster görs ska 
därför kontroll ske om kommunen har ramavtal för den tänkta varan eller 
tjänsten. 



Personal som handlägger inköps- och upphandlingsärenden ska ha den 
kompetens som krävs för att göra inköp och upphandlingar i enlighet med 
gällande lagstiftning, kommunens upphandlingspolicy, övriga tillämpliga 
policys, dessa regler för inköp och upphandling, samt delegationsordning.  
Planering och god framförhållning är regel för alla som har ansvar för inköp 
och upphandling av varor, tjänster och byggentreprenader.  
Besök av- eller telefonsamtal från försäljare bör, om inte säljaren 
representerar en avtalspart, alltid avvisas. Säljare kan hänvisas till 
upphandlingsfunktionen. När det gäller telefonsäljare ska alla eventuella 
köpbekräftelser avböjas eftersom det inte finns någon ångerrätt för 
kommunen.  

5. Ansvar och befogenhet 

5.1 Handläggning och beslutsordning 

Innan en upphandling, med ett beräknat värde på över 100 000 kr, påbörjas, 
ska ett beslut om upphandling ha fattats och överlämnats till 
upphandlingsfunktionen (se bilaga 1). 
Beslut om upphandling, beslut om tilldelning av kontrakt, undertecknande 
av kontrakt och ramavtal samt beslut i överprövningsmål ska ske enligt 
fastställd delegationsordning (bilaga 2).  
Beslut om leasing eller andra finansieringsformer fattas av ekonomichefen. 
Regler för leasing ska tillämpas. 
Endast särskilt utsedda befattningshavare (beställare/direktupphandlare) 
enligt fastställd förteckning (bilaga 3) har rätt att genomföra inköp och 
upphandlingar enligt dessa regler.  

5.2 Ansvarsfördelning  

Chefer: 
• Ansvarar för att personal som handlägger inköps- och 

upphandlingsärenden har den kompetens som krävs för att 
genomföra inköp och upphandlingar inom aktuellt område. 

• Utser särskilda befattningshavare (beställare/direktupphandlare) för 
inköp och upphandlingar enligt dessa regler. 

• Anmäler förändringar i förteckning över särskilt utsedda 
befattningshavare för inköp och upphandling till 
upphandlingsfunktionen. 

• Inventerar och dokumenterar sina verksamheters behov av köp av 
varor och tjänster. 

• Tillhandahåller nödvändiga resurser för projektledning av 
upphandlingar och avtalsförvaltning. 

• Tillhandahåller sakkunniga i referensgruppsarbete i upphandlingar 
som genomförs i den egna verksamheten och i samordnade 
upphandlingar. 

• Ansvarar för att kvalitets- och funktionskrav på varor och tjänster 
som upphandlas formuleras. 



• Ansvarar för förvaltning och uppföljning av avtal som tecknats för 
den egna verksamheten. Utser kontaktperson för avtal, tillika 
ansvarig för avtal (avtalsansvarig). 

• Medverkar i uppföljning av avtal som tecknats för hela kommunen 
eller flera verksamheter.  

Upphandlingsfunktionen:  
• Ger stöd och service till kommunens verksamheter vid anskaffning 

av varor, tjänster och byggentreprenader. 
• Utser inom upphandlingsfunktionen en ansvarig upphandlare för 

upphandlingar med ett beräknat värde över 100 000 kr. 
• Kontrollerar och godkänner leverantörer. 
• Kvalitetssäkrar förfrågningsunderlag. 
• Samordnar och planerar upphandlingsbehov. 
• Upprättar i december varje år en upphandlingsplan för de kommande 

18 månaderna. 
• Handlägger överprövningsmål. 
• Utvecklar och tillhandahåller vägledande dokument för inköp och 

upphandling i form av ändamålsenliga rutiner, anvisningar, 
blanketter, mallar etc. 

• Informerar om upphandlingar, ramavtal etc. till beställare och andra 
som berörs. 

• Ger stöd och service i avtalsfrågor och avtalsuppföljning. 
• Planerar och genomför utbildnings- och 

kompetensutvecklingsinsatser inom inköp och upphandling. 
• Är kommunens kontakt i upphandlingar i samverkan med bolag 

inom kommunkoncernen, andra kommuner och andra externa 
aktörer. 

• Är systemansvarig för IT-stöd för upphandling, avtalshantering och 
inköpsanalys. 

Projektledare av upphandlingar: 
• För varje upphandling utses en projektledare från verksamheten som 

ansvarar för att verksamhetens behov beskrivs, samt att kvalitets- 
och funktionskrav formuleras på de varor och tjänster som ska 
upphandlas. 

• För direktupphandlingar med ett beräknat värde under 100 000 kr 
utses särskilda direktupphandlare, som ska ha genomgått särskild 
utbildning i upphandlingsfunktionens regi. Direktupphandlare 
ansvarar för hela upphandlingsprocessen inklusive dess 
dokumentation. 

Avtalsansvariga/kontaktperson: 
• Ansvarar för löpande kontakter med leverantörer. 
• Medverkar i informationsspridning och införande av ramavtal. 
• Ombesörjer insamling av statistik. 



• Genomför och dokumenterar uppföljning och utvärdering av 
ramavtal. 

• Lämnar underlag inför nya upphandlingar. 
• Medverkar i utvecklingen av processer och metoder för förvaltning 

och uppföljning av ramavtal. 

Beställare: 
• Genomför inköp och upphandlingar enligt gällande lagstiftning, 

kommunens upphandlingspolicy, övriga tillämpliga policys, dessa 
regler för inköp och upphandling, samt delegationsordning. 

• Informerar avtalsansvarig om det finns klagomål eller synpunkter på 
gällande ramavtal eller på leverantörer. 

• Ska ha genomgått särskild utbildning i upphandlingsfunktionens 
regi. 

6. Samordning av upphandlingar 

6.1 Samordnade upphandlingar inom kommunens förvaltning 

Kommunens samlade behov av en vara eller tjänst ska ligga till grund för en 
upphandling. Samordning av upphandlingar som berör flera verksamheter 
inom kommunen sker i ledningsgrupp. Där beslutas från vilken 
verksamhet/enhet som projektledaren för upphandlingen ska hämtas. 

6.2 Samordnade upphandlingar med extern part 

Upphandling i samverkan med bolag inom kommunkoncernen, andra 
kommuner och andra externa aktörer ska eftersträvas när affärsmässiga 
fördelar kan uppnås. 

7. Regler för direktupphandling 

7.1 Förfarande 

Direktupphandling är ett upphandlingsförfarande som får användas när 
kontraktets värde uppgår till högst gällande tröskelvärde för 
direktupphandling. För aktuella tröskelvärden, se bilaga 4. Beloppsgränsen 
gäller för det totala inköpet av varor och tjänster av samma slag under 
räkenskapsåret. Direktupphandling får dock endast genomföras om ramavtal 
saknas för aktuell vara eller tjänst. 

7.2 Direktupphandling med ett beräknat värde över 100 000 kr 

• Beslut om upphandling ska tas enligt delegationsordningen och 
lämnas till upphandlingsfunktionen innan upphandlingen påbörjas.  

• Minst tre leverantörer bör tillfrågas. Undantag ska motiveras. Finns 
det lokala företag som erbjuder varan eller tjänsten ska dessa 
tillfrågas.  

• Annonsering ska övervägas. Annonsering bör ske när kunskapen om 
leverantörerna på marknaden och vad de kan erbjuda är bristfällig.  

• Anbuden ska vara skriftliga. 
• Kontroll av leverantörer avseende skatter och avgifter ska göras. 
• Samtliga anbudsgivare ska underrättas om beslut i upphandlingen, 

alternativt ska en förhandsinsyn annonseras.  



• Skriftliga kontrakt ska upprättas. 
• Upphandlingen ska genomföras i kommunens IT-stöd för 

upphandling (Kommers).  
• Upphandlingen och dess resultat ska dokumenteras enligt fastställda 

mallar. 

7.3 Direktupphandling med ett beräknat värde mellan 10 000 kr och 
100 000 kr 

• Endast särskilt utsedda direktupphandlare får genomföra dessa 
direktupphandlingar.  

• Beslut i upphandlingen ska tas enligt delegationsordningen.  
• Minst tre leverantörer bör tillfrågas. Finns det lokala företag som 

erbjuder varan eller tjänsten ska dessa tillfrågas.  
• Anbuden ska vara skriftliga. 
• Kontroll av leverantörer avseende skatter och avgifter ska göras. 
• Samtliga anbudsgivare ska underrättas om beslut i upphandlingen.  
• Upphandlingen ska genomföras i kommunens IT-stöd för 

upphandling (Kommers).  
• Upphandlingens resultat ska dokumenteras och rapporteras till 

upphandlingsfunktionen (se bilaga 5). 

7.4 Direktupphandling med ett beräknat värde under 10 000 kr 

• Endast särskilt utsedda beställare får genomföra dessa 
direktupphandlingar.  

• Inköp får endast göras hos kontrollerade och godkända leverantörer.  
• Inköp ska vara affärsmässiga och hänsyn ska tas till totalkostnaden. 
• Rekvisition ska användas. 

8. Köp genom avrop från ramavtal 

Köp av varor och tjänster ska göras genom avrop från ramavtal när sådana 
finns. Aktuella ramavtal nås via intranätet. 
För avrop från ramavtal kan det finnas särskilda blanketter som ska 
användas. Dessa finns i sådana fall i avtalsdatabasen eller tillhandahålls de 
av avtalsansvarig. 
Avrop från ramavtal kan i vissa fall göras i leverantörens webbutik eller 
motsvarande. Inloggningsuppgifter och beställningsrutiner fås av 
avtalsansvarig. 

9. Vägledande dokument 

Det ska finnas vägledande dokument för hur upphandlingar ska genomföras 
och dokumenteras.  

10. Avtalsdatabas 

Kommunens ramavtal och upphandlingskontrakt ska publiceras och hållas 
tillgängliga i en avtalsdatabas.  



11. Avtalsuppföljning 

11.1 Uppföljningsmöten 

Under kontraktstiden ska avtalsansvariga hos kommunen och leverantören 
träffas minst en gång per år eller enligt annat avtalat intervall. På dessa 
uppföljningsmöten ska bl.a. följande punkter tas upp: 

• kvaliteten i levererade varor och tjänster 
• miljö 
• statistik 
• kvalificeringsvillkor 
• kontraktsvillkor 
• beställarsynpunkter 
• reklamationer 

Uppföljningsmötena ska dokumenteras för att sedan användas som underlag 
i kommande upphandlingar (bilaga 6).  

11.2 Regelbundna kontroller 

Regelbundna kontroller hos Skatteverket ska göras avseende leverantörernas 
arbetsgivar- och momsregistrering, arbetsgivaravgifter samt eventuella 
skulder för socialförsäkringsavgifter och skatt. 

12. Fakturerings- och betalningsvillkor 

I samband med inköp och upphandling ska krav ställas så att villkoren i 
detta avsnitt uppfylls. Vid upphandlingar över beloppsgränsen för 
direktupphandlingar och direktupphandlingar över 10 000 kr säkerställs 
detta genom användning av de särskilt framtagna mallarna för dessa 
förfaranden. Vid direktupphandlingar under 10 000 kr säkerställs detta 
genom att använda rekvisition (se avsnitt 13). 
Av fakturan ska arten och omfattningen av köpet/leveransen framgå, 
antingen utskriven på fakturan eller i specifikation som bilaga t.ex. 
följesedel.  
I de fall där leverantören i sina köpvillkor överlåter sina fakturor till annan 
part (t.ex. factoring) ska särskild försiktighet med hänsyn taget till 
konsekvenserna för detta iakttas.  
Leverantörer ska i första hand skicka elektronisk faktura.  
Fakturaadress: 
Osby kommun 
Box 114 
283 22 Osby 
Referensnummer ska alltid uppges vid inköp och anges på faktura.  
Betalning sker 30 dagar efter godkänd leverans och godkänd mottagen 
faktura. 
Administrativa avgifter såsom order-, fakturerings- och expeditionsavgifter 
eller andra liknande avgifter accepteras inte.  
Kommunens ambition är att alltid betala korrekta fakturor i tid. I det fall 
dröjsmålsränta ändå blir aktuell ska kommunen endast godta detta i enlighet 
med svensk räntelagstiftning.  



 

13. Rekvisition 

Vid inköp mot rekvisition ska kommunens mall för detta användas (bilaga 
7). Rekvisitionen ska vara attesterad av behörig chef.  

14. Kort som betalningsmedel  

Kort kan i vissa fall användas som betalningsmedel vid mindre frekventa 
inköp för verksamheten. Observera att ramavtal och regler gäller även vid 
köp med kort. Följande kort får användas: 

• Drivmedelskort 
• Inköpskort (av typen Coop och IKEA) med fakturering 
• Betalkort (utfärdat av bank)  

Drivmedelskort används för inköp av drivmedel och bilrelaterade produkter 
samt för betalning av parkeringsavgift vid användande av kommunens 
poolbilar. 
Behovet av inköpskort och betalkort ska godkännas av ekonomichefen. 
Endast beställare har rätt att använda inköpskort. Ekonomienheten ansvarar 
för att upprätta och uppdatera förteckning över tillgängliga kort, samt vilka 
personer som innehar kort tills vidare eller tillfälligt. 

15. Relaterade styrdokument  

Upphandlingspolicy 
Kommunstyrelsens delegationsordning 
Regler för inköp på IKEA, 2011-10-03 
Regler för leasing, 2013-01-29 
Regler för personliga utlägg, 2013-01-29 
Riktlinjer för inköp av personbilar 

16. Bilagor 

Bilaga 1: Beslut om upphandling 
Bilaga 2: Delegationsordning (utdrag) 
Bilaga 3: Särskilt utsedda befattningshavare för inköp och upphandling 
Bilaga 4: Tröskelvärden 
Bilaga 5: Upphandlingsprotokoll direktupphandling 
Bilaga 6: Uppföljningsprotokoll 
Bilaga 7: Rekvisition 
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Kommunstyrelseförvaltningen 
Gunnar Elvingsson 
0479528161 
gunnar.elvingsson@osby.se 

Besöksadress Västra Storgatan 35
Postadress 
Kommunstyrelseförvaltningen
283 80 Osby

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

Hemsida www.osby.se
Organisationsnr 212000-0902

Bankgiro 281-6809

Återbetalning av förlagslån och inbetalning av kapitalinsats till 
Kommuninvest ekonomisk förening
Dnr KS/2020:344 044  

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till 
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige 

1. Osby kommun ska till Kommuninvest ekonomisk förening ”Föreningen” inbetala ett 
insatsbelopp om 2 500 000 kronor, motsvarande återbetalat belopp för förlagslån. 
Kommunstyrelsen bemyndigas att vidta de åtgärder som krävs med anledning av 
inbetalningen.

2. Kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om och vidta de åtgärder som krävs för 
inbetalning av kapitalinsats i Föreningen till följd av ökade krav på kapitalinsats under 
åren 2021, 2022, 2023 och 2024, upp till ett belopp motsvarande 1 300 kr per invånare

3. Osby kommun ska tillse att protokollet från fullmäktiges möte (innehållande beslutet 
enligt ovan) (inklusive anslagsbevis och lagakraftsbevis) finns tillgängligt för Föreningen 
vid förfrågan.

Barnkonsekvensanalys

Ärendet berör inte barn.

Sammanfattning av ärendet

Vid Kommuninvests föreningsstämma 16 april 2020 beslutades om förändrade stadgar för 
Kommuninvest Ekonomisk Förening. Förändringarna avsåg främst medlemmarnas 
insatskapital, Kommuninvests fortsatta kapitalisering samt avveckling av det förlagslån 
som föreningen tog upp från medlemmarna 2010.

Finansiering

Inbetalning av insatsbelopp på 2, 5 mnkr finansieras via det återbetalade av förlagslånet.

http://www.osby.se/
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Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, kommunstyrelseförvaltningen 2020-09-08

Informationsbrev från Kommuninvest 2020-09-03 ”Kapitaliseringen av Kommuninvest 
Ekonomisk förening

Ärende

Bakgrund

Osby kommun är medlem i Kommuninvest Ekonomisk förening ("Föreningen"). 
Föreningen är en medlemsorganisation som utifrån en kommunal värdegrund företräder 
den kommunala sektorn i finansieringsfrågor.

Upplånings- och utlåningsverksamheten bedrivs i det av Föreningen helägda dotterbolaget 
Kommuninvest i Sverige AB (publ) ("Kommuninvest"). Kommuninvests kreditvärdighet 
bärs upp av en solidarisk borgen från medlemmarna, vilken bidrar till att göra 
Kommuninvest till en attraktiv motpart för kvalificerade investerare och finansiella 
institutioner.

Återbetalning av förlagslån

I november 2010 upptog Föreningen förlagslån från medlemmarna omfattande 1 miljard 
kronor. Syftet med förlagslånen var att efter finanskrisen snabbt höja nivån på kapital i 
Kommuninvest i avvaktan på att kapitalet genom medlemsinsatser ökat till de nivåer som 
krävs av Finansinspektionen. Föreningen har därför använt lånebeloppet till att finansiera 
ett separat förlagslån från Föreningen till Kommuninvest. Samtliga dåvarande medlemmar 
deltog i förlagslånen. 

Osby kommuns förlagslån till Föreningen uppgår per den 31 augusti 2020 till 2,5 miljoner 
kronor, jämte ränta.

Genom regeländringar får det befintliga förlagslånet till Kommuninvest inte längre räknas 
in i kapitalbasen, vilket innebär att det inte längre fyller den tänkta funktionen att bidra till 
kapitaliseringen av Kommuninvest. Förlagslånen har därför diskuterats internt och vid 
medlemssamråd. Diskussionerna har resulterat i att det befintliga förlagslånet från 
Föreningen till Kommuninvest har sagts upp och återbetalats till Föreningen. Till följd 
härav, och i enlighet med punkt 4.3 i Lånevillkoren, har även förlagslånen från 
medlemmarna till Föreningen sagts upp av Föreningen. Förlagslånen ska därför 
återbetalas till medlemmarna.

Eftersom Kommuninvest de kommande åren behöver tillföras nytt kapital erbjuds 
samtliga medlemmar som bidragit till förlagslånen att omedelbart använda sin del av 
förlagslånen för att öka sin kapitalinsats till Föreningen och således inbetala motsvarande 
belopp till Föreningen i form av en kapitalinsats .
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Inbetalning av kapitalinsats

För medlemskap i Föreningen krävs att en medlem bidrar med kapitalinsats genom en 
obligatorisk medlemsinsats. Tidigare fanns det två nivåer på denna kapitalinsats som 
medlemmarna kunde välja mellan. Det har därutöver varit möjligt att delta med en 
tilläggsinsats.

Vid föreningsstämman 2020 beslutades om en ändring av stadgarna så att en enda nivå på 
kapitalinsatsen i form av obligatorisk medlemsinsats ska gälla för samtliga medlemmar. 
Den nya nivån uppgår till 1 300 kronor per invånare för kommuner och 260 kronor per 
invånare för regioner, vilket samtliga medlemmar ska ha uppnått vid utgången av 2024. 
Den nya nivån har kopplats till en årlig trappa, där kravet ökar successivt under de 
kommande fyra åren enligt följande:

Kapitalinsats (kr/invånare)

(År) (kommun) (region)

2020 900 180

2021 1 000 200

2022 1 100 220

2023 1 200 240

2024 1 300 260

Medlemmarna ska således, med start 2021, tillse att deras kapitalinsatser i Föreningen 
minst uppgår till ovan angivna belopp.

Det kommer därutöver, liksom tidigare, vara möjligt att i enlighet med stadgarna delta 
med en insats utöver ovan angivna insatsnivå, upp till ett belopp motsvarande 1 800 
kronor per invånare för kommuner.

Osby kommuns hittills inbetalade insatskapital motsvarar 900 kr per invånare.

Beslutet skickas till 

Kommuninvest Ekonomisk Förening

Kommunstyrelseförvaltningen, ekonomienheten

Petra Gummeson Gunnar Elvingsson 
Kommundirektör Ekonomichef 
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Sammanfattning 

Denna förenklade förstudie är tänkt att användas som underlag för att besluta 

placering av det framtida äldreboendet i Lönsboda. Samhällsbyggnad har 

undersökt nio (9) olika placeringar och beroende på lämplighet vidare utrett 

flertalet.  

Hälsa och Välfärd har under processen varit med och kommit med 

kommentarer och synpunkter.  

 

Utifrån den förenklade förstudien så finns det tre lämpliga områden, med 

olika för- och nackdelar.  

Samhällsbyggnad rekommenderar område F, med hänvisning till denna 

förenklade förstudie efter en stark önskan från den framtida hyresgästen, där 

önskemålet bedöms väga tungt.  
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1 Inledning 

Kommunfullmäktige beslutade 2018-12-17 KS/2018:208 att 

samhällsbyggnadsförvaltningen ska påbörja projektering av ett nytt vård- 

och omsorgsboende i Lönsboda. Denna förenklade förstudie beskriver 

alternativen som utretts. 

 Problemområde 

Det nya äldreboendet ska innehålla 45 boendeplatser och ha möjlighet att 

byggas ut i framtiden. Samtidigt är närheten till befintliga Bergfast viktigt då 

personal och mat behöver transporteras mellan det nya och gamla boendet.  

 

Samtidigt som boendet ska ligga centralt är det viktigt att de boende har 

möjlighet till en utemiljö där de boende kan ta del av Lönsbodas natur.  

 Syfte (och mål) 

Den förenklade förstudien kommer att beskriva de olika alternativen som har 

funnits tillsammans med för- och nackdelar som kommer att vägas genom en 

SWOT-analys tillsammans med en kostnadsuppskattning för de olika 

alternativen. Även en tidsplan tas fram 

 Avgränsning 

Förstudien begränsar sig till Lönsboda tätort 

 Metod 

Diskussioner har skett med politiker i Samhällsbyggnad, personal inom 

Hälsa och Välfärd, förvaltningschefen för Hälsa och Välfärd samt 

områdeschefer inom Hälsa och Välfärd.  

 

Ovanstående har gjort för att få uppslag för möjliga placeringar som sedan 

har vidareutretts.  
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2 Resultat 

Översiktsbild över Lönsboda med utredda placeringar 

 

 Område A 

Område A såldes till Osbybostäder under 2019 där de avser att bygga 

bostäder enligt gällande detaljplan vilket innebär att platsen ej är möjlig att 

bebygga med ett äldreboende 

 

 Område B 

Område B ligger på Örkenedsskolans skolområde. Placeringen som är möjlig 

ligger i de södra delarna av området där bland annat matsal ligger idag. När 

den nya förskolan är färdib behövs inte längre matsal och det är möjligt att 

bebygga den södra delen av området. 

 

Styrkor 

Detaljplan är färdig. 
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Svagheter 

Matsalen behöver rivas, samt tegelbyggnaden och även eventuellt 

träbyggnaden. Området saknar närhet till skog, men möjligt att bygga en 

utemiljö.  

 

Området är möjligt att i framtiden användas som bostäder och då spara delar 

av byggnaderna. 

 

Området ligger långt från Bergfast 

Hot 

Trafiksituationen är något som samhällsbyggnad vill förbättra för området, 

detta kan resultera i att trafiksituationen blir svår att lösa. Tegelbyggnaden är 

inte Q-märkt men upplevs ändå som bevaransvärd och allmänheten kan 

reagera negativt på en rivning. 

Kostnad 

Rivning av byggnaderna uppskattas till ca 5 000 000kr 

 Område C 

Området ägs inte av Osby kommun och vid det fall att Olofströmsbanan 

byggs är det på denna mark som ett tilltänkt tågstopp ska byggas. Det vore 

förkastligt om ett framtida tågstopp hotas genom att genomföra en 

byggnation av ett äldreboende på detta område.  

 

Närheten till järnvägen och omslutande vägar gör att det blir svårt att få till 

en lugn och behaglig utemiljö 

 Område D 

Stortorget i Lönsboda med ca 7 800 kvm. Tomten ligger centralt i Lönsboda 

med goda kommunikationsmöjligheter. 

 

 
Alternativ D, Stortorget 
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Stortorget även kallat fd. marknadsplatsen har en nylig antagen detaljplan 

från 2019-03-11. Detaljplanen erbjuder möjligheter för platsen att bebyggas 

med bostäder, centrum, vård, handel och kontor. Denna centrala plats är 

med andra ord attraktiv inte enbart ur perspektivet att det är möjligt att 

bebygga ett vårdboende på platsen.  

 

Ur ett strategiskt perspektiv som framtida bostadsområde för invånare i 

Lönsboda så fungerar det ypperligt och det finns i dagsläget två intressenter 

som visat intresse av att bebygga området med parhus som tänkta 

”mellanboenden”. Ett ”mellanboende” beskrivs av byggbolagen som en till 

en och halvplans parhus som är till för äldre som tröttnat på en stor vill med 

trädgård, men fortfarande har intresse av att ha en liten trädgård och ett 

boende som känns som en villa men ändock mindre utan ägandekrav.  

 

Vid det fall att kommunen säljer området till olika exploatörer så kommer 

marken att inbringa en köpeskilling på mellan 3 000 000 – 7 000 000 kr 

beroende på hur stor byggrätt som avses att utnyttjas. Realistiskt är att antaga 

att intäkt räknas till ca 4 000 000 kr.  

 

Det är även viktigt att betona att försäljning av småhustomter de senaste åren 

har varit väldigt sparsam. Kontakter har skett med den lokala 

fastighetsmäklaren för att känna av intresset i Lönsboda gällande försäljning 

av villor. Det är få villor som kommer ut på marknaden och de säljs i de 

flesta av fallen inom ett par veckor med budgivning, där priserna i snitt 

överstiger utgångspriset med ca 15 %. Fastighetsmäklarna gör bedömningen 

att det finns ett stort antal äldre som vill sälja sina villor och flytta till ett 

”mellanboende”.  Statistik och information om försäljningar kan man finna 

på www.booli.se 

 

Placering av ett äldreboende (SWOT-analys) 

Styrkor 

Detaljplan är färdig och marken redan markberedd vilket resulterar i att 

markkostnaden härmed sätts till 0 kr för att kunna jämföra med övriga 

alternativ. Äldreboendet hamnar centralt med närhet till både Soldalen och 

allmänna kommunikationer. Vid ett eventuellt framtida tågstopp så hamnar 

äldreboendet enbart ett stenkast från äldreboendet.   

 

Svagheter 

Detaljplanen är begränsande då det enbart är möjligt att bebygga i två 

våningar. Det innebär att byggkostnaden per kvadratmeter blir högre än vid 

en byggnation i tre våningar. Det är ur ett byggekonomiskt perspektiv klart 

mer ekonomiskt att bebygga i tre plan än två plan. Det innebär en fördyrande 

kostnad enligt schablon med ca 3-5%. Räknar vi på totalkalkylen för 

äldreboendet beräknas byggkostnaden öka med ca 2,3 – 3,9 mnkr. Värt att 

beakta är att hyresgästens önskemål är två våningar och inte trevåningar. Tre 

våningar belyses som ett alternativ då byggkostnad sänks. Hur verksamheten 

påverkas utreds i en framtida projektering  

 

Verksamheten belyser även att det förefaller vara långt till skog och natur 

och att upplevelsen att vara instängd på alla fyra väderstrecken som kraftigt 

negativt.  

http://www.booli.se/
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Möjligheter 

Nära till ett eventuellt framtida tågstopp. Bra med kommunikationer. 

 

Hot 

Vid det fall att ytterligare platser behöver byggas till i framtiden så är det 

inte möjligt. 

 

Kostnad 

Då marken redan är markberedd, men det finns möjlighet att sälja mark samt 

att det är en fördyrning kan kostnaden sägas bli. 

 

Tappad försäljningsintäkt ca 4 mnkr.  

 

 Område E 

Fastigheten Lönsboda 46:62 med ca 13 100 kvm. Tomten ligger centralt i 

Lönsboda bakom Junesco och är idag planlagd som bostäder och parkmark. 

 

 
Alternativ E, Lönsboda 46:62 

 

Ett mycket attraktivt läge som tyvärr faller bort då grannfastigheten är 

Junseco som är en industri samtidigt som stora delar av marken är ett 

grönområde. Att kunna ändra detaljplanen upplevs som mycket svårt. 

Följande måste gå i lås för att ett övervägande överhuvudtaget ska ske; 

- Fastighetsägarna till Junesco fastigheten måste ställa sig positiva till att en 

detaljplaneändring sker på Junseco fastigheten samt grannfastigheten ”gamla 

sågverket” behöver ställa sig positiva.  

 

Det gamla sågverket ställer sig positiva till en förändring, men då 

diskussioner förts med ägarna av Junesco fastigheten så avser de inte vara 

villiga att ändra detaljplanen från industri.  

 

Ovanstående tillsammans med svårigheterna att ändra detaljplanen för 

parkmark gör att samhällsbyggnad ser det som en tämligen obefintlig 
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möjlighet att få igenom en planändring. Vid det fall att försök till 

planändring sker finns det en stor risk att det dröjer lång tid vid överklagande 

innan slutligt besked fås.  

 

Marken i övrigt är kraftigt kuperad och behöver jämnas till, kostnaden för 

detta bedöms till ca 8 500 000 kr jämfört med alternativ D och F.  

 

Gällande befintlig detaljplan finns det idag sex st byggrätter för villor och ett 

borttagande av de villorna resulterar i att möjligheten för försäljning av de 

tomterna försvinner och därmed en intäkt på ca 600 000 kr 

 

Kostnad 

Ökad markberedning ca 8 500 000 kr. 

Tappad försäljningsintäkt ca 600 000kr.  

 

 Område F 

Fastigheten Lönsboda 46:57 med 9 762 kvm. Tomten ligger centralt i 

Lönsboda utmed Tommahultsvägen.  

 

 
Område F, Junesco 

 

Styrkor 

Tomten ligger bra med närhet till naturen och de boende kommer att ha 

naturen direkt intill sig vilket gör att de boende har möjlighet till promenader 

och en naturskön upplevelse.  Möjligt att bygga tre våningar.  

 

Junseco fastigheten är i dagsläget en industribyggnad som sparsamt används 

till fester, byggnaden är i dåligt skick och kommer att fortsätta förfalla. Att 

bygga ett boende på denna platsen bedöms öka attraktiviteten i området.  

 

Svagheter 

Osby kommun äger inte fastigheten och har efter förhandling blivit erbjudna 

att köpa fastigheten för 4 550 000 kr. Taxeringsvärdet uppgår till 3 477 000 

kr vilket ska spegla 75% av marknadsvärdet vilket innebär att 

marknadsvärdet bör vara 4 346 250 kr. Samhällsbyggnad bedömer dock att 
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4 550 000 kr är en hög köpeskilling, men inser även att det var säljarens 

marknad som styrde.  

Detaljplanen behöver förändras, då den i dagsläget enbart medger 

industriändamål. Även grannfastigheten är enligt detaljplan industri, samtal 

har skett med fastighetsägaren till grannfastigheten och de är intresserade av 

att detaljplanen förändras från industri till kontor, handel och bostäder. 

Vilket gör att det är möjligt att förändra detaljplanen för att bebygga ett 

äldreboende på området. 

  

Möjligheter 

Möjlighet att spara delar av inredningen för att kunna inreda vård- och 

omsorgsboendet som ett minne av Junseco. Det finns en möjlighet att utöka 

antalet boendeplatser framöver. Då stortorget blir ledig som yta, har privata 

intressenter möjlighet att bebygga stortorget med bostäder vilket befintlig 

plan tillåter. Tre olika företag har kontaktat Osby kommun och visat intresse 

av att bebygga fastigheten.  

 

Hot 

Detaljplan kan överklagas processen kan bli lång. 

 

Kostnad 

I dagsläget står det en fabriksbyggnad på plats och den behöver rivas. Delar 

av rivningsmassorna är tänkta att användas till markberedning, men trots det 

bedöms rivningen uppgå till ca 2 000 000. Totalkostnad för alternativ F är 

6 550 000 kr. 

 

 
Område F, Junesco 

 Område G 

Området är planlagt som parkmark och det finns uppgifter om att området 

används som gammal tipp för privatpersoner som använt området för att 

dumpa byggsopor. Avståndet från Bergfast har även påpekats från Hälsa och 

välfärd varpå området ej ses som ett alternativ. 
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 Område H 

Området är i dagsläget parkmark och bedöms behöva fortsätta vara parkmark 

då grönytor behövs i centrala Lönsboda och förtätning på denna mark 

innebär en stor negativ påverkan på samhället.  

 Område I 

Området är i dagsläget parkmark och bedöms behöva fortsätta vara parkmark 

då grönytor behövs i centrala Lönsboda och förtätning på denna mark 

innebär en stor negativ påverkan på samhället 

 

3 Slutsatser och rekommendationer 

Utifrån genomgången av områdena ses enbart områdena B, D och F som 

realistiska att kunna genomföra en byggnation som ska vara långsiktig i 

Osby tätort.  

De tre olika områdena har olika styrkor och svagheter. Utifrån diskussioner 

med Hälsa och välfärd förordar de en placering på Område F utifrån en 

långsiktighet med möjlighet för en god utemiljö, närheten till Bergfast samt 

långsiktigheten med en möjlighet till framtida expansion. 

 

Område B bedömer Hälsa och Välfärd ligger för långt från Bergfast samt en 

mindre bra utemiljö.  

Område D bedömer hälsa och välfärd att det är ett stort problem att 

fastigheten i framtiden inte kan byggas ut. Hälsa och välfärd betonar även 

och ser riskerna med en för liten utemiljö samt att samt att utemiljön inte är 

skogs- och naturnära 

Område F bedömer Hälsa och Välfärd som den bästa placering med en 

närhet till Bergfast samtidigt som en väldigt god utemiljö kan inrättas 

samtidigt som det finns en långsiktighet i att boendet i framtiden kan byggas 

ut. 

Kostnadsmässigt med en byggnation som ska stå i minst 50 år innebär med 

en ökad kapitalkostnad mellan område D och F, 6 500 000 kr. 

Kostnadsmässigt innebär det en ökad drift / hyreskostnad med ca 177 000 kr 

per år vid det fall att man väljer att placera boendet på område F. 

Samhällsbyggnad anser att hyresgästen hälsa och välfärds synpunkter och 

önskemål som ska hyra byggnaden väger tungt. Varpå Samhällsbyggnad 

rekommenderar att placeringen av det nya äldreboendet blir på Område F  

Anders Edwall 
Chef Tekniska Enheten  

 





























TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2020-09-09 

Sida
1(2)

Kommunstyrelseförvaltningen 
Amra Eljami 
0479528166 
amra.eljami@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

Sammanträdesplan 2021
Dnr KS/2020:349 006  

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunfullmäktige 

Förslag till kommunstyrelsens arbetsutskott
Förslag till kommunstyrelsen

- För året 2021 godkänns följande sammanträdesdatum avseende 
kommunfullmäktige:
15 februari 2021
29 mars 2021
3 maj 2021
14 juni 2021
27 september 2021
25 oktober 2021
29 november 2021
13 december 2021 

- För året 2021 godkänns följande sammanträdesdatum avseende kommunstyrelsen:
27 januari 2021
10 mars 2021
21 april 2021
31 maj 2021 (måndag)
23 juni 2021
8 september 2021
13 oktober 2021
10 november 2021
1 december 2021

- För året godkänns följande sammanträdesdatum avseende kommunstyrelsens 
arbetsutskott:
14 januari 2021 (torsdag)
24 februari 2021
7 april 2021
19 maj 2021
9 juni 2021
25 augusti 2021
29 september 2021
27 oktober 2021

http://www.osby.se/
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17 november 2021
15 december 2021

Barnkonsekvensanalys

Ärendet berör ej barn.

Sammanfattning av ärendet

Samtliga nämnder, utskott och kommunfullmäktige ska godkänna egen sammanträdesplan 
för året 2020. Beslut om den politiska organisationen beslutas vid senare tillfälle. 

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse ”Sammanträdesplan 2021”, daterad 2020-09-09, från kanslichef Amra 
Eljami och administrativ chef Johanna Lindhe. 

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Robin Skoglund
Marit Löfberg
Amra Eljami
Niklas Larsson
Daniel Landin
Johanna Lindhe
Kenneth Lindhe
Gunnar Elvingsson
Camilla Persson
Petra Gummesson

Johanna Lindhe Amra Eljami 
Administrativ chef Kanslichef 



OSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPLAN 2021 
    Version 2020-09-03 (ekonomi) + miljö- o byggnämndens tider 
 

Politiskt organ Jan Febr Mars April Maj Juni Aug Sept Okt Nov Dec 
Miljö- och byggnämndens beredning            
Miljö- och byggnämnden 
torsdagar kl. 8:30 28 25 25 29 27 24  2 7 11 16 
Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott (även individärenden) 
tisdagar kl. 8:30 

 9 30   4 1  7 5 2/30  

Barn- och utbildningsnämnd 
tisdagar kl. 8:30  23 

3) 4)  13  
8a) 

18 
Prel. 5) 8b) 

15 
8c)  21 

6) 19 16  
2) 8d) 

14  
8e) 

Samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 
onsdagar kl. 8:30 

 10 31   5 2  8 6 3 1 

Samhällsbyggnadsnämnden, 
onsdagar kl. 13.00  24  

3) 4)  14  
8a) 

19  
Prel. 5) 8b) 

16  
8c)  22  

6) 20 17  
2) 8d) 

15  
8e) 

Hälsa- och välfärdsnämndens 
arbetsutskott (även individärenden) 
torsdagar kl. 13:00 

 11 31 ons  6 3  9 7 4 2 

Hälsa- och välfärdsnämnden  
torsdagar kl. 13:00  25  

3) 4)  
15  
8a) 

20  
Prel. 5) 8b) 

17  
8c)  23  

6) 21 18  
2) 8d) 

16  
8e) 

Näringslivsdelegationen kl. 08:30            
Personaldelegationen 
i anslutning till KSau ca kl. 08:00            
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
onsdagar kl. 8:30 14 tor  

1)  
24 
 3)  

7 
 4) Prel 8a) 

19 
  Prel. 5) 8b) 

9 
 8c) 

25 
 

29 
 6) 

27 
 

17 
 2) 8d) 

15 
 8e) 

Kommunstyrelsen 
onsdagar kl. 13:00 

27  
1)  

10  
3) 4) 

21  
 8a) 

31 mån  
Prel. 5) 8b)  

23  
8c)  8 

13  
6)  10 

     1 2) 8d) 

 jan 2022 8e) 
Kommunfullmäktige 
måndagar kl. 18:30  15 29  

3) 4) 
 3  

 
14  

Prel. 5) 8b)  27 25  

6) 
29  
7) 13 

 

 
 

Fotnoter: 

 
 1) Beslut om budgetanvisningar – KS den 27/1 5) Budget 2022, flerårsplan 2023–2024 – KS den 31/5 samt KF den 14/6 Preliminärt 
2) Beslut om nämndplan 2022 – KS den 1/12 6)  Delårsbokslut per 31 augusti – KS den 13/10 samt KF den 25/10 
3) Beslut om tilläggsbudget – KS den 10/3 samt KF den 29/3 7) Beslut om skattesats 2022 – KF den 29/11 
4) Års och koncernredovisning – KS den 10/3 samt KF den 29/3 8) Budgetuppföljningar: a)mars,  b)april,  c)maj,  d)oktober,  e)november - uppföljningen för b)april tas i KS den 31/5 samt KF den 14/6 
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Kommunstyrelseförvaltningen 
Amra Eljami 
0479528166 
amra.eljami@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

Kommunalt partistöd 2021 samt redovisning av kommunalt 
partistöd 2019
Dnr KS/2020:83 040  

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunfullmäktige 

Förslag till kommunstyrelsens arbetsutskott
Förslag till kommunstyrelsen

- Kommunalt partistöd för år 2021 bestäms till ett grundbidrag om 2.838 kronor och 
ett mandatstöd om 12.206 kronor per mandat i kommunfullmäktige, eller 
sammanlagt ett belopp om 520.300 kronor. Fördelat på de sju (7) politiska partier 
som har mandat i kommunfullmäktige, från och med den 15 oktober 2018, innebär 
detta ett kommunalt partistöd för 2021 för respektive parti enligt följande:

Arbetarpartiet socialdemokraterna (S)
2.838 kr (grundbidrag) + 170.884 kr (14 mandat x mandatstöd 12.206 kr) = 
173.722 kronor.
Sverigedemokraterna (SD)
2.838 kr (grundbidrag) + 122.060 kr (10 mandat x mandatstöd 12.206 kr) = 
124.898 kronor. 
Centerpartiet (C)
2.838 kr (grundbidrag) + 85.442 kr (7 mandat x mandatstöd 12.206 kr) = 88.280 
kronor.
Moderaterna (M)
2.838 kr (grundbidrag) + 73.236 kr (6 mandat x mandatstöd 12.206 kr) = 76.074 
kronor. 
Kristdemokraterna (KD)
2.838 kr (grundbidrag) + 24.412 kr (2 mandat x mandatstöd 12.206 kr) = 27.250 
kronor. 
Vänsterpartiet (V)
2.838 kr (grundbidrag) + mandatstöd 12.206 = 15.044 kronor 
Liberalerna (L)
2.838 kr (grundbidrag) + mandatstöd 12.206 = 15.044 kronor

Barnkonsekvensanalys

Ärendet berör ej barn. 

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

Enligt 4 kap. 29-32 §§ kommunallagen (2017:725) gäller följande regler för utbetalning 
av kommunalt partistöd:

- Kommunalt partistöd får bara betalas ut till ett politiskt parti som är juridisk 
person, det vill säga det måste finnas en registrerad lokal partiförening som kan ta 
emot utbetalningen av det kommunala partistödet.

- Kommunfullmäktige måste fatta beslut om att de politiska partier som får 
kommunalt partistöd årligen ska redovisa att partistödet använts för sitt ändamål.

- Kommunfullmäktige måste fatta årliga beslut om utbetalning av det kommunala 
partistödet.

Kommunfullmullmäktige antog den 9 september 2019, § 85, ”Regler för kommunalt 
partistöd Osby kommun”. Av dessa regler framgår bland annat följande: en mottagare av 
kommunalt partistöd, det vill säga den juridiska person som stödet betalas ut till, ska 
årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet använts för sitt ändamål. 
Till redovisningen ska bifogas en granskningsrapport som av respektive politiskt parti 
utsedd granskare ska upprätta. Granskningsrapporten ska vara ett intyg om att 
redovisningen ger en rättvisande bild av hur det kommunala partistödet använts. Om 
redovisning och granskningsrapport inte lämnas in inom angiven tid betalas inte något 
kommunalt partistöd ut för nästkommande år, det vill säga i nu aktuellt fall för år 2021.

Vare sig redovisningens innehåll eller granskningsrapporten ska läggas till grund för 
något beslut/ställningstagande från kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige ska ta emot 
och hålla redovisningen och granskningsrapporten tillgängliga för den/de som vill ta del 
av dem. 

Enligt av kommunfullmäktige fastställda ”Regler för kommunalt partistöd Osby kommun 
från och med 2020-01-01” är det totala anslaget för kommunalt partistöd elva (11) 
prisbasbelopp1, året före utbetalningsåret. Det kommunala partistödet består av dels ett 
grundstöd om sex (6) procent2 av prisbasbeloppet per politiskt parti och år, dels ett 
mandatstöd som uppgår till återstoden av de ursprungliga elva (11) prisbasbeloppen efter 
avdrag för grundstödet3 och därefter fördelas på antalet mandat i kommunfullmäktige. För 
år 2021 är det totala anslaget för kommunalt partistöd 520.300 kronor. Grundstödet är 
2.838 kronor per politiskt parti och mandatstödet4 12.206 kronor per mandat i 
kommunfullmäktige. 

Samtliga politiska partier som tog emot kommunalt partistöd under år 2019 har, inom den 
i kommunallagen (2017:725) och i de av kommunfullmäktige fastställda reglerna 
föreskrivna tiden, lämnat in dels en skriftlig redovisning som visar huruvida partistödet 

1 11 x 47.300 kr (prisbasbelopp för 2020, SCB) = 520.300 kronor.
2 47.300 * sex (6) procent = 2.838 kronor. 
3 520.300 kr – 19.866 kr (7 partier x 2.838 kr grundstöd) = 500.434 kronor. 
4 500.434 kr / 41 platser i KF = 12.205,707 kr ≈ 12.206 kronor. 
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använts för sitt ändamål, dels en granskningsrapport, upprättad av en av respektive 
politiskt parti utsedd granskare, som är ett intyg om att redovisningen ger en rättvisande 
bild av hur respektive politiskt parti använt det kommunala partistödet för år 2019. 

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse ”Kommunalt partistöd 2021 samt redovisning av kommunalt partistöd 
2019”, daterad 2020-07-02, från kanslichef Amra Eljami och administrativ chef Johanna 
Lindhe.

Redovisning av kommunalt partistöd 2019 och granskningsrapport från 
Sverigedemokraterna, inkommen 2020-03-26. 

Redovisning av kommunalt partistöd 2019 och granskningsrapport från Vänsterpartiet, 
inkommen 2020-04-15.

Redovisning av kommunalt partistöd 2019 och granskningsrapport från 
Socialdemokraterna, inkommen 2020-04-20.

Redovisning av kommunalt partistöd 2019 och granskningsrapport från Centerpartiet, 
inkommen 2020-05-28.

Redovisning av kommunalt partistöd 2019 och granskningsrapport från Liberalerna, 
inkommen 2020-06-10.

Redovisning av kommunalt partistöd 2019 och granskningsrapport från 
Kristdemokraterna, inkommen 2020-06-18.

Redovisning av kommunalt partistöd 2019 och granskningsrapport från Moderaterna, 
inkommen 2020-06-24.

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Johanna Lindhe Amra Eljami 
Administrativ chef Kanslichef 
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Kommunstyrelseförvaltningen 
Robin Skoglund 
0709318341 
robin.skoglund@osby.se 

Besöksadress Västra Storgatan 35
Postadress 
Kommunstyrelseförvaltningen
283 80 Osby

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

Hemsida www.osby.se
Organisationsnr 212000-0902

Bankgiro 281-6809

Återrapportering av kommunfullmäktiges beslut perioden 2020-
01-01 - 2020-06-30
Dnr KS/2020:314 000  

Kommunstyrelseförvaltningen förslag till Kommunstyrelsen 

Förslag till kommunfullmäktige

- Återrapportering av kommunfullmäktiges beslut perioden 2020-01-01 – 2020-06-
30, godkänns.

Barnkonsekvensanalys
Ej aktuellt.

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

Beslutsunderlag
Skrivelse ”Återrapportering av verkställigheten för kommunfullmäktiges beslut perioden 
2020-01-01 – 2020-06-30”, daterad den 1 augusti 2020 från kanslienheten

 

Beslutet skickas till 

Kanslichef, Amra Eljami

Amra Eljami Robin Skoglund 
Kanslichef Kommunsekreterare 

http://www.osby.se/


Återrapportering av verkställighet – Kommunfullmäktige (Medborgarförslag och motioner redovisas separat i enlighet med Kommunfullmäktiges 
arbetsordning). Daterad den 1 augusti 2020

Kommunstyrelsen

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

Barn- och utbildningsnämnden

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

Skolutredning avseende förskola 
och grundskola i Osby tätort (DNR: 
KS/2018:372)

2019-12-09, § 120
2020-02-24 § 7

Verkställt

Hälsa- och välfärdsnämnden

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

Samhällsbyggnadsnämnden

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



Skolutredning avseende förskola 
och grundskola i Osby tätort (DNR: 
KS/2018:372)

2019-12-09, § 120
2020-02-24 § 7

Verkställt

Uppdrag till kommundirektör

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

Fastighetsförvärv, Korgmakaren 10 
(DNR: KS/2019:253)

2019-10-14, § 102 Verkställt Kommundirektören fick i uppdrag 
att slutförhandla och underteckna 
köpehandlingarna.

Utredning om räddningstjänstens 
organisation och utveckling (DNR: 
KS/2019:45)

2019-11-11, § 119 Ej verkställt Kommundirektören fick i uppdrag 
att undersöka intresset i 
Kristianstads och Östra Göinge 
kommun om att ingå i avtalsbunden 
organisatorisk samordning 
angående räddningstjänsten i Osby 
kommun. Beräknas behandlas under 
hösten 2020.

Svar på revisionsrapport – Intern 
kontroll, dnr KS/2020:31

2020-03-30, § 29 Ej verkställt Kommunstyrelseförvaltningen får i 
uppdrag att revidera policy och 

riktlinjer för intern kontroll för att 
förtydliga tidplanen för de olika 

aktiviteterna under året.
Fastighetsförvärv, Hasslaröd 3:23, 
3:3, 2:24, 3:26

KF 2020-03-30, § 41 Verkställt

Landsbygdsstrategi, dnr 
KS/2019:125

KF 2020-06-08, § 67 Ej verkställt Behandling beräknas ske under 
hösten 2020.
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