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Datum

2021-03-31

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid: Onsdag den 7 april 2021, klockan 08:30
Plats: Sammanträdesrum Osby och Microsoft teams

Ärende

1

Upprop och protokollets justering, kl. 08.30 – 08.35

2

Godkännande av dagordning, kl. 08.30 – 08.35

3

Information
- Coronainformation, kommundirektör Petra Gummeson, kl. 08.35 – 08.50
- Diskussion budgetberedning, kl. 08.50 – 09.05

4

Diskussion - Översyn av inköpscentral, kl. 09.05 – 09.20

5

Länken 6 och Osby 193:2, Industrihus i Osby AB, kl. 09.20 – 09.30
Paus 09.30 – 09.45

6

Instruktion för kommundirektör, kl. 09.45 – 09.50

7

Säkerhetsskyddplan, administrativ chef Johanna Lindhe, kl. 09.50 – 10.00

8

Säkerhetspolicy, Osby kommun, administrativ chef Johanna Lindhe, kl. 10.00 – 10.10

9

Pandemiplan Osby kommun, administrativ chef Johanna Lindhe, kl. 10.10 – 10.20

10 Reglemente för Osby kommuns nämnder för mandatperioden 2019–2022, för perioden
2021–2022, kl. 10.20 – 10.30
11 Delegationsordning för kommunstyrelsen mandatperioden 2019–2022, kl. 10.30 – 10.40

Besöksadress
Västra Storgatan 35
Postadress
Kommunstyrelseförv
altningen
283 80 Osby

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

Hemsida www.osby.se
Organisationsnr 212000-0902

PlusGiro 11 16 61-5
Bankgiro 281-6809
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12 Anvisade medel för företagsstöd, Skåne Nordost, kl. 10.40 – 10.45
13 Årsredovisning stiftelser 2020, ekonomichef Gunnar Elvingsson, kl. 10.45 – 10.50
14 Ansökan om hyresreduktion Lekoseum, ekonomichef Gunnar Elvingsson kl. 10.50 –
10.55
15 Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över de kommunala bolagen 2020, ekonomichef
Gunnar Elvingsson kl. 10.55 – 11.00
16 Reviderad riktlinje för intern kontroll, ekonomichef Gunnar Elvingsson kl. 11.00 – 11.05
17 Ekonomisk uppföljning efter mars månad, ekonomichef Gunnar Elvingsson kl. 11.05 –
11.20
18 Svar på revisionens granskning om projektstyrning kl. 11.05 – 11.10

Niklas Larsson

Robin Skoglund

Ordförande

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

Länken 6 och Osby 193:2, Industrihus i Osby AB
Dnr SBN/2020:304 299

Samhällsbyggnad förslag till Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår Samhällsbyggnadsnämnden anta
tjänsteskrivelsens inställning som sin egen och översända densamma till
Kommunstyrelsen
Barnkonsekvensanalys
Ej aktuellt
Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen mottog 2020-11-01 en skrivelse från ordförande NilsÅke Cesar till det kommunala bolaget Industrihus i Osby AB. Sammanfattningsvis äger
bolaget två fastigheter; Länken 6 i Killeberg och Osby 193:2 i Osby. Det finns
sammanlagt tre hyresgäster vilket utgör hela bolagets intäkter.
Underhållet av fastigheterna hålls till ett minimum i avsikt att inte skapa olägenhet för
hyresgästerna.
För att skapa förutsättningar för en långsiktig, ekonomisk optimal förvaltning av
fastigheterna och lönsamhet för bolaget önskar Industrihus i Osby AB få information om
ägarens kort och långsiktiga planer för desamma.
Samhällsbyggnads inställning
Fastighetsenheten inom Samhällsbyggnadsförvaltningen har i dagsläget inte den
organisatoriska möjligheten att idka uthyrare i större skala än de interna verksamheterna
samt de mindre objekt som hyrs ut. För att det ska vara möjligt bedöms 1 (en) tjänst som
lokaluthyrare att behöva tillsättas med en kostnad på ca 750 000 kr per år.
Fastighetsenheten anser sig heller inte vara den verksamhet som ska agera kommersiell
uthyrare av kommunala fastigheter. Ansvaret för den funktionen bör rimligtvis ligga
under någon av de kommunala bolagen.
Besöksadress Västra Storgatan 35
Postadress Samhällsbyggnad
283 80 Osby

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

Hemsida www.osby.se
Organisationsnr 212000-0902

Bankgiro 281-6809
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Samhällsbyggnadsförvaltningen har inget att erinra mot att eventuellt Osbybostäder
övertar ägande och förvaltande av Industrihus i Osby ABs fastighetsbestånd.
Samhällsbyggnadsförvaltningen äger en kommersiell fastighet Hammaren 2 (”Lernia”)
som enbart är uthyrd till ett externt företag Tau Education AB. Samhällsbyggnad är
intresserad att försälja den fastigheten till Osbybostäder AB alternativt till Industrihus i
Osby AB.
Finansiering
Ej aktuellt
Beslutsunderlag
Skrivelse från Ordförande Nils Åke Cesar

Mathias Karlsson

Anders Edwall

Samhällsbyggnadschef

Fastighetschef

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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Datum

2021-03-24
Kommunstyrelseförvaltningen
Amra Eljami
0479528166
amra.eljami@osby.se

Instruktion för kommundirektör, redaktionella ändringar
Dnr KS/2021:90 160

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen
Förslag till kommunstyrelsens arbetsutskott
-

Instruktionen för kommundirektör, enligt förslag daterad 2021-03-24, godkänns.
Samtliga revideringar är markerade med gul överstrykning.

Barnkonsekvensanalys
Ärendet berör ej barn.
Sammanfattning av ärendet
Mindre redaktionella ändringar presenteras i förslaget avseende instruktionen för
kommundirektör. Anledningen till detta är att både reglementet för Osby kommuns
nämnder och kommunstyrelsens delegation ska revideras för att bättre matcha varandra
och kommundirektörens instruktion utifrån redan fattade beslut.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse ”Instruktion för kommundirektör, redaktionella ändringar”, daterad
2021-03-24, från kanslichef Amra Eljami och administrativ chef Johanna Lindhe.
Förslag till ändringar ”Instruktion för kommundirektör”, daterad 2021-03-24, från
kanslichef Amra Eljami.

Johanna Lindhe

Amra Eljami

Administrativ chef

Kanslichef

Besöksadress Västra
Storgatan 35
Postadress
Kommunstyrelseförvaltnin
gen
283 80 Osby

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

Hemsida www.osby.se
Organisationsnr 212000-0902

Bankgiro 281-6809
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Beslutet skickas till
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsen
Kanslichef, Amra Eljami
Kommundirektör, Petra Gummesson

Instruktion för kommundirektör
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Gäller från och med 2018-07-01

Beslutad av:
Framtagen av:
Uppdaterad:

Kommunstyrelsen
Kanslichef, Amra Eljami
KS 2020-05-27, § 89
KS 2021-XX-XX

Beslutsdatum:
Dokumentansvarig:
Diarienummer:

2018-06-21, § 125
Kommunstyrelsen
KS/2021:90 160

Giltighetstid:

Tills vidare
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1 Inledning
Den 1 januari 2018 trädde en ny kommunallag (2017:725) i kraft. Enligt 7
kap. 1-2 §§ i denna lag ska kommunstyrelsen utse en direktör som ska ha
den ledande ställningen bland de anställda och vara chef för den förvaltning
som finns under kommunstyrelsen. Ansvaret som chef för förvaltningen
hindrar inte att vissa eller samtliga kommundirektörens operativa funktioner
delegeras till en biträdande kommundirektör.
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24

I denna instruktion fastställs hur kommundirektören ska leda förvaltningen
under kommunstyrelsen och kommundirektörens övriga uppgifter. I
instruktionen tydliggörs det vem av kommunstyrelsen eller
kommundirektören som ska se till att olika uppgifter utförs, vem som ska
hålla i interna och externa kontakter i vissa frågor, kommundirektörens
uppdrag och arbetsuppgifter i relation till förvaltningscheferna, inom vilka
ramar kommundirektören anställer personal med mera.

2 Rollfördelning

20

21
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Syftet med denna instruktion är att förtydliga och kartlägga
uppgiftsfördelningen mellan de förtroendevalda och kommundirektören samt
skapa en förtroendeingivande och trygg samverkan mellan de
förtroendevalda och kommundirektören.
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Förtroendevalda och tjänstemän
De förtroendevalda styr genom att besluta om mål och riktlinjer för
kommunens verksamheter, verksamheternas kvalitet och omfattning, tilldela
ekonomiska ramar för dessa, följa upp och utvärdera verksamheterna mot
uppställda mål och riktlinjer samt om den politiska organisationen i
kommunen.
Kommunens tjänstepersoner har ansvaret för att de lagar, förordningar och
andra regelverk som gäller för verksamheten följs och de politiska beslut
som fattas av den politiska organisationen verkställs i enlighet med beslutade
ml och riktlinjer samt inom ekonomiska ramar.

3 Uppdrag
Kommundirektör
Kommundirektören är kommunens ledande tjänsteperson, ansvarig inför
kommunstyrelsen och chef över förvaltningscheferna. Av
kommunfullmäktige antagen värdegrund, vision, målområden och
fullmäktigemål ska ligga till grund för kommundirektörens arbete.
Kommundirektören är ytterst ansvarig för verkställigheten av alla politiska
beslut. Kommundirektören är särskilt ansvarig för att lägga förslag till
kommunstyrelsen och verkställa kommunstyrelsens beslut.

OSBY KOMMUN

Datum

Sida

2020-04-03

4(8)

Kommundirektören ansvarar för att kommunen har en effektiv och
ändamålsenlig organisation och sköts utifrån ett helhetsperspektiv.
Kommundirektören ska arbeta med stor integritet med avseende på
information och underlag för beslut till de förtroendevalda som representerar
såväl majoritet som minoritet.
I kommundirektörens uppgift ingår att:
➢ klara ut principerna för styrning, ledning, uppföljning, utvärdering
och kontroll,
➢ fastställa en ledningsorganisation1 och ansvara för dess
kompetensutveckling,

3-
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➢ verka för en tydlig roll- och uppgiftsfördelning mellan
förtroendevalda och tjänstepersoner.
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Utveckling av kommunens verksamheter och av kommunen
I samverkan med kommunstyrelsens ordförande och kommunstyrelsens
presidium har kommundirektören en drivande roll för att utveckla och
effektivisera kommunens organisation och verksamhet. Kommundirektören
har också en viktig roll i utvecklingen av kommunen som geografiskt
område.
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Externa kontakter
Kommundirektören har en viktig utåtriktad roll som ambassadör för
kommunen i förhållande till externa parter. Denna uppgift ska utföras i nära
samarbete med kommunstyrelsens presidium.

FÖ
R

Kommundirektören har, tillsammans med kommunal-/oppositionsråden, ett
övergripande ansvar för att Osby kommun är representerad på ett
ändamålsenligt sätt i lokala, regionala, nationella och internationella
sammanhang och företräder kommunen i strategiska och
kommunövergripande frågor i dessa sammanhang, om inte kommunal/oppositionsråd eller någon annan inom den politiska organisationen har
detta ansvar.
Massmedia
I kommundirektörens uppdrag ingår att skapa den öppenhet och transparens i
bemötandet av massmedia som gäller med utgångspunkt från
offentlighetsprincipen. Kommundirektören är ansvarig för kontakterna med
massmedia i de frågor som rör kommunstyrelsens förvaltning, men har också
ansvaret för att hela den kommunala organisationen strävar efter goda
massmedierelationer, är tillgängliga och tydliga samt lämnar fullständiga och
korrekta uppgifter.

1

Kommundirektören har också, efter samråd med kommunstyrelsens presidium, delegation
att fatta beslut om inrättande, indragning, ändring av tjänster och förändring av
kommunstyrelseförvaltningens ledningsorganisation, inom ramen för befintlig budget.
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Uppföljning
Uppföljning av kommundirektörens uppdrag ska göras vid
utvärderingssamtal med kommunstyrelsens ordförande. Det ska också,
tillsammans med andra lönekriterier, utgöra underlag för lönesamtal.
Biträdande kommundirektör/er
Kommundirektören kan utse en biträdande kommundirektör.

-0
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Kommundirektören kan vid kris eller annan samhällsstörning utse ytterligare
biträdande kommundirektör som träder in i kommundirektörens och
biträdande kommundirektörens ställe om dessa är på grund av kris eller
annan samhällsstörning förhindrade att genomföra sina arbetsuppgifter.
Dennes uppdrag varar så länge kommundirektören finner lämpligt under kris
eller annan samhällsstörning, dock högst sex (6) månader i taget från
beslutdatum med möjlighet till förlängning. Om den ytterligare utsedda
kommundirektören träder i de övrigas ställe ska denne följa och omfattas av
kommunstyrelsens delegationsordning.

20

21

Vad som anges i denna instruktion angående kommundirektör gäller även
biträdande kommundirektör, och vid kris eller annan samhällsstörning
ytterligare utsedd biträdande kommundirektör, när denne träder i
kommundirektörens ställe.
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Krisberedskap
När en kris eller annan samhällsstörning inträffar är det av största vikt att
kommunledningen snabbt kan fatta beslut och vidta åtgärder för att minimera
konsekvenserna av krisen/störningen samt att leverera en korrekt lägesbild
och beslutsstöd till den politiska ledningen. Det behöver finnas en, i förväg
fastställd och övad, krisledningsorganisation.
Kommundirektören har i uppgift att besluta om hur kommunens arbete med
krisberedskap ska planeras samt hur det ska organiseras och hur
organisationen ska utbildas och övas i enlighet med gällande lagstiftning och
överenskommelser med andra aktörer i krisberedskapssystemet.
Kommundirektören leder kommunens krisledningsgrupp och ansvarar för att
den politiska ledningen får en korrekt lägesbild och beslutsunderlag i
samband med en kris eller samhällsstörning.

4 Arbetsuppgifter mot politiska organ
Kommunstyrelsen och dess utskott
4.1.1

Beredning

Kommundirektören ansvarar för beredning av samtliga ärenden till
kommunstyrelsen och dess utskott men kan delegera detta till en biträdande
kommunchef, en förvaltningschef eller annan tjänsteperson.
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Föredragningar

Kommundirektören ansvarar för föredragningar i kommunstyrelsen och dess
utskott men kan delegera detta till en biträdande kommunchef, en
förvaltningschef, eller annan tjänsteperson.
4.1.3

Närvaro- och yttranderätt

Kommundirektören har närvaro- och yttranderätt i kommunstyrelsen och
dess utskott.
4.1.4

Initiativ

4.1.5
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En naturlig del av kommundirektörens uppdrag är att ta erforderliga initiativ,
till exempel för att kommunstyrelsen ska kunna uppfylla sin så kallade
uppsiktsplikt, enligt kommunallagen (2017:725), över kommunal
verksamhet som bedrivs i av kommunen hel- och delägda aktiebolag,
stiftelser, föreningar och de kommunalförbund kommunen är medlem i.
Kommunfullmäktige

21

-0

Kommundirektören ska närvara vid kommunfullmäktiges sammanträden om
och när kommunfullmäktiges ordförande begär det.

20

5 Arbetsuppgifter mot förvaltningar
Kommunstyrelseförvaltningen
Förvaltningsledning

G

5.1.1

SL
A

Kommundirektören är chef för kommunstyrelseförvaltningen och har under
kommunstyrelsen det övergripande budget-, personal- och
verksamhetsansvaret för kommunstyrelseförvaltningen.
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Kommundirektören anställer och entledigar, efter samråd med
kommunstyrelsens presidium, såväl ekonomi-, HR, administrativ- samt
räddningschef. Kommundirektören är även lönesättande chef och ansvarar
för medarbetar- och lönesamtal med ekonomi-, HR, administrativ- och
räddningschef.
5.1.2

Organisationsförändringar2

Kommundirektören har, enligt kommunstyrelsens delegationsordning, rätt att
fatta beslut om organisationsförändringar inom
kommunstyrelseförvaltningen.
5.1.3

Samordning och samverkan

Kommundirektören ansvarar för att samordning och samverkan sker inom
och mellan förvaltningens olika verksamheter i syfte att verkställa politiska
beslut samt att utveckla strategiska kommunövergripande uppgifter.

2

Detta framgår även i ”Reglementet för Osby kommuns nämnder”.
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Delegeringsbeslut och attesträtt

Kommundirektörens rätt att fatta övriga beslut framgår av gällande
delegeringsordning för kommunstyrelsen. Kommundirektörens attesträtt
framgår av kommunens attestregler.
Övriga nämnder och förvaltningar
5.2.1

Närvaro- och yttranderätt

Kommundirektören har närvaro- och yttranderätt i kommunens övriga
nämnder. Denna rätt utnyttjas efter samråd med kommunstyrelsens
presidium. Berörd nämndordförande och förvaltningschef ska informeras i
förväg.

Kommundirektören och förvaltningscheferna

-0

5.2.2
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Kommundirektören ska bistå kommunstyrelsen i den uppsikt över
nämndernas verksamhet som styrelsen har enligt kommunallagen
(2017:725).

20
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Kommundirektören är chef över förvaltningscheferna och ansvarar för
anställning och entledigande av dessa, efter samråd med presidiet i aktuell
nämnd. Kommundirektören är även lönesättande chef och ansvarar för
medarbetar- och lönesamtal med förvaltningscheferna.

G

Kommundirektören ansvarar för att förvaltningscheferna i sina uppdrag
beaktar och samordnar kommunövergripande frågor avseende såväl
strategiska, verksamhetsmässiga som ekonomiska frågor och uppgifter.

5.2.3

SL
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Förvaltningscheferna ansvarar dock för sina verksamheter gentemot
respektive nämnd.
Organisationsförändringar3

FÖ
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Kommundirektören har, enligt kommunstyrelsens delegationsordning och
efter samråd med kommunstyrelsens presidium, rätt att fatta beslut om
organisationsförändringar inom kommunens förvaltnings- och
ledningsorganisation genom att avveckla, inrätta och ändra såväl
avdelningar, enheter och områden som chefstjänster.
5.2.4

Samordning och samverkan mellan förvaltningschefer

Kommundirektören ansvarar för att samordning sker mellan
förvaltningschefer i syfte att verkställa politiska beslut samt att utveckla
strategiska kommunövergripande uppgifter.

3

Detta framgår även i ”Reglementet för Osby kommuns nämnder”.
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6 Arbetsuppgifter mot av kommunen hel- och delägda
aktiebolag, kommunalförbund och övriga organ
Hel- och delägda aktiebolag
6.1.1

Samordning

Kommundirektören ansvarar för att samordning sker mellan de verkställande
direktörerna i de av kommunen hel- och delägda aktiebolagen och
kommunledningen.
6.1.2

Anställning av bolagschefer

Ledarskapsutveckling

3-

6.1.3

24

Kommundirektören ansvarar, i samråd med respektive bolags styrelse och
kommunstyrelsens presidium, för att bereda anställning av verkställande
direktör i de av kommunen hel- och delägda aktiebolagen.

21

-0

De verkställande direktörerna i de av kommunen hel- och delägda
aktiebolagen kan ingå i kommundirektörens ledningsgrupp och kallas till
dess möten och/eller andra sammankomster.

6.2.1

Samordning

20

Kommunalförbund
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Kommundirektören ansvarar för att samordning sker mellan
förbundsledningen i de kommunalförbund som kommunen är medlem i och
kommunledningen.
Övriga organ
6.3.1

Samordning

FÖ
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Kommundirektören ansvarar för att samordning sker mellan
kommunledningen och ledningen för andra organ kommunen har intresse i,
såsom föreningar och stiftelser.
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Datum

2021-03-22
Kommunstyrelseförvaltningen
Amra Eljami
0479-528 166
amra.eljami@osby.se

Säkerhetsskyddplan
Dnr KS/2021:25 167

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen
Förslag till kommunstyrelsens arbetsutskott
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1 Inledning
Säkerhetsskyddslagen gäller för den som till någon del bedriver verksamhet som är av
betydelse för Sveriges säkerhet. Detta innebär att en verksamhet bland annat ska:
•

Tillse att behovet av säkerhetsskydd analyseras. (Säkerhetsskyddsanalys)

•

Tillse att säkerhetsskyddsåtgärder enligt ovanstående analys planeras och genomförs för
att säkerställa det säkerhetsskydd som behövs med hänsyn till verksamhetens art,
omfattning och övriga omständigheter.

•

Tillse att säkerhetsskyddet kontrolleras.

22

1.1 Omfattning
Säkerhetsskyddet ska genom:

3-

Informationssäkerhet förebygga att säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter obehörigen röjs,
ändras, görs otillgängliga eller förstörs, och förebygga skadlig inverkan i övrigt på uppgifter
och informationssystem som gäller säkerhetskänslig verksamhet.

21
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Fysisk säkerhet förebygga att obehöriga får tillträde till områden, byggnader och andra
anläggningar eller objekt där de kan få tillgång till säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter
eller där säkerhetskänslig verksamhet i övrigt bedrivs, och förebygga skadlig inverkan på
sådana områden, byggnader, anläggningar eller objekt som avses enligt ovan.
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Personalsäkerhet förebygga att personer som inte år pålitliga från säkerhetssynpunkt deltar i
en verksamhet där de kan få tillgång till säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller i en
verksamhet som av någon annan anledning är säkerhetskänslig, och säkerställa att de som
deltar i säkerhetskänslig verksamhet har tillräcklig kunskap om säkerhetsskydd.
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1.2 Definitioner
Med säkerhetsskydd avses skydd av säkerhetskänslig verksamhet mot spioneri, sabotage,
terroristbrott och andra brott som kan hota verksamheten samt skydd i andra fall av
säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter. Med säkerhetskänslig verksamhet menas verksamhet
som är av betydelse för Sveriges säkerhet och omfattar både militär och civila verksamheter.
Med säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter avses uppgifter som rör säkerhetskänslig
verksamhet och som därför omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400) eller som skulle ha omfattats av sekretess enligt den lagen, om den hade varit
tillämplig. Säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter delas in i säkerhetsskyddsklass beroende
på vilken konsekvens ett röjande av informationen skulle leda till för Sveriges säkerhet. Detta
kan t ex. vara planer och uppgifter som rör verksamhetens totalförsvarsplanering. Uppgifter
som rör eldistribution och kan få konsekvens för Sveriges säkerhet vid ett röjande.

3

2 Ansvar och organisation
Enligt Osby kommuns policy för säkerhet, säkerhetsskydd, brottsförebyggande,
krisberedskap, informationssäkerhet och civilt försvar följer ansvaret samma fördelning som
ansvaret för övrigt säkerhets- och krisberedskapsarbete.
Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige fastställer kommunens policy och de ekonomiska ramarna för säkerhet,
säkerhetsskydd, brottsförebyggande, krisberedskap, informationssäkerhet och civilt försvar.
Kommunstyrelsen

Kommundirektören

22

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för inriktningen av arbetet med
säkerhetsskydd. Kommunstyrelsen ansvarar även för att besluta riktlinjer för hur arbetet ska
bedrivas.
Kommundirektören har det yttersta ansvaret gällande säkerhetsskyddsarbetet.
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Säkerhets- och beredskapssamordnare/Säkerhetsskyddschef

Förvaltningschef eller VD
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Säkerhets- och beredskapssamordnaren är tillika organisationens säkerhetsskyddschef och i
säkerhetsskyddsfrågor direkt underställd kommundirektören. Säkerhetsskyddschefen utövar
tillsyn och kontroll över säkerhetsskyddet och svarar direkt till kommundirektören.
Säkerhetsskyddschefen samordnar säkerhetsskyddsarbetet i Osby kommun och tillser att
personal ges erforderlig utbildning. Säkerhetsskyddschefen ger stöd till förvaltningar och
bolag i säkerhetsskyddsfrågor.
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Förvaltningschef eller VD är yttersta ansvarig för säkerhetsskyddet i egen förvaltning eller
eget bolag. Förvaltningschef och VD utser om det är nödvändigt säkerhetsskyddssamordnare i
egen förvaltning eller bolag som ansvarar för samordningen av säkerhetsskyddet i
verksamheten.
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Kommundirektör
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Förvaltningschef/VD
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Säkerhetsskyddschef
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3 Vad är säkerhetsskyddsanalys

FÖ
R

SL
A

Säkerhetsskyddsanalysen är grunden för säkerhetsskyddsarbetet inom Osby kommun. Denna
är en viktig del i ett systematiskt och strukturerat säkerhetsskyddsarbete. Att
säkerhetsskyddsanalysen genomförs är en förutsättning för att kunna vidta konkreta och väl
avvägda säkerhetsskyddsåtgärder utifrån vilka konsekvenser som uppgiften eller objekten
leder till. Analysen identifierar vilka skyddsvärden som finns mot vad det ska skyddas och
hur det ska skyddas.

4 Vägen fram till en säkerhetsskyddsanalys
4.1 Verksamhetsbeskrivning
Verksamhetsbeskrivningen är det första steget i processen med att skapa en
säkerhetsskyddsanalys. I detta steg ska verksamheten beskrivas för att kunna urskilja vad i
verksamheten som utgör säkerhetskänslig verksamhet och som behöver säkerhetsskydd.
Verksamhetsutövaren bör inleda med att övergripande beskriva hela verksamheten samt dess
mål och syfte.
4.2 Identifiera och bedöma skyddsvärden
En säkerhetskänslig verksamhet innehåller ett eller flera skyddsvärden. Syftet med denna del
av säkerhetsskyddsanalysen är att med utgångspunkt i verksamhetsbeskrivningen identifiera
och bedöma specifika skyddsvärden samt att bedöma från vilket eller vilka perspektiv den
säkerhetskänsliga verksamheten är skyddsvärd.
5

4.3 Säkerhetshot
Säkerhetsskyddsanalysen ska bl a. identifiera vad den säkerhetskänsliga verksamheten ska
skyddas mot. För att göra detta behöver en hotbild tas fram. Säkerhet och beredskap ansvarar
för att ha en uppdaterad hotbildsunderlaget.
4.4 Sårbarhetsbedömning
Verksamheten identifierar sårbarheter och bedömer hur sårbarheten/erna påverkar
verksamhetens säkerhetsskydd och om det ska vidtas säkerhetsskyddsåtgärder.
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4.5 Säkerhetsskyddsåtgärder
I denna del ska verksamhetsutövaren övergripande beskriva vilka säkerhetsskyddsåtgärder
som behöver vidtas utifrån skyddsvärde i relation till säkerhetshot och sårbarheter.
Säkerhetsskyddsåtgärder sammanfattas under de 3 tidigare nämnda områdena,
Informationssäkerhet, Fysisk säkerhet och Personalsäkerhet.

20
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4.6 Sammanställning och fastställande
Säkerhetsskyddschefen ansvarar för att kommunens sammanställning av
säkerhetsskyddsanalysen utifrån information rörande förvaltningarna säkerhetsskyddsarbete.
Kommundirektören har det yttersta ansvaret gällande kommunens säkerhetsskydd och är den
som fastställer säkerhetsskyddsanalysen.

5 Säkerhetsskyddsåtgärder

5.1.1

Informationssäkerhet

G

5.1

Säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter:
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Säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter ska delas in i säkerhetsskyddsklasser utifrån den
skada (konsekvens) som ett röjande av uppgiften kan medföra för Sveriges säkerhet.
Indelningen i säkerhetsskyddsklasser ska göras enligt följande:
1. Kvalificerat, hemlig vid en synnerligen allvarlig skada,
2. Hemlig, vid en allvarlig skada,
3. Konfidentiell, vid en inte obetydlig skada, eller
4. Begränsat hemlig, vid endast ringa skada.
Det är upp till den som upprättar en handling att avgöra vilken säkerhetsskyddsklass som är
aktuell.
5.1.2

Upprättande av handling med säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter.

Informationen får endast hanteras på fristående datorer (Standalone dator) utan
nätverksanslutning. Datorn får inte hyras eller lånas av UNIKOM, utan måste vara friköpt och
all trådlös (exempelvis Wi-Fi, Bluetooth mm) teknik skall vara avlägsnad. Datorer för detta
ändamål ska vara tydligt märkta med information om att de innehåller.
säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter, numrerade och registrerade Säkerhet och beredskap.
Handlingen i sig ska tydlig märkas med text i sidhuvud och sidfot om att den innehåller
säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter.
Handskrivna handlingar ska i sig tydlig märkas med text i sidhuvud och sidfot om att den
innehåller säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter.
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Digital information ska alltid sparas på två av varandra helt oberoende lagringsmedia. Digitala
lagringsmedia (exempelvis dator, USB, extern hårddisk, mm) med
säkerhetsskyddsklassificerad information ska vara tydligt märkta med information om att de
innehåller säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter, numrerade och registrerade hos Säkerhet
och beredskap.
För mer information se: Rutin för informationssäkerhet där återfinns mer information om hur
handlingar ska märkas.
Allmänt råd
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När du upprättar en handling – tänk efter om det är så att den kan komma att innehålla
hemlig information. Om du är osäker, upprätta den då som om att den vore hemlig och
diskutera med närmsta chef alternativt säkerhetsskyddschefen. Om hemlig handling
upprättas på en ej anpassad och/eller nätverksansluten dator måste all lagringsmedia som
den lagrats på isoleras och handlingen raderas – detta är ytterst kostsamt och
tidskrävande.

5.1.3
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Tänk på att det är väldigt lätt att utläsa information ur ett pappersblock, så även om sidan
du skrivit på är borta så finns informationen kvar på sidorna bakom.

Handling som ej längre bedöms vara sekretessklassad

5.1.4

Utskrift
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Förvaltningschef eller VD kan besluta om att överkorsa sekretessmarkering i samråd med
säkerhetsskyddschefen. Grunden för att få överkorsa är att handlingen inte längre bedöms
innehålla någon uppgift som omfattas av sekretess enl. offentlighets- och sekretesslagen.
Detta medför att kunskap om det ämne som uppgiften rör behövs. Finns inte den kunskapen
och handlingen har upprättats vid annan myndighet är det lämpligt att samverkan sker. Om en
handling försedd med hemligstämpel inte längre bedöms vara hemlig ska beslut antecknas på
handlingen och i det register där handlingen är diarieförd. Anteckningen ska innehålla
Myndighetens namn, datum för beslutet och vem som fattat beslutet.

5.1.5
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För utskrift av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter får inte nätverksskrivare användas,
utan endast fristående skrivare utan minne. Skrivaren måste förvaras i ett säkerhetsskåp
godkänt för säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter, klassificerat enligt SS 3492.
Förvaring av hemliga handlingar

Alla säkerhetsskyddsklassificerade handlingar ska diarieföras med sekretessmarkering om att
den innehåller säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter, hänvisning till offentlighets- och
sekretesslagen 15:2 och information om var den förvaras. Handlingarna ska förvaras i
säkerhetsskyddskåp godkänt för säkerhetsskyddsklassificerade handlingar, klassificerat enligt
SS 3492.
Säkerhetsklassificerade uppgifter, datamedia som hanterar samma typ av uppgifter som till
exempel skrivare, bildkanoner, plattor etc. ska förvaras i säkerhetsskåp i lägst klass SS 3492 i
ett utrymme dit obehöriga inte har tillträde
För mer information se: Rutin för informationssäkerhet där återfinns mer information om hur
handlingar ska förvaras.
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Ingen handling innehållande säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter får förvaras i
digitala arkivsystem!
Handlingens ärendemening eller titel får inte innehålla några säkerhetsskyddsklassificerade
uppgifter.

5.1.6

Medförande av utrustning och hemliga handlingar

Delgivning av hemlig information

-0

5.1.7
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Förvaltningschef eller VD beslutar om dator för hantering av hemliga uppgifter får medföras
utanför verksamhetens byggnader. Beslutet ska dokumenteras med kopia till
säkerhetsskyddschefen. All typ av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter ska förvaras i
säkerhetsskåp med lägst SS 3492 i skyddsnivå. Nycklar och koder till förvaringsutrymme
skall förvaras med samma skyddsnivå. Rutin för att förhindra förlust av åtkomst till
förvaringsutrymmet ska finnas. Säkerhetsskyddsklassificerade handlingar ska inventeras
årligen (är även en del av egenkontrollen).
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Grunden är att den som är behörig till att ta del av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter är
den som bedömts pålitlig ur säkerhetssynpunkt, har tillräckliga kunskaper om säkerhetsskydd
och behöver dem för lösandet av sina arbetsuppgifter. All delgivning skall ske med
dokumentation av vem som tagit del av vilken säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter när.
Delgivningen ska kvitteras av både den som delgivit och den/de som delgivits. Kvittensen
(Bilaga 5) ska förvaras av den som delgivit informationen. Tänk på var du delger vilken
information. Ett öppet kontorslandskap är inte rätt plats att vare sig hantera eller diskutera
säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter.
Allmänt råd

5.1.8
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För att informationen ska vara till nytta måste den delges. Vid delgivningen är det lämpligt
att inleda med hur den ska hanteras innan den delges, eftersom de flesta är ovana vid
hantering av den här typen av information. Notera att vetskap om
säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter ställer krav på den enskilde och att man kan
lagföras för att ha brutit mot sekretessbestämmelserna – råder osäkerhet så fråga först!

Destruering av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter

Osby kommun ska inte förvara mer säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter än vad som är
absolut nödvändigt, varvid gallring och destruering är ett måste. Destruering av icke allmänna
fysiska handlingar (pappersdokument) sker företrädesvis genom övervakad bränning där
resterna noggrant kontrolleras efter kvarvarande information. Ordinarie dokumentförstörare
får ej användas då det är möjligt att sätta samman dokument av de bitar som blir. Registrering
krävs. Destruering av allmänna fysiska och digitala handlingar ska registreras.
Destruering av digital information sker företrädesvis genom formatering av berört
lagringsmedia. Notera dock att digital lagringsmedia som en gång hanterat hemlig
information inte får återgå till ”öppet” bruk efter formatering.
8

Allmänt råd
Använd bara överskrivningsbar digital lagringsmedia som kan återanvändas för
säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter, till exempel externa hårddiskar, USB eller
liknande och inte till exempel CD-skivor. Genom detta undviks kostsamma destrueringar.

5.2

Fysisk säkerhet

Fysisk säkerhet uppnås genom exempelvis sektionering med tillträdesbegränsningar,
brandskydd, bevakning med skyddsvakt, ordningsvakt eller väktare och/eller
kameraövervakning.
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Säkerhetsklassificerade uppgifter, datamedia som hanterar samma typ av uppgifter som till
exempel skrivare, bildkanoner, plattor etc. ska förvaras i säkerhetsskåp i lägst klass SS 3492 i
ett utrymme dit obehöriga inte har tillträde. Utrymmet ska vara larmat med larm till
larmcentral för utryckning med väktare vid larm eller i en fastighet med dygnet runt
verksamhet för egen personal. Utöver detta kan flertalet tekniska skyddsåtgärder som
exempelvis kameraövervakning med koppling till larmcentral etc. vidtas.
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För att förstärka ett områdesskydd ytterligare kan skyddslagen (2010:305) användas för att
göra en fastighet eller ett område till ett skyddsobjekt. Detta rör för kommunens verksamheter
framför allt byggnader och andra anläggningar som kommunen har äganderätt eller
nyttjanderätt till och som används eller är avsedda för att leda eller styra kommunal
verksamhet samt;
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byggnader, andra anläggningar och områden som används eller är avsedda för ledning av
räddningstjänsten eller totalförsvarets civila delar i övrigt eller för fredstida krishantering,
energiförsörjning, vattenförsörjning, elektroniska kommunikationer eller transporter.
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Ett skyddsobjekt innebär att verksamheten kan nyttja civila skyddsvakter som har större
befogenheter än ordningsvakter och väktare samt att polisen får ökade befogenheter vid
objektet. För att ett objekt eller en fastighet ska kunna bli ett skyddsobjekt måste ansökan
lämnas in till Länsstyrelsen.
Säkerhets- och beredskapssamordnaren kan genomföra ansökan om skyddsobjekt till
Länsstyrelsen efter identifierat behov i berörd förvaltnings eller bolags
säkerhetsskyddsanalys.
Allmänt råd
Det finns flertalet fysiska skyddsåtgärder där bland annat inbrottslarm och
kameraövervakning kan hanteras i den av kommunen upphandlade larmcentralen.
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5.3 Personalsäkerhet
Personalsäkerhet delas in i utbildning och säkerhetsprövning.
5.3.1

Säkerhetsprövning

Säkerhetsprövning ska göras av alla personer som på ett eller annat sätt får del av
säkerhetsskyddsklassificerade handlingar, får information om innehållet i dessa, som har
tillträde till säkerhetsskyddade anläggningar eller på annat sätt ska delta i någon verksamhet
som berör Sveriges säkerhet.
Säkerhetsprövningen syftar till att klargöra om en person kan antas vara lojal mot de intressen
som skyddas i säkerhetsskyddslagen (2018:585) och i övrigt pålitlig ur säkerhetssynpunkt.
Omständigheter som kan innebära sårbarheter i säkerhetshänseende ska beaktas vid en
säkerhetsprövning.

3-

22

Säkerhetsprövningen ska genomföras INNAN deltagande i den säkerhetskänsliga
verksamheten påbörjas och ska innehålla en grundutredning (Se bilaga 1. Översikt
säkerhetsprövning) samt registerkontroll och vid behov särskild personutredning innan
beviljad anställning eller uppdrag inom kommunens verksamheter.

21

-0

Säkerhetsprövningen pågår under hela anställningen eller uppdragstiden inom kommunen
(förvaltning eller bolag). HR-part samt i förekommande fall beställaren ansvarar för att
säkerhetsprövningen genomförs vid nyanställning, omplacering, uppföljande
säkerhetsprövning eller SUA-upphandling.

20

Säkerhetsprövning kan omfatta även icke svenska medborgare. Möjligheten att ta del av
säkerhetsklassad information bestäms dock av relevant lagstiftning.
Kravet på säkerhetsprövning innebär inte automatiskt att de befattningar dessa personer kan
inneha ska säkerhetsklassas.

5.3.2

SL
A

G

Säkerhetsskyddschefen eller dennes ersättare beslutar om registerkontroller gentemot
Säkerhetspolisen.
Uppföljande säkerhetsprövning

FÖ
R

Syftet med den uppföljande säkerhetsprövningen är att behålla och fördjupa
personkännedomen om medarbetaren.
Uppföljande säkerhetsprövningen innefattar endast steg 2, Säkerhetsprövningsintervju, enl.
Bilaga 1. Översikt Säkerhetsprövning.
Vid ICKE GODKÄNT resultat på säkerhetsprövningsintervju med kollegan kontakta
säkerhetsskyddschefen eller dennes ersättare för vidare stöd.
Fokus under uppföljningssamtalet ska vara på personliga, sociala och ekonomiska
förhållanden samt kontakter, arbetstillfredsställelse och övrig relevant information.
Exempelvis kan BESKT (som även är huvudrubriker till frågorna i bilaga 2,
Säkerhetsprövningsintervju) – Besvikelse, Ekonomi, Social situation, Kontakter och Tillfälle –
vara ett bra utgångsläge för samtalet. Personkännedom kan även under samtalet fördjupas
med referenstagning hos andra som medarbetaren arbetat tillsammans med.
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-0

35.3.3

20

21

Försvarsmakten, 2017.

Utbildning

G

Utbildning syftar till att den enskilde ska ha rätt förutsättningar för att hantera
säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter på rätt sätt och för att verksamheten ska kunna utgå
från aktuell hotbild och analysmetod för genomförandet av säkerhetsskyddsanalysen.

SL
A

Säkerhetsskyddschefen ansvarar för att minst 2 utbildningstillfällen per år i säkerhetsskydd.
Med möjlighet att utöka eller minska antalet tillfällen beroende på behov.

FÖ
R

5.4 Uppföljning, kontroll och tillsyn
Ansvaret för att regelbundna säkerhetsskyddskontroller genomförs åligger chefer på alla
nivåer samt den enskilde.
Säkerhetsskyddslagen ställer krav på intern kontroll och uppföljning av säkerhetsskyddet.
Syftet med kontrollen är att öka kommunens förmåga att hantera uppgifter och information
som omfattas av säkerhetsskydd och delas in i tre steg:
1. Förvaltningschef eller VD ska årligen besvara frågorna i Mall för egenkontroll enligt
bilaga 3). Dokumentet ska när ifyllt levereras personligen till säkerhetsskyddschefen.
2. Säkerhetsskyddschefen ansvarar för uppföljning och sammanställning av underlagen
för egenkontroll samt för att stickprov på utvalda förvaltningar och bolag genomförs
årligen och dokumenteras. Rapport med åtgärdsförslag lämnas till berörd
förvaltning/bolag och kommundirektören efter genomförd uppföljning och kontroll.
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3. Förvaltningschef och/eller VD ansvarar I samråd med säkerhets- och
beredskapssamordnaren för att vidta de åtgärder som identifierats under
egenkontrollen och eventuella stickprov.
Tillsyn av säkerhetsskyddet görs av utsedd tillsynsmyndighet, för närvarande
Säkerhetspolisen. Utsedd tillsynsmyndighet ska kunna döma ut vite till verksamheter som inte
följer säkerhetsskyddslagen.
Allmänt råd

-0

3-

22

Uppföljning och kontroll ska aldrig ses som ett självändamål. Dessa delar
av säkerhetsskyddsarbetet ska alltid syfta till att på ett positivt sätt
förstärka kommunkoncernens och berörda verksamheters säkerhetskultur
och säkerhetsskyddsförmåga.

G

20

21

5.5 Åtgärder vid brister eller brott.
Vid misstanke om att hemliga uppgifter blivit röjda, eller brister i säkerhetsskyddets uppdagas
ska detta skyndsamt meddelas säkerhetsskyddschefen, dennes ersättare eller säkerhets- och
beredskapssamordnaren. Information om detta ska betraktas som säkerhetsskyddsklassificerad
och omfattas därav av säkerhetsskyddslagen. Detta innebär att informationen endas kan
delges vid ett personligt möte.

FÖ
R

SL
A

Menbedömning ska göras av förvaltningschef eller VD tillsammans med
säkerhetsskyddschefen och vid behov den person eller organisation som upprättat handlingen.

Anmälan till säkerhetspolisen ska skyndsamt ske om:
1. en säkerhetsskyddsklassificerad uppgift kan ha röjts,
2. det har inträffat en IT-incident i ett informationssystem som verksamhetsutövaren är
ansvarig för och som har betydelse för säkerhetskänslig verksamhet och där incidenten
allvarligt kan påverka säkerheten i systemet, eller
3. verksamhetsutövaren får kännedom eller misstänker om någon annan för denne
allvarlig säkerhetshotande verksamhet.
Under och efter utredningen gång kan det bli aktuellt att informera HR-chef för beslut om
åtgärder.
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6 Säkerhetsskyddsavtal (SUA)
När kommunen avser att genomföra en upphandling och ingå ett avtal om varor, tjänster eller
byggentreprenader ska se till att det i ett säkerhetsskyddsavtal anges hur kraven på
säkerhetsskydd ska tillgodoses av leverantören om:
1. det i upphandlingen förekommer säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter i
säkerhetsskyddsklassen konfidentiell eller högre, eller
2. upphandlingen i övrigt avser eller ger leverantören tillgång till säkerhetskänslig
verksamhet av motsvarande betydelse för Sveriges säkerhet.

FÖ
R

SL
A

G

20

21

-0

3-

22

Detta innebär att kommunens förvaltningar och bolag är skyldiga att tillse att leverantörer till
kommunen har ett fullgott säkerhetsskydd – när så behövs. Behovet för detta identifieras i
säkerhetsskyddsanalysen, som är första steget även i SUA-arbetet. För detaljerad
processgenomgång se bilaga 7.
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7 Källförteckning
Lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i
fredstid och höjd beredskap
Förordning (2006:637) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära
händelser i fredstid och höjd beredskap
Säkerhetsskyddslag (2018:585)
Säkerhetsskyddsförordning (2018:658)
Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)
Skyddslag (2010:305)
PMFS 2019:2 Säkerhetspolisens föreskrifter om säkerhetsskydd

22

Skyddsförordning (2010:523)
Vägledning i säkerhetsskydd, Säkerhetsskyddsanalys, (Säkerhetspolisen, 2019)

3-

Vägledning i säkerhetsskydd, Säkerhetsskyddad upphandling, (Säkerhetspolisen, 2019)

-0

Vägledning i säkerhetsskydd, Informationssäkerhet, (Säkerhetspolisen, 2019)
Vägledning i säkerhetsskydd, Personalsäkerhet, (Säkerhetspolisen, 2019)
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Vägledning i säkerhetsskydd, Fysisk säkerhet, (Säkerhetspolisen, 2019)

20

Handbok Säkerhetstjänst Säkerhetsprövning, (Försvarsmakten, 2017)
Handbok Säkerhetstjänst Informationssäkerhet, (Försvarsmakten 2013)

FÖ
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G

Handbok Säkerhetstjänst Menbedömning, (Försvarsmakten 2017)
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Bilaga 1. Översikt Säkerhetsprövning
Säkerhetsprövning vid nyanställning delas in i fyra steg:
Ansvarig
Rekryterande chef

HR-part

22

Innehåll
Viktigt för rekryterande chef att få svar
på om tidslinjalen enligt CV stämmer
och om de utbildningar, bisysslor och
arbetsgivare som angivits är riktiga.
Säkerhetsprövnings- Lägst enligt de frågeställningar som
intervju
återfinns i bilaga 2). HR-part lägger
med fördel in dessa frågor i den
vanliga intervjun, även om svaren ska
dokumenteras enligt bilagan.
Referenstagning
Referenstagning för rekrytering till
befattning placerad i säkerhetsklass
innebär att fler än de angivna
referenserna ska kontaktas. Frågor
enligt bilaga 2) kan användas, likaså
frågor kring erfarenhet och hantering
av sekretess vävas in i
frågeunderlaget.
Registerkontroll
Registerkontroll och vid behov
fördjupad personutredning genomförs
efter dialog med
säkerhetsskyddschefen eller dennes
ersättare.

Rekryterande chef

Säkerhetsskyddschefen på
uppdrag av HR-part eller
rekryterande chef.

FÖ
R
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3-

Steg
Kontroll av CV och
intyg
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Bilaga 2. Säkerhetsprövningsintervju
(Begränsat hemlig enl. OSL 15:2 när den är ifylld)
Nyanställning:

Uppföljning säkerhetsprövning:

(sätt kryss)

(sätt kryss)

Prövad: _______________________________ Datum: _________
Prövad i befattning: ______________________________________
Prövad av (chef): ________________________________________

Fråga

G

3-0

Hur trivs du på arbetsplatsen?
Hur uppfattar du relationen mellan dig och
arbetsgivaren?
Hur är relationen mellan dig och kollegorna?

Kommentar

21

B

IG

22

Samtycke om säkerhetsprövning inhämtat av den
sökande?
Stickprovskontroll av intyg (t.ex. körkort, utbildning
etc.) och referenter (t.ex kollegor etc.).

Hur ser din ekonomiska situation ut?

S

Har du några anmärkningar hos Kronofogden eller
kreditinstitut?
Om JA, hur ser planen ut för att hantera dessa?
Vad spenderar du större delen av din lön på i
dagsläget?
Hur ser din sociala situation ut?

SL
A

G

20

E

Hur är din aktivitet på sociala medier?

FÖ
R

Vilka mötesforum är du aktiv i?

Om några, vilka bisysslor har du?
Vilken relation har du till alkohol och droger?

K

T

Har du varit misstänkt eller blivit dömd för något
brott?
Vilken sysselsättning har din närmsta vänkrets?
Hur många utländska kontakter har du?
Om några, vilka?
Har du blivit närmad av någon som exempelvis
ställt frågor om ditt arbete?
Hur väl kan du de regler och rutiner som gäller för
säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter?
Vilken typ av säkerhetsskyddsklassificerade
uppgifter har du tillgång till?

Bedömning av HR-part (godkänd eller icke godkänd):__________________
16

Bilaga 3. Mall för egenkontroll
(Begränsad hemlig OSL 15:2 när den är ifylld)
Förvaltning eller bolag: __________________
Datum för egenkontroll: _________________
Kontrollen utförd av: ____________________________________________
Befattning: ____________________________________________________
Fråga

Ja

Nej

Motivering

Är vår säkerhetsskyddsanalys uppdaterad
innevarande år?

22

Omfattas min verksamhet av
Säkerhetsskyddslagen?

Har vi träffat SUA-avtal med rätt
leverantörer?

-0

20

Har vi inventerat våra
säkerhetsskyddsklassificerade handlingar
innevarande år?

21

Hanterar vi säkerhetsskyddsklassificerad
information på rätt sätt för att förhindra att
den omedvetet förändras?

3-

Hanterar vi säkerhetsskyddsklassificerad
information på rätt sätt för att förhindra att
den röjs?

SL
A

G

Har vi tillräcklig tillträdeskontroll för
tillgång till våra lokaler för att förhindra
skada?

FÖ
R

Har vi tillräcklig bevakning och/eller
övervakning av våra lokaler för att
förhindra skada?

Använder vi säkerhetsskåp SS3492 för
förvaring av säkerhetsskyddsklassificerad
information?
Är rätt befattningar placerade i
säkerhetsklass?
Är personal placerad på befattning i
säkerhetsklass säkerhetsprövade på rätt
sätt?
Är personalen ovan rätt utbildad för att
kunna ta del av och hantera
säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter?

Underskrift av förvaltningschef eller VD:____________________________________
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Namnförtydligande:__________________________________________

FÖ
R
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Levereras PERSONLIGEN till Säkerhetsskyddschefen senast den siste december årligen.
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Bilaga 4. Utlämning av hemliga handlingar - Kvittens
Datum:______________________________________________________

Utlämnare
Utlämnande organisation:_____________________________________________
Organisationsnummer:_______________________________________________
Namn på utlämnare:_________________________________________________

22

Befattning:_________________________________________________________

3-

Utlämnad handling (ej sekretess här) inklusive format (USB, fysiskt dokument etc.):

-0

__________________________________________________________________

21

__________________________________________________________________

20

Mottagare

Mottagande organisation:_____________________________________________

SL
A

G

Organisationsnummer:_______________________________________________
Namn på mottagare:_________________________________________________

FÖ
R

Befattning:_________________________________________________________

Kvittens mottagare:__________________________________________________
Namnförtydligande mottagare:_________________________________________

Signatur utlämnare:__________________________________________________
Namnförtydligande utlämnare:_________________________________________
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Sida

2021-XX-XX

KS/2021:25 167
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Bilaga 5. Delgivningskvitto
För sekretessbelagd/säkerhetsskyddsklassificerad information (OSL/SSL) Osby Kommun

Datum

Delgiven av

R

SL
A

Underskrift

FÖ

Namn

G

20

21

Ämne

-0
322

Datum

Befattning

Personnummer

Sida

2021-XX-XX

KS/2021:25 167
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Bilaga 6. Analysmall (Begränsad hemlig OSL 15:2 när den är ifylld)

Vilken sannolikhet
finns det för att en
oönskad händelse
ska inträffa där vi är
sårbara och vilken
konsekvens medför
det för det vi vill
skydda?

Kontakta Säkerhets- och
beredskapssamordnaren
för stöd.

Kan risken
accepteras?

Om ja, vidta ingen
vidare åtgärd; om
nej, gå vidare till
nästa steg.

21

Detta steg ska
samtliga
förvaltningar och
bolag genomföra.
Ett utfall för några
kan vara att man
inte hanterar
uppgifter som
omfattas av OSL
15:2.

Var i vår
verksamhet är vi
sårbara mot de
oönskade
händelser som kan
inträffa?

20

Kommentar

Beräkna risken för
skadehändelserna.

G

Vilken verksamhet
ska analyseras och
vad är det vi vill
skydda?

Identifiera
sårbarheter.

SL
A

Fråga

Identifiera
skadehändelser som
innebär förlust av eller
negativ påverkan på
skyddsvärdena.
Vilka oönskade
händelser kan inträffa i
verksamheten och
negativt påverka
skyddsvärdena?

R

Definiera systemet
och
skyddsvärdena.

FÖ

Analyssteg

-0
322

Datum

Detta är ett
chefsbeslut.

Inför skyddsåtgärder som
antingen minskar sannolikheten
för att en oönskad händelse ska
inträffa eller konsekvensen av att
en sådan händelse ändå inträffar.
Hur ska vi skydda oss mot den
oönskade händelsen, är
kostnaden för skyddet rimlig givet
vad som ska skyddas och vem
ska finansiera det?

Kontakta säkerhetsskyddschefen
eller säkerhets- och
beredskapssamordnaren för
stöd.

Dokumentera analysen
och följ upp med
kontinuerliga risk- och
sårbarhetsanalyser och
införda skyddsåtgärder.
Är skyddsnivån
fortfarande rimlig och
ekonomiskt försvarbar
givet förändringar i
verksamhet och möjliga
oönskade händelser?

Datum

Sida

2021-XX-XX

KS/2021:25 167

Bilaga 7. Processbeskrivning SUA.
Process för Säkerhethetsskyddsklassad upphandling
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Säkerhetspolisen, 2019

Flödet för de olika stegen i en säkerhetsskyddad upphandling beskrivs i
flödesschemat över process för säkerhetsskyddsklassad upphandling, och det
som ska genomföras är:
1. Analys – Beställaren ska svara på om det redan I
förfrågningsunderlaget framkommer säkerhetsskyddsklassificerade
uppgifter. Om det gör det ställer det krav på att;
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Datum

Sida

2021-XX-XX

KS/2021:25 167
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a. Analysen bör ge svar på om det förekommer
säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter och när leverantören
kan få del av dem.
b. Rätt IT-system används – dvs vi kan inte använda våra
ordinarie för de är inte anpassade för den här typen av
uppgifter.
c. Leverantören kan hantera uppgifterna på rätt sätt.
2. Beställaren upprättar en plan för hur säkerhetsskyddet ska regleras.
Vilka säkerhetsskyddsåtgärder som ska genomföras av beställaren
och vilka säkerhetsskyddsåtgärder som ska åligga leverantören.
3. Upphandlingsförfarande - Val av upphandlingsform (LOU 15 kap);
a. Förenklat förfarande
b. Urvalsförfarande
c. Direktupphandling
4. Tecknande av skriftligt säkerhetsskyddsavtal som reglerar vilka
säkerhetsskyddsåtgärder som ska vara vidtagna. Det finns tre nivåer
för detta där nivå 1 är högst och nivå 3 lägst. Mall för
säkerhetsskyddsavtal finns på Säkerhetspolisens hemsida.
5. Tecknas ett säkerhetsskyddsavtal med nivå 1 där leverantören ska
förvara säkerhetsskyddskänsliga dokument i egen verksamhet ska
förvaltningen eller bolaget göra ett förstagångsbesök hos
leverantören för att kontrollera förutsättningarna för att
säkerhetsskyddsavtalet ska kunna uppfyllas.
6. Leverantören tar fram en säkerhetsskyddsinstruktion som beskriver
hur leverantören avser uppfylla de säkerhetsskyddskrav som framgår
i säkerhetsskyddsavtalet.
7. Förvaltningen eller bolaget underrättar skyndsamt Säkerhetspolisen
om att säkerhetsskyddsavtal träffats. Blankett för detta finns på
Säkerhetspolisens hemsida.
8. Förvaltningen eller bolaget ska genomföra en säkerhetsprövning av
företagets ledning.
9. Leverantörens säkerhetsskyddschef ska teckna en
sekretessförbindelse med förvaltningen eller bolaget som förtydligar
tystnadsplikten och säkerhetsskyddet.
10. Först nu tecknas ett affärsavtal. I avtalet ska hänvisas till
säkerhetsskyddsavtalet och att det är säkerhetsskyddsavtalet som
gäller först, om det skulle finnas skillnader i avtalen.
11. Säkerhetsprövning av övrig personal hos leverantören som kommer
att vara delaktiga i uppdraget.
12. Utbildning av den personal hos leverantören som kommer att vara
delaktig i uppdraget genomförs på samma sätt som kommunens egen
personal.
13. Leverantören och beställaren har krav på sig att genomföra intern
kontroll och tillsyn under uppdragets pågående. Detta bör vara
reglerat i säkerhetsskyddsavtalet. Leverantören använder med fördel
kommunkoncernens mall för egenkontroll. Verksamhetsutövaren ska
kontrollera att leverantören följer säkerhetsskyddsavtalet.
När uppdraget avslutas ska säkerhetsskyddsavtalet sägas upp. Vid detta
tillfälle är det lämpligt att påminna om tystnadsplikt och säkerhetsskydd
enligt punkten 7.
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Datum

2021-03-22
Kommunstyrelseförvaltningen
Amra Eljami
0479528166
amra.eljami@osby.se

Säkerhetspolicy, Osby kommun
Dnr KS/2021:89 167

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunfullmäktige
Förslag till kommunstyrelsens arbetsutskott
Förslag till kommunstyrelsen
-

Förslag till policy ”Säkerhetspolicy”, daterad 2021-03-03, antas.

Barnkonsekvensanalys
Ärendet berör inte barn.
Sammanfattning av ärendet
Syftet med den framtagna policyn avseende säkerhet är att ange vad Osby kommun vill
uppnå med sitt arbete med brottsförebyggande, säkerhet, säkerhetsskydd,
informationssäkerhet, krisberedskap och civilt försvar samt hur ansvaret ska vara fördelat
inom den kommunala organisationen. Policyn ska gälla för den hela kommunala
organisationen och verksamheten, såväl nämnder, förvaltningar som kommunala bolag.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse ”Säkerhetspolicy, Osby kommun”, daterad 2021-03-22, från kanslichef
Amra Eljami och administrativ chef Johanna Lindhe.
Förslag till policy ”Säkerhetspolicy”, daterad 2021-03-03, från säkerhets- och
beredskapssamordnare Cecilia Alexandersson.

Johanna Lindhe

Amra Eljami

Administrativ chef

Kanslichef

Besöksadress Västra
Storgatan 35
Postadress
Kommunstyrelseförvaltnin
gen
283 80 Osby

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

Hemsida www.osby.se
Organisationsnr 212000-0902

Bankgiro 281-6809

Sida
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Beslutet skickas till
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Administrativ chef, Johanna Lindhe
Säkerhets- och beredskapssamordnare, Jens Blomstrand
Samtliga förvaltningschefer

Säkerhetspolicy
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Policy

Beslutad av:
Framtagen av:
Uppdaterad:

Kommunfullmäktige
Cecilia Alexandersson Säkerhetoch Beredskapssamordnare
<Uppdaterad>
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1 Syfte
Denna policy syftar till att ange vad Osby kommun vill uppnå med sitt arbete
med brottsförebyggandet, säkerhet, säkerhetsskydd, informationssäkerhet,
krisberedskap och civilt försvar samt hur ansvaret ska vara fördelat inom den
kommunala organisationen.

2 Omfattning

03

Policy för brottsförebyggande, säkerhet, säkerhetsskydd,
informationssäkerhet, krisberedskap och civilt försvar gäller för hela den
kommunala organisationen och verksamheten, såväl nämnder och
förvaltningar som kommunala bolag.

3-

3 Ansvar och organisation

-0

Kommunfullmäktige fastställer kommunens policy och de ekonomiska
ramarna för säkerhet, säkerhetsskydd, brottsförebyggande, krisberedskap,
informationssäkerhet och civilt försvar.

20

21

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för inriktningen av arbetet
i den kommunala verksamheten. Kommunstyrelsen ansvarar också för att
besluta om riktlinjer för hur detta arbete ska bedrivas.

G

Kommundirektören är den som är ytterst ansvarig. Respektive
verksamhetsansvarig chef ansvarar för det egna säkerhets- och
beredskapsarbetet och att gällande riktlinjer, rutiner följs.

FÖ
R

SL
A

Säkerhet- och beredskapsfunktionen arbetar aktivt och förebyggande för
att skapa en trygg och säker miljö för medborgare, anställda och andra som
berörs av kommunens verksamheter enligt lagstiftning och
överenskommelser. Funktionen ansvarar för att höja kommunens robusthet
och beredskap för att minimera konsekvenserna i händelse av kriser.
Alla medarbetare och förtroendevalda ansvarar för att aktivt bidra till
detta arbete inom sina ansvarsområden och ansvarar för att följa lagar,
regler, rutiner och god etik samt vara uppmärksamma och genast rapportera
avvikelser.

4 Strategi
Osby kommun har ett ansvar för att inom sitt verksamhetsansvar tillse att
kommunen är en trygg och säker kommun att bo, arbeta eller i övrigt att
vistas i och för att även under påfrestning upprätthålla funktion i de egna
verksamheterna. Detta uppnås genom att:
- kontinuerligt anpassas efter förändringar i omvärlden samt inom den
kommunala organisationen beaktas vid all planering och
samhällsutveckling.
- förebygga eller minimera skador på och störningar i kommunens
verksamheter, fastigheter, information och övriga tillgångar. För bidra
till en trygg och säker arbetsmiljö för medarbetare och förtroendevalda.
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möjliggöra god krislednings- och krishanteringsförmåga vid
samhällsstörningar, från mindre vardagshändelser till höjd beredskap och
krig.

5 Osby kommuns grundläggande principer
Under normala förhållanden i samhället tillämpas nedan grundbegrepp inom
Osby kommun.
Främja trygghet och förebygga brott
Osby kommun ska upplevas som en trygg och säker plats att bo, verka
och vistas i. Åtgärder vidtas för att förebygga brott och skada på person,
miljö och egendom.

-

Stärka tillit
Arbetet utformas med syfte att bidra till att upprätthålla invånarnas tillit
till kommunen, viktiga samhällsfunktioner och vårt demokratiska
system. Osby kommuns verksamheter ansvarar för att bidra till att
upprätthålla invånarnas tillit.

-

Utgå från kunskap och evidens
Arbetet grundas i kunskap och forskning samt genom att tillvarata
erfarenheter från genomförda åtgärder. Verksamheterna är ansvariga att
säkerställa att medarbetarna har den kunskap som arbetet kräver.

-

Ingå i befintliga strukturer och styrning
Arbetet är väl integrerat i alla verksamheter som bedrivs av kommunen
samt i all styrning.

-

Ansvarsfördelning
Verksamheterna inom Osby kommun har ansvar för sin verksamhets
trygghet och säkerhet. Säkerhet och beredskapsavdelningen ansvarar för
att säkerställa kommunövergripande arbete.
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5.1 Krishantering
Osby kommuns krishantering bygger på tre grundprinciper:
-

Ansvarsprincipen som innebär att de som har ansvar för en verksamhet
under normala förhållanden ska också ha det under en kris.

-

Likhetsprincipen betyder att verksamheter så långt det är möjligt ska
skötas på samma sätt och på samma plats som under normala
förhållanden.

-

Närhetsprincipen innebär att en kris ska hanteras där den inträffar och
av de som är närmast berörda. Det är i första hand kommunen som
ansvarar för insatserna vid en krissituation. Först om deras insatser inte
räcker till så sätts regionala och statliga insatser in.

Kommunen har också geografiskt områdesansvar inom den egna kommunen
och ska enligt lag (2006:544) verka för prioritering och samordning av de
tvärsektoriella åtgärder som man behöver sätta in vid en extraordinär
händelse.
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2021-03-24
Kommunstyrelseförvaltningen
Amra Eljami
0479528166
amra.eljami@osby.se

Pandemiplan, Osby kommun
Dnr KS/2020:113 160

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunfullmäktige
Förslag till kommunstyrelsens arbetsutskott
Förslag till kommunfullmäktige
-

Förslag till ”Pandemiplan”, daterad 2021-03-03, godkänns och antas.

Barnkonsekvensanalys
Se barnkonsekvensanalys tillhörande ärendet, diarienummer KS/2020:113, daterad 202101-27.
Sammanfattning av ärendet
Den kommunövergripande handlingsplanen vid en pandemi beskriver
kommunövergripande åtgärder vid en pandemi. Respektive förvaltning/bolag har separat
handlingsplan för den egna verksamheten. Delar av pandemiplanen som finns med i
beslutshandlingarna har sekretessmarkerats och maskats enligt 18 kap. 13 § OSL
(2009:400). Säkerhets- och beredskapssamordnare redogör för de delar som inte är
synliga.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse ”Pandemiplan, Osby kommun”, daterad 2021-03-24, från kanslichef
Amra Eljami och administrativ chef Johanna Lindhe.
Riktlinje ”Pandemiplan”, daterad 2021-03-03, från säkerhets- och beredskapssamordnare
Jens Blomstrand.

Johanna Lindhe

Amra Eljami

Administrativ chef

Kanslichef

Besöksadress Västra
Storgatan 35
Postadress
Kommunstyrelseförvaltnin
gen
283 80 Osby

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

Hemsida www.osby.se
Organisationsnr 212000-0902

Bankgiro 281-6809
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1 Inledning
Den kommunövergripande handlingsplanen vid en pandemi beskriver
kommunövergripande åtgärder vid en pandemi. Respektive förvaltning/bolag
har separat handlingsplan för den egna verksamheten.
1.1 Uppdatering
Den kommunövergripande handlingsplanen bygger på respektive
förvaltning/bolags handlingsplan. Respektive förvaltning/bolag ansvarar
själv för uppdatering av den egna handlingsplanen. Vid större förändringar
ska kommunens beredskapssamordnare delges materialet.
Den kommunövergripande handlingsplanen samt respektive
förvaltning/bolag ska uppdateras varje år vecka 40. Ansvarig för att
uppdatera den kommunövergripande handlingsplanen är
beredskapssamordnaren.
1.2 Definitioner
En pandemi innebär en världsomfattande spridning av en ny typ av smittsam
sjukdom. 1

2 Planens ikraftträdande
Åtgärderna i planen träder i kraft när det finns misstanke om, alternativt
föreligger ett utbrott av en ny typ av smitta som snabbt får spridning mellan
människor och som ger upphov till en pandemi.
Planen träder i kraft redan under förvarningsfasen, det vill säga då en
pandemi eller risk för pandemi är bekräftad men ännu inte nått Sverige.
Ansvarig för att informera förvaltningar om att driftsätta planen är
kommundirektören eller den som denne utser.
2.1 Kommunens huvudsakliga uppgift
Under och inför en pandemi ska kommunen:
•
•
•
•

1

Vara en samverkande länk mellan regionala och lokala aktörer.
Genomföra åtgärder för att öka förmågan att bedriva samhällsviktig
verksamhet och hantera extraordinära händelser.
Ge aktörer som bedriver samhällsviktig verksamhet inom
kommunens geografiska område möjlighet att samverka.
Vid en extraordinär händelse kunna stå värd för en inriktnings- och
samordningsfunktion (ISF), ta initiativ till att en samlad lägesbild tas
fram samt verkar för att information till allmänheten samordnas.

https://www.who.int/csr/disease/swineflu/frequently asked questions/pandemic/en/
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8 Hygien
8.1
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

8.2

På arbetsplatsen
Personal som känner symptom bör stanna hemma.
Låt personalen, om det är möjligt, arbeta hemifrån.
För personal som måste vara på plats är det bra om man kan sitta i
separata utrymmen.
Fysiska möten bör undvikas. Ha telefonmöten, digitala möten i
stället. Information kan spridas via intranät och e-post.
Tvätta händerna ofta, använd gärna handsprit.
Nys och hosta i armvecket.
Arbetskläder bör bytas dagligen. Byt om på jobbet i särskilt
omklädningsrum.
Smycken och armbandsur kan vara smittbärare.
Använd pappershanddukar, inte textilhanddukar, på toalett och vid
vaskar.
Rengöring av toaletter, dörrhandtag, trappräcken och andra
utrymmen som används av många, bör vara extra noggrann.
Utanför arbetsplatsen
• Medarbetare uppmanas att iaktta samma hygienrutiner
även utanför arbetsplatsen.
• Folkhälsomyndighetens rekommendationer bör följas.

9 Kommunikation
Informationsbehovet inför och under en pandemi är mycket stort. Stor vikt
läggs vid att samordna information från ansvariga myndigheter och förmedla
gemensamma kommunikativa budskap.
Se kommunens övergripande riktlinje för kriskommunikation samt
Folkhälsomyndighetens dokument ”Pandemiberedskap. Hur vi
kommunicerar – ett kunskapsunderlag”.
9.1 Myndigheter på internationell, nationell och regional nivå
Världshälsoorganisationen, www.who.int. Deklarerar när en pandemi har
brutit ut.
Socialstyrelsen, www.socialstyrelsen.se. Ansvarig för nationell samordning
av smittskyddet. Ger information om planerade åtgärder inom hälso- och
sjukvården.
Folkhälsomyndigheten, www.folkhalsomyndighetent.se. Ansvarig för att
bevaka det epidemiologiska läget i fråga om smittsamma sjukdomar bland
människor.
Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Ger information om
egenskaper hos vaccin och läkemedel.
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Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, www.msb.se.
Krisinformation.se, www.krisinformation.se. Samlad och bekräftad
myndighetsinformation
1177 Vårdguiden, www.1177.se.
Region Skåne, Smittskydd Skåne, www.skane.se.
Länsstyrelsen i Skåne, www.lansstyrelsen.se/skane.

10 Lagstiftning
De lagar och regler som reglerar verksamheten under normala förhållanden
är huvudsakligen också de som gäller vid en extraordinär händelse. Nedan
följer några av de lagar och förordningar som gäller vid en pandemi.
10.1 Styrande lagar
• Lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap
• Lag (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap
• Lag (2003:778) om skydd mot olyckor
• Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
• Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)
• Smittskyddslag (2004:168)
• Arbetstidslag (1982:673)
10.2 Förordningar
• Förordning (2006:637) om kommuners och regioners åtgärder inför
och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap
• Förordning (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap
• Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor
• Hälso- och sjukvårdsförordning (2017:80)
• Offentlighets- och sekretessförordning (2009:641)
• Smittskyddsförordning (2004:255)
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Bilaga 1. Personalförsörjning under en pandemi
Denna redogörelse tar sikte på att översiktligt beskriva åtgärder som kan vidtas
för att så långt som möjligt bibehålla bemanningen i verksamheterna under ett
pandemiutbrott. Arbetsgivaren ska alltid göra en individuell bedömning
utifrån gällande lagar om nedanstående förfaranden blir aktuella.
Säkra bemanningen
Arbetsgivaren har rätt att leda och fördela arbetet för arbetstagarna och detta
ska göras på ett sådant sätt att risker för ohälsa inte uppstår. Arbetsgivaren kan
bli tvungen att förskjuta arbetstid, beordra övertid och nödfallsövertid, beordra
jour och beredskap samt återkalla beviljad semester. Om behov finns är
arbetstagare dessutom skyldig att vikariera för annan arbetstagare hos
arbetsgivaren. 2
Naturligtvis får en medarbetare frivilligt överenskomma med arbetsgivaren
om att utföra arbetsuppgifter som ligger utanför arbetsskyldigheten.
Övertid

Övertid kan användas i situationer då ett oförutsett behov uppstår, exempelvis
vid tillfällig arbetsanhopning eller sjukdomsfall och bör så långt som möjligt
fördelas jämnt mellan arbetstagarna.
Övertid och mertid får tas ut med maximalt 200 timmar under kalenderår. 3
Övertiden får maximalt uppgå till 48 timmar under en fyraveckorsperiod eller
50 timmar per kalendermånad. Extra övertid omfattande 150 timmar kan tas
ut om särskilda skäl föreligger och situationen ej kunnat lösas på annat sätt. 4
Om allmän övertid motsvarande 200 timmar per år och extra övertid med 150
timmar per år inte räcker till kan det bli nödvändigt att ta i anspråk
nödfallsövertid. Enligt Arbetsmiljöverket utgör pandemier en omständighet
där nödfallsövertid får tas ut i den utsträckning som förhållandena kräver. 5
Semester

Arbetsgivaren ska eftersträva att förlägga och bevilja en sammanhängande
ledighet på minst fyra veckor (den så kallade huvudsemestern) under perioden
juni - augusti. Dock är det arbetsgivaren som beslutar när det ska ske under
denna period. Semester utöver huvudsemestern förläggs utifrån
verksamhetens behov och det är arbetsgivaren som beviljar detta. 6
Vid ett pandemiutbrott kan det bli aktuellt att återkalla beslut om beviljad men
inte påbörjad semester. För att kunna återkalla beslutet krävs det att
arbetsgivaren och arbetstagaren är överens om detta, eller att arbetsgivaren har
fog att ändra förläggningen. Innan arbetsgivaren beslutar om detta krävs det
att åtgärder vidtagits för att lösa situationen på annat sätt. Arbetsgivare som
överväger att återkalla beviljad semester ska ha gjort en riskbedömning av
bemanningsläget och på relevanta sätt försökt täcka behovet av personal,
exempelvis med vikarier eller övertid. Först därefter kan återkallande av

2

AB § 6
ATL § 8
4
ATL § 8a
5
ATL § 9
6
AB § 27 MOM 9
3
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semester ske. Innan arbetsgivaren fattar beslut om att ändra beviljad semester
ska förhandling genomföras enligt 11 och 13 §§ MBL.
Om synnerliga skäl finns har arbetsgivaren rätt att återkalla påbörjad semester.
Arbetstagaren är då skyldig att avbryta sin semester och återgå i arbete. Vistas
då arbetstagaren på annan ort, ges skälig ersättning för extra kostnader som
uppkommit.[2]
Vikariera för annan medarbetare

Arbetsgivaren kan genom ett vikariatsförordnande tillfälligt ge arbetstagaren
arbetsuppgifter som normalt ligger utanför arbetsskyldigheten i
anställningsavtalet. Arbetstagaren kan tillfälligt behöva vikariera för någon
annan i dennes arbete för att säkerställa att viktig verksamhet fortsätter
bedrivas. Vikariatsförordnandet innebär alltså en omfattande arbetsskyldighet
för arbetstagaren som även kan sträcka sig utanför avtalsområdet, men det är
alltid av tillfällig natur.
I allmänna bestämmelser finns även möjlighet, utöver vad som angivits ovan,
för arbetsgivaren att tillfälligt eller stadigvarande förflytta en arbetstagare till
andra arbetsuppgifter eller annan arbetsplats. Denna åtgärd sker då alltid inom
anställningsavtalets arbetsskyldighet och ska föregås av förhandling enligt
medbestämmandelagen. Detta är också givetvis ett möjligt verktyg för
arbetsgivaren att säkerställa att viktig verksamhet hålls igång. 7
Tjänstlediga medarbetare

Arbetsgivaren har bara rätt att kalla in medarbetare som är arbetspliktig.
Medarbetare som har beviljats lagstadgad tjänstledighet har ingen arbetsplikt.
De lagstadgade tjänstledigheterna innefattar exempelvis studier och
föräldraledighet. Begränsning finns också för medarbetare som är tjänstledig
på deltid med föräldraförsäkring.

[2]

AB § 27 mom 13
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Bilaga 2. Krislägesavtal
Krislägesavtalet är ett särskilt kollektivavtal som reglerar villkor och
ersättningar för arbetstagare som arbetar vid krisläge. Avtalet har tecknats av
samtliga kollektivavtalsbärande parter förutom Läkarförbundet.
Syftet med Krislägesavtalet är att ge en större flexibilitet vad gäller
arbetsskyldighet, arbetstid och villkor i övrigt. För att uppnå detta behöver
högre ersättningar utges.
Avtalet berör bland andra räddningstjänstpersonal, personal som arbetar
med infrastruktur samt vård- och omsorgspersonal.
Avtalet aktiveras av arbetsgivarparterna SKR och Sobona.
Övergripande om villkoren i avtalet:
•
•
•
•
•
•

•

Arbetsskyldigheten är vidare än normalt.
Arbetstidslagen har ersatts av bestämmelser i kollektivavtalet som är
specialanpassade utifrån krisläget.
Det ordinarie arbetstidsmåttet är 48 timmar per vecka under en
beräkningsperiod om max 4 veckor.
En särskild nödfallsövertid kan tas ut utöver den ordinarie
arbetstiden.
Anpassade regler för dygns- och veckovila
Månadslön eller timlön utges. Därutöver utges en krisersättning på
120 % av lönen per timme. Detta innebär sammantaget en ersättning
på 220 % av lönen per timme.
Krisersättningen förhöjs till 150 % av lönen per timme vid uttag av
särskild nödfallsövertid.
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Barnkonsekvensanalys
Pandemiplan Osby kommun
Dnr KS/2020:113 160

Vilka barn berör ärendet och hur?
Indirekt alla barn i Osby kommun.
Planen beskriver hur Osby kommun ska kunna bedriva samhällsviktig
verksamhet i tider av Pandemi.

Har berörda barns eget perspektiv beaktats?
Ja, beskriv metod

Beskriv resultatet

Nej, barns erfarenheter har inte inhämtats, motivera.
Känns ej aktuellt då ärendet handlar om en kommunövergripande plan.
Barns upplevelser och tankar bör tas tillvara i en mer operativ planering.

Vilket beslut vore bäst för barnet?

Besöksadress Västra Storgatan 35
Postadress Osby kommun,
283 80 Osby

Telefon 0479-52 80 00 vx
Fax

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

Organisationsnr 212000-0902
Bankgiro 281-6809

Osby kommun

Datum

Sida
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2(2)

Beskriv eventuella intressekonflikter, prioriteringar och
avvägningar. Om barnets bästa inte är avgörande faktor i
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Reglemente för Osby kommuns nämnder för mandatperioden
2019-2022, gällande från och med 4 maj 2021
Dnr KS/2021:57 003

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunfullmäktige
Förslag till kommunstyrelsens arbetsutskott
Förslag till kommunstyrelsen
-

Förtydliganden och ändringar av skrivfel i reglemente för Osby kommuns
nämnder, enligt förslag daterad 2021-03-24, godkänns och reglementet revideras i
enlighet med förslaget. Samtliga förslag till ändringar är markerade med gult/gult
och överstruket.

-

Miljö och bygg blir en egen fristående förvaltning så som samhällsbyggnad, hälsaoch omsorg samt barn- och utbildning, som inte längre organisatoriskt ligger under
kommunstyrelseförvaltningen. Förvaltningen ska ha egen miljö- och byggnämnd
och därmed kommer inte heller nämnden att vara kvar under
kommunstyrelseförvaltningen.

-

Återstående medel på ansvar 1070 och vht 22010 förs över till samhällsbyggnad.

-

Ändringarna gäller från och med den 4 maj 2021.

Barnkonsekvensanalys
Ärendet berör ej barn.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2021-02-15, § 6, att revidera reglementet för Osby
kommuns nämnder och ändringarna skulle träda i kraft från och med den 1 april 2021.
Ändringar som beskrivs nedan har tillkommit eller uppmärksammats efter den
revideringen.
Största ändringen i denna version är miljö- och byggnämnden samt tillväxtfrågorna och
företagslotsning, de två sistnämnda föreslås flyttas till samhällsbyggnadsnämnden.
Besöksadress Västra
Storgatan 35
Postadress
Kommunstyrelseförvaltnin
gen
283 80 Osby

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

Hemsida www.osby.se
Organisationsnr 212000-0902

Bankgiro 281-6809
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Näringslivsfrågorna kommer att finns kvar på kommunstyrelsen men
näringslivsutvecklare och tillhörande budget flyttas över till samhällsbyggnadsnämnden.
När det gäller miljö och byggnämnden styrks de delarna som härleder miljö- och
byggnämnden till kommunstyrelsen för att miljö och bygg ska kunna bli en egen
förvaltning.
Största förtydligandet i denna version är de tillägg som avser kommundirektörens
uppdrag. Detta innebär inga ändringar av befogenhet utan avser att länka de redan
befintliga befogenheterna till de olika dokumenten, det vill säga att det står samma
instruktioner så långt det går i instruktion för kommundirektören, reglementet för Osby
kommuns nämnder samt kommunstyrelsens delegationsordning.
Övriga ändringar i reglementet är redaktionella ändringar så som stavfel eller
förtydliganden som inte påverkar någon behörighet för nämnderna som det inte redan har
beslutats om.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse ”Reglemente för Osby kommuns nämnder för mandatperioden 20192022, gällande från och med 4 maj 2021”, daterad 2021-03-24, från kanslichef Amra
Eljami och administrativ chef Johanna Lindhe.
Förslag till ändringar tillskrivelsen ”Reglemente för Osby kommuns nämnder för
mandatperioden 2019-2022”, enligt utkast daterad 2021-03-24.

Johanna Lindhe

Amra Eljami

Administrativ chef

Kanslichef

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Administrativ chef, Johanna Lindhe
Kanslichef, Amra Eljami
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I detta dokument förkortas kommunallagen (2017:725) fortsättningsvis KL.
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1. Gemensamma regler och riktlinjer
Bestämmelserna i underrubrikerna ”1.1 Nämndernas uppdrag” och ”1.2 Nämndernas
arbetsformer och övriga gemensamma bestämmelser” i detta reglemente gäller alla
nämnder1 i Osby Kommun, om inte annat anges i det nämndspecifika reglementet.

1.1 Nämndernas uppdrag och behörighet
Samtliga nämnder ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer
som kommunfullmäktige bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning samt
bestämmelserna i detta reglemente. Respektive nämnd ansvarar inom denna ram för
upprättande av verksamhetsplan och budget.

24

Respektive nämnd ska regelmässigt rapportera till kommunfullmäktige hur verksamheten
utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret.

-0

21

20
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✓

G

✓
✓
✓

informera om verksamheten och nämndens arbete såväl internt som till allmänheten,
en kontinuerlig uppföljning och utvärdering av det egna verksamhetsområdet görs,
upprätta förslag till budget för det egna verksamhetsområdet,
verka för att samråd sker med brukare av nämndens tjänster,
fortlöpande reformera det kommunala regelbeståndet inom verksamheten,
de personuppgifter som nämnden behandlar, nämnden är personuppgiftsansvarig enligt
GDPR, se nedan under rubriken ”Behandling av personuppgifter”
de informationssystem som stödjer nämndens verksamhet,
verksamheten bedrivs inom av kommunfullmäktige beslutad budgetram,
vid negativ budgetavvikelse till kommunstyrelsen presentera åtgärder och tidplan för
dessa åtgärder för att nå den av kommunfullmäktige beslutade budgetramen,
i övrigt fullgöra de uppgifter som kommunfullmäktige överlämnar till nämnden.

SL
A

✓
✓
✓
✓
✓
✓

3-

Respektive nämnd svarar inom sitt område för att

Processbehörighet/Talerätt
Nämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden,
undantaget personalärenden, inom sitt verksamhetsområde om inte någon annan ska göra det
på grund av lag eller annan författning eller beslut av kommunfullmäktige och därvid träffa
överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta annat avtal.
I mål där någon har begärt laglighetsprövning enligt KL av kommunfullmäktiges beslut får
kommunstyrelsen själv eller genom ombud föra kommunens talan, om inte
kommunfullmäktige beslutar att själv föra talan i målet.
Firmateckning
Samtliga nämnder, med undantag för krisledningsnämnden, miljö- och byggnadsnämnden
samt valnämnden, ska bland respektive nämnds förvaltnings tjänstepersoner utse ett antal
firmatecknare som, två (2) i förening, tecknar nämndens firma.
1

Med nämnd avses även kommunstyrelsen.
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Undertecknande av handlingar
Avtal, fullmakter, kontrakt, köpehandlingar, skrivelser och liknande handlingar som beslutas
av nämnden ska i första hand undertecknas av ordföranden. Vid förfall för ordföranden ska
vice ordföranden eller kommundirektören för kommunstyrelsen, förvaltningschef för annan
nämnd, eller annan anställd, som nämnden bestämmer underteckna handlingar. Nämnden kan
i enskilda ärenden/vid enskilda tillfällen bestämma att annan ledamot eller anställd ska
underteckna avtal, andra handlingar och skrivelser.
Med stöd av delegation från nämnden får delegat på nämndens vägnar underteckna handlingar
som upprättats med anledning av dennes delegationsbeslut. Från förvaltning utgående
skrivelser ska undertecknas på sätt som förvaltningschef bestämmer.

3-
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Samverkan med andra nämnder
För fullgörande av sina arbetsuppgifter får nämnden från kommunens övriga styrelser,
nämnder, förvaltningar och tjänstepersoner inhämta de upplysningar som nämnden behöver
för sin verksamhet.

21
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Nämnderna ska därutöver verka för en samverkan nämnderna emellan för att gemensamt nå
kommunens övergripande mål.

20

Medborgar-/Brukardialog
Nämnden ska i sitt arbete verka för att uppnå en dialog med medborgare och brukare.

SL
A

G

Arkiv
Nämnden ansvarar för att nämndens arkiv vårdas och förtecknas i enlighet med arkivlagen
(1990:782). För kommunen finns ett särskilt upprättat arkivreglemente, kommunstyrelsen är
arkivmyndighet.

FÖ
R

Taxefrågor och liknande
Nämnden ska upprätta förslag till taxor och avgifter inom nämndens område för eventuellt
beslut om antagande i kommunfullmäktige samt besluta i ärenden gällande tillämpningen av
antagna taxor och avgifter.
Nämnden får själv besluta om antagande av taxor och avgifter som inte är av principiell
beskaffenhet, dvs. inte är av någon större kommunalekonomisk omfattning.
Risk och sårbarhetsanalyser
Nämnden ska utarbeta och anta risk- och sårbarhetsanalyser för sitt/sina verksamhetsområde(n).

Sida 7 av 34

1.2 Nämndernas arbetsformer och andra gemensamma bestämmelser
I tillämpliga delar gäller dessa bestämmelser även i ett utskotts/en delegations arbete, om
respektive nämnd inte beslutar annat.
Uppdrag och verksamhet
Samtliga nämnder ska inom sina respektive verksamhetsområden följa vad som anges i lag
eller annan författning. De ska följa det kommunfullmäktige i reglementet, i samband med
budget eller i annat särskilt beslut har bestämt att nämnden ska fullgöra, samt verka för att
fastställda mål uppnås och i övrigt följa givna uppdrag och angivna riktlinjer.

24

Organisation inom verksamhetsområdet
Samtliga nämnder ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med hänsyn
till av kommunfullmäktige fastställda mål och riktlinjer samt lagar och andra författningar för
verksamheten.
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Samtliga nämnder, med undantag för krisledningsnämnden, miljö- och byggnämnden samt
valnämnden, beslutar, med hänsyn till de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige
fastställt, om organisering och utformning av respektive förvaltnings organisation under
nämnden, inom ramen för befintlig budget.

G

20

21

Kommundirektören har, efter samråd med kommunstyrelsens presidium, delegation att fatta
beslut om inrättande, indragning, ändring av tjänster och förändring av
kommunstyrelseförvaltningens ledningsorganisation, inom ramen för befintlig budget.
Respektive förvaltningschef har, efter samråd med kommundirektören och respektive nämnds
presidium, delegation att fatta beslut om inrättande, indragning, ändring av tjänster och
förändring av respektive förvaltnings ledningsorganisation, inom ramen för befintlig budget.

FÖ
R

SL
A

Personalansvar
Respektive nämnd, med undantag för krisledningsnämnden, miljö- och byggnämnden samt
valnämnden, är anställningsmyndighet för personal vid sin förvaltning. För de undantagna
nämnderna är kommunstyrelsen anställningsmyndighet.
Förvaltningschef anställs av kommundirektören i samråd med aktuell nämnds presidium.
Nämnderna har i övrigt hand om personal- och arbetsmiljöfrågor inom sitt respektive
verksamhetsområde med undantag av de frågor som anges nedan i det nämndspecifika
reglementet för kommunstyrelsen, under rubrikerna ”Kommunstyrelsens
personaldelegation” och ”Personalpolitiken” i detta reglemente.
Behandling av personuppgifter
Respektive nämnd är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker
i dess verksamhet. Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för de behandlingar som är
gemensamma för hela kommunen, i enlighet med vad som angetts i nämndens
registerförteckning, enligt artikel 30 i dataskyddsförordningen.
Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker
i kommunfullmäktige samt hos eventuella fullmäktigeberedningar. Respektive nämnd ska
utse dataskyddsombud.
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Uppföljning, återredovisning (återrapportering) och rapportering till
kommunfullmäktige
Respektive nämnd ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet och, enligt 6 kap. 5 § KL,
redovisa till kommunfullmäktige hur de har fullgjort de uppdrag som kommunfullmäktige
lämnat till dem med stöd av 5 kap. 2 och 4 §§ KL.
Två (2) gånger per kalenderår, per den 30 juni respektive 31 december, ska respektive nämnd
redovisa de beslut av kommunfullmäktige under den senaste sexmånadersperioden som de
ännu inte verkställt, skälen till detta samt när beslutet kan förväntas verkställas.
Redovisningen lämnas till kommunstyrelsen som samordnar de olika nämndernas
redovisningar till kommunfullmäktige.

-0
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För samtliga nämnder, med undantag för kommunstyrelsen, gäller att de vid ovan angivna
redovisningstillfällen även ska redovisa de beslut av kommunstyrelsen under den senaste
sexmånadersperioden som de ännu inte verkställt, skälen till detta samt när beslutet kan
förväntas verkställas. Redovisningen lämnas till kommunstyrelsen som också behandlar
ärendet.

21

Motioner och medborgarförslag redovisas enligt de reglerna angivna i detta reglemente samt i
kommunfullmäktiges arbetsordning.

20

Nämnderna ska härutöver fullgöra rapporteringsskyldighet enligt speciallagstiftning.
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Information och samråd
Respektive nämnd och kommunal- respektive oppositionsråd ska i möjligaste mån från annan
nämnd erhålla den information och det underlag de behöver i sin verksamhet. Rätten till
information och underlag omfattar inte uppgift för vilken sekretess råder.

FÖ
R

Nämnderna ska samråda när deras verksamhet och ärenden berör kommunstyrelsens eller
annan nämnds verksamhet.
Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa är särskilt berörda.
Kommunstyrelsen/nämnden beslutar om formerna för samrådet.
Självförvaltningsorgan
Respektive nämnd får uppdra åt ett självförvaltningsorgan att helt eller delvis sköta driften av
en viss anläggning eller en viss institution.
Nämnden får uppdra åt självförvaltningsorganet att besluta på nämndens vägnar i ett visst
ärende eller en viss grupp av ärenden.
Nämnden ska i en arbetsordning fastställa självförvaltningsorganets uppgifter,
sammansättning, arbetsformer och mandattid.
Medborgarförslag
Medborgarförslag, där kommunfullmäktige överlåtit till en nämnd att fatta beslut, ska om
möjligt beredas så att nämnden kan fatta beslut inom sex (6) månader från det att förslaget
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väcktes i kommunfullmäktige. Nämnden ska fortlöpande informera kommunfullmäktige om
de beslut som fattats i anledning av ett medborgarförslag.
Nämnden ska en (1) gång per år redovisa de medborgarförslag som inte beretts färdigt för
beslut i kommunfullmäktige inom ett (1) år från det att förslagen väcktes i
kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige ska informeras om anledningen till att ärendena
inte avgjorts och när beslut kan förväntas fattas. Redovisningen ska göras på
kommunfullmäktiges ordinarie sammanträde i oktober månad.
När ett medborgarförslag beretts färdigt och beslut ska fattas, ska förslagsställaren
underrättas.

3-
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Nämnden får besluta att den eller de som har väckt ett ärende genom medborgarförslag får
närvara när nämnden behandlar ärendet, delta i överläggningarna och närvara när beslut
fattas.

20

21

-0

Närvaro- och yttranderätt
Kommunal- och oppositionsråd samt kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande har
rätt att närvara vid övriga nämnders sammanträden och delta i överläggningarna. Nämnd får
därutöver, om särskilda skäl föreligger, medge ledamot i kommunstyrelsen denna rätt. Den
förtroendevalde har i den utsträckning nämnden beslutar rätt att få sin mening antecknad i
protokollet.
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Kommundirektören har närvaro- och yttranderätt i kommunens övriga nämnder. Denna rätt
utnyttjas efter samråd med kommunstyrelsens presidium. Berörd nämndordförande och
förvaltningschef ska informeras i förväg.
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Nämnd får ge annan förtroendevald, som inte är ledamot i nämnden, rätt att närvara vid
nämndens sammanträden för att lämna upplysningar. Även anställd i kommunen och särskilt
sakkunnig kan medges denna rätt.
Närvarorätten enligt första och andra stycket ovan gäller inte i ärenden som rör
myndighetsutövning mot enskild.
Nämnd får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid nämndens sammanträden.
Om nämnden beslutar det, får den som medgetts rätt att närvara vid ett sammanträde delta i
överläggningarna.
Digital nämndadministration och information till förtroendevalda
Alla handlingar rörande nämnden hanteras digitalt och distribueras endast digitalt till
ledamöter och ersättare i nämnderna. I undantagsfall, efter beslut av ordföranden i varje
särskilt fall, får handlingar distribueras på annat sätt. Detta innebär även att övrig information
till ledamöter och ersättare distribueras på samma sätt (om de förtroendevalda inte hinner få
informationen under ett sammanträde), det vill säga digitalt och främst via e-post, om inte
ordföranden i varje enskilt fall beslutar annat. Detta gäller samtliga nämnder utan hänsyn till
vilket sammanträdesprogram som används.
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Tidpunkt för sammanträden
Respektive nämnd sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. Respektive
nämnds ordförande, i samråd med vice ordförande, bestämmer dag och tid för beredning.
Sammanträde ska hållas också om minst en tredjedel (1/3) av nämndens ledamöter begär det
eller om ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra sammanträde ska göras
skriftligen hos ordföranden och innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas
behandlas på det extra sammanträdet.
Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordföranden om tiden för extra sammanträde.
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Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller ändra dagen
eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice ordföranden.
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Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för ett
sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och ersättare snarast, i
första hand med digitala hjälpmedel så som e-post, underrättas om beslutet.
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Kallelse
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. När varken ordföranden
eller vice ordföranden kan kalla till sammanträde ska den som varit ledamot i nämnden längst
tid göra detta. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid ska den till åldern äldste
ledamoten kalla till sammanträde.
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Kallelsen, som ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet, bör
även innehålla en sammanställning av de ärenden som ska behandlas. Ordföranden
bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende ska bifogas kallelsen.
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Kallelsen och övriga handlingar distribueras till varje ledamot och ersättare samt annan
förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast fyra (4) arbetsdagar före
sammanträdesdagen endast på sätt som anges ovan under rubriken ”Digital
nämndadministration”.
I undantagsfall, efter beslut av ordföranden i varje särskilt fall, får kallelse och övriga
handlingar ske inom annan tid och/eller distribueras på annat sätt.
Kallelsen och övriga handlingar bör i möjligaste mån publiceras på kommunens hemsida,
www.osby.se senast fyra (4) dagar före sammanträdesdagen.
Det åligger samtliga ledamöter och ersättare att regelbundet uppdatera
sammanträdespunkterna fram till sammanträdet då kompletteringar och nya handlingar finns
tillgängliga digitalt. Ingen information om eventuella uppdateringar skickas löpande via epost eller annat sätt, om inte ordförande vid undantagsfall beslutar annat.
Om ledamöter och ersättare saknar handlingar eller inte ser handlingar via
sammanträdesplattformen, samt saknar möjligheten att läsa kallelsen på hemsidan, ska den
berörda ledamoten/ersättaren informera nämndens sekreterare eller kanslienheten om detta
senast tre (3) dagar innan sammanträdet för att hinna få material i god tid.
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Sammanträdesplaner för hela året skickas ut och beslutas i nämnderna/kommunfullmäktige,
vilket underlättar för politiken att se när sammanträdena är. Om detta inte sker före
sammanträdet är det den enskilde ledamotens och ersättarens ansvar att avgöra om de
tjänstgör på sammanträdet.
Deltagande i sammanträde på distans
Ledamöter får delta i nämndens sammanträden på distans enligt de förutsättningar som anges
i 5 kap. 16 § kommunallagen (2017:725).
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Kommunstyrelsen, hälsa- och omsorgsnämnden, barn- och utbildningsnämnden,
samhällsbyggnadsnämnden, miljö- och byggnämnden samt krisledningsnämnden får, om
särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant
sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant
sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor.

3-

Ledamot som önskar delta på distans ska i förväg anmäla detta till
kommunstyrelseförvaltningens kanslienhet, senast sju (7) dagar före sammanträdet.
Ordföranden för respektive nämnd avgör om närvaro får ske på distans.
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Kommunstyrelsen, hälsa- och omsorgsnämnden, barn- och utbildningsnämnden,
samhällsbyggnadsnämnden, miljö- och byggnämnden samt krisledningsnämnden får
bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i respektive nämnds
sammanträden.
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Gruppledare
Varje i en nämnd representerat politiskt parti ska utse och till kommunstyrelseförvaltningens
kanslienhet rapportera in en (1) ledamot som gruppledare, och en (1) ledamot som ersättare
för gruppledaren, för partiet i respektive nämnd.
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Förhinder
En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde ska
snarast anmäla detta till gruppledaren för det politiska partiet vederbörande representerar.
Gruppledaren och/eller ersättaren för gruppledaren ansvarar för att kalla in den/de ersättare
som står i tur att tjänstgöra. Före det att respektive sammanträde tar sin början ska
gruppledaren och/eller ersättaren för gruppledaren informera nämndens sekreterare om vilka
som kallats in att tjänstgöra och för vem/vilka vederbörande ska tjänstgöra.
Nämndens sekreterare kan, vid behov, biträda gruppledarna i att kalla in den/de ersättare som
står i tur att tjänstgöra.
Ersättares tjänstgöring
Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett
sammanträde eller i en del av ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.
Den ersättare ska kallas in som står i tur att tjänstgöra enligt av kommunfullmäktige
fastställda regler.
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om
en ersättare har trätt in i ledamotens ställe, dock först i samband med ett ärendes påbörjande.
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Om inte ersättarna väljs proportionellt ska ersättarna tjänstgöra enligt den av
kommunfullmäktige mellan dem bestämda ordningen. Om ingen ordning är bestämd, kallas
ersättare i den ordning de tagits upp i kommunfullmäktiges protokoll från valet.
En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordningen.
Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en ersättare som inställer sig
under pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare som kommer längre ner i
ordningen.
Avvikande mening
Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna och få sin muntliga avvikande
mening antecknad till protokollet.
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Jäv, avbruten tjänstgöring
En ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får
tjänstgöra igen när ärendet handlagts.
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Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på grund av annat hinder
än jäv, får åter tjänstgöra endast om ersättarens inträde har påverkat det etablerade
majoritetsförhållandet mellan partierna.
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Ordföranden
Nämndens ordförande ska
✓ leda nämndens arbete och sammanträden,
✓ kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente,
✓ kalla ersättare,
✓ inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i nämnden vid behov är
beredda,
✓ inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i nämnden som inte har ett
arbetsutskott, där individutskott inte räknas som ett arbetsutskott, är beredda,
✓ se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i nämnden,
✓ bevaka att nämndens beslut verkställs,
✓ med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för nämndens verksamhet, effektiviteten i
densamma samt ta initiativ i dessa frågor,
✓ främja samverkan mellan nämnden och kommunens övriga nämnder,
✓ representera vid uppvaktningar, konferenser och sammanträden om inte nämnden bestämt
annat i ett särskilt fall,
Härutöver ska kommunstyrelsens ordförande
✓ ha uppsikt över kommunens hela nämndförvaltning,
✓ med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och ekonomiska
intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa frågor,
✓ främja samverkan mellan kommunstyrelsen, kommunens övriga nämnder och
kommunfullmäktige.
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Ordföranden får fatta beslut, på nämndens vägnar, i ärenden som är så brådskande att ärendets
avgörande inte kan vänta till dess nämnden kan sammankallas. Dessa beslut ska anmälas vid
nämndens nästkommande sammanträde.
Presidium
Nämndernas presidium, med undantag för barn- och utbildningsnämnden, ska bestå av
ordföranden och vice ordföranden. Barn- och utbildningsnämndens presidium ska bestå av
ordföranden och förste respektive andre vice ordföranden. Vice ordföranden(-a) ska biträda
ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet i den mån ordföranden anser att
det behövs.
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Ersättare för ordföranden och vice ordföranden
Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett helt sammanträde eller en del av
ett sammanträde, får nämnden utse en annan ledamot som ersättare för dessa. Tills valet
förrättats, fullgörs ordförandens uppgifter av den som varit ledamot i nämnden längst tid. Om
flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den äldste av
dem. Motsvarande gäller om ordföranden eller vice ordföranden inte kan fullgöra sitt uppdrag
under en längre tid. Ersättaren ska fullgöra samtliga ordförandens/vice ordförandens
uppgifter.
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Kommunal- och oppositionsråd
Efter det att val av kommunstyrelse/nämnd skett utser kommunfullmäktige ett (1) kommunaloch ett (1) oppositionsråd. Kommunfullmäktige beslutar om kommunal- och
oppositionsrådens uppgifter, ansvarsområden och tjänstgöringsgrad.
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Yrkanden
Efter det att val av kommunstyrelse/nämnd skett utser kommunfullmäktige ett (1) kommunaloch ett (1) oppositionsråd. Kommunfullmäktige beslutar om kommunal- och
oppositionsrådens uppgifter, ansvarsområden och tjänstgöringsgrad.
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Deltagande i beslut
En ledamot som, där detta är möjligt, avser att avstå från att delta i ett beslut, ska anmäla detta
till ordföranden innan beslut fattas. En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha
deltagit i beslutet, om nämnden fattar beslutet med acklamation.
Justering av protokoll
Protokollet justeras av ordföranden och en (1) ledamot. Justering kan ske digitalt om
möjlighet till detta finns i de system som används.
Nämnden kan, i undantagsfall, besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart.
Den aktuella paragrafen ska, för att det inte ska föreligga några oklarheter om innehållet i
beslutet, redovisas skriftligt vid sammanträdet och justeras av ordföranden och en (1)
ledamot.
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Reservation
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen ska
ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren före den tidpunkt som
har fastställts för justering av protokollet. Motsvarande gäller vid omedelbar justering.
Med en skriftlig reservation jämställs en reservation som undertecknats och därefter skickats
per e-post till kommun@osby.se.
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Delgivning
En nämnd delges genom ordföranden, kommundirektören för kommunstyrelsen,
förvaltningschefen för annan nämnd, eller annan anställd i enlighet med vad nämnden
bestämmer.
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2. Nämndspecifika reglementen
2.1 Kommunstyrelsen
Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen (2017:725) gäller
bestämmelserna i detta reglemente. Kommunstyrelsen ansvarar för i detta reglemente angivna
uppgifter samt sådana uppgifter som inte lagts på annan nämnd. Härutöver ansvarar
kommunstyrelsen för de uppgifter som framgår av kommunallagen (2017:725) och annan
lagstiftning.
Sammansättning
Kommunstyrelsen består av tretton (13) ledamöter och tretton (13) ersättare.
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Insynsplats
Det/De politiska partier som är representerade i kommunfullmäktige men inte i kommunstyrelsen har möjlighet att utse en namngiven förtroendevald, med namngiven personlig
ersättare, som endast har närvarorätt när den ordinarie inte har möjlighet att närvara, till en
s.k. insynsplats i kommunstyrelsen. Det politiska partiet som medges möjlighet till s.k.
insynsplats i kommunstyrelsen ska meddela val av förtroendevald och dess personliga
ersättare till kommunstyrelseförvaltningens kanslienhet.
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Närvarorätten för en förtroendevald som utsetts till en s.k. insynsplats i kommunstyrelsen
gäller inte i ärenden avseende myndighetsutövning mot enskild.

G

Förtroendevald som utsetts till en s.k. insynsplats i kommunstyrelsen får delta i
överläggningarna men inte i besluten.
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Förtroendevald som utsetts till en s.k. insynsplats i kommunstyrelsen har rätt till ersättning för
förlorad arbetsförtjänst och resekostnader enligt samma regelverk som övriga ledamöter/ersättare i kommunstyrelsen.
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Förtroendevald som utsetts till en s.k. insynsplats i kommunstyrelsen har inte rätt till arvode.
Offentliga sammanträden
Kommunstyrelsen får besluta att hela eller delar av kommunstyrelsens sammanträden ska vara
offentliga.
Kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande, kommundirektören samt
kommunstyrelsens sekreterare samråder vid beredningen inför respektive sammanträde om
upplägget av sammanträdet, vilka ärenden som ska vara offentliga, när dessa ärenden ska
behandlas m.m.
Det ska informeras på kommunens hemsida om möjligheten att närvara på kommunstyrelsens
sammanträde. Detta sker främst genom informationen på kallelsens framsida.
Övriga nämnders sammanträden är inte offentliga.
Kommunstyrelsens utskott och delegationer
Kommunstyrelsen ska ha ett (1) arbetsutskott, ett (1) individutskott och en personaldelegation.
Arbetsutskottet ska ha fem (5) ledamöter och fem (5) ersättare, individutskottet ska ha fyra (4)
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ledamöter och fyra (4) ersättare och personaldelegationen ska ha tre (3) ledamöter och tre (3)
ersättare.
Inom såväl ett utskott, som personaldelegationen väljer kommunstyrelsen för den tid
kommunstyrelsen beslutar bland utskottets/delegationens ledamöter en ordförande och en vice
ordförande.
Om ordföranden i ett utskott/en delegation på grund av sjukdom eller av annat skäl är
förhindrad att fullgöra sitt uppdrag för längre tid får kommunstyrelsen utse en annan ledamot i
utskottet/delegationen att som ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter.
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Ersättare ska närvara vid ett utskotts/en delegations sammanträden endast om ledamot är
förhindrad att tjänstgöra. Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av kommunstyrelsen vid
valet bestämda ordningen. Om ingen ordning är bestämd, kallas ersättare i den ordning de
tagits upp i kommunstyrelsens protokoll från valet.
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En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde,
ska snarast underrätta den personliga ersättaren alternativt annan ersättare som står i tur om att
denne ska tjänstgöra för ledamoten. Ersättare ska tjänstgöra enligt den ordning som
kommunfullmäktige har bestämt.
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Avgår en ledamot eller en ersättare i ett utskott/en delegation, som inte utsetts vid
proportionellt val, ska fyllnadsval snarast förrättas.
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Ett utskott/en delegation sammanträder på dag och tid som varje utskott bestämmer.
Sammanträden ska också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst två (2)
ledamöter i ett utskott respektive en (1) ledamot i personaldelegationen begär det.
Ett utskott, respektive personaldelegationen får handlägga ärenden bara när mer än hälften av
deras respektive ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
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Vid sammanträde med ett utskott/en delegation ska protokoll föras i de delar där utskottet inte
enbart bereder ett ärende inför beslut i kommunstyrelsen.
De ärenden som ska avgöras av kommunstyrelsen i dess helhet bör beredas av ett utskott/en
delegation om beredning behövs. Ordföranden eller kommundirektören överlämnar sådana
ärenden till utskottet/delegationen. När ärendet beretts ska utskottet/delegationen lägga fram
förslag till beslut. I beredningen av ärenden ska även beräknad kostnad och/eller övriga
ekonomiska konsekvenser av förslaget till beslut framgå.
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsens arbetsutskott bereder och/eller beslutar i ärenden inom samtliga de av
kommunstyrelsens ansvarsområden som framgår av detta reglemente, med undantag för vad
som nedan anges om kommunstyrelsens tillväxtdelegation.
Kommunstyrelsens individutskott
För behandling av individärenden ska kommunstyrelsen ha ett individutskott som dock inte
ska likställas till ett arbetsutskott.
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För individutskottets ansvarsområde se mer under rubrik ”Kommunstyrelsens uppgifter inom
socialtjänst, arbetsmarknad och utbildning” då individutskottet via förvaltningen för Arbete
och välfärd ansvarar för dessa uppgifter.
Vid sammanträde med individutskottet ska protokoll föras.
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Kommunstyrelsens personaldelegation
Personaldelegationens ansvarsområde är att fullgöra kommunens uppgifter som arbetsgivare
och fatta beslut i följande ärendegrupper.
✓ Styrning av kommunens personalpolitik,
✓ Tolkning av arvodesregler för förtroendevalda.
✓ Förhandlingar.
✓ Fastställa ramar vid årlig löneöversyn.
✓ Uppföljning av personalekonomisk redovisning.
✓ Övriga personalfrågor.
✓ Andra grupper av ärenden där kommunstyrelsen delegerat sin beslutanderätt
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Kommunstyrelsens styrfunktion
Kommunstyrelsen ska leda kommunens verksamhet genom att utöva en samordnad styrning
och leda arbetet med att ta fram styrdokument för kommunen.
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Kommunstyrelsens ledningsfunktion
Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan och har ett
helhetsansvar för kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning.
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Kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och
ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet.
Kommundirektören ska bistå kommunstyrelsen i den uppsikt över nämndernas verksamhet
som styrelsen har enligt kommunallagen (2017:725).
Kommunstyrelsen ska också ha uppsikt över verksamhet som bedrivs i kommunala företag,
stiftelser och kommunalförbund.
I kommunstyrelsens ledningsfunktion ingår att leda och samordna bland annat:
✓ utvecklingen av den kommunala demokratin,
✓ kommunens ekonomi-, upphandlings-, HR- och kansliorganisation,
✓ kommunens miljö- och byggorganisation,
✓ kommunens räddningstjänstorganisation,
✓ kommunens informations- och kommunikationsverksamheten,
✓ näringslivs-, tillväxt- och kommunövergripande utvecklingsfrågor,
✓ näringslivsfrågor
✓ kommunens digitala utveckling,
✓ kommunens personalpolitik,
✓ ansvara för genomförandet av markpolitiken
✓ ansvara för att kommunen har en tillfredsställande markberedskap,
✓ ansvara för mark- och bostadspolitiken,
✓ ansvara för att bostadsförsörjningen och samhällsbyggandet främjas,
✓ arbetet med att reformera det kommunala regelbeståndet,
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✓ den kommunala verksamhetens kvalitet och produktivitet,
✓ utvecklingen av brukarinflytande,
administration och verksamhet för rådet för trygghet och hälsa, enligt riktlinjer, antagna av
kommunstyrelsen den 17 maj 2017, § 98.
Kommunstyrelsen ansvarar för och fullgör kommunens uppgifter avseende administration och
samordning av näringslivsrådet. För näringslivsrådet finns av kommunfullmäktige den 15
februari 2021 § 7, antaget reglemente.
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Kommunstyrelsens uppföljningsfunktion
Kommunstyrelsen ska följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och
ekonomiska ställning och fortlöpande i samråd med övriga nämnder följa upp de fastställda
målen och återrapportera till kommunfullmäktige. För att fullgöra denna uppföljningsfunktion
ska kommunstyrelsen:
✓ övervaka att av kommunfullmäktige fastställda kvalitetskrav, mål, riktlinjer, program och
ekonomi för verksamheten följs upp i nämnderna,
✓ övervaka att kommunens löpande förvaltning i övrigt sköts lagligt och ekonomiskt,
✓ följa hur den interna kontrollen sköts i nämnderna,
✓ två (2) gånger per år rapportera till kommunfullmäktige hur samtliga kommunens
verksamheter utvecklas mot bakgrund av fastlagda mål och hur den ekonomiska
ställningen är under budgetåret,
✓ en (1) gång per år rapportera till kommunfullmäktige om kommunens avtalssamverkan
enligt 9 kap. 37 § KL eller annan lag eller författning,
✓ inom ramen för sin uppsiktsplikt övervaka att verksamheter som bedrivs av privata utförare
kontrolleras och följs upp i enlighet med lag, avtal och av kommunfullmäktige fastställda
program och direktiv,
✓ senast den 1 april årligen lämna kommunfullmäktige en redovisning över beredningen av
motioner som väckts i kommunfullmäktige och som inte slutligt handlagts av
kommunfullmäktige,
✓ följa upp att nämnderna driver sina verksamheter inom av beslutad budgetram, och vid
avvikelse kräva in åtgärdsplan för att nå beslutad budgetram.
Kommunstyrelsens övergripande uppgifter
Kommunstyrelsen ska:
✓ Leda arbetet med och samordna utformningen av övergripande och strategiska mål,
riktlinjer och ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten samt göra
framställningar i målfrågor som inte är förbehållen annan nämnd.
✓ Utöva uppsikt över övriga nämnders beslut.
✓ Ha uppsikt över sådan avtalssamverkan som sker enligt 9 kap. 37 § KL.
✓ Ha ett övergripande ansvar för interna säkerhetsfrågor i kommunen.
✓ Ha hand om kommunens personaladministrativa system, ekonomisystem, dokument- och
ärendehanteringssystem, e-postsystem, IT-system, kommunikationssystem, skaderapporteringssystem, passersystem och förtroendemannaregister.
✓ Anställa kommundirektör och besluta om instruktion för denne.
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✓ Hos kommunfullmäktige, övriga nämnder och andra myndigheter göra de framställningar
som behövs.
✓ Kontinuerligt följa verksamheten i övriga nämnder.
✓ Ansvara för utformning och utveckling av kommunens system för intern kontroll i enlighet
med vad kommunfullmäktige särskilt beslutar.
✓ Ansvara för samordningsträffar med nämndpresidierna och förvaltningscheferna.
✓ Upprätta förslag till program med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter
som utförs av privata utförare.
✓ Bereda eller yttra sig i ärenden som handläggas av kommunfullmäktige i enlighet med 6
kap. 13 § KL.
✓ Verkställa kommunfullmäktiges beslut, om kommunfullmäktige inte beslutat annat.
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Om kommunfullmäktige inte har beslutat något annat, avgör kommunstyrelsen hur de ärenden
som kommunfullmäktige ska handlägga ska beredas. Kommunstyrelsen får uppdra åt en
förtroendevald eller en anställd att besluta om remiss av sådana ärenden.
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Kommunstyrelsens uppgifter inom socialtjänst, arbetsmarknad och utbildning
Kommunstyrelsen ansvarar för och fullgör kommunens uppgifter via individutskottet enligt
✓ Skollagen (2010:800) och annan lag eller författning inom vuxenutbildningen (Komvux)
på grundläggande nivå, gymnasial nivå och som svenska för invandrare (SFI) samt särskild
utbildning för vuxna (särvux) på grundläggande och gymnasial nivå.
✓ Lag (2009:128) om yrkeshögskolan och annan lag eller författning inom området för
Yrkeshögskola
✓ Skollagen (2010:800) och annan lag eller författning avseende kommunens
aktivitetsansvar.
✓ Socialtjänstlagen (2001:453) och annan lag eller författning inom Individ och
familjeomsorgen för vuxna, barn och unga samt deras familjer (missbruk och beroende,
våld i nära relationer, ekonomiskt bistånd, barn och unga samt öppenvård inom nämnda
områden)
✓ ärenden om ekonomiskt bistånd, enligt socialtjänstlagen (2001:453), för ensamkommande
barn, som bor i stödboende,
✓ ärenden om utslussning och/eller stöd efter avslutad placering för ensamkommande barn
som fyllt arton (18) år.
✓ lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, som ännu inte fyllt tjugotvå
(22) år, och annan lag eller författning inom området, och
✓ kommunens verksamhet inom det familjerättsliga området
✓ lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall som annan lag eller författning inom
området.
✓ ansvarar för och fullgör kommunens uppgifter avseende ensamkommande barn enligt såväl
lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. som annan lag eller författning
inom området.
✓ Ekonomiskt bistånd enligt lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.
✓ inflyttnings-, integrations- och flyktingmottagningsfrågor och de uppgifter som kan
aktualiseras med anledning härav,
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✓ sysselsättningsbefrämjande åtgärder och de uppgifter som kan aktualiseras i anledning
härav,
✓ budget- och skuldrådgivning,
✓ dödsboanmälan enligt ärvdabalken (1958:637) och annan lag eller författning inom
området,
✓ ansvara för namnsättning av egna verksamhetslokaler.
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Kommunstyrelsens uppgifter inom området skydd mot olyckor
Kommunstyrelsen ska fullgöra kommunens uppgifter enligt lagen (2003:778) om skydd mot
olyckor och förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor och därmed ansvara för frågor i
kommunen beträffande åtgärder för att förebygga/ begränsa omfattningen av brand och andra
olyckor, utan att räddningschefens ansvar enligt 3 kap. 16 § lagen (2003:778) om skydd mot
olyckor inskränks.
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Kommunstyrelsen ska, om inte denna uppgift lagts på annan nämnd, ansvara för och fullgöra
kommunens uppgifter avseende prövning och tillsyn enligt
✓ lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor,
✓ förordningen (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor,
✓ lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga
kemikalieolyckor,
✓ förordningen (2015:236) om åtgärder att förebygga och begränsa följderna av allvarliga
kemikalieolyckor,
✓ förordningen (2016:986) om avgifter för tillsyn av åtgärder för att förebygga och begränsa
följderna av allvarliga kemikalieolyckor.
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Kommunstyrelsens övriga uppgifter
Företag och stiftelser
Kommunstyrelsen ska:
✓ Ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag och stiftelser som kommunen helt
eller delvis äger eller annars har intresse i, främst avseende ändamål, ekonomi och
efterlevnad av uppställda direktiv samt övriga förhållanden av betydelse för kommunen.
✓ Ansvara för att beslut om ägardirektiv till företagen fattas och kontinuerligt hålls
uppdaterade.
✓ Ansvara för regelbundna möten mellan kommunstyrelsen och företags/stiftelseledningarna.
✓ Löpande vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som anges i 10 kap 2–6
§§ KL är uppfyllda avseende de företag och stiftelser kommunen äger eller har intresse i.
✓ Årligen, senast den 30 april, i beslut pröva om den verksamhet som bedrivits i de
aktiebolag som kommunen helt eller delvis äger under föregående kalenderår har varit
förenlig med det fastställda ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala
befogenheterna. Beslutet ska snarast därefter anmälas till kommunfullmäktige. Anser
kommunstyrelsen att brister förelegat ska kommunstyrelsen samtidigt med att beslutet
anmäls till kommunfullmäktige lämna förslag till kommunfullmäktige om nödvändiga
åtgärder.
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✓ Utse ombud till och lämna uppdrag till ombudet samt i övrigt tillvarata kommunens
intressen vid bolags-/föreningsstämmor och andra likartade sammanträden i de företag där
kommunen är hel- eller delägare.
✓ I den mån kommunens inflytande möjliggör det även samordna verksamheterna i företag
där kommunen är delägare men inte utövar bestämmande inflytande, med övriga
kommunala verksamheter.
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Kommunfullmäktige ska dock alltid besluta i ärenden avseende.
✓ KL 3 kap 16 - 19 §§.
✓ Mål och riktlinjer för verksamheten.
✓ Kapitaltillskott.
✓ Grunderna för ekonomiska förmåner till styrelseledamöter, revisorer och ersättare.
✓ Ansvarsfrihet om revisor inte tillstyrkt sådan.
✓ Förvärv eller bildande av dotterföretag eller annat företagsengagemang.
✓ Frivillig likvidation.
✓ Fusion och fission av företag.
✓ Försäljning av företag, eller del av företag, eller sådant företags rörelse.
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Kommunalförbund
Kommunstyrelsen ska ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i sådana
kommunalförbund som kommunen är medlem i.
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Kommunstyrelsens ekonomi- och medelsförvaltning
Kommunstyrelsen ska fullgöra följande uppgifter avseende ekonomi- och medelförvaltning.
✓ Ansvara för kommunens medelsförvaltning och följa av kommunfullmäktige fastställda
riktlinjer för denna. Medelsförvaltningen omfattar placering och upplåning av medel. I
uppgiften ingår även att bevaka att kommunens intäkter kommer in, att betalningar görs i
tid samt vidta de åtgärder som behövs för indrivning av förfallna fordringar.
✓ Ansvara för kommunens övriga ekonomiska förvaltning. Denna förvaltning omfattar
underhåll och förvaltning kommunens fasta och lösa egendom, se till att kommunens
försäkringsbehov är tillgodosett samt kommunens egen donationsförvaltning och, efter
samtycke från annan nämnd, placera sådana medel som ingår i donation som förvaltas av
den nämnden.
✓ Upprätta förslag till budget i enlighet med KL.
✓ Se till att bokföring och redovisning sker i enlighet med lagen (1997:614) om kommunal
redovisning.
✓ Upprätta årsredovisning och delårsrapport i enlighet med lagen (1997:614) om kommunal
redovisning.
✓ I enlighet med av kommunfullmäktige fastställda särskilda riktlinjer förvalta medel som
avsatts till pensionsförpliktelser.
✓ Överenskommelsen om fortsatt finansiering av överlåtna uppgifter enligt lag (1997:736)
om färdtjänst och lag (1997:735) om riksfärdtjänst.
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Delegering från kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen är kommunal tillstånds- och registreringsmyndighet enligt spellagen
(2018:1138) och har rätt att besluta om avgifter/taxa i ärenden om licens, tillstånd,
registrering och tillsyn enligt denna lag.
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Kommunstyrelsen beslutar i följande grupper av ärenden,
✓ ta upp lån inom de beloppsramar och riktlinjer som kommunfullmäktige fastställer,
✓ lämna borgen inom de beloppsramar och riktlinjer som kommunfullmäktige fastställer,
✓ på begäran av annan nämnd omfördela medel som anslagits till nämnden inom den
budgeterade verksamhetsvolymen och av kommunfullmäktige fastställd beloppsram och
andra riktlinjer,
✓ ansvara för och fullgöra kommunens uppgifter enligt lagen (1997:736) om färdtjänst och
lagen (1997:735) om riksfärdtjänst,
✓ ansvara för och fullgöra kommunens uppgifter enligt lagen (2003:778) om skydd mot
olyckor och förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor,
✓ tillstånd att använda kommunens vapen,
✓ avge yttrande och besluta i ärende som inte är av principiell betydelse för den kommunala
självstyrelsen om angivet slutdatum för yttrande/beslut inte medger att ärendet behandlas
på sammanträde med kommunfullmäktige,
✓ anta prislista för räddningstjänstens externa tjänster, såsom insatser av personal, tjänster,
transporter, tillstånd, uthyrning av materiel m.m.
✓ ansvara för namnsättning av egna verksamhetslokaler.
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Personalpolitiken
Kommunstyrelsen ska ha hand om sådana frågor som rör förhållandet mellan kommunen som
arbetsgivare och dess arbetstagare och ska bland annat.
✓ Med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal reglera förhållandet mellan
kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare.
✓ Förhandla på kommunens vägnar enligt lagstiftning om förhandlingsrätt utom vad avser 11
- 14 och 38 §§ lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet inom andra nämnders
verksamhetsområden.
✓ Avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra bestämmelser avseende
förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare.
✓ Besluta om stridsåtgärd.
✓ Lämna uppdrag enligt 6 kap. 3 § lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter.
Krig, krigsfara, krisledning och höjd beredskap
Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens uppgifter enligt lagen (2006:544) om kommuners
och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap
samt lagen (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap.
Krisledningsnämndens verksamhet regleras i detta reglemente under punkten 2.2
Krisledningsnämnden och nämnden har enligt detta reglemente rätt att överta beslutanderätt
från kommunens övriga nämnder i den utsträckning som nämnden anser det nödvändigt i den
uppkomna krisen.
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Kommunstyrelsen har, enligt 11 § hemvärnsförordningen (1997:146), rätt att utse minst en (1)
ledamot i ett hemvärnsråd som organiseras inom kommunen.
Föreskrifter om den kommunala organisationen under krig och krigsfara finns i lagen
(1988:97) om förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna
under krig eller krigsfara m.m.
Arbetslöshetsnämnd
Kommunstyrelsen är arbetslöshetsnämnd enligt lagen (1944:475) om arbetslöshetsnämnd.
Arkivmyndighet
Kommunstyrelsen är arkivmyndighet. Närmare föreskrifter om arkivvården finns i av
kommunfullmäktige antaget arkivreglemente.
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Webbaserad anslagstavla och webbplats
Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens webbaserade anslagstavla.
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Kommunstyrelsen samordnar innehållet i och ansvarar för kommunens externa och interna
webbplats.
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Författningssamling
Kommunstyrelsen ansvarar för att uppdatera den kommunala författningssamlingen såväl
avseende föreskrifter enligt 8 kap. 13 § KL som andra typer av dokument och ser till att denna
hålls tillgänglig i lagstadgad form. Enligt detta reglemente ansvarar nämnderna dels för att
beslut och föreskrifter inom det egna ansvarsområdet kungörs enligt gällande bestämmelser,
dels för att kommunstyrelsen underrättas om ändringen och dess innehåll så snart en
uppdatering av den kommunala författningssamlingen bedöms nödvändig.
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Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter m.m.
Kommunstyrelsen och nämnderna ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna
ansvarsområdet kungörs enligt gällande bestämmelser.
Nämnderna ska underrätta kommunstyrelsen om ändringen och dess innehåll så snart en
uppdatering av den kommunala författningssamlingen bedöms nödvändig.
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2.2 Krisledningsnämnden
Utöver vad som föreskrivs om krisledningsnämnd i lagen (2006:544) om kommuners och
landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid gäller bestämmelserna i
KL och detta reglemente.
Sammansättning
Krisledningsnämnden består av fem (5) ledamöter och fem (5) ersättare. Ledamöter
respektive ersättare är samma personer som är ledamöter respektive ersättare i
kommunstyrelsens arbetsutskott.
Krisledningsnämndens administration hanteras av kommunstyrelseförvaltningen.
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Krisledningsnämndens uppgifter
Krisledningsnämnden är kommunens ledningsfunktion under extraordinära händelser i
fredstid. Med en extraordinär händelse avses en händelse som avviker från det normala,
innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga
samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av en kommun.
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Krisledningsnämnden ska se till att kommunens verksamhet/-er bedrivs i enlighet med de
ramar och det styrdokument som kommunfullmäktige har antagit för kommunens arbete med
krisberedskap, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning samt bestämmelser i detta
reglemente.
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Vid en extraordinär händelse har krisledningsnämnden rätt att ta i anspråk de
förvaltningsresurser som den begär. Dock ska nämnden se till att samhällsviktig verksamhet
bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige beslutat, de föreskrifter
som kan finnas i lag eller annan författning samt bestämmelser i detta reglemente.
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Krisledningsnämnden ska tillse att kommunen under en extraordinär händelse ska kunna stå
värd för en inriktnings- och samordningsfunktion (ISF), kunna ta fram en samlad lägesbild
och verka för att information till allmänheten samordnas.
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Inkallande av krisledningsnämnden
Ordförande eller, om ordföranden har förhinder, vice ordföranden ska bedöma/besluta om när
en extraordinär händelse föreligger och då kalla in nämnden.
Om så behövs, innan krisledningsnämnden har samlats, får ordförande eller, om ordföranden
har förhinder, vice ordföranden, fatta nödvändiga beslut som därefter snarast ska anmälas till
nämnden.
Övertagande av övriga nämnders verksamhet
När krisledningsnämnden är i funktion får den besluta att överta en annan nämnds
verksamheter och därmed fatta beslut i den utsträckning det är nödvändigt med hänsyn till den
extraordinära händelsens omfattning. Beslutet ska anmälas till närmast följande
kommunfullmäktigesammanträde.
De händelser som kan hanteras inom ordinarie organisation/verksamhet ska hanteras i denna
och därmed inte övertas.
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För krisledningsnämndens eventuella utlämnande av information, gäller den sekretess som
skulle ha gällt i den ordinarie nämndorganisationen.
Den som deltar eller har deltagit i en kommuns verksamhet med beredskap för eller åtgärder
under extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap har tystnadsplikt enligt 7 kap 1 §
lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära
händelser i fredstid och höjd beredskap samt, i förekommande fall, enligt 15 kap. 2 § eller 18
kap. 13 § i Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
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Bistånd mellan kommuner och mellan kommuner och landsting
Kommunen får på begäran lämna hjälp till andra kommuner och landsting som drabbats av en
extraordinär händelse i fredstid samt bistå annan kommun eller annat landsting med hälsooch sjukvårdsresurser vid extraordinär händelse i omfattning enligt hälso- och sjukvårdslagen
(1982:736). Om bistånd har lämnats har kommunen rätt till skälig ersättning av den andra
kommunen eller landstinget.
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När en enskild persons vistelse i en kommun är föranledd av en extraordinär händelse, har
vistelsekommunen rätt till ersättning från den kommun som drabbats av den extraordinära
händelsen.
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Krisledningsnämnden får fatta beslut, enligt 4 kap 3 § lagen (2006:544) om kommuners och
landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, om att
lämna begränsat ekonomiskt stöd till enskild.
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Avveckling/upphörande av verksamhet
Kommunstyrelsen får, när krisledningsnämndens verksamhet som är föranledd av den
extraordinära händelsen inte längre behövs, besluta att verksamheten skall upphöra. Om
kommunstyrelsen fattar ett sådant beslut återgår de verksamhetsområden som
krisledningsnämnden har övertagit till ordinarie nämnd.
Ett beslut om att krisledningsnämndens verksamhet skall upphöra kan även fattas av
kommunfullmäktige.
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Efter det att krisledningsnämnden varit inkallad ska en skriftlig redovisning av
händelseförlopp, kostnader samt utvärdering lämnas till kommunfullmäktige så snart som
möjligt.
Kommunfullmäktige beslutar om en nämnd, genom krisledningsnämndens övertagande av
nämndens beslutanderätt, ska kompenseras för oförutsedda kostnader vilka uppstått genom
beslut av krisledningsnämnden.
Rapportering och uppföljning
Krisledningsnämndens beslut skall anmälas vid närmast följande
kommunfullmäktigesammanträde.
Krisledningsnämnden ska vid en extraordinär händelse ge länsstyrelsen, eller annan
myndighet som regeringen bestämmer, lägesrapporter och information om händelseutvecklingen, tillståndet och den förväntade utvecklingen samt om vidtagna och planerade
åtgärder.
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2.3 Barn- och utbildningsnämnden
Sammansättning
Barn- och utbildningsnämnden består av nio (9) ledamöter och (9) ersättare.
Utskott
Barn- och utbildningsnämnden ska ha ett arbetsutskott. Arbetsutskottet ska ha fyra (4)
ledamöter och fyra (4) ersättare.
Arbetsutskottet bereder och/eller beslutar i ärenden inom barn- och utbildningsnämndens
nedan angivna ansvarsområden. I beredningen av ärenden ska även beräknad kostnad
och/eller övriga ekonomiska konsekvenser av förslaget till beslut framgå.
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Inom arbetsutskottet väljer barn- och utbildningsnämnden för den tid nämnden beslutar bland
utskottets ledamöter en ordförande och en vice ordförande.
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Om ordföranden i ett utskott på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att fullgöra
sitt uppdrag för längre tid får barn- och utbildningsnämnden utse en annan ledamot i utskottet
att som ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter.
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Ersättare ska närvara vid ett utskotts sammanträden endast om ledamot är förhindrad att
tjänstgöra. Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av barn- och utbildningsnämnden vid
valet bestämda ordningen. Om ingen ordning är bestämd, kallas ersättare i den ordning de
tagits upp i barn- och utbildningsnämndens protokoll från valet.
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En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde,
ska snarast underrätta den personliga ersättaren alternativt annan ersättare som står i tur om att
denne ska tjänstgöra för ledamoten. Ersättare ska tjänstgöra enligt den ordning som kommunfullmäktige har bestämt.
Avgår en ledamot eller en ersättare i ett individutskott, som inte utsetts vid proportionellt val,
ska fyllnadsval snarast förrättas.
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Ett utskott sammanträder på dag och tid som varje utskott bestämmer. Sammanträden ska
också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst två (2) ledamöter i ett utskott
begär det.
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till ett utskotts sammanträde. Kallelsen ska
innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet samt uppgift om de ärenden som ska
behandlas. Alla handlingar avseende ett utskott hanteras digitalt och distribueras endast
digitalt till ledamöter och ersättare i utskottet.
I undantagsfall, efter beslut av ordföranden i varje särskilt fall, får handlingar distribueras på
annat sätt.
Ett utskott får handlägga ärenden bara när mer än hälften av deras ledamöter är närvarande.
Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
Vid sammanträde med ett utskott ska protokoll föras i de delar där utskottet inte enbart
bereder ett ärende inför beslut i barn- och utbildningsnämnden.
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Samtliga ärenden som anmälts inför ett nämndssammanträde, och som har godkänts av
ordförande, ska beredas. Nämnden kan dock i vissa fall godkänna att ärenden tas upp på
dagordningen utan att det har beretts om ärendet är av brådskande karaktär, men inte så
brådskande att ordföranden behöver ta det på delegation.
I beredningen av ärenden ska även beräknad kostnad och/eller övriga ekonomiska
konsekvenser av förslaget till beslut framgå.
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Barn- och utbildningsnämndens verksamhet
Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för och fullgör kommunens uppgifter enligt
✓ skollagen (2010:800) och annan lag eller författning inom området för skolformerna
förskola, grundskola, grundsärskola, specialskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, samt
fritidshem och pedagogisk omsorg,
✓ ansvara för namnsättning av egna verksamhetslokaler.
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Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för och fullgör, i förekommande fall, kommunens
uppgifter avseende
✓ den kommunala musikskolan.
✓ bidrag och stöd till föreningslivet, i enlighet med de riktlinjer kommunfullmäktige
fastställt.
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2.4 Miljö- och byggnämnden
Sammansättning
Miljö- och byggnämnden består av fem (5) ledamöter och fem (5) ersättare.
Miljö- och byggnämndens verksamhet
Miljö- och byggnämnden ansvarar för och fullgör kommunens uppgifter enligt såväl plan- och
bygglagen (2010:900), med undantag för planläggning av mark och vatten, miljöbalken
(1998:808), som annan lag eller författning inom plan- och byggområdet och/eller miljö- och
hälsoskyddsområdet.
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21
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3-

24

Miljö- och byggnämnden ska, om inte denna uppgift lagts på annan nämnd, ansvara för och
fullgöra kommunens uppgifter avseende prövning och tillsyn enligt följande lagstiftning
✓ lagen (2006:1570) om skydd mot internationella hot mot människors hälsa,
✓ lagen (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning,
✓ smittskyddslagen (2004:168),
✓ strålskyddslagen (2018:396),
✓ livsmedelslagen (2006:804),
✓ alkohollagen (2010:1622),
✓ lag om tobak och liknande produkter (2018:2088),
✓ lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel,
✓ livsmedelslagen (2006:804),
✓ lagen (2014:799) om sprängämnesprekursorer.
samt övriga till respektive område hörande författningar och förordningar.
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Miljö- och byggnämnden ska ansvara för och fullgöra kommunens uppgifter enligt lagen
(2018:222) om bostadsanpassningsbidrag.
Miljö- och byggnämnden ska ansvara för och fullgöra kommunens myndighetsansvar i
renhållningsfrågor enligt 15 kap miljöbalken (1998:808).

FÖ
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Miljö- och byggnämnden ska i övrigt ansvara för och fullgöra kommunens uppgifter avseende
prövning av ansökningar om tillåtelse, tillstånd, dispens och/eller undantag från av kommunfullmäktige antagen och vid varje tidpunkt gällande renhållningsordning.
Miljö- och byggnämnden ska för de ärenden som nämnden ansvarar för även besluta om:
✓ Namnsättning av egna verksamhetslokaler.
Miljö- och byggnämnden omfattas inte av den ändrade politiska organisationen från den 1
januari 2020 till och med 31 december 2020. Därför förblir nämndens politiska organisation
oförändrad.
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2.5 Samhällsbyggnadsnämnden
Sammansättning
Samhällsbyggnadsnämnden består av sju (7) ledamöter och sju (7) ersättare.
Nämnden ska ha ett utskott men ingen (ärende)beredning inför utskottet och nämnden,
utskottet kommer istället att vara det beredande organet, se punkten utskott nedan.
Utskott
Samhällsbyggnadsnämnden ska ha ett arbetsutskott. Arbetsutskottet ska ha tre (3) ledamöter
och tre (3) ersättare.
Arbetsutskottet bereder och/eller beslutar i ärenden inom nämndens nedan angivna
ansvarsområden. I beredningen av ärenden ska även beräknad kostnad och/eller övriga
ekonomiska konsekvenser av förslaget till beslut framgå.

24

Inom arbetsutskottet väljer nämnden för den tid nämnden beslutar bland utskottets ledamöter
en ordförande och en vice ordförande.

-0

3-

Om ordföranden i ett utskott på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att fullgöra
sitt uppdrag för längre tid får nämnden utse en annan ledamot i utskottet att som ersättare för
ordföranden fullgöra dennes uppgifter.

20

21

Ersättare ska närvara vid ett utskotts sammanträden endast om ledamot är förhindrad att
tjänstgöra. Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av nämnden vid valet bestämda
ordningen. Om ingen ordning är bestämd, kallas ersättare i den ordning de tagits upp i
nämndens protokoll från valet.
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En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde,
ska snarast underrätta den personliga ersättaren alternativt annan ersättare som står i tur om att
denne ska tjänstgöra för ledamoten. Ersättare ska tjänstgöra enligt den i ordning som
kommunfullmäktige har bestämt.
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Avgår en ledamot eller en ersättare i ett utskott, som inte utsetts vid proportionellt val, ska
fyllnadsval snarast förrättas.
Ett utskott sammanträder på dag och tid som varje utskott bestämmer. Sammanträden ska
också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst två (2) ledamöter i ett utskott
begär det.
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till ett utskotts sammanträde. Kallelse ska
innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet samt uppgift om de ärenden som ska
behandlas. Alla handlingar avseende ett utskott hanteras digitalt och distribueras endast
digitalt till ledamöter och ersättare i utskottet.
I undantagsfall, efter beslut av ordföranden i varje särskilt fall, får handlingar distribueras på
annat sätt.
Ett utskott får handlägga ärenden bara när mer än hälften av deras ledamöter är närvarande.
Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
Vid sammanträde med ett utskott ska protokoll föras i de delar där utskottet inte enbart
bereder ett ärende inför beslut i samhällsbyggnadsnämnden.

Sida 30 av 34

Samtliga ärenden som anmälts inför ett nämndssammanträde, och som har godkänts av
ordförande, ska beredas av utskottet. Nämnden kan dock i vissa fall godkänna att ärenden tas
upp på dagordningen utan att det har beretts om ärendet är av brådskande karaktär, men inte
så brådskande att ordföranden behöver ta det på delegation.
I beredningen av ärenden ska även beräknad kostnad och/eller övriga ekonomiska
konsekvenser av förslaget till beslut framgå.
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Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet
Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för och fullgör kommunens uppgifter enligt
✓ lagen (1978:234) om nämnder för vissa trafikfrågor,
✓ kamerabevakningslagen (2018:1200),
✓ lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall,
✓ lagen (2006:378) om lägenhetsregister.
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Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för och fullgör, i förekommande fall, kommunens
uppgifter avseende,
✓ fastighets- och lokalförvaltning,
✓ lokalförsörjning,
✓ utarrendera, hyra ut eller på annat sätt upplåta kommunen tillhörig fast egendom,
✓ köp, försäljning och byte av fast egendom samt avtal om fastighetsreglering, allt inom av
kommunfullmäktige fastställd kostnadsram och andra riktlinjer beträffande belopp och
villkor i övrigt,
✓ extern förhyrning av lokaler/fastigheter för kommunens behov,
✓ driften av kommunens anläggningar, lokaler, gator, vägar, parker och allmänna platser,
✓ den interna kost- och lokalvårdfunktionen i den omfattning som efterfrågas internt av
kommunens verksamheter,
✓ ärenden enligt plan- och bygglagen (2010:900) avseende den kommunala planläggningen
av hur mark och vatten ska användas och markens lämplighet för bebyggelse och
bebyggelsens utformning, samt översikts- och detaljplanefrågor och de uppgifter som kan
aktualiseras i anledning härav,
✓ ärenden om gatukostnad enligt 6 kap 24 och 25 §§ plan- och bygglagen (2010:900),
✓ lokaler och anläggningar inom kultur- och fritidsområdet som bibliotek, simhall, ishall och
fritidsgård,
✓ mätnings-, kart- och GIS-verksamhet.
✓ Kost till barn och ungdomar i förskola, grundskola och gymnasium.
✓ Kost till äldre på särskilda boende och i ordinärt boende. Avgift tas ut för kost till äldre
enligt taxa som beslutats av kommunfullmäktige efter förslag från
Samhällsbyggnadsnämnden. Innan större taxehöjningar görs bör samråd ske med Hälsa
och omsorgsnämnden.
✓ Lokalvård
✓ Passersystem
✓ Fordonsansvar för kommunens fordon med undantag för räddningstjänstens
✓ Telekommunikation, fiber och bredband
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Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för och fullgör, i förekommande fall, kommunens
uppgifter avseende,
✓ mark- och exploateringsfrågor och de uppgifter som kan aktualiseras i anledning härav,
✓ tillväxtfrågor och företagslotsning
✓ miljöstrategiska och ekologiska frågor och de uppgifter som kan aktualiseras i anledning
härav,
✓ energi- och klimatfrågor,
✓ energirådgivning,
✓ upplåtelse av allmän plats,
✓ allmänna lokala ordningsföreskrifter,
✓ lokala föreskrifter för gaturenhållning och skyltning,
✓ lokala och regionala kommunikationer och trafikförsörjning,
✓ handläggning och beredning av renhållnings- och avfallstaxa inför kommunfullmäktiges
beslut.
✓ Adressättning av gator, vägar, torg, parker, kvarter och motsvarande samt kommunens
institutioner och anläggningar, enligt 10-11 §§ lagen (2006:378) om lägenhetsregister.
✓ Namnsättning av gator, vägar, torg, parker, kvarter och motsvarande.
✓ Namnsättning av egna verksamhetslokaler.

20

Samhällsbyggnadsnämnden ska vara kommunens beställarfunktion/kontakt gentemot de
delägda aktiebolagen Skåne Blekinge Vattentjänst AB och Östra Göinge Renhållnings AB.

G

Delegering från kommunfullmäktige
Samhällsbyggnadsnämnden fullgör kommunens uppgifter som huvudman enligt lagen
(1998:814) om gaturenhållning och skyltning.
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Samhällsbyggnadsnämnden beslutar i följande grupper av ärenden
✓ antagande av planer enligt plan- och bygglagen (2010:900) som utarbetats enligt
standardförfarande och inte är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt,
✓ ansökan om förrättning för exploateringssamverkan,
✓ ansökan om förrättning enligt fastighetsbildningslagen (1970:988) eller anläggningslagen
(1973:1149) som behövs för att mark och vatten ska kunna användas för bebyggelse på ett
ändamålsenligt sätt,
✓ namn- och adressättning av gator, vägar, torg, parker, kvarter och motsvarande samt
kommunens institutioner och anläggningar, enligt 10-11 §§ lagen (2006:378) om
lägenhetsregister.
✓ Namnsättning av gator, vägar, torg, parker, kvarter och motsvarande.
✓ Namnsättning av egna verksamhetslokaler.
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2.6 Hälsa- och omsorgsnämnden
Sammansättning
Hälsa- och omsorgsnämnden består av nio (9) ledamöter och nio (9) ersättare.
(Ärende)beredning och individutskott
Hälsa- och omsorgsnämnden ska endast ha (ärende)beredning inför nämndens sammanträden.
För behandling av individärenden ska nämnden ha ett individutskott som dock inte ska
likställas till ett arbetsutskott.

3-

24

Följande deltagare ska vara med på beredningarna:
✓ Nämndens presidium, det vill säga nämndens ordförande och vice ordförande,
✓ En av nämnden vald representant från Sverigedemokraterna,
✓ Verksamhetsansvarig,
✓ Nämndens sekreterare eller annan sekreterare från kanslienheten,
Den eller de tjänsteman (tjänstemän) som ordförande, i mån av tid i samråd med vice
ordförande, finner lämplig för att diskutera de frågor som kommer upp på beredningen.
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Individutskottet ska ha fyra (4) ledamöter och fyra (4) ersättare.

21

I beredningen av ärenden ska även beräknad kostnad och/eller övriga ekonomiska
konsekvenser av förslaget till beslut framgå.

20

Inom individutskottet väljer nämnden för den tid nämnden beslutar bland utskottets ledamöter
en ordförande och en vice ordförande.
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Om ordföranden i individutskott på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att
fullgöra sitt uppdrag för längre tid får nämnden utse en annan ledamot i utskottet att som
ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter.
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Ersättare ska närvara vid individutskottets sammanträden endast om ledamot är förhindrad att
tjänstgöra. Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av nämnden vid valet bestämda
ordningen. Om ingen ordning är bestämd, kallas ersättare i den ordning de tagits upp i
nämndens protokoll från valet av individutskottsförtroendevalda.
En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde,
ska snarast underrätta den personliga ersättaren alternativt annan ersättare som står i tur om att
denne ska tjänstgöra för ledamoten. Ersättare ska tjänstgöra enligt den ordning som
kommunfullmäktige har bestämt.
Avgår en ledamot eller en ersättare i arbetsutskottet, som inte utsetts vid proportionellt val,
ska fyllnadsval snarast förrättas.
Individutskottet sammanträder på dag och tid som utskottet bestämmer. Sammanträden ska
också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst två (2) ledamöter i utskottet
begär det.
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Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till individutskottets sammanträde. Kallelsen
ska innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet samt uppgift om de ärenden som ska
behandlas. Alla handlingar avseende utskottet hanteras digitalt och distribueras endast digitalt
till ledamöter och ersättare i utskottet.
I undantagsfall, efter beslut av ordföranden i varje särskilt fall, får handlingar distribueras på
annat sätt.
Individutskottet får handlägga ärenden bara när mer än hälften av deras ledamöter är
närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
Vid sammanträde med individutskottet ska protokoll föras.
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Samtliga ärenden som anmälts inför ett nämndssammanträde, och som har godkänts av
ordförande, ska beredas. Nämnden kan dock i vissa fall godkänna att ärenden tas upp på
dagordningen utan att det har beretts om ärendet är av brådskande karaktär, men inte så
brådskande att ordföranden behöver ta det på delegation.
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I beredningen av ärenden ska även beräknad kostnad och/eller övriga ekonomiska
konsekvenser av förslaget till beslut framgå.
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Hälsa- och omsorgsnämndens verksamhet
Hälsa- och omsorgsnämnden ansvarar för och fullgör kommunens uppgifter
✓ enligt såväl socialtjänstlagen (2001:453) och annan lag eller författning inom området
äldreomsorg och socialpsykiatri för vuxna över 18 år2.
✓ enligt såväl hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) som annan lag eller författning inom
området i kommunens särskilda boenden, personer med funktionsvariationer samt för
personer som bor i ordinärt boende, s.k. hemsjukvård.
✓ enligt såväl lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade som annan
lag eller författning inom området.
✓ enligt lagen (2017:372) om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården.
Hälsa- och omsorgsnämnden ansvarar för och fullgör, i förekommande fall, kommunens
uppgifter avseende
✓ POSOM
✓ Namnsättning av egna verksamhetslokaler.
Hälsa- och omsorgsnämnden ansvarar för och fullgör kommunens uppgifter avseende
administration och samordning av det kommunala pensionärsrådets och rådet för personer
med funktionsvariationer sammanträden. För båda dessa råd finns av kommunfullmäktige,
den 11 mars 2019, § 16 respektive den 11 februari 2019, § 17, antagna reglementen.

2

Med undantag för lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, som ännu inte fyllt tjugotvå
(22) år, och annan lag eller författning inom området.
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2.7 Valnämnden
Utöver vad som föreskrivs i KL och vallagen (2005:837) gäller bestämmelserna i detta
reglemente.
Sammansättning
Valnämnden består av sju (7) ledamöter och sju (7) ersättare.
Valnämndens verksamhet
Valnämnden ska fullgöra de uppgifter som ankommer på en valnämnd samt ansvara för
genomförande av val eller folkomröstning enligt vallagen (2005:837), folkomröstningslagen
(1979:369) samt lagen (1994:692) om kommunala folkomröstningar.

-0

Valnämnden svarar för information om sin verksamhet.

3-

Valnämnden ansvarar för att det finns lämpliga vallokaler.
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Valnämnden ansvarar för översyn av kommunens indelning i valdistrikt och ska fortlöpande
följa upp och föreslå eventuella förändringar i kommunens indelning i valdistrikt.
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Valnämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden inom
sitt verksamhetsområde.
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Delegering från kommunfullmäktige
Valnämnden beslutar i följande grupper av ärenden.
✓ förhyrning av vallokaler,
✓ rekrytering av och ersättning till röstmottagare till såväl förtidsröstning som valdag eller
motsvarande,
✓ upphandling av de varor och/eller tjänster som kan behövas för fullgörande av nämndens
skyldigheter i samband med allmänna val och folkomröstningar inom kommunen.
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Datum

2021-03-30
Kommunstyrelseförvaltningen
Amra Eljami
0479528166
amra.eljami@osby.se

Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning,
delegering av beslutanderätt och övriga förtydliganden
Dnr KS/2021:60 002

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen
Förslag till kommunstyrelsens arbetsutskott
-

Vid förvaltningschefen/skolchefen på Arbete och välfärdsförvaltningens frånvaro
delegeras den beslutanderätt som denne enligt Kommunstyrelsens
delegationsordning har till i följande ordning:
A Verksamhetsutvecklare Pål Cederqvist
B Enhetschef Mariana Möller
C Enhetschef Carina Alpar

-

Vid frånvaro av enhetschef för myndighet Barn och familj inom Arbete och
välfärdsförvaltningens delegeras den beslutanderätt som denne enligt
Kommunstyrelsens delegationsordning har till förste socialsekreterare Lisa
Widbom.

-

Ovanstående beslut läggs till i kommunstyrelsens delegationsordning för
förtydligande och gäller från och med att beslutet antas.

-

Övriga ändringar i delegationsordningen är markerade med gult/gult och
överstruket.

-

Samtliga ändringar enligt förslag daterad 2021-03-30 godkänns och antas.

Barnkonsekvensanalys
Ärendet berör ej barn.

Besöksadress Västra
Storgatan 35
Postadress
Kommunstyrelseförvaltnin
gen
283 80 Osby

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

Hemsida www.osby.se
Organisationsnr 212000-0902

Bankgiro 281-6809

Sida
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Sammanfattning av ärendet
För att säkerställa bemanning av ansvarig tjänsteperson krävs en delegation av
beslutanderätten för förvaltningschef tillika skolchef för vuxenutbildningen samt för
enhetschef inom myndigheten barn och familj.
Övriga ändringar handlar om justeringar i delegationsordningen och tillägg avseende
kommundirektörens samt förvaltningschefernas befogenhet som sedan finns i reglemente
och instruktion för kommundirektör men behöver även tydliggöras i delegationsordningen
så att det syns att dokumenten hänger ihop.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse ”Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning, delegering av
beslutanderätt och övriga förtydliganden”, daterad 2021-03-30, från kanslichef Amra
Eljami och administrativ chef Johanna Lindhe.
Förslag till kommunstyrelsens delegationsordning, daterad 2021-03-30.

Johanna Lindhe

Amra Eljami

Administrativ chef

Kanslichef

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsen
Kommunjurist, Christian Sonesson
Förvaltningschef, Emma Frostensson
Kanslichef, Amra Eljami

Dnr KS/2019:10 (tidigare versioner)
Dnr KS/2021:60
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Delegationsordning
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Bilaga 1 – Kompletterande beslutanderätt enligt lag LVU

2

Allmänt om delegering av beslutanderätt
(6 kap. 37–42 §§ kommunallagen (KL))
Vad innebär delegering?
Delegering innebär att beslutanderätten, i ett visst ärende eller i en ärendegrupp,
flyttas över från nämnden till ett utskott, till en ledamot eller ersättare eller till en
anställd hos kommunen (=delegaten). Delegaten träder helt in i nämndens ställe.
Ett beslut av delegaten ses som ett beslut av nämnden och kan överklagas genom
laglighetsprövning. Nämnden kan inte ändra delegatens beslut, men kan när som
helst återkalla ett delegeringsuppdrag. Nämnden kan också föregripa ett beslut
genom att överta beslutanderätten och själv och fatta beslut. Motsvarande gäller
om en förvaltningschef vidaredelegerat sin beslutanderätt i enlighet med vad som
anges nedan under rubriken ”Vidaredelegation”
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Syftet med delegering av beslutanderätt
Syftet med att delegera beslutanderätten är dels att avlasta kommunstyrelsen
rutinärenden och på så sätt skapa utrymme för mer omfattande behandling av
ärenden av principiell beskaffenhet eller större vikt, dels att möjliggöra en
effektivare verksamhet genom att förkorta såväl handläggningstiden som tiden för
beslut.
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Förutsättningar för nämndens delegationsrätt
Delegering inom en nämnd förutsätter alltid beslut i två (2) led. Först måste
kommunfullmäktige i ett reglemente eller i ett särskilt beslut ha uppdragit till
nämnden att hantera vissa verksamhetsområden eller besluta i vissa ärenden eller
ärendegrupper. Därefter kan nämnden om den vill besluta om delegering av denna
beslutanderätt. Nämnden lämnar delegeringsuppdrag genom särskilt beslut eller
genom att fatta beslut om en delegationsordning där beslutanderätten i olika
ärenden överförs till delegater.
Vad kan delegeras

Nämndens delegationsrätt – delegeringsförbud
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Någon klar gräns för vad som är möjligt att delegera eller inte, finns inte. En
bedömning görs utifrån hur ofta ärendena förekommer, kommunens storlek,
budgetomslutning, förvaltningens/verksamhetens storlek och organisation.
Nämnden får inte delegera beslutanderätten i följande slag av ärenden.
1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet,
d.v.s. nämndens övergripande ansvar för verksamheten,
2. framställningar eller yttranden till kommunfullmäktige,
3. yttranden i anledning av att beslut av nämnden i sin helhet överklagats,
4. yttranden i anledning av att kommunfullmäktiges beslut överklagats,
5. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om ärendet är av principiell
beskaffenhet eller annars av större vikt1,
6. ärenden som väckts genom medborgarförslag och som överlåtits till nämnden,
7. vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter bl.a. i socialtjänstlagen
(2001:453),
8. ärenden som inte är budgeterade och som innebär kostnadsökningar.
1

Ärenden som får stora konsekvenser för kommunen och där den politiska bedömningen är
avgörande.
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Delegering eller verkställighet

Det är skillnad mellan beslut i KL:s mening och ren verkställighet. Gränsen mellan
beslut som kräver delegering och ren verkställighet går inte exakt att avgöra.
Beslut i kommunallagens mening kännetecknas bland annat av att det finns
utrymme för alternativa lösningar och att den som beslutar måste göra vissa
överväganden och bedömningar. Normalt kan denna typ av beslut överklagas
genom laglig-hetsprövning eller genom förvaltningsbesvär.
Vid ren verkställighet saknas utrymme för självständiga bedömningar och beslutsalternativ. Det rör sig till exempel om att tillämpa en fastställd taxa eller där klara
riktlinjer anger förhållningssätt. Beslut av rent förberedande eller verkställande art
kan inte överklagas.
Beslut utan delegeringsuppdrag
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Om en delegat fattar beslut utan stöd av ett delegeringsuppdrag kan ett sådant
beslut inte överklagas genom laglighetsprövning eftersom beslutet inte existerar i
KL:s mening. Kommunen kan dock bli civilrättsligt bunden av beslutet om den
som beslutet avser är i god tro och det rör ett civilrättsligt förhållande.
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Vem kan man delegera till?
En nämnd kan lämna delegeringsuppdrag till ett utskott en ledamot eller ersättare i
nämnden eller en anställd hos kommunen. Ett delegeringsuppdrag kan inte lämnas
till flera anställda i grupp, till en anställd tillsammans med en ledamot eller
ersättare, s.k. blandad delegering, en anställd i av kommunen hel- eller delägt
aktiebolag, en konsult eller motsvarande. Det bör, i delegationsordningen eller på
annat sätt, klart anges vem som går in i en delegats ställe vid delegatens frånvaro.
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Delegationsförbud i socialtjänsten
Kommunstyrelsens möjlighet att delegera beslutanderätten begränsas av
delegationsförbud i 10 kap. 4 och 5 §§ socialtjänstlagen (SoL). I 10 kap. 5
§ SoL har lagstiftaren av rättssäkerhetsskäl undantagit vissa beslut från
delegationsrätten. Detta innebär att nämnden i sin helhet måste fatta beslut i dessa
frågor.
Delegationsförbud gäller:

Lagrum

Överflyttning/mottagande av faderskapsutredning
Beslut om nedläggning av faderskapsutredning
Beslut att inte påbörja faderskapsutredning
Yttrande till domstol i adoptionsärende
Anmälan/ansökan till domstol i fråga om vårdnad och förmyndarskap
Godkännande av avtal om underhållsbidrag i form av engångsbelopp
Förbud eller begräsning för en person som har sitt hem inom kommunen
att i hemmet ta emot andras barn.
Begäran om att utbetalning av barnbidrag ska ske till den andra av
föräldrarna, någon annan lämplig person eller nämnden
Begäran om att utbetalning av underhållsstöd ska ske till någon annan
lämplig person eller nämnden

2 kap. 3§ FB
2 kap. 7 och 9§§ FB
2 kap. 9§ FB
4 kap. 10§ FB
6 kap. FB
7 kap. 7§ FB
5 kap. 2§ SoL

4

16 kap 18§ SFB
18 kap 19 § SFB

Delegering av beslutanderätten i brådskande ärenden
där nämndens avgörande inte kan avvaktas
En nämnd får enligt KL uppdra åt ordförande eller en annan ledamot i nämnden att
besluta i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas.
Vilka beslut som kan delegeras och om det finns några begränsningar framgår inte
av lagtexten. Ärenden som avgjorts med stöd av denna bestämmelse skall anmälas
vid nämndens nästa sammanträde.
Anmälan av delegationsbeslut
Beslut som fattas med stöd av delegering ska anmälas till nämnden. Syftet med
anmälan är att nämndens informations- och kontrollbehov ska tillgodoses, dessutom har det betydelse för när beslutet vinner lagakraft.
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Vidaredelegation
Endast kommundirektören får överlåta hela eller delar av sin beslutanderätt enligt
denna delegationsordning till en annan anställd inom kommunen även i de ärenden
där vederbörande endast anges som ersättare. Ett beslut som fattas med stöd av
sådan vidaredelegation ska anmäls till kommundirektören som i sin tur anmäler
delegationsbeslutet till kommunstyrelsen.
Vidaredelegation är bara tillåten i ett steg, vilket innebär att den som av
kommundirektören fått rätt att fatta visst/vissa beslut inte i sin tur kan delegera
vidare denna beslutanderätt.

G

20

Riktlinjer för delegerad beslutsrätt
Bestämmelserna om delegering innebär att kommunstyrelsen överför självständig
beslutanderätt till delegat. Härigenom får delegaten rätt att fatta beslut på
nämndens vägnar i vissa ärenden. Besluten gäller på samma sätt som om nämnden
själv fattat dem.
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Nämnden kan inte ändra beslut som fattats av delegat. Däremot kan nämnden
genom eget handlande föregripa delegatens beslut i ett enskilt ärende genom att
själv ta över ärendet och besluta. Finner nämnden att delegationsordningen bör
ändras, kan nämnden återkalla den givna beslutsrätten. Detta kan göras generellt
för en viss grupp av ärenden, för en viss tjänsteman eller för ett visst ärende.
En delegerad beslutanderätt får utnyttjas endast inom ramen för respektive
förvaltnings/enhets budget eller inom ramen för beslutad kostnadskalkyl för visst
projekt.
Delegerad beslutanderätt får inte utövas i ärenden som rör delegatens egna
personliga förhållanden, eller där jäv enligt §§ 16-18 förvaltningslagen (2017:900)
föreligger.
Delegat bör i viktiga ärenden samråda med överordnad innan beslut fattas.
Den delegerade beslutanderätten kan endast användas av den som har att
handlägga dylika ärenden och endast i tilldelat ärende.
Vid förhinder för delegaten
Vid förhinder för delegat inträder i denna delegationsordning angiven ersättare
som delegat.

5

Om inte annan ersättare för kommunchefen kommundirektören anges i denna
delegationsordning inträder vid kommundirektören förhinder biträdande
kommundirektören2 som såväl delegat som ersättare för delegat.
Om inte annat anges i denna delegationsordning inträder vid förhinder för någon
av kommunstyrelseförvaltningens enhetschefer kommundirektören som såväl
delegat som ersättare för delegat.
I övrigt gäller generellt att vid förhinder för delegat inträder vid förhinder för
denne i första hand den som förordnats som ersättare och i andra hand närmast
överordnad chef.
Med förhinder avses frånvaro i anledning av sjukdom, tjänstledighet, semester
eller tjänsteresa.
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Ärenden av principiell betydelse, tillämpning av policy m.m.
En delegat ska överlämna beslutanderätten i ett ärende till kommunstyrelsen om
ärendet är av principiell betydelse, har stor ekonomisk påverkan på kommunens
ekonomi eller om andra skäl motiverar att ärendet ska beslutas av
kommunstyrelsen. En delegat ska följa policys och riktlinjer som antagits av Osby
kommun inom olika områden.
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Vid överklagande av beslut och domar,
inhibitionsansökan och yttranden
Rätt att besluta i en viss ärendegrupp innefattar också rätt att
✓ besluta att överklaga beslut och domar som innefattar ändring av delegatens
beslut,
✓ besluta att avge yttrande till högre instans med anledning av överklagande av
delegatens beslut samt begära inhibition av överklagat beslut,
✓ ompröva överklagat beslut.
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Undertecknande av handlingar
Avtalstecknande och undertecknande av handlingar är inte några beslut och ska
därför inte anges i delegationsordningen. Beslut att ingå ett avtal kan dock vara ett
beslut och kan delegeras, men det innefattar inte rätten att skriva under själva
avtalet. Kommunstyrelsen kan fatta särskilda beslut om rätten att underteckna
handlingar för förtroendevalda och tjänstemän inom sitt verksamhetsområde, dvs.
beslut om firmateckningsrätt.
Av ”Reglemente för Osby kommun”, som gäller för kommunens samtliga nämnder,
framgår under rubriken ”Undertecknande av handlingar” att avtal, fullmakter,
kontrakt, köpehandlingar, skrivelser och liknande handlingar som beslutas av
kommunstyrelsen i första hand ska undertecknas av ordföranden. Vid förfall för
ordföranden ska vice ordföranden eller kommundirektören, eller annan anställd,
som nämnden bestämmer underteckna handlingar. Kommunstyrelsen kan i
enskilda ärenden/vid enskilda tillfällen bestämma att annan ledamot eller anställd
ska underteckna avtal, andra handlingar och skrivelser.
2

Enligt delegationsbeslut av kommundirektören den 9 december 2020, den 13 januari och 19
januari 2021 utsågs den administrativa chefen, under år 2021, till biträdande kommundirektör.

6

Med stöd av delegation från kommunstyrelsen får delegat på kommunstyrelsens
vägnar underteckna handlingar som upprättats med anledning av dennes
delegationsbeslut.
Från kommunstyrelseförvaltningen utgående skrivelser ska undertecknas på sätt
som kommundirektören bestämmer.
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Utfärdande av fullmakt
Kommundirektören kan, enligt punkt 1.19 i delegationsordningen, utfärda fullmakt
att föra kommunens talan vid/inför domstol och andra myndigheter samt vid förrättningar av olika slag. Härigenom kan en tjänstepersons befogenhet utvidgas
utöver det som gäller inom delegationsordningen. Av fullmakten ska framgå vem
som ges fullmakten, för vilket ärende fullmakten gäller och under vilken tidsperiod
fullmakten är giltig. En förutsättning för utfärdandet av en fullmakt är att den som
utfärdar fullmakten själv har beslutanderätten avseende den aktuella
frågeställningen.
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Anmälan av beslut fattade på delegation
Samtliga beslut som fattats på delegation ska anmälas till kommunstyrelsen.
Respektive delegat noterar beslut på särskild blankett och kopia av underlaget till
beslutet ska bifogas.
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Organisationsförändringar
Kommundirektören har, efter samråd med kommunstyrelsens presidium,
delegation att fatta beslut om inrättande, indragning, ändring av tjänster och
förändring av kommunstyrelseförvaltningens ledningsorganisation, inom ramen för
befintlig budget.
Kommundirektören har, efter samråd med kommunstyrelsens presidium, även rätt
att fatta beslut om organisationsförändringar inom kommunens övriga
förvaltnings- och ledningsorganisation genom att avveckla, inrätta och ändra såväl
avdelningar, enheter och områden som chefstjänster, inom ramen för befintlig
budget.
Respektive förvaltningschef har, efter samråd med kommundirektören och
respektive nämnds presidium, delegation att fatta beslut om inrättande, indragning,
ändring av tjänster och förändring av respektive förvaltnings ledningsorganisation,
inom ramen för befintlig budget.
Överklagande av beslut
Delegatens beslut kan överklagas på samma sätt som kommunstyrelsens beslut.
Inom svensk förvaltningsrätt förekommer två (2) huvudtyper av överklagande,
förvaltningsbesvär och laglighetsprövning.
Vid förvaltningsbesvär prövar besvärsmyndigheten både beslutets laglighet och
lämplighet och om överklagandet bifalls så kan besvärsmyndigheten inte bara
upphäva beslutet utan också ändra dess innehåll eller ersätta det med ett nytt
beslut. Vid förvaltningsbesvär varierar besvärsinstanserna efter vilket
lagstiftningsområde det gäller.
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Vid laglighetsprövning sker endast en prövning av beslutets laglighet. Om
överklagandet bifalls så kan besvärsmyndigheten upphäva det överklagade
beslutet, men inte ersätta det med ett nytt beslut. Vid laglighetsprövning är
förvaltningsrätten den första besvärsinstansen.
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Förkortningar Lagar/Avtal m.m.
Allmänna bestämmelser, kollektivavtal

AFL

Lag (1962:381) om allmän försäkring

ArkivL

Arkivlagen (1990:782)

BrB

Brottsbalken (1962:700)

DataskyddsL

Lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s
dataskyddsförordning

FB

Föräldrabalken (1949:381)

FBO

Förordningen (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor

FSO

Förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor

FFS

Försvarsmaktens föreskrifter om signalskyddstjänsten (FFS 2019:9)

FIB

Försvarsmaktens interna bestämmelser (FIB 2008:3)

FVL

Förvaltningslag (2017:900)

GDPR

Europaparlamentets och rådets förordning 2016/679 av den 27 april 2016 om
skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och
om det fria flödet av sådana uppgifter.

KKF

Körkortsförordningen (1998:980)

KL

Kommunallag (2017:725)

LBE

Lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor

LEH

Lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap

LFF

Lag (1974:358) om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen

LOU

3-
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Lag (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.
Lagen (2016:1145) om offentlig upphandling,
Lag (2003:778) om skydd mot olyckor
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AB

LUF

Lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna

LUL

Lag (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare

LVU

Lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga

LY

Lag (2009:128) om yrkeshögskolan

NamnL

Namnlagen (1982:670)

OSL

Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)

PUA

Personuppgiftsansvarig

SF

Skolförordningen (2011:185)

SFB

Socialförsäkringsbalken (2010:110)

SKR

Sveriges Kommuner och Regioner

SL

Skollagen (2010:800)

9

SoF

Socialtjänstförordning (2001:937)

SoL

Socialtjänstlagen (2001:453)

SSL

Säkerhetsskyddslagen (2018:585)

SÄF

Säkerhetsskyddsförordningen (2018:658)

TF

Tryckfrihetsförordningen (1949:105)

ÄktB

Äktenskapsbalken (1987:230)

KSIU

Kommunstyrelsens individutskott

KS

Kommunstyrelsen

KSO

Kommunstyrelsens ordförande

KSvO

Kommunstyrelsens vice ordförande

P-delegation

Kommunstyrelsens personaldelegation

3-

Kommunstyrelsen arbetsutskott
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Förkortningar delegater

FÖ
R

SL
A

G

20

21

Förtydligande: På vissa ställen i delegationsordningen står KS som delegat. I
sådana fall innebär det inte att det är kommunstyrelsen som delegerar uppgifter till
nämnden själv då nämnden initialt äger allt som inte är delegerat. Detta står istället
med som ett förtydligande vid tydning av delegationsordningen.
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Juridiska och allmänna ärenden, arkiv, nämndadministration,
kommunikation, GDPR ( För ärende med direkt koppling till socialtjänstens
verksamhet, se avsnitt med rubrik ” Överklagande, yttranden och anmälningar mm

1.1

Utse firmatecknare för
såväl kommunstyrelsen
som kommunen

AU

1.2

Beslut att lämna ut
handling, efter
sekretessprövning och
prövning enligt GDPR, av
den som har handlingen i
sin vård.
Beslut om att lämna ut
handling till annan
myndighet i enlighet med
skyldighet att bryta
sekretess

Närmast ansvarig chef

1.4

Beslut om avslag på
begäran om utlämnande av
allmän handling till enskild
eller annan myndighet
samt uppställande av
förbehåll i samband med
utlämnande till enskild

Närmast ansvarig chef

1.5

Beslut att lämna ut
uppgifter ur personregister
till statliga myndigheter i
forskningssyfte

G

till domstol, åklagarmyndighet och andra myndigheter inom socialtjänstens
verksamhetsområde
Nr
Ärende
Delegat
Ersättare
Lagrum

Närmast ansvarig chef

12 kap 6 § SOL
DataskyddsL

1.6

Överklagande, yrkande om
inhibition samt yttrande till
kammar- och
förvaltningsrätt när
ursprungsbeslutet fattats av
utskott eller delegation.

Respektive
utskott/delegation

6 kap 37 § KL

Beslut om att omprövning
av delegationsbeslut skall
ske samt själva
omprövningen av beslutet

Delegaten i
ursprungsbeslutet

45–46 §§ FL
37-38§§ FVL

Prövning om överklagande
skett i rätt tid samt
avvisning av överklagande
som kommit in för sent

Delegaten i
ursprungsbeslutet

45–46 §§ FVL

1.7

1.8

11

30

TF, OSL,
GDPR

10 kap
15 § OSL
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Närmast ansvarig chef

6 kap 7§ och 10
kap 14 § OSL
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Närmast
överordnad chef

20

SL
A

FÖ
R

1.3

Närmast
överordnad chef

Kommentar

Nr

Ärende

Delegat

Ersättare

1.9

Avge yttrande i anledning
av överklaganden av
delegationsbeslut

Delegaten i
ursprungsbeslutet

1.10

Prövning om överklagande
skett i rätt tid samt
avvisning av överklagande
som kommit in för sent, i
de fall där
ursprungsbeslutet inte
fattats av tjänsteperson.
Avge yttrande i anledning
av överklaganden av
delegationsbeslut som inte
fattats av tjänsteperson.
Yttrande över remisser till
myndigheter,
organisationer m.fl. i
frågor som inte är av stor
vikt eller principiell
betydelse
Beslut i ärende till AU som
är så brådskande, att AU:s
avgörande inte kan
avvaktas
Avvisande av ombud till
sammanträde med utskott
Riktlinjer inom
verksamheterna, som inte
ska beslutas av
kommunfullmäktige eller
kommunstyrelsen

Kanslichef

Kommunsekreter
are

Kanslichef

Kommunsekreter
are

Övergripande rutiner
utifrån fastställda riktlinjer

Kommundirektör

1.15

1.16

30
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AU:s vice
ordförande

AU

6 kap 6§ KL

14–15 §§ FL
Enligt
”Riktlinjer
för
styrdokument”,

antagna av
kommunfullmäk
tige
Enligt
”Riktlinjer
för
styrdokument”,

antagna av
kommunfullmäk
tige

AU:s ordförande och
vice ordförande
gemensamt

Respektive
enhetschef

1.18

Tecknande av
samverkansavtal med
andra myndigheter.

Respektive enhetschef

Kommundirektör

1.19

Befullmäktigande av
ombud att föra kommunens
talan vid/inför domstol och
andra myndigheter samt
vid förrättningar av olika
slag

Kommundirektör

1. Biträdande
kommundirektör

12

45–46 §§ FL
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AU:s ordförande

Ansökningar om
projektmedel, EU-bidrag
m.m. hos Länsstyrelsen,
ESF m.fl.
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1.17

AU:s vice
ordförande
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1.14

AU:s ordförande
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1.13

Kommentar

AU

G

1.12

SL
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1.11

Lagrum

2. Kommunjurist

Inom arbete och
välfärdsförvaltningen
är förvaltningschef
delegat

Inom arbete och
välfärdsförvaltningen
är förvaltningschef
delegat. För
samverkansavtal
inom
vuxenutbildningen se
punkt 2.1
6 kap. 15 § KL

I ärende enligt SOL,
LVU och LVM se
punkt 2.162

1.26

1.27

1.28

1.29

AU

Ordföranden och
vice ordföranden
i AU gemensamt

AU

Ordföranden och
vice ordföranden
i AU gemensamt

AU

Utse arkivredogörare, i
samråd med kanslichefen
Kommunstyrelsens
representation och
uppvaktning m.m. upp till
ett maximalt belopp om
5.000 kr per tillfälle
Kommunstyrelsens
ordförandes deltagande i
kurser, konferenser m.m.
upp till tre (3) dagar
Kommunstyrelsens
ordförandes deltagande i
kurser, konferenser m.m.
mer än tre (3) dagar
Övriga förtroendevaldas i
kommunstyrelsen
deltagande i kurser,
konferenser m.m. upp till
tre (3) dagar
Övriga förtroendevaldas i
kommunstyrelsen
deltagande i kurser,
konferenser m.m. mer än
tre (3) dagar
Rätt att begära yttrande och
upplysningar från
kommunens samtliga
nämnder, utskott,
beredningar, delegationer
och förvaltningar under
ärendeberedning/handläggning inför
kommunstyrelsens
beredning och/eller beslut i
samtliga ärenden.
Utse dataskyddsombud för
nämnden enligt art 37
GDPR

Arkivansvarig

Ordföranden och
vice ordföranden
i AU gemensamt
Registrator

KSO

KSvO

FÖ
R

1.30

I kommunstyrelsens ställe
avge yttrande i ärenden om
remisstiden inte medger att
ärendet hinner behandlas
på ordinarie sammanträde.
Beslut om antagande och
revidering av
kommunstyrelsens
dokumenthanteringsplan
Utse arkivansvarig

1.31

1.32

Kommundirektör

3-

1.25

Folkbokföringsl
agen (1991:481)

-0

1.24

Kommunsekreter
are
KSO

Kanslichef

Kommentar

KSvO

AU

21

1.23

Lagrum

20

1.22

Ersättare

Avge yttrande i
folkbokföringsärende
Lämna medgivande att
använda kommunens
vapen

KSO

G

1.21

Delegat

KSvO

SL
A

1.20

Ärende

30

Nr

13

AU

Kanslichef

Kommunsekreter
are

Kommundirektör

Kanslichef

Art 37 GDPR

Överklagandeförbud
enligt 7 kap 5 § lag
(2018:218) om
kompletterande
bestämmelser till EU:s
dataskyddsförordning.

Nr

Ärende

Delegat

Ersättare

Utse lokalt GDPR-ombud

Kommundirektör

Kanslichef

1.34

Utse kontaktperson för
förbundsmedlem

Kommundirektör

1. Biträdande
kommundirektör
2. HR-chef

1.35

Beslut att ta ut en avgift
eller att inte tillmötesgå en
begäran på grund av att
den bedöms uppenbart
ogrundad eller orimlig
enligt art 12.5 GDPR

Respektive enhetschef

Biträdande
kommundirektör

1.36

Beslut om utlämnande av
registerutdrag och beslut
att avvisa begäran om
registerutdrag enligt art. 15
GDPR

Respektive enhetschef

Biträdande
kommundirektör

1.37

Beslut om den
registrerades rätt till
rättelse enligt art. 16
GDPR

Art 12.5 GDPR

-0

3-

SL
A

G

20

21

Art 15 GDPR

Beslut om den
registrerades rätt till
radering enligt art. 17
GDPR

14

Förvaltningsbesvär
överklagas till allmän
förvaltningsdomstol
enligt 7 kap 2 § lag
(2018:2018) om
kompletterande
bestämmelser till EU:s
dataskyddsförordning.
Ange
besvärshänvisning.
Förvaltningsbesvär
överklagas till allmän
förvaltningsdomstol
enligt 7 kap 2 § lag
(2018:2018) om
kompletterande
bestämmelser till EU:s
dataskyddsförordning.
Ange
besvärshänvisning.

Respektive enhetschef

Biträdande
kommundirektör

Art 16 GDPR

Förvaltningsbesvär
överklagas till allmän
förvaltningsdomstol
enligt 7 kap 2 § lag
(2018:2018) om
kompletterande
bestämmelser till EU:s
dataskyddsförordning.
Ange
besvärshänvisning.

Respektive enhetschef

Biträdande
kommundirektör

Art 17 GDPR

Förvaltningsbesvär
överklagas till allmän
förvaltningsdomstol
enligt 7 kap 2 § lag
(2018:2018) om
kompletterande
bestämmelser till EU:s
dataskyddsförordning.
Ange
besvärshänvisning.

FÖ
R
1.38

Kommentar
Inte samma som
dataskyddsombud.
Lokal GDPR-ombud
(samordnare) arbetar
löpande med övriga från
förvaltningarna utsedda
ombud med GDPRfrågor som inte berör
tillsyn.

30

1.33

Lagrum

Ärende

Delegat

Ersättare

Lagrum

1.39

Beslut om den
registrerades rätt till
begränsning av behandling
enligt art. 18 GDPR

Respektive enhetschef

Biträdande
kommundirektör

Art 18 GDPR

Förvaltningsbesvär
överklagas till allmän
förvaltningsdomstol
enligt 7 kap 2 § lag
(2018:2018) om
kompletterande
bestämmelser till EU:s
dataskyddsförordning.
Ange
besvärshänvisning.

1.40

Beslut om underrättelse till
tredje man om rättelse eller
radering av
personuppgifter eller
begränsning av behandling
enligt art 19 GDPR

Respektive enhetschef

Biträdande
kommundirektör

Art 19 GDPR

1.41

Beslut om den
registrerades rätt till
dataportabilitet3 enligt art
20 GDPR

Respektive enhetschef

Biträdande
kommundirektör

Förvaltningsbesvär
överklagas till allmän
förvaltningsdomstol
enligt 7 kap 2 § lag
(2018:2018) om
kompletterande
bestämmelser till EU:s
dataskyddsförordning.
Ange
besvärshänvisning.
Förvaltningsbesvär
överklagas till allmän
förvaltningsdomstol
enligt 7 kap 2 § lag
(2018:2018) om
kompletterande
bestämmelser till EU:s
dataskyddsförordning.
Ange
besvärshänvisning.

1.42

Beslut i anledning av den
registrerades rätt att göra
invändningar enligt art. 21
GDPR

Respektive enhetschef

30

Nr

20

21

-0

3-

Art 20 GDPR

Art 21 GDPR

Förvaltningsbesvär
överklagas till allmän
förvaltningsdomstol
enligt 7 kap 2 § lag
(2018:2018) om
kompletterande
bestämmelser till EU:s
dataskyddsförordning.
Ange
besvärshänvisning.

Biträdande
kommundirektör

Art 28 GDPR

Överklagandeförbud
enligt 7 kap 5 § lag
(2018:218) om
kompletterande
bestämmelser till EU:s
dataskyddsförordning.

G

Biträdande
kommundirektör

SL
A
FÖ
R

1.43

Ingå/underteckna
personuppgiftsbiträdesavtal
med instruktioner

3

Respektive enhetschef

Kommentar

Den registrerades rätt att få personuppgifter om sig själv som han/hon lämnat till PUA på strukturerat sätt
och rätten att överföra dessa uppgifter till en annan PUA utan att den förstnämnda PUA hindrar detta.

15

Ersättare

Beslut att anmäla en
personuppgiftsincident
enligt art 33 GDPR

Respektive enhetschef

Närmast
överordnad chef

Upprätta anmälan och
sammanställa
dokumentation enligt art
33 GDPR

Kommunjurist

Registrator/sekre
terare/systemför
valtare

Fastställa en
konsekvensbedömning
avseende dataskydd enligt
art 35, 1-3 GDPR

Lagrum
Art 33 GDPR

Respektive enhetschef

Biträdande
kommundirektör

Anmälan ska göras till
Datainspektionen senast
72 timmar efter att
myndigheten fick
kännedom om
incidenten.

Art 35 GDPR

21

Överklagandeförbud
enligt 7 kap 5 § lag
(2018:218) om
kompletterande
bestämmelser till EU:s
dataskyddsförordning.

Ordföranden och
vice ordföranden
i AU gemensamt

20

AU

Överklagandeförbud
enligt 7 kap 5 § lag
(2018:218) om
kompletterande
bestämmelser till EU:s
dataskyddsförordning.
Samråd med
dataskyddsombud
(Sydarkivera) innan
konsekvensbedömning
fastställs.

Kontakcentervägledare

6 kap. 9-10 §§
och 18 kap. 10 §
spellagen
(2018:1138)

FÖ
R

SL
A

1.47

Yttrande över
översiktsplan från andra
kommuner
Beslut enligt spellagen
(2018:1138) om
✓ registrering för
lotteriverksamhet,
✓ registreringsavgift för
registrerad
lotteriverksamhet,
förordnande av och
arvode till kontrollant.

G

1.46

Kommentar

Samråd med
dataskyddsombud
(Sydarkivera) ska ske
innan anmälan.

-0

1.45

Delegat

30

1.44

Ärende

3-

Nr

Löpande verksamhet enligt GDPR – fördelning av arbetsuppgifter

Nr

Ärende

Delegat

Ersättare

Lagrum

Kommentar

1.48

Fastställa ändamål med
behandling av
personuppgifter enligt art
5.b GDPR

Kommunjurist

1. Kommunsekreterare
2. Kanslichef

Art 5
GDPR

Verkställighet behöver ej anmälas
till nämnd.

1.49

Fastställa laglig grund för
behandling av
personuppgifter enligt art 6
GDPR

Kommunjurist

1. Kommunsekreterare
2. Kanslichef

Art 6
GDPR

Verkställighet behöver ej anmälas
till nämnd.

1.50

Fastställa att behandling av
särskilda kategorier av
personuppgifter (känsliga)
är tillåten enligt något av
de undantagen som finns i
art 9 GDPR

Kommunjurist

1. Kommunsekreterare
2. Kanslichef

Art 9
GDPR

Verkställighet behöver ej anmälas
till nämnd.

16

Beslut om att begära att
ytterligare information
tillhandahålls som är
nödvändig för att bekräfta
den registrerades identitet
enligt art 12.6 GDPR

Kommunjurist

1. Kommunsekreterare
2. Kanslichef

Art 12.6
GDPR

Verkställighet behöver ej anmälas
till nämnd.

1.52

Föra register över
personuppgiftsbehandlingar
enligt art 30 GDPR

Kommunjurist

1. Kommunsekreterare
2. Kanslichef

Art 30
GDPR

Verkställighet behöver ej anmälas
till nämnd.

1.53

Informera den registrerade
om personuppgiftsincident
enligt art 34 GDPR

Kommunjurist

1. Kommunsekreterare
2. Kanslichef

Art 34
GDPR

Verkställighet behöver ej anmälas
till nämnd.

FÖ
R

SL
A

G

20

21

-0

3-

30

1.51

17

Arbete och välfärd
Nr

Ärende

Delegat

Ersättare

Lagrum

Kommentar

23 kap, 3, 22-23
§§ SL

I enlighet med
reglementet för Osby
kommuns nämnder för
mandatperioden 20192022. För mer
information se
reglementet.
Med de begränsningar
som följer av 6 kap 38§
KL

Vuxenutbildning
KS

2.2

Beslut angående att
söka/ ej söka riktade
statsbidrag

Förvaltningschef för
arbete och välfärd

2.3

Huvudmannens yttrande
till Skolinspektionen,
Barn- och elevombudet
och
Diskrimineringsombuds
mannen i individärende

Förvaltningschef för
arbete och välfärd

2.4

Huvudmannens yttrande
till Skolinspektionen,
Barn- och elevombudet
och
Diskrimineringsombuds
mannen i
verksamhetsärende
Överklagande, yrkande
om inhibition samt
yttrande till
Skolväsendets
överklagandenämnd
1.Tillfälligt inställande
av undervisning 1 dag

KS

2.Tillfälligt inställande
av undervisning 2-10
dagar

Förvaltningschef för
arbete och välfärd

-0
21
20

G

Delegaten i
urspungsbeslutet

SL
A

2.5

KSO

FÖ
R

2.6

30

Samverkansavtal med
annan kommun/region
inom vuxenutbildning
alternativt avtal
angående entreprenad

3-

2.1

Rektor

Förvaltningschef arbete och
välfärd är
ersättare för
rektor

KSO

3.Tillfälligt inställande
av undervisning utöver
10 dagar

2.7

Beslut om sökande ska
tas emot och bli antagen
till utbildning

Rektor

Förvaltningschef
för arbete och
välfärd

20 kap 13,14,
22, 23, 33
§§ SL

2.8

Beslut om att
utbildningen för en elev
ska upphöra
Beslut om att på nytt
bereda plats på
utbildning för elev vars
utbildning upphört

Rektor

Förvaltningschef
för arbete och
välfärd
Kan överklagas i
Skolväsendets
överklagandenä
mnd

20 kap, 9 § SL

2.9

18

Rektor

20 kap, 9 § SL

Kan överklagas i
Skolväsendets
överklagandenämnd.
Beslut om antagning
enligt 20:23 SL kan inte
överklagas
Kan överklagas i
Skolväsendets
överklagandenämnd
Kan överklagas i
Skolväsendets
överklagandenämnd

Nr

Ärende

2.14
2.15

KSIU

5 kap, 17-20 §§
SL

Beslut om att
avstängning ska gälla
omedelbart

Rektor

Förvaltningschef
för arbete och
välfärd

Yttrande om att
hemkommunen åtar sig
att svara för kostnader
för den sökandes
utbildning
Yttrande med
bedömning av om
den sökande uppfyller
villkoren i 20:11 eller
20:11a SL
Beslut om vilka
utbildningar som ska
erbjudas
Beslut om stipendier

Rektor

Förvaltningschef
för arbete och
välfärd

20 kap 21 § SL

Rektor

Förvaltningschef
för arbete och
välfärd

20 kap. 14 §
första st. andra
meningen SL

Beslut om att elev ska
hålla sig med böcker och
andra lärverktyg alternat
ivt att avgift för
densamma ska tas ut

Förvaltningschef för
arbete och välfärd

KS

20 kap 2 § SL

30

2.13

Beslut om att helt eller
delvis stänga av en elev

KSIU

KSIU

Sammantagen tid om
högst 3 månader.

Enhetschef arbete och
välfärd

Sammantagen tid som
överstiger 3 månader
Beslut om ekonomiskt
bistånd åt barn och
ungdom i samband med
placering, omplacering
eller flyttning från
familjehem eller HVBhem.

KSIU

KSIU

SL
A

2.17

Godkännande av
familjehems lämplighet
för vård och fostran
Bistånd till barn och
ungdom i form av vård i
familjehem
Godkännande av
jourhems lämplighet för
tillfällig vård och fostran
Beslut om tillfällig
vistelse i familjehem
eller jourhem
Beslut om bistånd åt
barn och ungdom i form
av vård
(placering/omplacering)
i hem för vård eller
boende.

G

2.16

2.18

FÖ
R

2.19

2.20

2.21

19

Kan överklagas i
Skolväsendets
överklagandenämnd

Gäller utbildningar på
grundläggande och
gymnasial nivå.

20 kap 7 § SL

20

Beslut rörande barn och ungdom
Placering

Kommentar

3-

2.12

Lagrum

-0

2.11

Ersättare

21

2.10

Delegat

KSIU

1:e socialsekreterare

6 kap. 6 § första
och andra
stycken SoL
4 kap. 1 § SoL

6 kap. 6 § tredje
stycket SoL
Enhetschef
arbete och
välfärd

4 kap. 1 § SoL

4 kap 1 § SoL

1:e socialsekreterare

Förvaltningschef
arbete och
välfärd

Enhetschef
arbete och
välfärd

4 kap 1 § SoL

Högst två månader efter
att utredning enligt 11
kap. 1 § SoL avslutats.

Nr

Ärende

Ersättare

Lagrum

Kommentar

Beslut om ersättning till
familjehem (arvode och
omkostnadsersättning)
gällande barn och
ungdom.

2.25

2.26

2.27

FÖ
R

Öppenvård
2.28

Beslut om bistånd i form
av personligt stöd av
socialsekreterare
Beslut om bistånd i form
av öppenvård
internt-externt
Bistånd i form av
öppenvård utan
vårdnadshavarens
samtycke
Beslut om bistånd i form
av kontaktperson eller
kontaktfamilj
Bistånd i form av
kontaktperson eller
kontaktfamilj utan
vårdnadshavarens
samtycke

2.29

2.30

2.31

2.32

20

KSIU

6 kap 6 § första
stycket SoL

30

KSIU

3-

2.24

Enhetschef arbete och
välfärd

-0

Sluta avtal med hem för
vård och boende / SiSungdomshem
Medgivande att
underårig tas emot för
stadigvarande vård och
fostran i enskilt hem
som inte tillhör den
underåriges föräldrar
eller annan
vårdnadshavare
Underrättelse till
Försäkringskassan om
att barn med
underhållsstöd placerats
i familjehem respektive
återflyttat till biologiska
föräldrar
Beslut om framställning
till Centrala
Studiemedelsnämnden
om ändring av
betalningsmottagare för
studiemedel
Förälders ersättning till
kommunen för placerat
barn

Socialsekreterare

KSIU

Socialsekreterare

2§
förordningen
om
underhållsstöd
(1996:1036)

KSIU

2 kap 33 § andra
stycket
studiestödsförordningen

1:e socialsekreterare

KSIU

8 kap 1 § andra
stycket SoL
samt 6 kap 2–4
§§ SoF

Socialsekreterare

KSIU

4 kap 1 § SoL

Socialsekreterare

Enhetschef
arbete och
välfärd
KSIU

4 kap 1 § SoL

Socialsekreterare

KSIU

4 kap 1 § SoL

Enhetschef arbete och
välfärd

KSIU

4 kap. 1 § SoL
och 6 kap 13 a §
FB

SL
A

2.23

Enhetschef arbete och
välfärd

21

Över SKRs
rekommendation

Socialsekreterare

20

Enligt SKRs
rekommendation

G

2.22

Delegat

Enhetschef arbete och
välfärd

4 kap. 1 § SoL
och 6
kap 13 a § FB

Jämför med 3 kap.6a §
SoL

Jämför med 3 kap.6 b §
SoL

Nr

Ärende

2.36

2.37

2.38

2.39

Förordnande och
entledigande av
kontaktperson/kontaktfa
milj
Beslut om ersättning till
kontaktperson/kontaktfa
milj
Bistånd i form av
andrahandskontrakt

Socialsekreterare

KSIU

1:e socialsekreterare

KSIU

Enhetschef arbete och
välfärd

KSIU

4 kap 1 § SoL

Bistånd i form av
ekonomiskt stöd vid eget
boende
Bistånd i form av
personligt stöd vid eget
boende
Övervägande om att
vård i annat hem än det
egna fortfarande behövs
Beslut om ersättning
från föräldrar vars barn
är under 18 år och får
vård i ett annat hem än
det egna

Socialsekreterare

KSIU

4 kap 1 § SoL

Socialsekreterare

KSIU

4 kap. 1 § SoL

KSIU

6 kap 8 § SoL

Enhetschef arbete och
välfärd

KSIU

KSIU

11 kap 1 § SoL

KSIU

11 kap 1 § SoL

Utredning
Beslut om att inleda
utredning

Socialsekreterare

2.41

Beslut om att utredning
inte skall inledas eller att
avskriva ärendet från
fortsatt handläggning.
Beslut om att inleda
utredning oavsett den
enskildes samtycke
Förlängning av
utredningstid i ärenden
som rör barn
Beslut om att utredning
inte skall föranleda
någon åtgärd
Beslut om uppföljning
efter avslutad utredning
utan insats, då behov av
insats bedöms föreligga
men samtycke saknas
Beslut om uppföljning
efter avslutad placering,
då behov av insats
bedöms föreligga men
samtycke saknas
Beslut om att avsluta
uppföljning utan insats

1:e socialsekreterare

Beslut om framställning
om överflyttning av
ärende till nämnd i
annan kommun

20

G

1:e socialsekreterare

FÖ
R

2.44

2.45

2.46

2.47

KSIU

Enhetschef arbete och
välfärd

KSIU

1:e socialsekreterare

KSIU

11 kap 2 §
tredje stycket
SoL
11 kap 1 § SoL

1:e socialsekreterare

KSIU

11 kap 4a § SoL

1:e socialsekreterare

KSIU

11 kap 4b § SoL

1:e socialsekreterare

KSIU

11 kap 4c § SoL

Enhetschef arbete och
välfärd

KSIU

2 a kap 10 §
SoL

SL
A

2.43

8 kap 1 § 2 st
SoL

21

2.40

2.42

30

2.35

Lagrum

3-

2.34

Ersättare

-0

2.33

Delegat

Övrigt
2.48

21

Kommentar

Minst var 6:e månad

Ärende

2.53

2.54

2.55

Beslut rörande familjerätt

KSIU

2a kap 11 § SoL

Enhetschef arbete och
välfärd

KSIU

6 kap 11 § SoL

Socialsekreterare

KSIU

5 kap 3 § 1–2st
SoF

Socialsekreterare

KSIU

5 kap 3 § 1–2st
SoF

Socialsekreterare

KSIU

5 kap 3 § 3st
SoF

Socialsekreterare

KSIU

5 kap 2 § SoF

Godkännande
av faderskapsbekräftelse
då parterna sammanbott
under hela
konceptionstiden,
alternativt haft ett
stadigvarande
förhållande under
konceptionstiden och
numer bor tillsammans,
och är övertygade om att
barnet är deras
gemensamma (sprotokoll)
Godkännande av
faderskapsbekräftelse

1. Socialadministratör/
Familjerättssekreterare

1 kap 4§ 1st FB

Socialsekreterare/Fami
ljerättssekreterare

1 kap 4§ FB

Beslut att inleda
utredning om
fastställande av
faderskap när dom eller
bekräftelse finns och
faderskapet kan
ifrågasättas
Beslut om att återuppta
nedlagd utredning

Socialsekreterare/Fami
ljerättssekreterare

2 kap 1§ FB

Socialsekreterare/Fami
ljerättssekreterare

2 kap 1§ FB

FÖ
R

SL
A

2.56

Enhetschef arbete och
välfärd

30

2.52

2.57
2.58

2.59

22

Kommentar

2 a kap 10 §
SoL

3-

2.51

Lagrum

-0

2.50

KSIU

21

Meddela inställning i
fråga om annan
kommuns begäran om
överflyttning
Beslut om att ansökan
hos Inspektionen för
vård och omsorg om
överflytt av ärende till
annan kommun
Beslut om ersättning till
särskilt förordnad
vårdnadshavare som
tidigare varit
familjehemsförälder
Beslut om anmälan till
överförmyndaren om
behov av god
man/förvaltare SoF
Beslut om anmälan till
överförmyndaren om att
behov av god
man/förvaltare ej längre
föreligger
Beslut om anmälan till
överförmyndaren om
förhållanden beträffande
förvaltningen av
underårigs egendom
Framställan till domstol
om behov av
målsägandebiträde för
underårig

Ersättare

20

2.49

Delegat

G

Nr

2.
Kontaktcentervägledar
e

Avser all slags egendom
ink ATP

2.65

2.66

2.67

2 kap 9§ 1st FB

Beslut att inte påbörja
utredning eller lägga
ned påbörjad utredning
tillkommer KS

Socialsekreterare/Fami
ljerättssekreterare

3 kap 5§ 2st 6§
2 st FB

Beslut att godkänna /
inte godkänna avtal om
vårdnad boende och
umgänge
Beslut att utse utredare i
mål och ärenden om
vårdnad, boende eller
umgängen
Beslut om att utse
utredare i
adoptionsärende
Beslut om medgivande
att ta emot barn med
hemvist utomlands, i
syfte att adoptera det
Beslut om att återkalla
medgivande av
adoption, om
förutsättningarna för det
inte längre föreligger
Beslut om att samtycke
ges till att
adoptionsförfarande får
fortsätta
Beslut om att samtycke
inte ges till att
adoptionsförfarande får
fortsätta
Yttrande till domstol i
ärende enligt namnlagen

Socialsekreterare/Fami
ljerättssekreterare

6 kap 6 §,6 kap
14 a §2 st och 6
kap 15 a § 3 st
FB
6 kap 19§ 3 st
FB

Socialsekreterare/Fami
ljerättssekreterare

45 och 46 §§
NamnL

Lämna upplysningar och
yttrande till domstol
beträffande
äktenskapsskillnad
vilken avser äktenskap
som ingåtts av underårig
Lämna upplysningar och
yttrande till länsstyrelsen
beträffande
äktenskapsdispens
Beslut om DNAundersökning i
faderskapsärende
Yttrande till domstol om
umgängesstöd

Socialsekreterare/Fami
ljerättssekreterare

5 kap 5 § 3 st
ÄktB

Socialsekreterare/Fami
ljerättssekreterare

15 kap 1 § 2 st
ÄktB

Socialsekreterare/Fami
ljerättssekreterare
Socialsekreterare/Fami
ljerättssekreterare

2 kap 6 § FB
och 10 kap 5 §
SoL
6 kap 15 c § 2 st
FB

Beslut att utse en person
att medverka vid
umgänge
(umgängesstöd)
Beslut att utse
kontaktperson i
umgängesärenden

Socialsekreterare/Fami
ljerättssekreterare

6 kap 15 c § 3 st
FB

Socialsekreterare/Fami
ljerättssekreterare

4 kap 1 § SoL

Enhetschef arbete och
välfärd

Enhetschef arbete och
välfärd

2.69

FÖ
R

2.70

2.71

2.72

2.73
2.74

2.75

23

Enl. 4 kap
14 § FB

KSIU

6 kap 12§ SoL

KSIU

6 kap 13§ SoL

Socialsekreterare/Fami
ljerättssekreterare

6 kap 14§ SoL

KSIU

6 kap 14§ SoL

SL
A

2.68

Socialsekreterare/Fami
ljerättssekreterare

30

2.64

Kommentar

3-

2.63

Lagrum

-0

2.62

Beslut om att inleda
utredning om någon
annan man än den som
är gift med barnets
moder kan vara far till
barnet
Beslut att väcka och föra
talan i mål om faderskap

Ersättare

21

2.61

Delegat

20

2.60

Ärende

G

Nr

Får ej delegeras till
tjänsteperson

Nr

Ärende

2.76

2.77

2.78

2.79
2.80

Delegat

Ersättare

Beslut om ersättning till
kontaktperson vid
umgänge
Godkänna avtal om att
underhållsbidrag ska
betalas längre perioder
än 3 månader
Framställan till domstol
om särskilt förordnad
vårdnadshavare.
Beslut om att avge
upplysningar

1:e socialsekreterare

Beslut om att avge
utredning

Lagrum

Socialsekreterare/Fami
ljerättssekreterare

7 kap 7 § 2 st
FB

Socialsekreterare/Fami
ljerättssekreterare

6 kap FB

Socialsekreterare/Fami
ljerättssekreterare

6 kap 20§ 2st
FB

Socialsekreterare/Fami
ljerättssekreterare

6 kap 19§
3st FB

Kommentar

KSIU

Beslut om hur vården
ska ordnas och var den
unge ska vistas under
vårdtiden
Beslut om att
omhändertagande enl.
6 eller 6 a §§ LVU skall
upphöra

KSIU

Övervägande om vård
med stöd av
2 § LVU fortfarande
behövs
Beslut i fråga om fortsatt
vård (omprövning)

KSIU

4 § LVU

KSIU

6 § LVU

Ordförande för KSIU

FÖ
R

2.86

9 § 3 st LVU,
9 b § 2 st LVU

Minst var 6:e mån

KSIU

13§ 2 st LVU

Inom 6 månader
OBS! Beslut som enligt
praxis ej får delegeras
från nämnd i annat än
brådskande ärende.
OBS! Beslut som enligt
praxis ej får delegeras
från nämnd i annat än
brådskande ärende.
Minst var 3:e månad

2.87

Beslut hur den unges
umgänge med
vårdnadshavare utövas.

Ordförande för KSIU

14 § 2 st 1 p
LVU

2.88

Beslut att den unges
vistelseort inte ska röjas
för vårdnadshavare.

Ordförande för KSIU

14 § 2 st 2 p
LVU

2.89

Övervägande om beslut
rörande rätt till
umgänge,
umgängesförbud eller
hemlighållande av
vistelseort för den unge
ska kvarstå
Beslut om att vården ska
upphöra när vård inte
längre behövs
Beslut om kontaktperson
eller öppen behandling
(s.k. mellantvång)

KSIU

14 § 3 st LVU

KSIU

21 § LVU

KSIU

22 § LVU

2.90

2.91

24

Vid brådskande beslut,
se kompletterande
beslutanderätt, bilaga 1

13§ 1 st LVU

SL
A

2.85

20

2.84

11§ 1–
2 st LVU

Ska underställas
förvaltningsrätt
Vid brådskande beslut,
se kompletterande
beslutanderätt, bilaga 1

G

2.83

21

-0

2.82

Beslut om ansökan till
Förvaltningsrätt för vård
enligt LVU
Beslut om omedelbart
omhändertagande

3-

2.81

30

Beslut enligt lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU

Nr

Ärende

2.92

Prövning om beslut om
förebyggande insats
skall upphöra att gälla
Beslut om att
förebyggande insats
enligt 22 § 1 st LVU
skall upphöra
Ansökan hos
Förvaltningsrätten om
flyttningsförbud
Övervägande om
flyttningsförbud
fortfarande behövs
Beslut om att
flyttningsförbud skall
upphöra
Beslut om tillfälligt
flyttningsförbud

2.93

2.94

2.95

2.96

Ersättare

Lagrum

KSIU

22 § 3 st LVU

KSIU

22 § 3 st LVU

KSIU

24 § LVU

KSIU

26 § LVU

KSIU

26 § 2 st LVU

KSIU

27 § LVU

2.101

2.103

2.104

2.105

2.106

2.107

25

Minst var 3:e mån

Ska underställas
förvaltningsrätten
Vid brådskande beslut,
se kompletterande
beslutanderätt, bilaga 1

-0

Beslut om att tillfälligt
utreseförbud ska
upphöra
Beslut om tillfälligt
undantag från
utreseförbud
Beslut om
läkarundersökning, att
utse läkare samt plats för
läkarundersökningen
Beslut om att begära
biträde av polis för att
genomföra
läkarundersökning

FÖ
R

2.102

Minst var 6:e mån

30 § 2 st LVU

21

KSIU

KSIU

31§ LVU

31 b § LVU

KSIU

31 c § 1 st LVU

KSIU

31 c § 2 st LVU

KSIU

31 d § LVU

KSIU

31 g
§ 2 st LVU

KSIU

31 i § LVU

Socialsekreterare

32 § 1 st LVU

KSIU

43 § 1 p LVU

SL
A

2.100

KSIU

Kommentar

20

2.99

Beslut om att tillfälligt
flyttningsförbud ska
upphöra
Beslut om den unges
umgänge med förälder
eller annan
vårdnadshavare efter
beslut om
flyttningsförbud när
överenskommelse ej kan
nås
Ansökan hos
förvaltningsrätten om
utreseförbud
Prövning om
utreseförbud ska
upphöra
Beslut om att
utreseförbud ska
upphöra
Beslut om tillfälligt
utreseförbud

G

2.98

3-

30

2.97

Delegat

Ska underställas
förvaltningsrätten
Vid brådskande beslut,
se kompletterande
beslutanderätt, bilaga 1

Nr

Ärende

2.108

Beslut att begära biträde
av polis för att
genomföra beslut om
vård eller
omhändertagande med
stöd av LVU
Beslut rörande den
unges personliga
förhållanden i den mån
beslutet inte är att
hänföra till 11 § 1-2 st
LVU

2.109

Delegat

Ersättare

Lagrum

KSIU

43 § 2 p LVU

Se även kompletterande
beslutanderätt, bilaga 1

Socialsekreterare

11 § 4 st LVU

Till exempel kortare
vistelse utom
familjehemmet eller
HVB, kortare
utlandsvistelser med
mera.

Beslut om ekonomiskt bistånd
4 kap 1 och 3
§§ SoL

Socialsekreterare /adm
inistratör

- kostnader till en nivå
högre än norm

Socialsekreterare

- kostnader till en nivå
lägre än norm

Socialsekreterare

20

4 kap 4§ SoL

4 kap 5§ SoL

Socialsekreterare

SL
A

2.112

Socialsekreterare

G

2.111

-0

9 kap 2§ SoL

Socialsekreterare
- som förskott på
förmån
Begäran om deltagande i
praktik eller annan
kompetenshöjande
verksamhet
Vägrande av eller
nedsättning av fortsatt
försörjningsstöd
Beslut om bistånd till
livsföring i övrigt samt
utöver vad som följer av
4 kap 1 § SoL då
särskilda skäl finns

3-

- enligt riktlinjer

30

Beslut i ärenden om
försörjningsstöd

21

2.110

FÖ
R

2.113

- enligt riktlinjer

- ekonomiskt bistånd
upp till trettio (30)
procent av basbeloppet
- ekonomiskt bistånd
upp till femtio (50)
procent av basbeloppet
- ekonomiskt bistånd
utöver femtio (50)
procent av basbeloppet
Beslut om ekonomiskt
bistånd till
begravningskostnader
och utgifter i omedelbar
anslutning till dödsfallet

2.114

26

Kommentar

4 kap 1 och 2 §
SoL

Socialsekreterare
/assistent
Socialsekreterare

Enhetschef arbete och
välfärd

Förvaltningschef
arbete och
välfärd

KSIU
Socialsekreterare
/administratör

4 kap 1 §
SoL

Nr

Ärende

2.115

Framställning till
Försäkringskassan om
utbetalning av
ersättningen för utgivet
försörjningsstöd
Beslut om att återkräva
ekonomiskt bistånd
enligt 4 kap 1 § SoL
Beslut om att återkräva
ekonomiskt bistånd
enligt 4 kap 2 § SoL
Beslut om bistånd till
Glappet i
etableringsreformen
* Kontakt ska tas med
Migrationsverket innan
ersättning betalas ut med
särskilt belopp
Beslut om att inleda
utredning

Socialsekreterare

9 kap 2§ SoL

Socialsekreterare

9 kap
1-2 §§ SoL

Socialsekreterare

9 kap
2 § 2 st
SoL

Beslut om att utredning
inte ska inledas eller att
inledd utredning ska
läggas ned
Beslut om eftergift av
ersättningsskyldighet
enligt 9 kap 1 och 2 §§
och 8 kap 1§
Beslut om att föra talan i
förvaltningsrätt om
återkrav enligt 9 kap 1 §
SoL
Bevilja dagersättning
enligt LMA

Socialsekreterare

2.124

Bistånd i form av
utslussningslägenhet

Enhetschef arbete och
välfärd

2.125

Ekonomiskt bistånd vid
utslussning

Socialsekreterare

2.121

2.122

30

11 kap 1 § SoL
11 kap 1 § SoL

Enhetschef arbete och
välfärd

9 kap 4§ SoL

Enhetschef arbete och
välfärd

9 kap 3 § SoL

Socialsekreterare

17 § LMA

SL
A

2.123

Socialsekreterare

3-

2.120

Förvaltningschef
arbete och
välfärd

4 kap 1 §
SoL
4 kap 1 §
SoL

FÖ
R

Beslut rörande vuxna
2.126

Beslut om beviljande av
bistånd i form av
öppenvårdsinsatser/behandling
externt för vuxna

27

Kommentar

-0

2.119

Lagrum

Socialsekreterare
/administratör

21

2.118

20

2.117

Ersättare

G

2.116

Delegat

4 kap 1 § SoL

1.Upp till 50 % av
basbeloppet

Enhetschef arbete och
välfärd

2.Över 50 % av
basbeloppet

KSIU

Förvaltningschef
för arbete och
välfärd är
ersättare för
enhetschef

2.122

Ärende

2.127

Beslut om bistånd i form
av vård i hem för vård
eller boende, skyddat
boende eller familjehem
1.Sammantagen tid om
högst tre (3) månader
under en
1-årsperiod

Enhetschef arbete och
välfärd

2.Sammantagen tid som
överstiger tre (3)
månader

KSIU

3.Sammantagen tid som
överstiger tre (3)
månader i de fall KSIU:s
beslut inte kan inväntas
Beslut om öppenvårdoch
öppenvårdsbehandling
internt

Ordförande och vice
ordförande i KSIU
gemensamt

30

4 kap 1 § SoL

4 kap 1 § SoL

Enhetschef arbete och
välfärd

Över riktlinjer
Beslut om upphörande
av bistånd i form av
familjehem eller vård i
hem för vård och boende
Beslut om bistånd i form
av kontaktperson/-familj

KSIU
Enhetschef arbete och
välfärd

Förvaltningschef
för arbete och
välfärd ersättare
för enhetschef
Förvaltningschef
för arbete och
välfärd

20

21

Enligt riktlinjer

Socialsekreterare

2.132

Beslut om bistånd i form
av boende

FÖ
R

Jourlägenhet

2.133

2.134

2.135

2.136

28

4 kap 1 § SoL

4 kap 1 §
SoL

SL
A

2.131

Kommentar

Förvaltningschef
för arbete och
välfärd är
ersättare för
enhetschef

Socialsekreterare

Beslut om ersättning till
familjehem (arvode och
omkostnadsersättning)

2.130

Lagrum
4 kap 1 § SoL

G

2.129

Ersättare

3-

2.128

Delegat

-0

Nr

4 kap 1 §
SoL

Socialsekreterare

Socialt boende

Enhetschef arbete och
välfärd

Förvaltningschef
för arbete och
välfärd

Beslut om
samtalskontakt med
socialsekreterare
Beslut om upphörande
av bistånd i form av
kontaktperson/-familj
Beslut om förordnande
och entledigande av
kontaktperson/-familj
Beslut om arvode och
omkostnadsersättning
till kontaktperson/-familj
enligt SKRs riktlinjer

Socialsekreterare

4 kap 1 §
SoL

Socialsekreterare

4 kap 1 §
SoL

- över SKL:s riktlinjer

Enhetschef arbete och
välfärd

Socialsekreterare

Socialsekreterare

Förvaltningschef
för arbete och
välfärd

Inkluderar beslut om
insats inom
socialpsykiatrin

Ärende

2.137

Beslut om ersättning för
uppehälle avseende
vuxna (egen avgift) vid
stöd- och hjälpinsatser
av behandlingskaraktär,
i samband med vård i
HVB-hem, skyddat
boende, familjehem eller
annat av socialtjänsten
beviljat boende
Beslut om anmälan till
försäkringskassa att
nämnden ska uppbära
sjukpenning för den som
bereds vård i sådant
HVB-hem eller
familjehem som ger
behandling åt
missbrukare
Beslut om att underrätta
försäkringskassa om att
nämnden ska uppbära
ersättning enligt AFL
Beslut om att inleda
utredning

Socialsekreterare

8 kap8 1§ 1 st
SoL
42a § SoF

Socialsekreterare

3 kap 15§
AFL

Beslut om att utredning
inte ska inledas eller att
inledd utredning ska
läggas ned
Beslut om framställning
om överflyttning av
ärende till nämnd i
annan kommun
Meddela inställning i
fråga om annan
kommuns begäran om
överflyttning
Beslut om att ansökan
hos Inspektionen för
vård och omsorg
om överflytt av ärende
till annan kommun
Beslut om anmälan till
överförmyndaren om
behov av god
man/förvaltare
Beslut om anmälan till
överförmyndaren om att
behov av god
man/förvaltare inte
längre föreligger

Enhetschef arbete och
välfärd

2.142

FÖ
R

2.144

2.145

2.146

3-

Socialsekreterare

Enhetschef arbete och
välfärd

11 kap 1 st SoL

KSIU

KSIU

SL
A

2.143

Kommentar

-0

2.141

Lagrum

17 kap 1§
AFL
9 kap
2 § SoL
11 kap 1 st SoL

21

2.140

Socialsekreterare

20

2.139

Ersättare

Enhetschef arbete och
välfärd

2a kap 10 § SoL

2a kap 10 §
SoL

G

2.138

Delegat

30

Nr

KSIU

2a kap 11 §
SOL

Socialsekreterare

5 kap 3 § SoF

Socialsekreterare

5 kap 3 § SoF

Beslut enligt lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall
2.147

Beslut om att ansöka hos
Förvaltningsrätt om vård
enligt LVM

KSIU

11 § LVM

2.148

Beslut att återkalla
ansökan om vård enligt
LVM
Beslut om att ansöka hos
förvaltningsdomstol om
vård enligt LVM

KSIU

11 § LVM

KSIUs ordförande

6 kap. 39 § KL

2.149

29

Beslutanderätten får
användas när utskottets
beslut inte kan avvaktas

Nr

Ärende

Delegat

Ersättare

Lagrum

Beslut om omedelbart
omhändertagande av
missbrukare

KSIU

2.151

Beslut om att ett
omedelbart
omhändertagande ska
upphöra

KSIU

KSIUs
ordförande

18b § LVM

2.152

Beslut om att inleda
utredning om det kan
finnas skäl att bereda
någon tvångsvård
Beslut om att utredning
inte ska inledas eller att
inledd utredning ska
läggas ned alternativt
övergå i utredning enligt
SoL 11:1
Beslut om
läkarundersökning samt
utse läkare för
undersökningen
Beslut om att begära
handräckning för att föra
missbrukare till
läkarundersökning
Beslut om att begära
handräckning för
inställelse till sjukhus
eller LVM-hem

Enhetschef arbete och
välfärd

Förvaltningschef
för arbete och
välfärd

7§ LVM

Enhetschef arbete och
välfärd

Förvaltningschef
för arbete och
välfärd

7§ LVM

2.156

Enhetschef arbete och
välfärd

3-

9 § LVM

Förvaltningschef
för arbete och
välfärd

Enhetschef arbete och
välfärd

45 §
1st LVM

Förvaltningschef
för arbete och
välfärd

45 §
2st LVM

I 9:37 KL framgår att
kommuner och regioner
inom ramen för
avtalssamverkan, med
de begränsningar som
följer av 6 kap. 38 §, får
komma överens om att
uppdra åt en anställd i
den andra kommunen
eller i den andra
regionen att besluta på
kommunens eller
regionens vägnar i ett
visst ärende eller en viss
grupp av ärenden.

FÖ
R

SL
A

G

Beslut delegerat till sociala jouren i Kristianstad

2.157

Beslut i ärenden av akut
karaktär inom barn- och
familjeenheten och
Vuxenenheten som
handläggs utanför
kontorstid av Sociala
Jouren i Kristianstad
Handläggning av
brådskande
ärende jml LVU och
LVM inför beslut av
ordförande i KSIU eller i
förekommande fall
särskilt förordnad
beslutsfattare

2.158

30

Ska underställas
förvaltningsrätten
Vid brådskande beslut,
se kompletterande
beslutanderätt, bilaga 1
Ersättare endast när
brådska råder eller
KS individutskotts sam
manträde inte kan
avvaktas

-0

2.155

Socialsekreterare

21

2.154

20

2.153

13 § LVM

30

2.150

Kommentar

Socialsekreterare inom
Sociala Jouren

11 kap 1§ 4 kap
1§ SoL

Socialsekreterare inom
Sociala Jouren

LVU och LVM

Angående särskilt
förordnad beslutsfattare,
se kompletterande
beslutanderätt, se bilaga

Nr

Ärende

Delegat

2.159

Beslut om bistånd åt
barn, ungdom och vuxna
i form av akut placering
i boende (hotell,
vandrarhem,
familjehem, HVB-hem,
SIS, skyddat boende) till
nästkommande vardag. I
beslutsdelegationen
ingår beslut om
dygnskostnader för
placeringen.
Beslut om ekonomiskt
bistånd för att undvika
akut nödsituation

Socialsekreterare inom
Sociala Jouren

4 kap 1§ SoL

Socialsekreterare inom
Sociala Jouren

4 kap 1§ SoL

2.160

Ersättare

Lagrum

Kommentar

Överklagande, yttranden och anmälningar mm till domstol, åklagarmyndighet och andra
myndigheter inom socialtjänstens verksamhetsområde
KSIU

2.164

Överklagande, yrkande
om inhibition samt
yttrande till
Förvaltningsrätt,
Kammarrätt och/eller
Högsta
Förvaltningsdomstolen
i SoL-, LVM-och LVUärenden

Delegaten i
ursprungsbeslutet

2.165

Överklagande, yrkande
om inhibition samt
yttrande till
Förvaltningsrätt och
Kammarrätt i SoL-,
LVU- och LVM-ärenden
när ursprungsbeslutet
fattats av nämnd
Beslut huruvida
omprövning ska ske

KS

Delegaten i
ursprungsbeslutet

37-38 §§ FvL

2.167

Omprövning av beslut

Delegaten i
ursprungsbeslutet

37-38 § FvL

2.168

Prövning av att
överklagande skett i rätt
tid, samt avvisning av
överklagande som
inkommit för sent
Prövning om
överklagande skett i rätt
tid samt avvisning av
överklagande som
kommit in för sent, i de
fall där
ursprungsbeslutet inte
fattats av tjänsteperson.

Delegaten i ursprungsbeslutet

45 § 1st FvL

FÖ
R

2.166

2.169

31

3-

10 kap 1, 2 §§
SoL, 3 kap 10 §,
6 kap 33 § och
34 § 3 p KL
10 kap 2 § SoL

-0
21

Förvaltningschef
arbete och välfärd

SL
A

2.163

Förvaltningschef
arbete och välfärd

9 kap 1 och 3 §§
SoL

Ordförande och
vice ordförande i
KSIU

10 kap 2§ SoL,

Ärenden som är av
principiell beskaffenhet
eller annars av större
vikt omfattas inte av
denna delegation

10 kap 1, 2
§§ SoL 6 kap 39
§ KL

Ersättare endast när
brådska råder eller KS
sammanträde inte kan
avvaktas

20

2.162

Ordförande och
vice ordförande i
KSIU
Enhetschef arbet
e och välfärd

30

Beslut om att föra talan i
Förvaltningsrätt om
återkrav
Beslut om att föra talan i
ärende eller mål vid
allmän domstol eller
förvaltningsdomstol
Utseende av ombud att
föra nämndens talan

G

2.161

Enhetschef arbete och
välfärd

KSIUs
ordförande

Förvaltningschef
arbete och
välfärd

45–46 §§ FL

Nr

Ärende

Delegat

Ersättare

Lagrum

2.170

Avvisande av ombud

KSIU

2.171

Avge yttrande med
anledning av
överklaganden av
delegationsbeslut

Delegaten i
ursprungsbeslutet

2.172

Yttrande till allmän
domstol när den som
begått brottslig gärning
kan bli föremål för
LVM-vård
Yttrande till
Åklagarmyndigheten

Enhetschef arbete och
välfärd

31 kap 2 § BrB

1e socialsekreterare

11 § 1st LUL

Yttrande till
Åklagarmyndigheten
med anledning av ev.
utredning beträffande
misstänkt under 15 år
Begäran hos åklagare
om förande av
bevistalan
Yttrande till
passmyndigheten vid
utfärdande av pass utan
vårdnadshavarens
medgivande
Yttrande till
tillsynsmyndigheten

1e socialsekreterare

33 § jfrt med 31
§ LUL

Ordförande och vice
ordförande i KSIU

KSIU

Yttrande över remisser
till myndigheter,
organisationer m.fl. i
frågor som inte är av
stor vikt eller principiell
betydelse
Anmälan till IVO om
allvarliga
missförhållanden eller
påtaglig risk för
allvarligt
missförhållande samt
händelser som har
medfört eller hade
kunnat medföra en
allvarlig vårdskada inom
förvaltning för arbete
och välfärd
Beslut om polisanmälan
om vissa brott mot
underårig

Ordförande och vice
ordförande i KSIU

KSIU

2.177

30
13 kap 2 § SoL

Tillsynsmyndighet är
Inspektionen för vård
och omsorg,
Länsstyrelsen, JO, JK,
DO

Förvaltningschef för ar
bete och välfärd

Enhetschef
arbete och
välfärd

14 kap 7 § SoL

FÖ
R

2.179

3-

3 § 2 st
passförordninge
n

SL
A

2.178

Socialsekreterare

38 § LUL

-0

2.176

Enhetschef arbete och
välfärd

21

2.175

Yttrande med anledning
av beslut som fattats av
nämnden i sin helhet får
ej delegeras enligt KL 6
kap 38§ 2 p

20

2.174

14 § 2 st FvL

G

2.173

Kommentar

2.180

32

Enhetschef arbete och
välfärd

12 kap 10
§ SoL, 10 kap.
21 § OSL

Avser misstanke om
brott enl 3, 4 och 6 Kap
BrB eller lagen
(1982:316) med förbud
mot könsstympning av
kvinnor.

Nr

Ärende

2.181

Beslut om polisanmälan
angående misstanke om
vissa grövre brott

KSIUs ordförande

2.182

Beslut om polisanmälan
angående brott mot den
egna verksamheten
(ekonomiskt bistånd
mm)
Yttrande till åklagare vid
åtalsprövning

KSIU
Enhetschef Arbete och
välfärd

Förvaltningschef
för arbete och
välfärd

Enhetschef arbete och
välfärd

Förvaltningschef
för arbete och
välfärd

2.184

Yttrande i
körkortsärende

Socialsekreterare

2.185

Upplysning i
vapenärenden
* Samtycke krävs
Dödsboanmälan

Socialsekreterare

Enhetschef arbete och
välfärd

2.188

Beslut om att vidta
åtgärder som annars
åligger dödsbodelägare
(provisorisk
dödsboförvaltning)
Yttrande angående
antagande av
hemvärnsmän

Administratör

2.190

Yttrande
till Polismyndigheten,
Säkerhetspolisen,
Migrationsverket, migrat
ionsdomstol eller
Migrationsöverdomstole
n gällande utlännings
personliga förhållanden

Socialsekreterare

2.191

Uppgiftslämnande till
smittskyddsläkare

Förvaltningschef
arbete och välfärd

33

30

3-

12 kap 10
§ SoL, 10 kap. 2
§ OSL
46 § LVM

-0

21

20

Beslut om att ordna med
gravsättning m.m.

FÖ
R

2.187

2.189

Lagrum
12 kap 10
§ SoL, 10 kap.
23 § OSL

Administratör

SL
A

2.186

Ersättare

G

2.183

Delegat

Förvaltningschef
för arbete och
välfärd
Förvaltningschef
för arbete och
välfärd

Socialsekreterare

Enhetschef arbet
e och välfärd

3 kap 8§, 5 kap
2§
Körkortsförordn
ingen

20 kap 8a §
Ärvdabalken
(1958:637)
5 kap. 2
§ Begravningsla
gen (1990:1144)
18 kap 2§
Ärvdabalken

5§
Hemvärnsförord
ningen
(1997:146)
Begäran om
uppgifter enl 17
kap 1§
utlänningslagen

6 kap 12 §
smittskyddslagen

Kommentar
Avser misstanke om
brott för vilket inte är
föreskrivet lindrigare
straff än fängelse i 1 år,
försök till brott för
vilket det inte är
föreskrivet lindrigare
straff än fängelse i två
år, eller försök till brott
för vilket det inte är
föreskrivet lindrigare
straff än fängelse i ett
år, om gärningen
innefattat försök till
överföring av sådan
allmänfarlig sjukdom
som avses i 1 kap. 3 §
smittskyddslagen
(2004:168).
Vid brådskande ärende:
arbetsledning

34

FÖ
R
G

SL
A
3-

-0

21

20
30

Ekonomisk förvaltning och upphandling
OBSERVERA!
En delegerad beslutanderätt får utnyttjas endast inom ramen för respektive
förvaltnings/enhets budget eller inom ramen för beslutad kostnadskalkyl för visst projekt.
Ärende

Delegat

Ersättare

Upplåning enligt budget
och riktlinjer och villkor
som fullmäktige angivet*

Ekonomichef

Kommundirektör

3.2

Omskrivning, inlösen eller
konvertering av lån
Placering av lån

Ekonomichef

Kommundirektör

Ekonomichef

Kommundirektör

3.4

Placering av likvida medel
samt kapital för stiftelser

Ekonomichef

Kommundirektör

3.5

Godkänna till kommunen
ställd säkerhet

Ekonomichef

Kommundirektör

3.6

Avskrivningar av
fordringar intill ett belopp
motsvarande högst ett (1)
basbelopp i varje särskilt
fall

Respektive enhetschef

Ekonomichef

3.7

Avskrivningar av
fordringar i övrigt

AU

Ordföranden och
vice ordföranden
i AU gemensamt

3.8
3.9

Utdelning från stiftelser
Utse personer för
tidsbegränsad
firmateckning hos banker,
postgiro och post.

Respektive enhetschef
Ekonomichef

3.10

Beslut om polisanmälan
angående brott mot den
egna verksamheten (ex
skadegörelse)

Respektive enhetschef

3.11

Ta ställning till krav på
skadestånd eller andra
ersättningskrav som är
kopplade till försäkringsärenden

Ekonomichef

Kommundirektör

3.12

Ta ställning till krav på
skadestånd eller andra
ersättningskrav riktade mot
kommunen i övrigt

AU

Ordföranden och
vice ordföranden
i AU gemensamt

3.13

Beslut om firmatecknare
för bankcheckar och
förladdade kort

Ekonomichef

Redovisningseko
nom

35

-0

21

20

Ekonomichef
Kommundirektör

G

SL
A

FÖ
R

3.3

Kommentar
*Samråd sker med
kommunstyrelsens
ordförande

3-

3.1

Lagrum

30

Nr

Nr

Kommundirektör

Biträdande
kommundirektör

Avyttring/utrangering av
inventarier, maskiner,
fordon eller annan i
kommunen tillhörig lös
egendom till ett värde över
fem (5) prisbasbelopp.
Beslut om upphandling
upp till av Riksdagen
fastställd beloppsgräns för
direktupphandling enligt
LOU och LUF (f n LOU
586.907 kronor, LUF
1.092.436 kronor).

AU

Förvaltningschef

Kommundirektör i
såväl kommun- som
förvaltningsövergripan
de upphandling inom
av
kommunfullmäktige
beslutad befintlig
budgetram.

Biträdande
kommundirektör

Övriga åtgärder vid
direktupphandling enligt
kommunens ”Regler för
inköp och upphandling”

Respektive enhetschef
inom sin enhet och
inom av
kommunfullmäktige
beslutad befintlig
budgetram
AU i såväl kommunsom
förvaltningsövergripan
de upphandling inom
av
kommunfullmäktige
beslutad befintlig
budgetram

Förvaltningschef

FÖ
R

I ovan angivna
upphandlingsärenden fatta
beslut om
✓ avbrytande av
upphandling,
✓ tilldelning av
kontrakt,
undertecknande av
avtal.

36

3-

-0

21

Beslut om egen
upphandling och
fastställande av
upphandlingsdokument i
upphandlingar över ett
belopp motsvarande den av
Riksdagen fastställda
beloppsgränsen för
direktupphandling, se
punkt 2.15 ovan.

Kommundirektör i
såväl kommun- som
förvaltningsövergripan
de upphandling inom
av
kommunfullmäktige
beslutad befintlig
budgetram

Lagrum

30

Avyttring/utrangering av
inventarier, maskiner,
fordon eller annan i
kommunen tillhörig lös
egendom till ett värde om
högst fem (5)
prisbasbelopp.

SL
A

3.16

Ersättare

Kommundirektör

20

3.15

Delegat

G

3.14

Ärende

Förvaltningschef

Kommentar

Ärende

Delegat

Ersättare

3.17

Beslut om att delta i
samordnad upphandling
med annan upphandlande
myndighet/enhet samt
beslut om
✓ fastställande av
upphandlingsdokume
nt,
✓ avbrytande av
upphandling,
✓ tilldelning av
kontrakt,
undertecknande av
avtal.

Kommundirektör i
såväl kommun- som
förvaltningsövergripan
de upphandling inom
av
kommunfullmäktige
beslutad befintlig
budgetram

Biträdande
kommundirektör

Lagrum

FÖ
R

SL
A

G

20

21

-0

3-

30

Nr

37

Kommentar

Personaladministrativa ärenden
Ärende

Delegat

Ersättare

4.1

Anställning av
förvaltningschef

Kommundirektör

4.2

Beslut om anställning

Närmast överordnad
chef

4.3

Fastställa lön till nyanställd
kommundirektör

P-delegationen

KSO

4.4

Träffa överenskommelse
om lön eller ta ensidigt
beslut om lön under
pågående avtalsperiod.

Kommundirektör

HR-chef

4.5

Fastställa ramar, regler och
riktlinjer för löne-översyn

P-delegation

HR-chef

4.6

Träffa kollektivavtal

HR-chef

P-delegationen

4.7

Godkänna avtal rörande
personalfrågor som
överenskommits centralt av
SKR
Löpande utfärda
föreskrifter och
anvisningar beträffande
löne- och förmånsfrågor
samt i övrigt inom
arbetsrättens område
Meddela förbud
mot/alternativt godkänna
utövande av bisyssla efter
samråd med HR-enheten

HR-chef

HR-specialist

HR-chef

HR-specialist

Omplacering mellan
förvaltningar när
överenskommelse inte
nåtts

FÖ
R

4.10

Innan beslut om lön
fattas ska samråd ske
med HR-enheten.

-0

3-

MBL § 10

21
20

Respektive enhetschef

HR-chef

HR-chef

Respektive
enhetschef

4.11

Omplacering i samband
med rehabiliteringssituation samt beslut om
omreglering av tjänst på
grund av beviljad
sjukersättning

HR-specialist

Respektive
enhetschef

4.12

Uppsägning från
arbetsgivare på grund av
personliga omständigheter,
arbetsbrist

HR-chef

Kommundirektör

4.13

Träffa särskild
överenskommelse med
arbetstagare om avslutning
av anställning

Kommundirektör

HR-chef

4.14

Avsked

HR-chef

Kommundirektör

38

Kommentar
Innan beslut om
anställning fattas ska
samråd ske med berörd
nämnds presidium.
Innan beslut om
anställning fattas ska
samråd ske med HRenheten.

G

4.9

SL
A

4.8

Lagrum

30

Nr

AB § 8

Innan beslut om
förbud/godkännande
fattas ska samråd ske
med HR-enheten.

Innan överenskommelse
träffas ska samråd ske
med HR-enheten.

Nr

Ärende

Delegat

Ersättare

Lagrum

Avstängning

Respektive enhetschef

HR-chef

AB § 10

4.16

Prövning av löneförmåner
under avstängning

HR-chef

HR-specialist

AB § 10

4.17

Disciplinpåföljd

Respektive enhetschef

HR-chef

AB § 11

4.18

Polisanmälan av
medarbetare, efter samråd
med HR-enheten

Respektive enhetschef

HR-chef

AB § 10

4.19

Tvisteförhandling enligt
64–68 §§ MBL

HR-chef

P-delegationen

MBL 64–68 §§

4.20

Beslut om stridsåtgärder

P-delegationen

HR-chef

4.21

Tvisteförhandling på grund
av konflikt

P-delegationen

HR-chef

4.22

Beslut om samhällsfarlig
konflikt

P-delegationen

HR-chef

4.23

Förhöjd pensionsavgift

P-delegationen

HR-chef

4.24

Pensionsförstärkning,
förtida pensionsuttag

HR-chef

4.25

Särskild avtalspension

HR-chef

4.26

Minskad arbetstid 80-90100, 63–65 år

HR-chef, efter samråd
med kommundirektör

3-

-0

21

G

20

P-delegationen

SL
A
FÖ
R
39

30

4.15

P-delegationen
P-delegationen

Kommentar
Innan beslut om
avstängning fattas ska
samråd ske med HRenheten.

Innan beslut om
disciplinpåföljd fattas
ska samråd ske med
HR-enheten.

Näringsliv/Tillväxt/Utveckling/Turism
Nr

Ersättare

Lagrum

AU

Kommundirektör

Administrativ
chef
KSO

20

21

-0

3-

30

AU

G

5.3

Delegat

SL
A

5.2

Projektsamarbete med
näringslivsorganisationer,
inklusive beslut om
finansiering inom budget
Samverkan mellan Skåne
Nordost kommunerna
Utmärkelsen ”Årets
Eldsjäl”

FÖ
R

5.1

Ärende

40

Kommentar

Räddningstjänst
Lagrum

Räddningschef

Tillsynsförrättare

5 kap. 2 § LSO

6.2

Medgivande om sotning

Räddningschef

Brandingenjör

3 kap. 4 § LSO

6.3

Föreläggande och förbud i
samband med
brandskyddskontroll

Skorstensfejarmästare

Skorstensfejartek
niker

3 kap. 6 § LSO

6.4

Beslut om kontroll ur
brandskyddssynpunkt i
särskilda fall

Räddningschef

Brandingenjör
Insatsledare/yttre
befäl

3 kap. 1 § LSO

6.5

Förbud, helt eller delvis,
mot eldning utomhus samt
liknande förebyggande
åtgärder mot brand
Tillstånd att hantera
brandfarliga varor

Räddningschef

Insatsledare/yttre
befäl

2 kap. 7 § LSO

Räddningschef

Tillståndshandlä
ggare

17 § LBE

Tillstånd till hantering och
överföring av explosiva
samt förvaring i flyttbart
förråd
Beslut om nya och ändrade
villkor i tillstånd för
brandfarlig eller explosiv
vara

Räddningschef

Brandingenjör

Räddningschef

Tillståndshandlä
ggare avseende
brandfarliga
varor

6.6
6.7

19 § LBE

Brandingenjör
avseende
explosiva varor
Brandingenjör

20 § LBE

21 § LBE

Återkallande av tillstånd
för brandfarliga eller
explosiva varor

Räddningschef

6.10

Tillsyn över hantering av
brandfarliga och explosiva
varor

Räddningschef

Tillsynsförrättare

6.11

Föreläggande och förbud,
med undantag för
föreläggande och förbud
förenade med vite eller
beslut om rättelse på den
enskildes bekostnad
Prövning och godkännande
av föreståndare i
tillståndspliktig
verksamhet med explosiva
varor
Beslut om att hantering av
brandfarliga eller explosiva
varor inte får påbörjas
innan avsyning

Räddningschef

Brandingenjör

25 § LBE

Räddningschef

Brandingenjör

9 och 19 §§
LBE

Räddningschef

Tillståndshandlä
ggare avseende
brandfarliga
varor

16 § FBE

FÖ
R

SL
A

6.9

G

6.8

18 § LBE

3-

Föreläggande och förbud i
tillsynsärenden enligt LSO

30

Ersättare

-0

6.1

Delegat

21

Ärende

20

Nr

6.12

6.13

6.14

Ansvar för att ta fram
underlag till beslut om
handlingsprogram för
kommunens förebyggande
verksamhet och
räddningstjänst

41

Räddningschef

Brandingenjör
avseende
explosiva varor
Säkerhets- och
beredskapssamor
dnare

3 kap. 8 § LSO

Kommentar

Säkerhet och beredskap
Ärende

Delegat

Ersättare

7.1

Uppgifter som
säkerhetsskyddschef enligt
Säf

Administrativ chef
Säkerhets- och
beredskapssamordnare

7.2

Ansvar för signalskydd
enligt gällande lagstiftning

Biträdande
signalskyddschef

Säkerhets- och
beredskapssamor
dnare
Administrativ
chef
Säkerhets- och
beredskapssamor
dnare

7.3

Samordna kommunens
arbete med analyser, planer
och förberedelser för
extraordinära händelser
och höjd beredskap

Säkerhets- och
beredskapssamordnare

Lagrum
2 kap. 2 § SÄF

Säkerhetsskydds
lagen
(2018:585)
Säkerhetsskydds
förordningen
(2018:658)
Försvarsmakten
s föreskrifter om
signalskyddstjän
sten (FFS
2019:9)
Försvarsmakten
s interna
bestämmelser
(FIB 2008:3)
Handbok TST
Grunder 2007
Prov I nycklar
2010
2 kap. 1 och 8
§§, 3 kap. 1 §
LEH

21

Räddningschef
Administrativ
chef

20
G

SL
A
FÖ
R
42

-0

3-

30

Nr

Kommentar

Bilaga 1
Kompletterande beslutanderätt enligt lag LVU

5

6

7

2. Agneta Malm,
tillika KSIU:s vi
ce ordf.
1. Lars-Anton
Ivarsson,
tillika KSIU:s or
df.

Beslut om utreseförbud i
fall då KSIU:s beslut inte
kan avvaktas

Beslut att begära
polishandräckning för att
genomföra
läkarundersökning
Beslut att begära
polishandräckning
för att genomföra beslut
om vård eller
omhändertagande med stöd
av LVU

11 § 3 st. LVU

-0
27 § 2 st. LVU

2. Agneta Malm,
tillika KSIU:s vi
ce ordf.
1. Lars-Anton
Ivarsson,
tillika KSIU:s or
df.

31d § 2 st. LVU

2. Agneta Malm,
tillika KSIU:s vi
ce ordf.
KSO

1. Lars-Anton
Ivarsson,
tillika KSIU:s or
df.
2. Agneta Malm,
tillika KSIU:s vi
ce ordf.
3. Emma
Frostensson
4. Carina Alpar

43

6a § 2 st. LVU

2. Agneta Malm,
tillika KSIU:s vi
ce ordf.
1. Lars-Anton
Ivarsson,
tillika KSIU:s or
df.

21

Beslut om tillfälligt
flyttningsförbud i fall
då KSIU:s beslut inte kan
avvaktas

6 § 2 st. LVU

3-

Beslut om hur vården ska
ordnas och var den unge
ska vistas under
vårdtiden i fall
då KSIU:s beslut inte kan
avvaktas

Lagrum

20

4

Beslut om omedelbart
omhändertagande i fall
då KSIU:s beslut inte kan
avvaktas

2. Agneta Malm,
tillika KSIU:s vi
ce ordf.
1. Lars-Anton
Ivarsson,
tillika KSIU:s or
df.

G

3

Ersättare
Förordnande
1. Lars-Anton
Ivarsson,
tillika KSIU:s or
df.

SL
A

2

Delegat

Beslut om omedelbart
omhändertagande i fall
då KSIU:s beslut inte kan
avvaktas

FÖ
R

1

Ärende

30

Nr

43 § 1 p. LVU

43 § 2 p. LVU

Kommentar
Ska underställas
förvaltningsrätt.
Beslut ska
anmälas på
nämndens
nästkommande
sammanträde.
Ska underställas
förvaltningsrätt.
Beslut ska
anmälas på
nämndens
nästkommande
sammanträde.
Beslut ska
anmälas på
nämndens
nästkommande
sammanträde.

Ska underställas
förvaltningsrätt.
Beslut ska
anmälas på
nämndens
nästkommande
sammanträde.
Beslut ska
anmälas på
nämndens
nästkommande
sammanträde.

Beslut ska
anmälas på
nämndens
nästkommande
sammanträde.
Beslut ska
anmälas på
nämndens
nästkommande
sammanträde.

Bilaga 1 (forts.)
Kompletterande beslutanderätt enligt lag LVU LVM
Nr

Ärende

Delegat

Ersättare

Lagrum

Kommentar

Förordnande
Beslut om omedelbart
omhändertagande i fall
då KSIU:s beslut inte kan
avvaktas

1. Lars-Anton
Ivarsson,
tillika KSIU:s or
df.

13 § 2 st. LVM

30
3-0
21
20
G
SL
A
44

Ska underställas
förvaltningsrätt
Beslut ska
anmälas på
nämndens
nästkommande
sammanträde.

2. Agneta Malm,
tillika KSIU:s vi
ce ordf.

FÖ
R

1
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Datum

2021-03-10
Kommunstyrelseförvaltningen
Jimmy Ekborg
0709318221
Jimmy.ekborg@osby.se

Anvisade medel för företagsstöd, Skåne Nordost
Dnr KS/2021:81 000

Kommunstyrelseförvaltningen förslag till Kommunstyrelsen
-

Näringslivsutvecklaren får i uppdrag att rekvirera 63 574 kr från Skåne Nordost
anvisade medel för företagsstöd.

-

Pengarna är riktade mot nyföretagarcentrum som ett extra krisstöd för att främja
och stödja nyföretagandet i kommunen.

-

Dessa kommer att betalas ut till NFC i Osby som extra stöd från regionen 2021.

Barnkonsekvensanalys
Inte aktuellt.
Sammanfattning av ärendet
Osby kommun har rekvirerat riktade medel för nyföretagande hos regionen. Detta stöd
skall användas till nyföretagarcentrums utveckling på grund av pandemin.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-03-10.

Johanna Lindhe

Jimmy Ekborg

Administrativ chef

Näringslivsutvecklare

Besöksadress Västra
Storgatan 35
Postadress
Kommunstyrelseförvaltnin
gen
283 80 Osby

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

Hemsida www.osby.se
Organisationsnr 212000-0902

Bankgiro 281-6809

Sida
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Beslutet skickas till
Näringslivsutvecklare, Jimmy Ekborg
Administrativ Chef, Johanna Lindhe
Ekonomichef, Gunnar Elvingsson

Sida
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Datum

2021-03-30
Kommunstyrelseförvaltningen
Gunnar Elvingsson
0479528161
gunnar.elvingsson@osby.se

Årsredovisning 2020, stiftelser
Dnr KS/2021:97 040

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen
 Årsredovisningar 2020 för, av kommunen, förvaltade stiftelser godkänns.
 Det delegeras till kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande att
underteckna årsredovisningarna.
Barnkonsekvensanalys
Ärendet om stiftelsernas årsredovisningar berör inte barn.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningens ekonomienhet har sammanställt årsredovisningar för de
av kommunen förvaltade stiftelserna. Revisionsföretaget EY har lämnat
revisionsberättelse utan anmärkning för respektive stiftelse.










Jacobssonska stiftelsen
Jörn Svensson i Källsveds stiftelse
Stiftelsen Ernestamska fonden
Stiftelsen Gösta och John Darlins samt Osby-Pannans resestipendiefond
Stiftelsen Osby Ålderdomshems samfond
Stiftelsen sociala samfonden för fd Örkeneds kommun
Stiftelsen Fr Heurlins minnesfond
Stiftelsen Lukasfonden
Stiftelsen Osby gymnasiums stipendiefond

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, kommunstyrelseförvaltningen, 2021-03-30.
Sammanställning över stiftelser 2020.
Besöksadress Västra
Storgatan 35
Postadress
Kommunstyrelseförvaltnin
gen
283 80 Osby

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

Hemsida www.osby.se
Organisationsnr 212000-0902

Bankgiro 281-6809

Sida

2(2)

Petra Gummeson

Gunnar Elvingsson

Kommundirektör

Ekonomichef

Beslutet skickas till
Kommunstyrelseförvaltningen, ekonomienheten
Kommunens revisorer
Länsstyrelsen i Skåne län

Sammanställning stiftelser Osby kommun 2020

Stiftelse

Får
avvecklas

Jacobssonska stiftelsen
Jöns Svensson i Kjellsveds
stiftelse

Ja

Stiftelsen Ernestamska fonden

Ja

Resultat

Tillgångar

Varav
Bankmedel

Fastighet

Övrigt

Skulder

Eget kap

Utdelning

Utdel.bart
årets börj

-805,00

-805,00

107 427,00

107 427,00

0,00

0,00

0,00

107 427,00

0,00

107 400

43 643,00 -13 736,00

29 907,00

3 025 256,00

1 115 500,00

1 909 000,00

756,00

17 862,00

3 007 394,00

0,00

0

-470,00

47 868,00

47 868,00

0,00

0,00

0,00

47 868,00

0,00

47 800

Intäkter Kostnader
0,00

0,00

-470,00

1)

Stift Darlins resestipendiefond
Stift Osby ålderdomshems
samfond
Stift soc samf för fd Örkeneds
kommun

Ja

0,00

Ja

Stift Fr Heurlin minnesfond

3 922,00

1 800 552,00

1 736 011,00

0,00

64 541,50

1 811,00

1 798 741,00

0,00

770 000

-1 427,00

-1 427,00

178 117,00

178 117,00

0,00

0,00

0,00

178 117,00

40 000,00

218 100

0,00

-729,00

-729,00

58 836,00

58 836,00

0,00

0,00

0,00

58 836,00

35 000,00

93 800

Ja

0,00

-313,00

-313,00

19 927,00

19 927,00

0,00

0,00

0,00

19 927,00

0,00

19 900

Stiftelsen Lukasfonden

Ja

0,00

-420,00

-420,00

39 014,00

39 014,00

0,00

0,00

0,00

39 014,00

0,00

39 000

Stift Osby gymnasiums stip.fond

Ja

0,00

-341,00

-341,00

24 914,00

24 914,00

0,00

0,00

0,00

24 914,00

0,00

24 900

65 649,00 -36 325,00

29 324,00

5 301 911,00

3 327 614,00

1 909 000,00

65 297,50

19 673,00

5 282 238,00

75 000,00

1 320 900

Summa

22 006,00 -18 084,00

1) Marknadsvärde aktier 2 447 687 kr (2 591 244 föregående år)
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Datum

2021-03-28
Kommunstyrelseförvaltningen
/Gunnar Elvingsson/
/0479528161/
/gunnar.elvingsson@osby.se/

Ansökan om hyresnedsättning från Stiftelsen Lekoseum
Dnr KS/2021:48 046

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen tar ställning till ansökan om hyresnedsättning
Barnkonsekvensanalys
Ärendet berör inte barn då det handlar om hyresavtal.
Sammanfattning av ärendet
Stiftelsen Lekoseum hyr lokal för sin museiverksamhet av Industrihus i Osby AB. Till
följd av pandemins effekter på besöksnäringen har stiftelsen ansökt om hyresnedsättning
med 50% under 6 månader.
Industrihus styrelse har valt att sända frågan vidare till bolagets ägare kommunen
eftersom bolagets uppfattning är att ett beslut om hyresnedsättning strider mot
ägardirektivet.
För att mildra de ekonomiska effekterna av den fortsatta pandemin har regeringen
föreslagit att hyresstöd till utsatta branscher ska gälla för kvartal 1 2021 på samma sätt
som gällde för kv. 2 2020. Stödet utformas så att lokalhyresvärdar som sänker den fasta
hyran för hyresgäster under kv. 1 2021 ges kompensation med 50% av den nedsatta hyran.
Regeringen avvaktar nu godkännande från EU för att sedan kunna fatta beslut.
Kommunstyrelsen beslutade i maj 2020 om att förorda Industrihus om att gå med på
hyresnedsättning inom ramen för det statliga stödet. Kommunstyrelsen beslutade då också
om hyresnedsättning till Lekoseum gällande kommunens eget hyresavtal i BRIO-huset.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, kommunstyrelseförvaltningen, 2021-03-28
Brev från Industrihus i Osby AB 2021-01-22.
Besöksadress Västra
Storgatan 35
Postadress
Kommunstyrelseförvaltnin
gen
283 80 Osby

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

Hemsida www.osby.se
Organisationsnr 212000-0902

Bankgiro 281-6809

Sida
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Petra Gummeson

/Gunnar Elvingsson/

Kommundirektör

/Ekonomichef/

Beslutet skickas till
Industrihus i Osby AB
Stiftelsen Lekoseum
Kommunstyrelseförvaltningen, ekonomienheten

Sida
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Datum

2021-03-30
Kommunstyrelseförvaltningen
Gunnar Elvingsson
0479528161
gunnar.elvingsson@osby.se

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över de kommunala bolagen
2020
Dnr KS/2021:96 040

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen gör bedömningen att kommunens hel- och delägda aktiebolags
verksamhet under 2020 har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och
utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.
Barnkonsekvensanalys
Ärendet berör inte barn då det handlar om kommunstyrelsens uppsiktplikt.
Sammanfattning av ärendet
Kommunallagen kap 6 innehåller bestämmelser om kommunstyrelsens uppsiktsplikt.
Kommunstyrelsen ska i årliga beslut pröva om den verksamhet som de kommunala
bolagen har bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.
Om kommunstyrelsen vid sin årliga prövning ser att bolaget inte bedriver verksamhet som
överensstämmer med ändamålet och/eller inte följer de kommunala principer som gäller
för bolagets verksamhet så ska styrelsen lämna förslag till kommunfullmäktige om
nödvändiga åtgärder.
Kommunen har under året haft ägardialoger och andra möten med bolagen i olika frågor.
Kommunstyrelseförvaltningen har också i samband med bokslut/årsredovisning följt upp
de kommunala bolagens verksamhet.
De helägda kommunala bolagen, Osbybostäder AB, Fjärrvärme i Osby AB, Industrihus i
Osby AB samt delägda bolaget IT kommuner i Skåne AB har i sina
förvaltningsberättelser intygat att verksamheten under 2020 har varit förenlig med det

Besöksadress Västra
Storgatan 35
Postadress
Kommunstyrelseförvaltnin
gen
283 80 Osby

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

Hemsida www.osby.se
Organisationsnr 212000-0902

Bankgiro 281-6809

Sida

2(3)

fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala
befogenheterna.

Det delägda bolaget, Östra Göinge Renhållnings AB (ÖGRAB) och har gjort samma
bedömning, dokumenterat i styrelseprotokoll. Skåne Blekinge Vattentjänst AB (SBVT)
har utfärdat ett fastställelseintyg.
Mot bakgrund av ovanstående gör kommunstyrelseförvaltningen bedömningen att de
kommunala bolagens respektive verksamheter har varit förenliga med det fastställda
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, kommunstyrelseförvaltningen, 2021-03-30
Årsredovisning 2020 Osbybostäder AB
Årsredovisning 2020 Fjärrvärme i Osby AB
Årsredovisning 2020 Industrihus i Osby AB
Årsredovisning 2020 IT kommuner i Skåne AB
Protokollsutdrag ÖGRAB 2021-02-25 § 58.
Fastställelseintyg 2020 SBVT AB

Petra Gummeson

Gunnar Elvingsson

Kommundirektör

Ekonomichef

Beslutet skickas till
Kommunstyrelseförvaltningen, ekonomienheten

Sida
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De kommunala bolagen

FJÄRRVÄRME i Osby AB
Org.nr 556571-3905
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Årsredovisning för räkenskapsåret 2020

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning.

Innehåll

Sida

-

2
4
6
7
9
10

förvaltningsberättelse
förändringar i eget kapital
resultaträkning
balansräkning
kassaflödesanalys
noter

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgifter inom parentes avser
föregående år.
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Förvaltningsberättelse
Information om verksamheten
Enligt bolagets bolagsordning skall bolaget till föremål för sin verksamhet ha, att inom huvudsak
Osby kommun eller i dess geografiska närhet bedriva energiproduktion, värmedistribution,
fjärrvärmehandel, energitjänster och entreprenader samt i härför erforderlig omfattning anskaffa,
äga anläggningar och förvalta fast och lös egendom, äga aktier och andelar i företag inom
energisektorn.
Bolaget har sitt säte i Osby.
Omsättning/produktion
Nettoomsättningen under verksamhetsåret uppgick till 29 602 kkr, vilket är 1 481 kkr eller 5%
mer än under år 2019. Produktionen av värme låg under år 2020 på 45 379 MWh mot 47 033
Mwh under år 2019. Anledningen till minskningen finner vi i väderleken.
Nyanslutningen under 2020 uppgick till ca. 850 kW.
Produktionskapaciteten på Gullarpsverket fördelas enligt följande:
Panna 1, biobränsle
4,5 MW
Rökgaskondensor
1,2 MW
Panna 3, biobränsle
8,0 MW
Rökgaskondensor
2,0 MW
Panna 4, biobränsle 10,0 MW
Rökgaskondensor
1,0 MW
Totalt biobränsle
26,7 MW
2 st oljeeld. pannor
8,0 MW
Totalt
34,7MW
Produktionskapacitet vid reserv-/spetscentralen vid Castor: 2 st oljeeldade pannor 10,0 MW
Den totala produktionskapaciteten uppgår därmed till 44,7 MW
Investeringar
Färdigställda investeringar under 2020 har uppgått till 2 152 kkr varav 331 kkr i ledningsnätet.
Vid bolagets start 1999-07-01 övertogs befintliga anläggningar för totalt 20 mkr. Under de år
som gått sedan starten har bolaget investerat ytterligare ca 154 mkr av vilket kan nämnas:
* fastbränslepanna 104,1 mkr
* elfilter till befintlig panna 2,0 mkr
* oljepanna reservcentral 2,0 mkr
* tillbyggnad av kontor/lager 2,0 mkr
* kulvertar och serviser 44,0 mkr
Utbyggnader serviser
Vid utgången av 2020 hade bolaget 417 kunder varav 12 anslutits under 2020.
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Viktiga förhållanden och väsentliga händelser
Leverantören till den sedan tidigare upphandlade fastbränslepannan på 10 MW till Gullarpsverket har
under året gått i konkurs.
Ett avtal med konkursförvaltaren om övertagande av utrustningen har träffats.
Fjärrvärme i Osby AB har under året i egen regi satt utrustningen i brukbart skick och startat produktion i
densamma i december.
Den under året grasserande pandemin har inte menligt inverkat på verksamheten. Styrelsen bevakar
utvecklingen och följer myndigheternas rekommendationer när det gäller Coronavirusets spridning och
anpassar verksamheten efter dessa.
Under 2020 har 5 000 utsläppsrätter sålts. Denna försäljning har medfört en extra ordinär intäkt på 1 270
kkr.
Fjärrvärme i Osby AB har tilldelats dessa utsläppsrätter utan kostnad.

Framtida verksamhetsplaner
Ägaren till bolaget, Osby kommun, har i sin antagna klimatstrategi från den 20 oktober 2008
fastslagit en fortsatt utbyggnad av fjärrvärme i Osby tätort.
Styrelsen startade under 2007 arbetet med att utforma en strategisk plan för utvecklingen av
bolaget.
Under 2020 har strategifrågor varit en permanent punkt på dagordningen till styrelsemötena.
Arbetet med planen kommer att fortsätta kontinuerligt.
I strävan att uppfylla bolagets mål att skapa en bekväm, trygg och miljöförbättrande
uppvärmning av bostäder och lokaler så prioriteras det förebyggande underhållsarbetet såväl när
det gäller produktionsanläggningarna som distrubutionsnätet.
Styrelsearbete
Styrelsen har under året avhållit 8 protokollförda sammanträden enligt den för styrelsen
fastställda arbetsordningen.
Styrelsen informerar om att verksamheten under året varit förenlig med det kommunala
ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

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

Förändringar i eget kapital
Eget kapital 2019-12-31
Utdelning
Årets resultat
Eget kapital 2020-12-31

Aktiekapital

Reservfond

Övrigt fritt
eget kapital

1 000 000

12 000

11 084 273
-30 000

1 000 000

12 000

11 054 273

Aktiekapitalet består av 1000 aktier

Årets
resultat

Summa eget
kapital

526 028
526 028

12 096 273
-30 000
526 028
12 592 301
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Flerårsjämförelse
Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag.

Nettoomsättning (tkr)
Resultat efter finansiella poster (tkr)
Balansomslutning (tkr)
Antal anställda (st)
Soliditet (%)
Avkastning på totalt kapital (%)
Avkastning på eget kapital (%)

2020
29 602
2 005
88 848
4
59
3
4

2019
28 121
5 358
96 770
4
53
6
10

2018
29 075
1 355
99 487
4
47
2
4

2017
28 836
3 539
102 655
4
44
4
8

2016
28 591
5 104
103 484
3
41
6
12

Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 1.

Förslag till vinstdisposition
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:
Balanserade vinstmedel
Årets vinst

11 054 273
526 028
kronor

11 580 301

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att
till aktieägarna utdelas 30 kr per aktie, totalt
i ny räkning överförs

30 000
11 550 301
kronor

11 580 301

Styrelsens yttrande över den föreslagna vinstutdelningen
Den föreslagna utdelningen reducerar inte bolagets soliditet väsentligt. Soliditeten är mot bakgrund av att
bolagets verksamhet fortsatt bedrivs med lönsamhet betryggande. Likviditeten i bolaget bedöms kunna
upprätthållas på en likaledes betryggande nivå.
Styrelsens uppfattning är att den föreslagna utdelningen ej hindrar bolaget från att fullgöra sina
förpliktelser på kort och lång sikt, ej heller att fullgöra erforderliga investeringar. Den föreslagna
utdelningen kan därmed försvaras med hänsyn till vad som anförs i ABL 17 kap 3 § 2-3 st.
(försiktighetsregeln).
Utdelningen kommer att betalas efter årsstämman.
Styrelsen informerar om att verksamheten under året varit förenlig med det kommunala ändamålet och
utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.
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2020-01-01
-2020-12-31

2019-01-01
-2019-12-31

Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.

29 602 317
1 270 259
30 872 576

28 121 061
7 948 760
36 069 821

Rörelsekostnader
Råvaror och förnödenheter
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar
Summa rörelsekostnader
Rörelseresultat

-13 117 138
-5 556 395
-3 506 528
-6 468 933
-28 648 994
2 223 582

-13 466 412
-6 990 958
-3 629 989
-6 365 959
-30 453 318
5 616 503

29 093
-247 269
-218 176
2 005 406

28 581
-286 606
-258 025
5 358 478

326 485
-1 651 280
-1 324 795
680 611

-1 150 000
-856 634
-2 006 634
3 351 844

-154 583
526 028

-719 596
2 632 248

Resultaträkning

Not

2
3, 4

Finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa finansiella poster
Resultat efter finansiella poster
Bokslutsdispositioner
Förändring av periodiseringsfonder
Förändring av överavskrivningar
Summa bokslutsdispositioner
Resultat före skatt
Skatter
Skatt på årets resultat
Årets resultat

5

6
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Not

2020-12-31

2019-12-31

3
4

8 521 871
51 100 745

8 991 439
54 876 640

7

698 883
60 321 499

506 083
64 374 162

8

5 000
139 483
144 483
60 465 982

5 000
114 031
119 031
64 493 193

Varulager m. m.
Råvaror och förnödenheter
Summa varulager

2 044 175
2 044 175

3 205 866
3 205 866

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos koncernföretag
Övriga kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar

5 100 469
1 367 188
0
288 830
6 756 487

5 716 583
0
146 901
38 307
5 901 791

20 948 673
20 948 673
29 749 335

23 169 254
23 169 254
32 276 911

90 215 317

96 770 104

Balansräkning
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
Inventarier, verktyg och installationer
Pågående nyanläggningar avseende materiella
anläggningstillgångar
Summa materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Uppskjutna skattefordringar
Summa finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar

Kassa och bank
Kassa och bank
Summa kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR

9
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Not

2020-12-31

2019-12-31

1 000 000
12 000
1 012 000

1 000 000
12 000
1 012 000

11 054 273
526 028
11 580 301
12 592 301

8 452 025
2 632 248
11 084 273
12 096 273

4 496 141
46 531 714
51 027 855

4 822 626
44 880 434
49 703 060

20 000 000
30 000
20 030 000

30 000 000
60 000
30 060 000

4 623 339
381 084
649 953
910 785
6 565 161

2 563 446
485 135
893 321
968 869
4 910 771

90 215 317

96 770 104

0

0

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Reservfond
Summa bundet eget kapital
Fritt eget kapital
Balanserad vinst
Årets resultat
Summa fritt eget kapital
Summa eget kapital
Obeskattade reserver
Periodiseringsfonder
Ackumulerade överavskrivningar
Summa obeskattade reserver
Långfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut
Övriga långfristiga skulder
Summa långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Aktuella skatteskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
Ej bokfört resultat

10

11

12
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2020-01-01
-2020-12-31

2019-01-01
-2019-12-31

2 005 406
6 468 933
0
0
-258 634

5 616 503
6 365 960
28 581
-411 736
-415 683

8 215 705

11 183 624

Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet
Förändring varulager
Förändring kundfordringar
Förändring övriga kortfristiga fordringar
Förändring leverantörsskulder
Förändring övriga kortfristiga rörelseskulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

1 161 691
7 589
-862 285
0
1 758 441
10 281 142

-82 136
2 419 143
232 662
-2 546 390
-8 734
11 198 169

Investeringsverksamheten
Investeringar i materiella anläggningstillgångar
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

-2 416 270
-25 453
-2 441 723

-3 727 638
0
-3 727 638

Finansieringsverksamheten
Upptagna lån
Amortering av skuld
Utbetald utdelning
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

0
-10 030 000
-30 000
-10 060 000

30 000
-5 000 000
-30 000
-5 000 000

Årets kassaflöde

-2 220 581

2 470 531

Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

23 169 254
20 948 673

20 698 723
23 169 253

Kassaflödesanalys
Den löpande verksamheten
Resultat före finansiella poster
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
Erhållen ränta
Erlagd ränta
Betald inkomstskatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändring av rörelsekapital

Not

13
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Noter
Not 1

Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1
Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
Intäkter
Försäljning redovisas vid leverans till kunden i enlighet med försäljningsvillkoren. Försäljning
redovisas efter avdrag för moms och rabatter.
Inkomstskatter
Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år,
justeringar avseende tidigare års aktuella skatt. Skatteskulder/-fordringar värderas till vad som
enligt företagets bedömning skall erläggas till eller erhållas från Skatteverket. Bedömningen görs
enligt de skatteregler och skattesatser som är beslutade eller som är aviserade och med stor
säkerhet kommer att fastställas.
Leasingavtal
Företaget redovisar samtliga leasingavtal, såväl finansiella som operationella, som operationella
leasingavtal. Operationella leasingavtal redovisas som en kostnad linjärt över leasingperioden.
Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. I
anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången. När en
komponent i en anläggningstillgång byts ut, utrangeras eventuell kvarvarande del av den gamla
komponenten och den nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras. Tillkommande utgifter
som avser tillgångar som inte delas upp i komponenter läggs till anskaffningsvärdet om de
beräknas ge företaget framtida ekonomiska fördelar, till den del tillgångens prestanda ökar i
förhållande till tillgångens värde vid anskaffningstidpunkten. Utgifter för löpande reparation och
underhåll redovisas som kostnader. Realisationsvinst respektive realisationsförlust vid avyttring
av en anläggningstillgång redovisas som Övrig rörelseintäkt respektive Övrig rörelsekostnad.
Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda
nyttjandeperiod. När tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i förekommande
fall tillgångens restvärde. Bolagets mark har obegränsad nyttjandeperiod och skrivs inte av.
Linjär avskrivningsmetod används för övriga typer av materiella tillgångar.
Följande avskrivningstider tillämpas:
Byggnader stomme
Markanläggningar
Panncentral och kulvertanläggningar
Övriga inventarier
Inga låneutgifter aktiveras.

25 år
20 år
3-20 år
3-5 år
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Moderbolag
"Moderföretag som upprättar koncernredovisning är Osby Kommun( 212000-0902) med säte i
Osby."

Skatt
Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter redovisas i resultaträkningen,
utom då underliggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande
skatteeffekt redovisas i eget kapital.
Aktuell skatt
Aktuell skatt avser inkomstskatt för innevarande räkenskapsår samt den del av tidigare
räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte redovisats. Aktuell skatt beräknas utfrån per den
skattesats som gäller balansdagen.
Uppskjuten skatt
Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida räkenskapsår till följd av tidigare händelser.
Redovisning sker enligt balansräkningsmetoden. Enligt denna redovisas uppskjutna skatteskulder
och uppskjutna skattefordringar på temporära skillnader som uppstår mellan bokförda respektive
skattemässiga värden för tillgångar och skulder samt för övriga skattemässiga avdrag eller
underskott. Uppskjuten skatt beräknas utifrån gällande skattesats på balansdagen. Effekter av
förändringar i gällande skattesatser resultatförs i den period förändringen lagstadgats. Uppskjutna
skattefordringar reduceras till den del det inte är sannolikt att den underliggande skattefordran
kommer att kunna realiseras inom en överskådlig framtid. Uppskjuten skattfordran redovisas
som finansiell anläggningstillgång och uppskjuten skatteskuld som avsättning.
Nedskrivning av materiella tillgångar
När det finns en indikation på att en tillgångs värde minskat, görs en prövning av
nedskrivningsbehov. Har tillgången ett återvinningsvärde som är lägre än det redovisade värdet,
skrivs den ner till återvinningsvärdet. Vid bedömning av nedskrivningsbehov grupperas
tillgångarna på de lägsta nivåer där det finns separata identifierbara kassaflöden
(kassagenererande enheter). För tillgångar som tidigre skrivits ner görs på varje balansdag en
prövning av om återföring bör göras.
Fordringar, skulder och avsättningar
Om inget annat anges ovan värderas kortfristiga fordringar till det lägsta av dess
anskaffningsvärde och det belopp varmed de beräknas bli reglerade. Långfristiga fordringar och
långfristiga skulder värderas efter det första värderingstillfället till upplupet anskaffningsvärde.
Övriga skulder och avsättningar värderas till de belopp varmed de beräknas bli reglerade. Övriga
tillgångar redovisas till anskaffningsvärde om inget annat anges ovan.
Varulager
Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av
anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen.
Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast
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transaktioner som medför in- eller utbetalningar.
Nyckeltalsdefinitioner
Soliditet
Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) i förhållande till
balansomslutningen.
Avkastning på totalt kapital
Resultat före avdrag för räntekostnader i förhållande till balansomslutningen.
Avkastning på eget kapital
Resultat efter finansiella poster i förhållande till eget kapital och obeskattade reserver (med
avdrag för uppskjuten skatt).
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Personal

Medelantalet anställda
Män

Löner, ersättningar, sociala avgifter och
pensionskostnader
Löner och ersättningar till VD och styrelse
Löner och ersättningar till övriga anställda

Sociala avgifter enligt lag och avtal
Pensionskostnader för VD och anställda

Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och
pensionskostnader

2020

2019

4
4

4
4

543 726
1 902 353
2 446 079

540 546
1 960 962
2 501 508

720 633
253 535
974 168

807 759
168 563
976 322

3 420 247

3 477 830

VD har antällts under 2017. VD har ett företagsledaravtal som inkluderar en uppsägningstid om tolv
månader vid uppsägning från företagets sida och sex månader vid uppsägning från VD:s sida. VD ingår i
bolagets allmänna pensionsplan.

Not 3

Byggnader och mark
2020

2019

Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

12 720 251
0
12 720 251

12 226 001
494 250
12 720 251

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

-3 728 812
-469 568
-4 198 380

-3 291 649
-437 163
-3 728 812

8 521 871

8 991 439

Utgående restvärde enligt plan
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Inventarier, verktyg och installationer
2020

2019

Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Omklassificering
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

138 132 151
71 000
2 152 471
140 355 622

135 282 840
2 849 311
0
138 132 151

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

-83 255 512
-5 999 365
-89 254 877

-77 326 716
-5 928 796
-83 255 512

51 100 745

54 876 639

2020

2019

248 800
1 651 280
-575 285
1 324 795

1 150 000
856 634
0
2 006 634

2020

2019

Aktuell skatt för året
Uppskjuten skatt
Summa

-180 035
25 452
-154 583

-740 157
20 561
-719 596

Redovisat resultat före skatt
+ Skatt beräknad enligt gällande skattesats (21,4%)
Skatteeffekt av skattemässiga justeringar
Skatteeffekt av skillnad mellan planenliga och skattemässiga
avskrivningar
Uppskjuten skatt

680 611
-145 651
-8 932

3 351 844
-145 651
-1 502

-25 452
0
500 576

-21 360
20 561
3 203 892

Redovisad skattekostnad

-154 583

-719 596

Utgående restvärde enligt plan

Not 5

Bokslutsdispositioner

Avsättning till periodiseringsfond
Förändring av överavskrivningar
Återföring från periodiseringsfond

Not 6

Skatt på årets resultat
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Not 7

Pågående nyanläggningar avseende materiella anläggningar

Ingående nedlagda kostnader
Under året nedlagda kostnader
Under året genomförda omklassificeringar
Under året erhållna intäkter
Utgående nedlagda kostnader
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2020-12-31

2019-12-31

506 083
2 345 270
-2 652 470
500 000

122 007
3 727 637
-3 343 561
0

698 883

506 083

698 883

506 083

Andra långfristiga värdepappersinnehav

Avser andelar i intresseorganisationen VÄRMEK (Svenska Värmeverkens ekonomiska förening).

Not 9

Checkräkningskredit

Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till

Not 10

2020-12-31

2019-12-31

3 000 000

5 000 000

2020-12-31

2019-12-31

46 531 714
0
2 350 735
407 606
339 000
1 150 000
248 800
51 027 855

44 880 434
575 285
2 350 735
407 606
339 000
1 150 000
0
49 703 060

Obeskattade reserver

Ackumulerade överavskrivningar
Periodiseringsfond 2014
Periodiseringsfond 2015
Periodiseringsfond 2016
Periodiseringsfond 2017
Periodiseringsfond 2019
Periodiseringsfond 2020
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Not 11

Långfristiga skulder

Långfristiga skulder som förfaller till betalning senare än
fem år efter balansdagen
Skulder till kreditinstitut

Not 12

2020-12-31

2019-12-31

20 000 000
20 000 000

30 000 000
30 000 000

2020-12-31

2019-12-31

123 980
309 733
136 273
340 799
910 785

108 976
317 436
133 979
408 479
968 870

2020-12-31

2019-12-31

6 468 933
6 468 933

6 365 959
6 365 959

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Upplupen lön
Upplupna semesterlöner
Upplupna sociala avgifter
Övriga poster

Not 13
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Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

Avskrivningar
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Resultat- och balansräkningen kommer att förläggas årsstämman 2021-05-15
för fastställelse.
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Årsredovisning för räkenskapsåret 2020

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning.

Innehåll
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-

2
3
4
5
7
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förvaltningsberättelse
förändringar i eget kapital
resultaträkning
balansräkning
kassaflödesanalys
noter

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgifter inom parentes avser
föregående år.
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Förvaltningsberättelse
Information om verksamheten
Enligt bolagets bolagsordning skall bolaget uppföra, anskaffa och tillhandahålla lämpliga lokaler
för närservice åt hushåll, hantverk och småindustri. Det angivna syftet är till dags dato
oförändrat.
Bolaget äger vid årets slut fastigheten Killeberg 3:1 och Osby 193:2. I fastigheten Killeberg 3:1
finns två definierade lokaler med en hyresgäst i vardera. Den mindre, men nyare lokalen, är
uthyrd med korttidskontrakt till en ideell förening medan den andra större, men äldre lokalen, är
uthyrd med långtidskontrakt. I fastigheten Osby 193:2 finns en lokal uthyrd med
långtidskontrakt.
Bolaget innehar 35 andelar i Osbytåg ekonomisk förening med nominellt värde 500 000 kr.
Andelarna värderas till bolagets andel i den ekonomiska föreningens egna kapital. Nedskrivning
av andelarna har gjorts tidigare räkenskapsår. Ordförande i Industrihus i Osby AB är ordinarie
ledamot i styrelsen för Osbytåg ekonomisk förening och vice ordförande i Industrihus i Osby AB
är ersättare i densamma.
Styrelsen har under verksamhetsåret hållit 7 protokollförda möten enligt den för styrelsen
fastställda arbetsordningen.
Bolaget har sitt säte i Osby.
Bolaget ägs till 100 % av Osby kommun.
Väsentliga händelser under räkenskapsåret
På grund av den grasserande pandemin så har hyran till Lekoseum i enlighet med myndigheternas
rekommendation och ägarens beslut reducerats. Styrelsen bevakar utvecklingen och följer
myndigheternas rekommendationer när det gäller Coronavirusets spridning och anpassar verksamheten
efter dessa.

Flerårsjämförelse
Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag.
Nettoomsättning (tkr)
Resultat efter finansiella poster
(tkr)
Balansomslutning (tkr)
Antal anställda (st)
Soliditet (%)
Avkastning på totalt kapital (%)
Avkastning på eget kapital (%)

2020
471

2019
482

2018
478

2017
479

2016
529

34
3 508
1
69
1
1

70
3 563
1
68
2
3

262
3 637
0
65
7
11

136
3 299
0
66
4
6

200
3 276
0
64
6
10
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Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 1.

Förändringar i eget kapital

Eget kapital 2019-12-31
Utdelning
Årets resultat
Eget kapital 2020-12-31

Aktiekapital

Reservfond

Övrigt fritt
eget kapital

Summa eget
kapital

750 000

93 000

750 000

93 000

1 498 240
-22 500
25 524
1 501 264

2 341 240
-22 500
25 524
2 344 264

Aktiekapitalet består av 750 st aktier.

Förslag till vinstdisposition
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:

Balanserade vinstmedel
Årets vinst

1 475 740
25 524
kronor

1 501 264

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att
till aktieägare utdelas 30kronor per aktie, totalt
i ny räkning överförs

22 500
1 478 764
kronor

1 501 264

Styrelsens yttrande över den föreslagna vinstutdelningen
Soliditeten är mot bakgrund av att bolagets verksamhet fortsatt bedrivs med lönsamhet
betryggande. Likviditeten i bolaget bedöms kunna upprätthållas på en likaledes betryggande nivå.
Styrelsens uppfattning är att den föreslagna utdelningen ej hindrar bolaget från att fullgöra sina
förpliktelser på kort och lång sikt, ej heller att fullgöra erforderliga investeringar. Den föreslagna
utdelningen kan därmed försvaras med hänsyn till vad som anförs i ABL 17 kap 3 § 2-3 st.
(försiktighetsregeln).
Utdelningen kommer att betalas efter årsstämman.
Styrelsen informerar om att verksamheten under året varit förenlig med det kommunala
ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.
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2020-01-01
-2020-12-31

2019-01-01
-2019-12-31

Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.

470 733
12 039
482 772

482 425
0
482 425

Rörelsekostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar
Summa rörelsekostnader
Rörelseresultat

-323 089
-81 964
-35 771
-440 824
41 948

-273 542
-73 780
-59 397
-406 719
75 706

884
-8 767
-7 883
34 065

253
-5 497
-5 244
70 462

0
0
34 065

-17 500
-17 500
52 962

-8 541
25 524

-11 485
41 477

Resultaträkning

Not

2

Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa finansiella poster
Resultat efter finansiella poster
Bokslutsdispositioner
Förändring av periodiseringsfonder
Summa bokslutsdispositioner
Resultat före skatt
Skatter
Skatt på årets resultat
Årets resultat

3

4
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2020-12-31

2019-12-31

5

1 792 033

1 827 804

6

0
1 792 033

0
1 827 804

7

446 392
446 392
2 238 425

446 392
446 392
2 274 196

0
59 417
23 203
82 620

46 651
7 876
27 886
82 413

1 187 406
1 187 406
1 270 026

1 206 110
1 206 110
1 288 523

3 508 451

3 562 719

Not

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
Pågående nyanläggningar och förskott avseende
materiella anläggningstillgångar
Summa materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Summa finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar
Kassa och bank
Kassa och bank
Summa kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR

8

INDUSTRIHUS I OSBY AB
Org.nr 556415-8177

Balansräkning

6 (13)

Not

2020-12-31

2019-12-31

750 000
93 000
843 000

750 000
93 000
843 000

1 475 740
25 524
1 501 264
2 344 264

1 456 763
41 477
1 498 240
2 341 240

82 500
82 500

82 500
82 500

1 000 000
22 500
1 022 500

1 000 000
45 000
1 045 000

36 340
0
1 965
20 882
59 187

11 329
23 784
3 614
55 252
93 979

3 508 451

3 562 719

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Reservfond
Summa bundet eget kapital
Fritt eget kapital
Balanserad vinst
Årets resultat
Summa fritt eget kapital
Summa eget kapital
Obeskattade reserver
Periodiseringsfonder
Summa obeskattade reserver

9

Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Övriga långfristiga skulder
Summa långfristiga skulder

10

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Aktuella skatteskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

INDUSTRIHUS I OSBY AB
Org.nr 556415-8177

7 (13)

2020-01-01
-2020-12-31

2019-01-01
-2019-12-31

34 065
35 771
0
0
-32 725

75 706
59 397
-5 497
253
-53 456

37 111

76 403

0
193
0
-11 008
26 296

5 562
31 368
-90 211
-1 134
21 988

0
0

-162 602
-162 602

Finansieringsverksamheten
Upptagna lån
Amortering av lån
Utbetald utdelning
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

0
-22 500
-22 500
-45 000

22 500
0
-22 500
0

Årets kassaflöde

-18 704

-140 614

1 206 110
1 187 406

1 346 724
1 206 110

Kassaflödesanalys
Den löpande verksamheten
Resultat före finansiella poster
Avskrivningar
Erlagd ränta
Erhållen ränta
Betald inkomstskatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändring av rörelsekapital
Ny rubrik
Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet
Förändring av kundfordringar
Förändring av kortfristiga fordringar
Förändring av leverantörsskulder
Förändring av kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten
Investeringar i materiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

Not
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Noter
Not 1

Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1
Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
Intäkter
Hyresintäkter redovisas i den period uthyrningen avser, vilket medför att förskottsbetalda hyror
redovisas i balansräkningen som förutbetalda intäkter.
Inkomstskatter
Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år
samt justeringar avseende tidigare års aktuella skatt. Skatteskulder/-fordringar värderas till vad
som enligt företagets bedömning skall erläggas till eller erhållas från Skatteverket.
Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. I
anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången. När en
komponent i en anläggningstillgång byts ut, utrangeras eventuell kvarvarande del av den gamla
komponenten och den nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras. Tillkommande utgifter
som avser tillgångar som inte delas upp i komponenter läggs till anskaffningsvärdet om de
beräknas ge företaget framtida ekonomiska fördelar, till den del tillgångens prestanda ökar i
förhållande till tillgångens värde vid anskaffningstidpunkten. Utgifter för löpande reparation och
underhåll redovisas som kostnader. Realisationsvinst respektive realisationsförlust vid avyttring
av en anläggningstillgång redovisas som Övrig rörelseintäkt respektive Övrig rörelsekostnad.
Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda
nyttjandeperiod. När tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i förekommande
fall tillgångens restvärde. Bolagets mark har obegränsad nyttjandeperiod och skrivs inte av.
Linjär avskrivningsmetod används för övriga typer av materiella tillgångar.
Följande avskrivningstider tillämpas:
Industribyggnader stomme
Markanläggningar

Antal år
25-33
20

Inga låneutgifter aktiveras.
Nedskrivning av materiella tillgångar
När det finns en indikation på att en tillgångs värde minskat, görs en prövning av
nedskrivningsbehov. Har tillgången ett återvinningsvärde som är lägre än det redovisade värdet,
skrivs den ner till återvinningsvärdet. Vid bedömning av nedskrivningsbehov grupperas
tillgångarna på de lägsta nivåer där det finns separata identifierbara kassaflöden
(kassagenererande enheter). För tillgångar som tidigare skrivits ner görs per varje balansdag en
prövning av om återföring bör göras.
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Moderbolag
"Moderföretag som upprättar koncernredovisning är Osby Kommun (212000-0902) med säte i
Osby."
Skatt
Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter redovisas i resultaträkningen,
utom då underliggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande
skatteffekt redovisas i eget kapital.
Aktuell skatt
Aktuell skatt avser inkomstskatt för innevarande räkenskapsår samt den del av tidigare
räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte redovisats. Aktuell skatt beräknas utifrån per den
skattesats som gäller per balansdagen.
Leasingavtal
Företaget redovisar samtliga leasingavtal, såväl finansiella som operationella leasingavtal. Operationella
leasingavtal redovisas som en kostnad linjärt över leasingperioden.

Finansiella anläggningstillgångar
Finansiella tillgångar som är avsedda för långsiktigt innehav redovisas till anskaffningsvärde.
Har en finansiell anläggningstillgång på balansdagen ett lägre värde än det bokförda värdet skrivs
tillgången ner till detta lägre värde om det kan antas att värdenedgången är bestående.
Fordringar, skulder och avsättning
Om inget annat anges ovan värderas kortfristiga fordringar till det lägsta av dess
anskaffningsvärde och det belopp varmed de beräknas bli reglerade. Långfristiga fordringar och
långfristiga skulder värderas efter det första värderingstillfället till upplupet anskaffningsvärde.
Övriga skulder och avsättningar värderas till de belopp varmed de beräknas bli reglerade. Övriga
tillgångar redovisas till anskaffningsvärde om inget annat anges ovan.
Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt medtod. Det redovisade kassaflödet omfattar
endast transaktioner som medför in-eller utbetalningar.
Nyckeltalsdefinitioner
Soliditet
Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) i förhållande till
balansomslutningen.
Avkastning på totalt kapital
Resultat före avdrag för räntekostnader i förhållande till balansomslutningen.
Avkastning på eget kapital
Resultat efter finansiella poster i förhållande till eget kapital och obeskattade reserver (med
avdrag för uppskjuten skatt).
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Personal

Medelantalet anställda
Män

Löner, ersättningar och sociala avgifter
Löner och ersättningar till styrelsen
Löner och ersättningar till övriga anställda

Sociala kostnader
Sociala avgifter enligt lag och avtal
Pensionskostnader för övriga anställda

Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och
pensionskostnader

2020

2019

1
1

1
1

16 256
45 549
61 805

13 335
38 894
52 229

15 097
3 420
18 517

15 737
3 420
19 157

80 322

71 386

VD har anställts under 2017. VD har ett företagsledaravtal som inkluderar en uppsägningstid om tolv
månader vid uppsägning från företagets sida och sex månader vid uppsägning från VD:s sida. VD ingår i
bolagets allmänna pensionsplan.
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Bokslutsdispositioner
2020

2019

0
0

17 500
17 500

2020

2019

Aktuell skatt för året
Aktuell skatt hänförlig till tidigare år

-7 305
-1 236
-8 541

-11 401
-84
-11 485

Redovisat resultat före skatt
Skatt beräknad enligt gällande skattesats (21,4%)
Skatteeffekt av skattemässiga justeringar'
Aktuell skatt hänförlig till tidigare års redovisat resultat

34 065
-7 290
-15
-1 236
25 524

52 962
-11 334
-67
-84
41 477

Redovisad skattekostnad

-8 541
-8 541

-11 485
-11 485

2020-12-31

2019-12-31

4 055 478
0
4 055 478

3 823 876
231 602
4 055 478

-2 227 674
-35 771
-2 263 445

-2 168 277
-59 397
-2 227 674

1 792 033

1 827 804

Avsättning till periodiseringsfond

Not 4

Not 5

Skatt på årets resultat

Byggnader och mark

Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

Utgående redovisat värde
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Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningar
2020-12-31

2019-12-31

Ingående nedlagda kostnader
Inköp
Omklassificeringar
Utgående nedlagda kostnader

0
0
0
0

69 000
162 602
-231 602
0

Utgående redovisat värde

0

0

Antal
Andelar
35

Bokfört
värde
446 392
446 392

Not 7

Andra långfristiga värdepappersinnehav

Namn
Osbytåg ek för

Kapitalandel
500 000

Osbytåg ek för

Org.nr
716436-7513

Rösträttsandel
34

Säte
Osby

Eget kapital
1 746 944

Resultat
-11 217

Eget kapital per 2020-04-30. Resultat per 2020-04-30.

Not 8

Checkräkningskredit

Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till

Not 9

2019-12-31

1 000 000

1 000 000

2020-12-31

2019-12-31

65 000
17 500
82 500

65 000
17 500
82 500

2020-12-31

2019-12-31

1 000 000
1 000 000

1 000 000
1 000 000

Obeskattade reserver

Periodiseringsfond tax 2018
Periodiseringsfond tax 2019

Not 10

2020-12-31

Långfristiga skulder

Långfristiga skulder som förfaller till betalning senare än fem
år efter balansdagen:
Skulder till kreditinstitut
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Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas årsstämman 2021-05-15
för fastställelse.

Osby den 2021-02-

Nils-Åke Caesar
Ordförande

Tommy Augustsson

Kim Andersson

Johan Nilsson

Roland Anvegård

Carl-Magnus Nilsson
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats den
Ernst & Young AB

Daniel Lantz
Auktoriserad revisor
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Org nr 559067-2142

Förvaltningsberättelse

Allmänt om verksamheten
IT kommuner i Skåne AB:s uppdrag är att, tillsammans med ägarna, driva och utveckla den interna
IT-verksamheten i kommunerna samt i mindre omfattning i av dessa kommuner helägda bolag.
Bolagets ändamål är att, med tillämpning av kommunala självkostnads- och likställighetsprinciper,
tillsammans med ägarna svara för den interna IT-verksamheten i kommunerna. Syftet är att erbjuda
en kostnadseffektiv och säker förvaltning av IT-verksamheten.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Vid årsskiftet skedde ett verksamhetsövertag där Osby kommuns befintliga IT-miljö överfördes till Unikom,
tillsammans med fyra tillsvidareanställda. Detta verksamhetsövertag innefattade även Osby kommuns
telefonväxel. Denna har sedan dess migrerats in i Unikoms miljö och sedan 2020-04-24 driftar Unikom en
gemensam telefoniplattform för samtliga ägarkommuner.
Under året migrerades även övriga delar av Osby kommuns IT-miljö till Unikom. Detta innefattar såväl datorer
som skrivare, servrar, verksamhetssystem och nätverksutrustning.
Från och med 2020-01-01 övertog Unikom ägandet av samtliga inköpta skrivare i ägarkommunerna (de
leasade skrivarna ingår inte).
2020-02-01 ägde ännu en verksamhetsövergång rum. Avdelningen för Digital utveckling i Östra Göinge
kommun gick över till Unikom, inklusive två tillsvidareanställda.
Bolaget har under året haft en måttlig påverkan av pandemin. Periodvis har leveranser av datorer och annan
hårdvara varit försenade. Visst arbete ute i verksamheterna har pausats. De som haft möjlighet att arbeta
hemifrån har gjort det. Sjukfrånvaron har legat på samma nivå som tidigare år.
Ekonomiska analys
Under året har vi haft kostnader av engångskaraktär som avser personal och licenser. Därav är årets resultat
en förlust på 2 646tkr.
Förväntad framtid utveckling samt väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Med anledning av det ägardirektiv som beslutades i november 2019, har vi inom bolaget arbetat fram en ny
organisationsplan. Ett helt nytt område som kommer att arbeta aktivt med våra ägarkommuners digitala
verksamhetsutveckling har tillkommit.
Såväl Bromölla kommun som Sjöbo kommun har uttryckt intresse för att bli delägare i Unikom och
processen rullar nu även i respektive ägarkommun.
Arbetet med att upprätthålla IT-infrastrukturen fortlöper kontinuerligt.
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IT kommuner i Skåne Aktiebolag
Org nr 559067-2142

Ägarförhållanden
Aktierna i bolaget ägs från och med 2016-06-21 av följande tre kommuner, med inträde av Osby kommun
2020-01-01:
Antal Aktier Antal röster
Hörby kommun
2 000
2 000
Höörs kommun
2 000
2 000
Osby kommun
2 000
2 000
Östra Göinge kommun
2 000
2 000
Flerårsöversikt
Ekonomisk översikt tkr
Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Balansomslutning
Soliditet %

2020
63 740
-2 646
71 418
10

2019
42 271
-285
48 313
20

2017
36 022
1 222
40 948
17

2018
39 767
1 669
46 720
17

Eget kapital
2020-12-31

Ingående balans
Årets resultat
Vid årets utgång

Bundet eget kapital

Fritt eget kapital

Aktiekapital

Bal.res. inkl
årets resultat

Summa eget
kapital

8 000 000

1 842 676
-2 646 519
-803 843

9 842 676
-2 646 519
7 196 157

8 000 000

Förslag till disposition av företagets vinst eller förlust
Styrelsen föreslår att ansamlad förlust, kronor , disponeras enligt följande:
Balanserats föregående år
Årets resultat
Balanseras i ny räkning

1 842 676
-2 646 518
-803 842

Vad beträffar resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar
med tillhörande noter.
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Belopp i SEK

Not

2020

2019

63 740 901
1 867 950
65 608 851

42 270 992
730 058
43 001 050

-29 805 888
-21 498 965

-16 809 667
-15 591 244

-16 494 950
-309 182
-2 500 134

-10 628 588
-209 036
-237 486

3
4

6 382
-150 989
-2 644 741

6 962
-54 182
-284 706

5

–
-2 644 741

416 000
131 294

6

-1 778
-2 646 519

-32 733
98 561

Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Av- och nedskrivningar av materiella
anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader
Rörelseresultat
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Resultat efter finansiella poster
Bokslutsdispositioner
Bokslutsdispositioner, övriga
Resultat före skatt
Skatt på årets resultat
Årets resultat

2
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IT kommuner i Skåne Aktiebolag
Org nr 559067-2142

Balansräkning
Belopp i SEK

Not

2020-12-31

2019-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten
och liknande arbeten

7

–
–

118 420
118 420

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer

8

34 223 347
34 223 347

27 318 412
27 318 412

34 223 347

27 436 832

93 162
14 457 157
405 031
977 706
6 842 033
22 775 089

–
4 519 644
144 294
69 080
4 511 224
9 244 242

14 420 325
14 420 325

11 632 018
11 632 018

Summa omsättningstillgångar

37 195 414

20 876 260

SUMMA TILLGÅNGAR

71 418 761

48 313 092

Summa anläggningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos koncernföretag
Aktuell skattefordran
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kassa och bank
Kassa och bank
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Balansräkning
Belopp i SEK

Not

2020-12-31

2019-12-31

8 000 000
–
8 000 000

6 000 000
2 000 000
8 000 000

1 842 676
-2 646 519
-803 843
7 196 157

1 744 116
98 561
1 842 677
9 842 677

34 104 167
34 104 167

18 312 500
18 312 500

10 312 500
1 240 938
281 023
4 246 954
14 037 022
30 118 437

6 000 000
2 721 712
176 787
2 264 523
8 994 893
20 157 915

71 418 761

48 313 092

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital

Aktiekapital
Nyemission under registrering

Balanserat resultat
Årets resultat

Långfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut
Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Leverantörsskulder
Skulder till koncernföretag
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

9

10
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Belopp i SEK
Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

12

2020

2019

-2 644 741
16 922 554
14 277 813
-262 515

-284 706
10 826 016
10 541 310
-884 977

Betald inkomstskatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital
Förändringar i rörelsekapital
Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar
Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

14 015 298

9 656 333

-13 270 110
5 648 022
6 393 210

97 985
618 564
10 372 882

Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

-23 709 069
–
-23 709 069

-9 689 320
-118 420
-9 807 740

Finansieringsverksamheten
Nyemission
Upptagna lån
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

–
20 104 167
20 104 167

2 000 000
–
2 000 000

Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

2 788 308
11 632 018
14 420 326

2 565 142
9 066 876
11 632 018
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Noter
Belopp i SEK om inget annat anges
Not 1
Redovisningsprinciper
Allmänna upplysningar
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
Intäktsredovisning
Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i den
omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och intäkterna
kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Avskriving sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde. Följande
avskrivningstider tillämpas:
Materiella anläggningstillgångar:
Inventarier, verktyg och installationer

3-10 år

Finansiella instrument
Kundfordringar/ kortfristiga fordringar
Kundfordringar och kortfristiga fordringar redovisas som omsättningstillgångar till det belopp som förväntas
bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar.
Låneskulder och leverantörsskulder
Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt till anskaffningsvärde efter avdrag för transaktionskostnader. Skiljer sig det redovisade beloppet från det belopp som ska återbetalas vid förfallotidpunkten
periodiserads mellanskillnaden som en räntekostnad över lånets löptid med hjälp av instumentets effektivränta. Härigenom överensstämmer vid förfallotidpunkten det redovisade beloppet och det belopp som ska
återbetalas.
Ersättningar till anställda
Ersättningar till anställda avser alla former av ersättningar som företaget lämnar till de anställda. Kortfristiga
ersättningar utgörs av bland annat löner, betald semester, betald frånvaro, bonus och ersättning efter avslutad anställning (pension). Kortfristiga ersättningar redovisas som kostnad och en skuld då det finns en
legal eller informell förpliktelse att betala ut en ersättning till följd av en tidigare händelse och en tillförlitlig
uppskattning av beloppet kan göras.
Nyckeltalsdefinitioner
Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.
Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.
Balansomslutning
Företagets samlade tillgångar.
Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av
balansomslutning.
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Not 2

Anställda, personalkostnader och arvoden till styrelse

Medelantalet anställda
2020
Sverige
Totalt

37
37

varav
män

2019
26
26

70%
70%

varav
män
67%
67%

Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader, inklusive pensionskostnader

Löner och ersättningar
Sociala kostnader
(varav pensionskostnad)

Not 3

2019

6 382
6 382

6 962
6 962

2020

2019

-144 408
-6 461
-150 989

-52 228
-1 954
-54 182

2020

2019

–
–
–

–
416 000
416 000

2020

2019

-1 778
–
-1 778

–
-32 733
-32 733

2020-12-31

2019-12-31

118 420
–
-118 420
–

–
118 420
–
118 420

–

118 420

Skatt på årets resultat

Föregående års skatt
Aktuell skattekostnad

Not 7

2020

Bokslutsdispositioner, övriga

Periodiseringsfond, årets avsättning
Periodiseringsfond, årets återföring

Not 6

11 335 726
3 509 630
(1 032 175)

Räntekostnader och liknande resultatposter

Räntekostnader kommuninvest
Räntekostnader skatteverket

Not 5

14 611 289
6 041 783
(2 089 003)

Ränteintäkter och liknande resultatposter

Ränteintäkter, övriga

Not 4

2019

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Övriga investeringar
Övriga förändringar
Vid årets slut
Redovisat värde vid årets slut
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Inventarier, verktyg och installationer
2020-12-31

2019-12-31

50 259 481
23 709 069
-4 753 223
69 215 327

44 210 383
9 689 320
-3 640 222
50 259 481

-22 941 070
4 444 040
-16 494 950
-34 991 980

-15 755 275
3 442 793
-10 628 588
-22 941 070

34 223 347

27 318 412

2020-12-31

2019-12-31

26 104 167

–

2020-12-31
699 407
219 754
408 481
12 709 380
14 037 022

2019-12-31
408 349
128 303
326 852
8 131 389
8 994 893

Ställda säkerheter

Inga

Inga

Eventualförpliktelser

Inga

Inga

2020

2019

16 494 950
427 604
16 922 554

10 547 249
278 767
10 826 016

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Nyanskaffningar
Avyttringar och utrangeringar
Vid årets slut
Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början
Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar
Årets avskrivning på anskaffningsvärden
Vid årets slut
Redovisat värde vid årets slut
Not 9

Långfristiga skulder

Skulder som förfaller senare än fem år från balansdagen

Not 10

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Upplupna semesterlöner
Upplupna sociala avgifter
Upplupen särskild löneskatt på pensionskostnader
Övriga poster
Not 11

Ställda säkerheter och eventualförpliktelser

12
Övriga upplysningar till kassaflödesanalysen
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m m

Avskrivningar
Utrangering
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Datum

2021-03-29
Kommunstyrelseförvaltningen
Gunnar Elvingsson
0479528161
gunnar.elvingsson@osby.se

Reviderade riktlinjer för intern kontroll
Dnr KS/2021:55 040

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till
kommunstyrelsen/kommunfullmäktige
# Riktlinje för intern kontroll enligt förslag 2021-02-12 fastställs.
# Policy för intern styrning och kontroll, beslut av kommunfullmäktige 2018-09-03 § 85
upphävs.
# Riktlinje för intern styrning och kontroll, beslut av kommunstyrelsen 2018-08-22 § 152
upphävs.
Barnkonsekvensanalys
Ärendet berör inte barn då det handlar om en administrativ riktlinje.
Sammanfattning av ärendet
Intern kontroll ska så långt som möjligt säkerställa att verksamheten når sina mål, att
information om verksamhet och ekonomi är tillförlitlig och rättvisande, att verksamheten
efterlever lag, regler och avtal. Den interna kontrollen ska bidra till att fel och brister
förebyggs, upptäcks och åtgärdas.
I kommunallagen 6 kap. 6 § finns bland annat lagstiftning om nämndernas ansvar för att
tillse att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt
tillfredsställande sätt.
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att tillse att det finns en god intern
kontroll inom kommunen samt att ta ställning till den interna kontrollens kvalitet.
Efter föregående års revisionsgranskning av intern kontroll fick
kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att revidera gällande policy och riktlinjer.

Besöksadress Västra
Storgatan 35
Postadress
Kommunstyrelseförvaltnin
gen
283 80 Osby

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

Hemsida www.osby.se
Organisationsnr 212000-0902

Bankgiro 281-6809
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Kommunstyrelseförvaltningen har därför tagit fram ett reviderat förslag till riktlinje för
den interna kontrollen. Jämfört med gällande förslag och policy föreslås följande
förändringar:


Enbart ett dokument i form av riktlinjer anses tillräckligt i stället för både policy
och riktlinjer.



Förtydligande i hur den interna kontrollen genomförs i fyra moment:
# Risk och väsentlighetsanalys
# Intern kontrollplan
# Uppföljning och åtgärder
# Rapportering, både helår och delår



En förändring av årsplanen där de olika aktiviteterna fördelas jämnare över året.

Riktlinjerna gäller även för kommunala bolag där kommunen är majoritetsägare.
Förslaget till reviderade riktlinjer har översänts till VD:arna för de helägda kommunala
bolagen som har inte har haft något att invända mot förslaget förutom några redaktionella
ändringar.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kommunstyrelseförvaltningen 2021-03-29.
Förslag till riktlinje för intern kontroll 2021-02-12
Gällande policy för intern kontroll
Gällande riktlinje för intern kontroll
Kommunstyrelsens beslut 2020-03-18, § 32.

Petra Gummeson

Gunnar Elvingsson

Kommundirektör

Ekonomichef

Beslutet skickas till
Kommunstyrelseförvaltningen, ekonomienheten

Sida
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Nämnder
Helägda kommunala bolag

Intern kontroll
Riktlinjer

Beslutad av:
Framtagen av:
Uppdaterad:

Kommunstyrelsen
Ekonomienheten
2021-02-12

Beslutsdatum:
Dokumentansvarig:
Diarienummer:
Giltighetstid

Ett utskrivet exemplar är alltid en kopia, giltigt original finns på kommunens intranät.
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Intern kontroll
1 Syfte
Dessa riktlinjer syftar till att säkerställa en tillfredställande intern kontroll
och ska bidra att följande uppnås:
 Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet.
 Tillförlitlig finansiell rapportering om verksamheten.
 Att verksamheten lever upp till de mål som fastställts.
 Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter och regelverk.
Den interna kontrollen syftar även till att ta fram förslag till förändringar
som leder till förbättringar av verksamheten.

2 Omfattning
Riktlinjerna gäller för all kommunal verksamhet, samt för de bolag där
kommunen äger mer än 50 %.

3 Revidering
För att riktlinjerna ska vara uppdaterade och ändamålsenliga ska en
regelbunden översyn och revidering genomföras. Detta ska ske under det
första året av varje ny mandatperiod.

4 Ansvarsfördelning
4.1 Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att det finns en god
intern kontroll och att en organisation för detta upprättas utifrån kommunens
kontrollbehov. I kommunstyrelsens övergripande ansvar ligger också
översyn och revidering av riktlinjerna.
4.2 Nämnd/bolagsstyrelse
Nämnd/bolagsstyrelse har ansvaret för den interna kontrollen inom
nämndens/bolagets ansvarsområde. Varje nämnd/bolagsstyrelse ska se till så
att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i
övrigt tillfredsställande sätt.
4.3 Förvaltningschef/VD
Inom nämndens/bolagets område ansvarar förvaltningschef/VD för att regler
och anvisningar utformas för att upprätta en god intern kontroll i enlighet
med nämndens/bolagsstyrelsens riktlinjer. Förvaltningschef/VD ansvarar för
att rapportering sker till nämnd/bolagsstyrelse om hur den interna kontrollen
fungerar.
4.4 Övriga chefer
Övriga chefer på olika nivåer i organisationen ansvarar för att följa antagna
riktlinjer för intern kontroll samt informera övriga anställda om riktlinjernas
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innebörd. De ska verka för att de anställda arbetar mot uppställda mål och att
de arbetsmetoder som används bidrar till en god intern kontroll.
4.5 Medarbetare
Medarbetare är skyldiga att följa antagna riktlinjer i sin arbetsutövning.
Varje anställd ansvarar för att bidra till en god intern kontroll. Fel och brister
ska omedelbart rapporteras till närmast överordnad i organisationen.

5 Tillämpning
Vid utformningen av intern kontroll ska kommunstyrelse, nämnder och
bolagsstyrelser göra en rimlig avvägning mellan kontrollkostnad och
kontrollnytta. Här bör såväl ekonomiska som icke ekonomiska faktorer
vägas in. Exempel på de senare kan vara förtroendet för verksamheten hos
olika intressenter.

5 Genomförande
I genomförandeprocessen för den interna kontrollen ingår fyra delmoment.
5.1 Risk- och väsentlighetsanalys
I förvaltningar, nämnder och bolagsstyrelser tas en risk- och
väsentlighetsanalys, en så kallad bruttolista, fram. Denna skall ligga till
grund för valet av de moment som skall ingå i den interna kontrollen.
5.2 Intern kontrollplan
Intern kontrollplan ska bestå av kontrollpunkter för de mest övergripande
riskerna, det vill säga de som efter analys tagits fram av nämnder och
styrelser. Antalet kontrollpunkter bör inte vara för många, ca 5-8 st per
nämnd/bolag kan tjäna som riktmärke. Kommunstyrelsen kan, om den finner
det befogat, också ta fram 1 – 2 kommungemensamma kontrollpunkter, som
alla nämnder/bolag följer upp.
Planen beslutas av respektive nämnd/bolagsstyrelse.
5.3 Uppföljning och åtgärder
Interna kontrollmoment ska, då detta är möjligt, följas upp löpande och vid
behov skall åtgärder vidtas under året och redovisas till nämnder och
styrelser.
5.4 Rapportering
Rapportering av den intern kontrollen görs till respektive
nämnd/bolagsstyrelse i augusti och december. December-rapporten lämnas
också till kommunstyrelsen som underlag för en samlad bedömning på
årsbasis av den interna kontrollen. Den samlade bedömningen av
kommunens interna kontroll rapporteras till kommunstyrelsen i januari.
Den samlade bedömningen lämnas också till kommunens revisorer.
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Brister i den interna kontrollen ska omedelbart rapporteras till respektive
nämnd/bolagsstyrelse.

6 Årshjul för beslut och rapportering av intern
kontroll
December

Nämder/bolag
rapportering
helår, plan
kommande år

Januari KS

samlad
bedömning fg
år, plan
innevarande år

November

Februari

Oktober

Mars

September

April

Augusti

Maj

rapportering halvår

Juli

Juni
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1 Intern styrning och kontroll
I kommunallagen (KL) finns bestämmelser om intern kontroll och
riskhantering. Intern kontroll är en central del av verksamhets- och
ekonomistyrningen och omfattar alla system, processer och rutiner. Interna
kontrollsystem måste utformas utifrån en helhetssyn på verksamheten, dess
mål och med beaktande av risk- och väsentlighetsaspekter. Syftet med den
interna styrningen och kontrollen är att bidra till att ändamålsenligheten i
verksamheten stärks och att verksamheten bedrivs effektivt och säkert.
1.1 Policyns syfte
Med intern styrning och kontroll avses den process som syftar till att
nämnder/bolagsstyrelser med rimlig säkerhet säkerställer att verksamheten
bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige fastställt och de
föreskrifter som gäller för verksamheten.
Nämnden/bolagsstyrelsen ska årligen upprätta en plan för att på en rimlig
nivå säkerställa:
•

Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet.

•

Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten.

•

Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter och riktlinjer m.m.

Den interna styrningen och kontrollen syftar även till att ta fram förslag till
förbättringar och förändringar av verksamheten.
1.2 Omfattning och avgränsningar
Denna policy gäller för den kommunala verksamheten i sin helhet, samt för
de bolag där kommunens ägarandel uppgår till minst 50 procent.
1.3 Revidering av policyn
Policyn för intern styrning och kontroll ska årligen utvärderas för att pröva
dess ändamålsenlighet.

2 Styrande principer
2.1 Risk och väsentlighetsanalys
Nämnden/bolagsstyrelsen ska som grund för sin styrning årligen genomföra
och aktualitetspröva en risk- och väsentlighetsanalys för verksamheten.
Risk- och väsentlighetsanalysen ska även göras inför förändringar i
verksamheten eller vid ändrade krav i lagar, regler och styrdokument.
Risk- och väsentlighetsanalysen ska uppmärksamma och hantera de risker
som kan leda till väsentliga brister i verksamheten eller som hindrar
organisationen från att fullgöra givna uppdrag och nå uppsatta mål.
En väl genomförd risk- och väsentlighetsanalys ska tydliggöra vilka risker
som finns i verksamheten. Riskerna ska bedömas utifrån sannolikhet och
konsekvens. Såväl påverkbara som inte påverkbara faktorer som kan inverka
på verksamheten ska ingå i analysen.
2.2 Åtgärder
Vid behov ska åtgärder sättas in för att eliminera riskerna eller, om detta inte
är lämpligt, minimera den negativa effekten om de inträffar.
Åtgärder för att upptäcka risker ska planeras och genomföras kontinuerligt
som en grund för ständiga förbättringar. Nämnden/bolagsstyrelsen ska
informeras om allvarliga brister och vilken åtgärd som föreslås med
anledning av dessa.

2.3 Ansvarsfördelning
Den interna kontrollen involverar samtliga anställda och förtroendevalda och
det krävs att samtliga medarbetare och förtroendevalda har tillräcklig
kunskap om den interna kontrollens syfte och funktion. Cheferna bär
ansvaret gentemot sina medarbetare att informera dem om intern styrning
och kontroll.
Kommunfullmäktige
Har det övergripande ansvaret och ska besluta i ärenden av principiell
beskaffenhet och av större vikt, såsom policy för intern styrning och
kontroll.
Kommunstyrelsen
Leder och samordnar förvaltning av kommunens angelägenheter samt har
uppsikt över kommunens verksamhet (KL 6 kap 1 §). I detta ligger ett ansvar
för att en organisation kring intern kontroll upprättas inom kommunen.
Kommunstyrelsen ansvarar för att vid behov föreslå kommunfullmäktige
nödvändiga uppdateringar, samt för att anta riktlinjer för tillämpning av
denna policy.
Nämnder
Ska inom varje område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål
och policys som fullmäktige har beslutat samt de föreskrifter som gäller för
verksamheten. De ska även se till att den interna styrningen och kontrollen är
tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt
(KL 6 kap 6 §).
Bolagsstyrelser
Ska inom respektive bolag se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de
mål och policys som har beslutats samt de föreskrifter som gäller för
verksamheten. De ska även se till att den interna styrningen och kontrollen är
tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt
(KL 6 kap 6 §).
Kommundirektören
Ska leda arbetet med att åstadkomma och upprätthålla en god intern kontroll.
Kommundirektören ansvarar för att i enlighet med policyn utforma konkreta
riktlinjer inom olika verksamhetsområden. Riktlinjerna ska antas av
kommunstyrelsen.
Förvaltnings- och bolagschefer
Förvaltnings- och bolagschefer ansvarar för att se till att nämnden eller
bolagsstyrelsen löpande under året får information om hur internkontrollen
fungerar. Brister i internkontrollen ska snarast rapporteras till nämnden eller
bolagsstyrelsen.
Förvaltnings- och bolagschefen ansvarar för att arbetssättet för att uppnå god
internkontroll är väl etablerat i den egna verksamheten.
Övriga chefer
Övriga chefer på olika nivåer i organisationen är skyldiga att följa antagna
riktlinjer för intern kontroll samt informera övriga anställda om riktlinjernas
innebörd. De ska verka för att de anställda arbetar mot uppställda mål och att
de arbetsmetoder som används bidrar till en god intern kontroll.
Medarbetare
Medarbetare är skyldiga att följa antagna riktlinjer i sin arbetsutövning.
Varje anställd ansvarar för att bidra till en god internkontroll och för att
upptäcka fel och brister kommer till närmaste överordnads kännedom.
För att skapa kunskap hos medarbetarna bör chefer använda sig av:
•

Chefs- och arbetsledarträffar.

•

Arbetsplatsträffar.

•

Medarbetarsamtal.

•

Introduktion av nyanställda

3 Uppföljning av intern kontroll
3.1 Styrning och uppföljning av intern kontroll
Nämnd/bolagsstyrelse har en skyldighet att styra och löpande följa upp den
interna kontrollen inom dess verksamhetsområden. Till grund för sin
styrning ska nämnd/styrelse genomföra riskbedömningar för den samlade
verksamheten.
3.2 Intern kontrollplan
Kommunstyrelsen ska inför varje verksamhetsår anta en särskild plan för
uppföljning av den interna kontrollen. En risk- och väsentlighetsanalys ska
tydliggöra vilka hot som föreligger som följd av påverkbara eller
opåverkbara risker, och som kan inverka på verksamhetens möjlighet att
uppnå uppsatta mål. Med utgångspunkt i denna upprättas en
internkontrollplan.
Den interna kontrollplanen ska innehålla:
•

Vilka kontrollområden (rutin/system) som ska följas upp.

•

Vilka kontrollmoment som ska göras.

•

Vem som ansvarar för att utföra uppföljningen.

•

När rapportering ska ske och till vem.

•

Metod.

•

Genomförd risk- och väsentlighetsanalys.

3.3 Uppföljning av intern kontrollplan
Nämnd/styrelse ska i samband med verksamhetsberättelsens inlämnande
rapportera resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen till
kommunstyrelsen. Brister i den interna kontrollen ska omedelbart
rapporteras till kommunstyrelsen. Misstanke om brott ska omedelbart
rapporteras till närmsta chef.
Kommunstyrelsen ska löpande följa upp hur arbetet med intern styrning och
kontroll bedrivs i kommunkoncernen. Kommunstyrelsen ska med
utgångspunkt från uppföljningsrapporter utvärdera kommunens samlade
system för intern kontroll. Kommunstyrelsen ska, i de fall behov av
förbättringar uppstår, vidta nödvändiga åtgärder. Rapportering ska årligen
ske till kommunfullmäktige och kommunens revisorer. Detta görs i
anslutning till årsredovisningen. Åtgärder återrapporteras och följs upp i
samband med delårsbokslutet per 31 augusti.
Kommunstyrelsen ska i samband med årsredovisningen redogöra för utfallet
av kommunens samlade interna kontroll till kommunfullmäktige. I detta
ingår att göra en bedömning av om en tillräcklig systematik avseende intern
kontroll tillämpas i kommunkoncernen.
Revisorerna granskar att den interna kontrollen som görs inom
kommunstyrelsen är tillräcklig (KL12 kap 1 §) och rapporterar enbart till
kommunfullmäktige som är deras uppdragsgivare.

3.4 Dokumentation
Risk- och väsentlighetsanalys, internkontrollplan samt uppföljning av denna
plan ska dokumenteras. Detta inbegriper även att de granskningsmoment
som genomförs under året ska dokumenteras. Det ska utifrån
dokumentationen från uppföljningen vara möjligt att upprepa de kontroller
som genomförts, vilket innebär att kontrollmetoden och urvalet behöver
beskrivas.
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Datum

2021-03-30
Kommunstyrelseförvaltningen
Gunnar Elvingsson
0479528161
gunnar.elvingsson@osby.se

Svar på revisionsrapport - Granskning av projektstyrning
Dnr KS/2021:59 000

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen
 Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse antas som kommunstyrelsens svar
till revisorerna.
 Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att revidera principerna för
investeringshantering i samråd med samhällsbyggnadsnämnden.
Barnkonsekvensanalys
Ärendet berör inte barn eftersom det handlar om administrativa rutiner och styrdokument.
Sammanfattning av ärendet
De förtroendevalda revisorerna har med hjälp av revisionsföretaget EY genomfört en
granskning av kommunstyrelsens och samhällsbyggnadsnämndens projektstyrning av
investeringsprojekt.
Granskningen har skett genom dokumentstudier och intervjuer. Stickprov har genomförts
av två lokalbyggnationer.
Revisionen konstaterar att det finns upprättade principer för investeringar samt att det
kompletterats med process för förändrade lokalbehov. Bedömningen är att rutinerna är i
stort sett tillräckliga men att de inte följs helt och hållet. Likaså är rutinerna i flera
avseenden inaktuella på grund av organisationsförändringar. Revisionen ser därför
positivt på att samhällsbyggnadsnämnden har påbörjat ett arbete med att skapa en struktur
och stödmaterial för projektledning och projektstyrning.
Revisionens sammanfattande bedömning är att projektstyrningen behöver stärkas.

Besöksadress Västra
Storgatan 35
Postadress
Kommunstyrelseförvaltnin
gen
283 80 Osby

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

Hemsida www.osby.se
Organisationsnr 212000-0902

Bankgiro 281-6809
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Utifrån genomförd granskning ger revisionen följande rekommendationer till
kommunstyrelsen:




Revidera principer för investeringshantering i samråd med
samhällsbyggnadsnämnden.
Fastställa hur uppföljning av investeringsprojekt ska ske samt definiera vad som
utgör större projekt.
Tydliggöra ansvarsfördelning mellan verksamheter vid genomförande av projekt.

Revisorerna önskar kommunstyrelsens svar med anledning av genomförd granskning
senast 2021-04-15.
Kommunstyrelseförvaltningen delar den bedömning och de iakttagelser som revisionen
har gjort och avser att se över punkterna enligt revisionens rekommendationer.
Förvaltningen föreslår att uppdrag ges att revidera principerna för investeringshantering i
samråd med samhällsbyggnadsnämnden.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, kommunstyrelseförvaltningen, 2021-03-31
Revisionens missivbrev 2021-02-15
EY:s granskningsrapport 2021-02-15

Petra Gummeson

Gunnar Elvingsson

Kommundirektör

Ekonomichef

Beslutet skickas till
Revisionen
Kommunstyrelseförvaltningen, ekonomienheten
Samhällsbyggnadsnämnden
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