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Sammanfattning
Efter genomgång av granskningens samtliga kontrollmål gör vi den revisionella bedömningen att nämnderna och styrelsen inte helt säkerställer att styrning, uppföljning och kontroll avseende arbetet med intern kontroll är tillräcklig.
Nedan följer en tabell med bedömningar för respektive kontrollmål och nämnd:
Syftet och
innehållet
avseende
intern
styrning
och kontroll är
tydligt

Dokumenterad Upprättad internrisk- och
kontrollplan
väsentlighetsanalys

Rapportering

Upprättat
åtgärder vid
brister

Nämnder och styrelse

Kommunstyrelsen

-

Hälsa- och välfärdsnämnden

-

Barn- och utbildningsnämnden

-

Samhällsbyggnadsnämnden

-

Miljö- och byggnämnden

-

Rekommendationer
Mot bakgrund av vad som framkommit i rapporten rekommenderar vi kommunstyrelsen
att vidareutveckla kommunstyrelsens samlade bedömning av nämndernas och bolagens
interna kontroll i samband med att den interna kontrollen avrapporteras i slutet av året. Av
bedömningen bör exempelvis framgå hur väl kommunstyrelsen anser att nämnderna har
genomfört årets interna kontroll samt vilka beslut om åtgärder som kommunstyrelsen avser att fatta i syfte att stärka den interna kontrollen inför kommande år.
I övrigt rekommenderar vi kommunstyrelsen och nämnder att:
•

Genomföra den interna kontrollen på löpande basis i enlighet med kommunfullmäktiges policy för intern kontroll samt att nämnderna i övrigt genomför den interna kontrollen utifrån gällande policy och riktlinje.

•

Vidareutveckla arbetet med att finna riskområden till riskanalysen i syfte att få fram
underlag till kontrollmoment som är viktiga att granska i planen för intern kontroll.

•

Förtydliga vilka åtgärder som nämnderna vidtagit utifrån de avvikelser som framkommer i den interna kontrollen.
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Inledning
1.1.

Bakgrund

Syftet med intern kontroll är att säkerställa att de av fullmäktige fastställda målen uppfylls.
Intern kontroll är därmed ett verktyg av väsentlig betydelse för såväl politiker som förvaltningsledning och omfattar alla system och rutiner/processer som syftar till att styra ekonomin och verksamheten.
Kommunstyrelsens har det övergripande ansvaret för intern kontroll. Nämndernas ansvar
i arbetet med intern kontroll framgår av Kommunallagen 6 kap 6 §: ”Nämnderna skall, var
och en inom sitt område, se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande
sätt”.
En av revisionens uppgifter enligt kommunallagen 12 kap 1 § är att ”pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om
räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen som görs inom nämnderna är
tillräcklig.” Med begreppet ”tillräcklig” avses en bedömning i förhållande till COSOmodellens fem kontrollkomponenter: kontrollmiljö, riskanalys, kontrollaktiviteter, information och kommunikation samt tillsyn.
Revisorerna har i sin analys av väsentlighet och risk identifierat behov att granska om den
interna kontrollen är tillräcklig.

1.2.

Syfte och Revisionsfråga

Syftet med granskningen är att bedöma om kommunens nämnder samt kommunstyrelsen har en tillräcklig intern kontroll. Följande fråga revisionsfråga ska besvaras:
•

1.3.

Säkerställer kommunstyrelsen och nämnderna en tillräcklig intern styrning och
kontroll?

Revisionskriterier

Revisionskriterierna för denna granskning har hämtats ur följande:
• Kommunfullmäktiges reglemente för intern kontroll
•

1.4.

Kommunallagen 6 kap 6 §

Kontrollmål

•

Syftet och innehållet avseende intern styrning och kontroll är tydligt

•

En dokumenterad risk- och väsentlighetsanalys finns

•

Intern kontrollplan har upprättats utifrån risk- och väsentlighetsanalysen

•

Rapportering av kontroller sker löpande

•

Adekvata åtgärder vidtas utifrån rapporterade brister

1.5.

Avgränsning

Granskningen omfattar kommunstyrelsen och samtliga nämnder.
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1.6.

Metod

Granskningen har skett genom analys av dokumenterade riskanalyser, internkontrollplaner, uppföljningar, åtgärdsplaner samt genomläsning av protokoll.
Intervjuer har genomförts med kommundirektör samt kommunalråd och oppositionsråd.
Vidare har vi genomfört en enkät avseende den intern styrning och kontroll. Enkäten har
skickats ut till förtroendevalda i nämnder och kommunstyrelsen samt till samtliga chefer.
Svarsfrekvensen uppgick till 71 procent.
Rapporten har varit föremål för sakgranskning av de intervjuade.
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Styrdokument
2.1.

Policy Intern styrning och kontroll och Riktlinjer Intern styrning och
kontroll

Inom ramen för granskningen har vi tagit del av Osby kommuns policy för intern styrning
och kontroll samt riktlinjer för intern styrning och kontroll. Policyn antogs av kommunfullmäktige 2018-09-03. Riktlinjen antogs av kommunstyrelsen 2018-08-22.
Av policyn framgår det att kommunfullmäktige har det övergripande ansvaret och ska besluta i ärenden av principiell beskaffenhet och av större vikt. Leder och samordnar förvaltning av kommunens angelägenheter samt har uppsikt över kommunens verksamhet (KL
6 kap 1 §). I riktlinjen och policyn framgår att kommunstyrelsen har ansvar för att en organisation kring intern kontroll upprättas inom kommunen, att det finns en intern kontroll
samt att denna utvecklas från kommunens kontrollbehov. Kommunstyrelsen ansvarar för
att vid behov föreslå kommunfullmäktige nödvändiga uppdateringar, samt för att anta riktlinjer för tillämpning av denna policy.
Vidare framgår av policyn att respektive nämnd 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 §).
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.
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 av
verksamheten.
Nämnden/bolagsstyrelsen ska som grund för sin styrning årligen genomföra och aktualitetspröva en risk- och väsentlighetsanalys för verksamheten. 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
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påverkbara som inte påverkbara faktorer som kan inverka på verksamheten ska ingå i
analysen
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.
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.
Nämnd/bolagsstyrelse har en skyldighet att styra och löpande följa upp den interna kontrollen inom dess verksamhetsområden.
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.
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.
Nedan framgår årshjulet avseende intern kontroll vilket är hämtat från riktlinjen för intern
kontroll:
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Genomförandet av den interna kontrollen är uppdelat på fyra olika moment i årshjulet:
Risk och väsentlighetsanalys: Kommunstyrelsen ska årligen ta fram 2 - 3 kommungemensamma kontrollpunkter som alla förvaltningar följer upp. Dessa tas fram och beslutas
tillsammans med nämndmål och budgetramar i juni. Därefter tas en risk- och väsentlighetsanalys fram i förvaltningens ledning, verksamheter, bolag och nämnder.
Kontrollåtgärder: De risker som bedömts som allvarligast och/eller mest angelägna att
arbeta med, tas fram av nämnder/bolagsstyrelser och sammanställs i en intern kontrollplan för beslut i kommunstyrelsen. Intern kontrollplanen består av de mest övergripande
riskerna det vill säga de som framkommit i riskanalyserna genomförda i nämnderna, förvaltningarna och bolagen samt de kommungemensamma internkontrollpunkterna.
Uppföljning: Löpande kontroll av kontrollaktiviteterna under året och därefter uppföljning
av de utförda kontrollerna samt uppföljning av åtgärder i samband med årsbokslutet. Resultatet från uppföljningen rapporteras till förvaltningens ledning och verksamheter samt
respektive nämnd och bolagsstyrelse.
Rapportering till kommunstyrelsen: Det sista delmomentet innebär att rapporten kring
uppföljning av antagen intern kontrollplan upprättas och överlämnas till kommunstyrelsen
tillsammans med årsredovisningen.
Vidare anges att de åtgärder som rapporterats i samband med uppföljningen av intern
kontrollplanen återrapporteras i kommunstyrelsen i samband med delårsbokslutet för att
se om åtgärderna gett något positivt resultat under årets första månader.
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Iakttagelser och bedömningar
3.1.

Syftet och innehållet avseende intern styrning och kontroll är tydligt

3.1.1.

Iakttagelser

Av policy och riktlinjen vilka har beskrivits i föregående avsnitt framgår syftet och arbetssättet avseende den interna kontrollen. Dessa styrdokument togs fram under år 2018.
Dock anges vid intervjuer att implementering av till exempel tidsplanerna som framgår i
styrdokumenten inte har genomförts i alla delar ännu. Implementering har inte hunnit färdigställas helt till år 2019 och enligt intervju anges att tidsplanerna inte heller kommer att
kunna följas helt för år 2020. Orsaken till detta uppges vara personalomsättning kopplat
till arbetet med utveckling och implementering av policy och riktlinjen.
Av intervjuer med kommunstyrelsens presidium och kommundirektör framgår vikten av att
se arbetet med den interna kontrollen som ett förebyggande arbete och ett sätt att upptäcka fel och brister. Vidare framgår att den interna kontrollen ska bygga på satta mål,
lagar, riktlinjer, policys och strategier. Arbetet med intern kontroll har i Osby de senaste
åtta åren förändrats och har gått från att vara en väldigt omfattande intern kontroll till en
intern kontroll som numera anges vara grepp och hanterbar. Dock uppges av de intervjuade att det finns behov av att ytterligare utveckla arbetet med den interna kontrollen, exempelvis vad gäller riskanalyser.
Av enkäten framgår att 90 procent av de förtroendevalda upplever att de har en god kunskap om vad syftet med intern kontroll är. Se tabell 1 nedan.
Tabell 1:

Av tabell 2 nedan framgår att 79 procent av cheferna upplever att de har en god kunskap
om vad syftet med intern kontroll är. Se tabell 2 nedan.
Tabell 2:
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I fritextsvaren till tabell 1 och 2 lämnades bland annat följande kommentarer:
”Nuvarande internkontroll har inte riktigt den funktionen ännu. Uppfattar att den är i ett
uppbyggnadsskede”
”Är ett mycket bra underlag för förbättringsarbete”
Vidare ställde vi följande fråga till respondenterna: Jag anser att den interna kontrollen
bidrar till att utveckla min organisation. Av tabell 3 och 4 nedan framgår att de förtroendevalda instämmer helt eller stor del i högre utsträckning än chefer. 90 procent av svarande
förtroendevalda instämmer helt eller till stor del medan 56 procent av svarande chefer
instämmer helt eller till stor del.
Tabell 3: Chefer

Tabell 4: Förtroendevalda

Avseende frågan om jag upplever att det bedrivs ett aktivt arbete med den interna kontrollen inom min organisation framgår att chefer till 58 procent instämmer helt eller till stor
del. 37 % av svarande chefer instämmer till viss del. Se tabell 5 nedan.
Tabell 5:
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Av de förtroendevalda var det 65 procent som instämde helt eller till stor del i frågan om
jag upplever att det bedrivs ett aktivt arbete med den interna kontrollen inom min organisation. 25 procent av svarande förtroendevalda instämde till viss del. Se tabell 6 nedan.
Tabell 6:

3.1.2.

Bedömning

Vi bedömer att kontrollmålet delvis är uppfyllt. Vi grundar vår bedömning på att det finns
en policy och en riktlinje avseende intern styrning och kontroll. Vi noterar dock att beslut
om dessa fattades år 2018 men att implementering av alla delar av policy och riktlinje inte
har genomförts. Vidare konstaterar vi att respondenterna i enkäten till övervägande del
instämmer helt eller till stor del i påståendena om kunskap, om syfte med intern kontroll,
den interna kontrollens bidrag till utveckling av organisationen samt om det bedrivs ett
aktivt arbete med intern kontroll.

3.2.

En dokumenterad risk- och väsentlighetsanalys finns

3.2.1.

Iakttagelser

Av svaren i enkäten framgår att 64 procent av cheferna anser att det inom deras organisation används riskanalyser som underlag för den interna kontrollen. Se tabell 7 nedan.
Tabell 7:

Av fritextsvaren från chefer framgår bland annat följande kommentarer:
”Inte till alla kontrollområden men till en del”
”Till viss del. En del verksamheter behöver bli bättre”
Vidare framgår av enkäten att de förtroendevalda till mindre del är med i framtagandet av
riskanalysen. Se tabell 8 nedan. Ett fritextssvar har lämnat där respondenten framhåller
följande:
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”Riskanalysen görs på tjänstemannanivå men som förtroendevald har jag alltid möjlighet
att påverka, föreslå andra områden eller göra tillägg”.
Tabell 8:

Kommunstyrelsen:
Det framgår att kommunstyrelseförvaltningen efter genomförd risk- och konsekvensanalys
upprättat förslag till intern kontrollplan. I kommunstyrelsens antagna internkontrollplan för
år 2019 har det specificerats en riskbedömning utifrån sannolikhet och konsekvens. Utifrån denna riskbedömning anges sedan om kontrollmomentet leder till förslag till kontroll
eller ej. Av kommunstyrelsens internkontrollplan för år 2019 framgår sammanlagt 37 olika
kontrollmoment där 27 stycken av dessa lett till att kontrollmoment ska genomföras.
Av intervjuer med kommunstyrelsens presidium framgår att de förtroendevalda inte är
involverade i framtagandet av risker och internkontrollplan utan att det är först när den
föreslagna planen tas upp i KSAU som den kommer till kännedom för politiken. Dock
framhålls att det vid det tillfället finns möjlighet att göra justeringar i den föreslagna planen.
Hälsa- och välfärdsnämnden:
Det framgår att förvaltningens ledningsgrupp tagit fram en bruttolista med risker innehållande en del riktlinjer och processer som bedömdes vara angelägna som punkt i årets
internkontroll. Detta resulterade i sju punkter, efter detta genomfördes en sannolikhetsoch konsekvensbedömning för att fastställa vilka punkter som är mest angelägna att arbeta med. Punkterna som har ett riskvärde på 9 eller mer blir de punkter som ingår i den
interna kontrollen, vilket resulterade fyra stycken punkter. Vi kan konstatera att vi ej tagit
del av någon separat riskanalys men att alla risker anges i bruttolistan med de föreslagna
internkontrollpunkterna.
Barn- och utbildningsnämnden:
Vi har inte tagit del av en dokumenterad riskanalys. Vi kan inte heller utläsa av protokoll
att nämnden tagit del av en riskanalys i samband med beslut avseende interna kontrollplan för 2019 - 2020. Dock framgår att åtta stycken kontrollmoment tagits fram utifrån en
riskbedömning i kontrollplanen.
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Miljö- och byggnämnden:
Vi har inte tagit del av en dokumenterad riskanalys. Vi kan inte heller utläsa av protokoll
att nämnden tagit del av en riskanalys i samband med beslut avseende interna kontrollplan 2019. Dock framgår att fem stycken kontrollmoment tagits fram utifrån en riskbedömning i kontrollplanen.
Samhällsbyggnadsnämnden:
Vi har inte tagit del av en dokumenterad riskanalys. Vi kan inte heller utläsa av protokoll
att nämnden tagit del av en riskanalys i samband med beslut avseende interna kontrollplan 2019 - 2020. Dock framgår att tolv stycken kontrollmoment tagits fram utifrån en
riskbedömning.
3.2.2.

Bedömning

Vi bedömer att kontrollmålet delvis är uppfyllt avseende hälsa- och välfärdsnämnden och
kommunstyrelsen. Bedömningen grundar vi på det för hälsa- och välfärdsnämnden finns
en bruttorisklista för år 2019 där alla framtagna risker framgår samt föreslagna internkontrollpunkter. Dock anges alla risker i internkontrollplanen oavsett om det ska genomföras
ett kontrollmoment avseende risken eller ej. Avseende kommunstyrelsen så har det för år
2019 specificerats en riskbedömning utifrån sannolikhet och konsekvens. Utifrån denna
riskbedömning anges sedan om kontrollmomentet leder till förslag till kontroll eller ej. Av
kommunstyrelsens internkontrollplan för år 2019 framgår sammanlagt 37 olika kontrollmoment där 27 stycken av dessa lett till att kontrollmoment ska ske.
Vidare noterar vi att det i riktlinjen framgår att risk- och väsentlighetsanalys ska genomföras. Då hälsa- och välfärdsnämnden och kommunstyrelsen är ytterst ansvarig för den
interna kontrollen inom respektive verksamheter anser vi att det är angeläget att nämnden
är involverad i framtagandet av riskanalys.
Avseende, samhällsbyggnadsnämnden, miljö- och byggnämnden samt barn- och utbildningsnämnden bedömer vi att kontrollmålet ej är uppfyllt. Vi grundar vår bedömning på att
det inte finna någon dokumenterad riskanalys för år 2019. Vidare noterar vi att det i riktlinjen framgår att risk- och väsentlighetsanalys ska genomföras. Då samhällsbyggnadsnämnden, miljö- och byggnämnden och barn- och utbildningsnämnden är ytterst ansvarig
för den interna kontrollen inom respektive verksamheter anser vi att det är angeläget att
nämnden är involverad i framtagandet av riskanalys framöver. Det är även enligt vår mening viktigt att nämnden säkerställer att riskanalysen dokumenteras och uppdateras årligen.
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3.3.
3.3.1.

Internkontrollplanen har upprättats utifrån risk- och väsentlighetsanalysen
Iakttagelser

Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsens internkontrollplan för år 2019 antogs på kommunstyrelsens sammanträde 2019-04-24 § 88. Kommunstyrelsen beslutade om följande rutin/system inom kommunstyrelsens olika enheter:
Ekonomienheten:
• Momsredovisning
• Kundreskontra
• Leverantörsreskontra
• Systemförvaltning
• Finansverksamheter/stiftelser
• Controller/verksamhetsstöd
Hr-enheten:
• Sjukfrånvaro
• Anställningskontrakt – Intermittent
• Arvodesunderlag
Kanslienheten:
• Resebidrag
• Motioner
• Medborgarförslag
IT- och utvecklingsenheten:
• Hantering datorkonton
• Virus och skadlig programkod
• Återläsning av säkerhetskopiering
• Kommunikation, säkra att lagar och förordningar följs
• Kontaktcenter
Räddningstjänsten:
• Risk- och sårbarhetsanalys
• Myndighetsutövning
• Utbildning av kommunal personal
• Utbildning av skolungdom
• Utbildning och övning av räddningstjänstpersonal
• Utvärdering och lärande
• Kompetensförsörjning
• Samverkan och samarbete
Tillväxtenheten:
• Ansökning projektbidrag tillväxt
• Rapport projektbidrag
Planen innehåller riskbedömning av sannolikhet och konsekvens, om kontroll ska genomföras, uppgifter om kontrollmoment, vem som är ansvarig, frekvens för kontroller, metod
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och till vem kontrollen ska rapporteras. Vidare framgår tidsram och motivering till kontrollmomenten.
Av riktlinjen framgår att kommunstyrelsen årligen ska ta fram 2 - 3 kommungemensamma
kontrollpunkter som alla förvaltningar följer upp. Dessa tas fram och beslutas tillsammans
med nämndmål och budgetramar i juni. Därefter tas en risk- och väsentlighetsanalys fram
i förvaltningens ledning, verksamheter, bolag och nämnder. Vi kan konstatera att detta
inte har skett sedan riktlinjen beslutades då inga kommunövergripande kontrollpunkter
finns.
Hälsa- och välfärdsnämnden:
Hälsa- och välfärdsnämnden internkontrollplan för år 2019 antogs vid sammanträde 201904-17 § 57. Hälsa- och välfärdsnämnden beslutade om följande rutin/system där kontrollmoment skulle ske:
•

Riktlinjer trygg hemgång

•

Avvikande händelser

•

Förändrad delegationsordning

•

Uppföljning av individuella mål i hemtjänsten

Planen innehåller riskbedömning av sannolikhet och konsekvens, om kontroll ska genomföras, uppgifter om kontrollmoment, vem som är ansvarig, frekvens för kontroller, metod
och till vem kontrollen ska rapporteras. Vidare framgår motivering till kontrollmomenten.
Barn- och utbildningsnämnden:
Barn- och utbildningsnämndens internkontrollplan för år 2019 antogs vid sammanträde
2019-02-19 § 26. Barn och utbildningsnämnden beslutade om följande rutin/system där
kontrollmoment ska ske:
•

Utredningstid barn och familj

•

Utdrag ur belastningsregister för ej tillsvidareanställd personal

•

Arkivering/gallring

•

Hantering av personuppgifter

•

Rutiner för synpunkter och klagomål

•

Elever rätt till utbildning och särskilt stöd

•

Studie- och yrkesvägledning

•

Ensamarbete

Planen innehåller riskbedömning av sannolikhet och konsekvens, om kontroll ska genomföras, uppgifter om kontrollmoment, vem som är ansvarig, frekvens för kontroller, metod
och till vem kontrollen ska rapporteras. Vidare framgår tidsram och motivering till kontrollmomenten.
Miljö- och byggnämnden:
Miljö- och byggnämndens internkontrollplan för år 2019 antogs vid sammanträde 201901-31 § 15. Miljö- och byggnämnden beslutade om följande rutin/system där kontrollmoment ska ske:
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•

Rättssäkerhet

•

Delegationsanmälan och rapportering

•

Antal överklagade ärenden bygg

•

Ledtid bygglovsärenden

•

Ledtid avloppsärenden

Planen innehåller riskbedömning av sannolikhet och konsekvens, uppgifter om kontrollmoment, vem som är ansvarig, frekvens för kontroller, metod och till vem kontrollen ska
rapporteras.
Nämnden har antagit samma kontrollmoment för år 2019 som fanns år 2018, förutom
avseende ett kontrollmoment (ledtid avloppsärenden) trots att inga av dessa inte uppvisade några brister i samband med uppföljningen för år 2018. Förutom för kontrollmomentet avseende ledtid bygglovsärenden så har inte nämnden gjort någon förhöjd riskbedömning från år 2018 till år 2019 avseende följande kontrollmoment: Antal överklagade ärenden bygg, rättssäkerhet samt delegationsanmälan och rapportering
Samhällsbyggnadsnämnden:
Samhällsbyggnadsnämndens internkontrollplan för år 2019 - 2020 antogs vid sammanträde 2019-09-19 § 92. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade om följande rutin/system
där kontrollmoment ska ske:
•

Besiktning lekplatser

•

Funktionskontroll av badplatser

•

Hyresdebitering

•

Inköp gällande fastighet

•

Upphandling - byggentreprenad

•

Avrop mot ramavtal entreprenörer gällande fastighet

•

Fakturering VA-avgifter

•

Specialkost

•

Beställningsrutiner

•

Vikarieanskaffning samt övertidsuttag

•

Kontanthantering

•

Verkställande av beslut från kommunfullmäktige

Planen innehåller riskbedömning, uppgifter om kontrollmoment, vem som är ansvarig,
frekvens för kontroller, metod och till vem kontrollen ska rapporteras. Vidare framgår tidsram.
3.3.2.

Bedömning

Vi bedömer att kontrollmålet är uppfyllt avseende hälsa- och välfärdsnämnden. Vår bedömning grundar vi på att det finns en upprättad interkontrollplan som är antagen av
nämnden. Vidare konstaterar vi att en bruttolista finns upprättad med alla framtagna risker
samt med föreslagna internkontrollpunkter.
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Avseende kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsnämnden, miljö- och byggnämnden samt
barn- och utbildningsnämnden bedömer vi att kontrollmålet delvis är uppfyllt. Vi grundar
bedömningen på att det finns en upprättad internkontrollplan som är antagen av nämnden. Avseende kommunstyrelsen konstaterar vi att det i internkontrolplanen finns en rad
olika risker där riskbedömning skett, utifrån riskbedömningen har sedan vissa risker valts
ut till kontrollmoment. Vi noterar dock att vi inte tagit del av en separat dokumenterad riskanalys. Vidare konstaterar vi att kommunstyrelsen ej har tagit fram gemensamma kontrollpunkter för år 2019 eller år 2020.
När det gäller samhällsbyggnadsnämnden, miljö- och byggnämnden och barn- och utbildningsnämnden har vi inte heller tagit del av en dokumenteras riskanalys. Vi noterar att
miljö- och byggnämnden antagit samma kontrollmoment för år 2019 som för år 2018,
förutom avseende ett kontrollmoment (ledtid avloppsärenden). Detta trots att inga av
dessa kontrollmoment uppvisade några brister i samband med uppföljningen för år 2018.
Riskbedömningen har dock höjts från år 2018 till år 2019 avseende ledtid bygglovsärenden från nivå sex till nio. Avseende övriga kontrollmoment har ingen förändring av risknivån skett.

3.4.

Rapportering av kontroller sker löpande

3.4.1.

Iakttagelser

Av enkäten framgår att 85 procent av de förtroendevalda anser att de får återkoppling på
vad som framkommit i den interna kontrollen inom sin organisation. Se tabell 9 nedan.
Tabell 9:

Vidare instämmer 75 procent av de förtroendevalda helt eller till stor del i att den rapportering som de får avseende intern kontroll är lätt att förstå. Se tabell 10 nedan.
Tabell 10:
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Avseende chefer så instämmer 80 procent av de svarande i att de får återkoppling på vad
som kommit fram i den interna kontrollen inom sin organisation. Se tabell 11 nedan.
Tabell 11.

Av riktlinjen framgår att löpande kontroll av kontrollaktiviteterna ska sker under året och
därefter uppföljning av de utförda kontrollerna samt uppföljning av åtgärder i samband
med årsbokslutet. Resultatet från uppföljningen rapporteras till förvaltningens ledning och
verksamheter samt respektive nämnd och bolagsstyrelse. Vidare framgår att det sista
delmomentet innebär att rapporten kring uppföljning av antagen intern kontrollplan upprättas och överlämnas till kommunstyrelsen tillsammans med årsredovisningen. Vidare
anges att de åtgärder som rapporterats i samband med uppföljningen av intern kontrollplanen återrapporteras i kommunstyrelsen i samband med delårsbokslutet för att se om
åtgärderna gett något positivt resultat under årets första månader.
Rapportering av genomförd kontrollplan avseende år 2018:
Avseende uppföljning av den interna kontrollen avseende år 2018 noterar vi att den politiska organisationen förändrades år 2019 vilket medför att uppföljningen avseende den
interna kontrollen för år 2018 såg annorlunda ut jämfört med nuläget.
Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen har beslutat om en tillfredsställande intern kontroll 2019-03-27 § 73
med utgångspunkt från nämndernas och bolagens uppföljningsrapporter avseende år
2018. Under kontrollmål 3.5 redovisas resultatet och vidtagna åtgärder.
Hälsa- och välfärdsnämnden (tidigare vård- och omsorgsnämnden fram till 2018-12-31):
Hälsa och välfärdsnämnden har vid sammanträde 2019-02-21 § 38 beslutat att godkänna
redovisningen av intern kontroll avseende Vård och omsorg 2018. Det anges att för merparten av områdena i planen visar kontrollen positivt resultat. För några av kontrollpunkterna är resultaten negativa. Under kontrollmål 3.5 redovisas resultatet och vidtagna åtgärder.
Barn- och utbildningsnämnden (tidigare barn- och skolnämnden fram till 2018-12-31):
Barn- och skolnämnden beslutade att godkänna uppföljningen av den interna kontrollplanen samt ge kontrollansvariga i uppdrag att följa upp de planerade åtgärderna vid sammanträde 2018-12-11 § 84. Under kontrollmål 3.5 redovisas resultatet och vidtagna åtgärder.
Miljö- och byggnämnden (tidigare tillsyns- och tillståndsnämnden fram till 2018-12-31):
Tillsyns- och tillståndsnämnden beslutade vid sammanträde 2018-12-12 § 109. Under
kontrollmål 3.5 redovisas resultatet och vidtagna åtgärder.
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Samhällsbyggnadsnämnden (ny nämnd sedan 2019):
Ny nämnd sedan 2019, uppföljning av intern kontrollplan för 2018 ej aktuellt.
Uppföljning år 2019:
För år 2019 har det fram till granskningstillfället skett uppföljning i delår 2019 avseende
intern kontroll vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2019-08-20. Barn- och
utbildningsnämnden beslutade att uppföljningen godkänns samt att kontrollansvariga får i
uppdrag att genomföra planerade åtgärder. Sammanställning av åtgärder framgår av
kontrollmål 3.5. Utöver rapporteringen vid delår kan vi inte se att det sker någon löpande
rapportering avseende den interna kontrollen avseende barn- och utbildningsnämnden.
Gällande övriga nämnder samt kommunstyrelsen kan vi inte utläsa att det har skett någon
uppföljning under år 2019.
Av intervjuer framgår att den löpande rapporteringen ska ske i form av rapportering vid
delårsbokslut men av ovanstående framgår att det enbart är barn- och utbildningsnämnden som genomfört denna uppföljning i samband med delårsbokslutet. I intervju anges
att vissa kontrollmoment är av värde att följa upp två eller flera gånger per år medan
andra kontrollmoment endast behöver följas upp en gång per år.
3.4.2.

Bedömning

Vi bedömer att kontrollmålet är uppfyllt avseende barn- och utbildningsnämnden. Bedömningen grundar vi på att nämnden får rapportering av genomförda kontroller i samband
med årsredovisning men också i samband med delår 2019. Vi noterar dock att enligt policyn och riktlinjen för intern styrning och kontroll är förvaltningschefen skyldig att löpande
rapportera till nämnden om hur den interna kontrollen fungerar vilket inte har skett.
Avseende kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsnämnden, miljö- och byggnämnden samt
hälsa- och välfärdsnämnden bedömer vi att kontrollmålet delvis är uppfyllt. Detta gör vi
mot bakgrunden att rapportering av genomförda kontroller sker en gång årligen till styrelse eller nämnder. Avseende samhällsbyggnadsnämnden så fanns ej den aktuella
nämnden 2018, därav finns ingen uppföljning för det året. Vidare noterar vi att ingen uppföljning har skett i samband med delår 2019. Enligt policyn och riktlinjen för intern styrning
och kontroll är förvaltningschefen skyldig att löpande rapportera till nämnden om hur den
interna kontrollen fungerar. Vidare anger policyn att kommunstyrelsen löpande ska följa
upp hur arbetet med intern styrning och kontroll bedrivs i kommunkoncernen vilket inte
har skett.

3.5.
3.5.1.

Adekvata åtgärder vidtas utifrån rapporterade brister
Iakttagelser

Av enkäten framgår att 77 procent av cheferna vet vilken funktion de kan vända sig till om
de upptäcker att det finns brister i den interna kontrollen. Se tabell 12 nedan.
Tabell 12:
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Kommunstyrelsen:
För år 2019 har det fram till granskningstillfället inte skett någon sammanställning av genomförda kontroller. Internkontrollplanen för kommunstyrelsens egen verksamhet för år
2018 har återrapporterats till kommunstyrelsen vid sammanträdet 2019-03-27 § 73. Återrapporteringen visar att kontroller har genomförts i enlighet med upprättad internkontrollplan för år 2018. Nedan följer en sammanfattning över genomförda kontroller avseende år
2018.
Tabell 13: Genomförda kontroller 2018
Rutin/system
Försäkringar

Kontrollmoment
Kontrollera rätt försäkringar
samt att alla objekt och
verksamheter omfattas

Leverantörsbetalningar

Kontrollera så att det betalas ut till rätt
leverantör

Löneutbetalningar

Kontrollera att lönepersonal
har rätt lön

Personalförsörjning

Risk med stor personalomsättning inom bristyrken

Sjukfrånvaro

Risk för ökad sjukfrånvaro

Utbildning för kommunal
personal i HLR och brandskydd

Utbildningar planeras,
genomförs och följs upp
enligt riktlinjer

Utbildning och information
till skolelever i åk 2,5,8

Utbildningar planeras,
genomförs och följs upp
enligt riktlinjer

Resultat/Bedömning
Processen fungerar med
bra resultat för att säkerställa att kommunen har
sina verksamheter och
objekt rätt
försäkrade. Kontroll gjordes
i oktober 2018 inför 2019..
Totalt har 48 fakturor kontrollerats. Kontrollen
visar att i två fall har utbetalning skett till annat giro
än det som leverantören
uppgett på fakturan. I båda
fallen tillhör
dock det giro dit utbetalning
gjorts rätt leverantör.
Inga
avvikelser av nettolöneutbetalningar gjordes som indikerar några felaktigheter.
Uppföljningen visar på att
122 medarbetare valde att
lämna sin anställning genom egen begäran jämfört
med 105
personer 2018.

Den totala sjukfrånvaron
har minskat från 5,5% år
2017 till 4,9 % år 2018.
Sjukfrånvaron bland kvinnor
är 5,5 % och
bland män 2,9 %. Andel
sjukfrånvaro på 60 dagar
eller mer har sjunkit från
41,2% till 31,9%.
Anmälningsfrekvensen från
kommunens förvaltningar är
låg. Det anges att det är
svårt för verksamheterna att
hålla
koll på sina utbildningsplaner och därmed veta när
medarbetarna ska gå de
olika utbildningarna.
Resultatet av kontrollerna
framgår ej. Detta mål är
läsårsbaserat och kommer
att uppfyllas enligt plan.

Vidtagna åtgärder
Pågående utveckling av
underlag och rutiner för att
underlätta inrapportering av
uppgifter.

Inga åtgärder beskrivs med
anledning av kontrollmomentets utfall.

Inga åtgärder beskrivs med
anledning av kontrollmomentets utfall.
Slutföra framtagandet av
kompetensförsörjningsplanen
samt implementera denna.
Arbeta än mer målinriktat
med att
vara attraktiv arbetsgivare.
Erbjuda kompetensutveckling
inom bristyrken.
Vidare arbete med att utbilda/informera chefer och
arbetsgrupper. Nyttja företagshälsovården i ett än mer
förebyggande syfte.

Ett eventuellt införskaffande
av ett digitalt system för
uppföljning kommer förhoppningsvis att underlätta och
öka
antalet utbildade medarbetare.

Inga åtgärder beskrivs.

Källa: Kommunstyrelsens uppföljning av intern kontroll
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Kommunstyrelsens uppsiktsplikt och utvärdering av nämndernas interna kontroll
Av riktlinjen framgår att nämnderna/bolagsstyrelser ska sammanställa de allvarligaste och
mest angelägna riskerna, dessa ska sedan sammanställas i en intern kontrollplan för beslut i kommunstyrelsen. Vi kan inte utläsa av protokoll att nämnderna och bolagens interna kontrollplaner för år 2019 har beslutats av kommunstyrelsen.
Uppföljning av 2018 års internkontrollplaner för styrelsen, samtliga nämnder och helägda
bolag rapporterades till kommunstyrelsen 2019-03-27 § 37. Kommunstyrelsen beslutade,
med utgångspunkt från uppföljningsrapporterna, att Osby kommun hade en tillfredsställande intern kontroll för år 2018.
Vid uppföljningen av kommunens samlade internkontrollarbete har kommunledningsförvaltningen dragit slutsatsen att några större avvikelser ej har konstaterats i de genomförda kontrollerna.
Noteras kan att den interna kontrollen för år 2018 har bedrivits utifrån kommunens reglemente för intern kontroll, antaget av kommunfullmäktige 1999-03-22 § 27. Som tidigare
nämnt antog fullmäktige en ny policy under 2018 som gäller från 2019 och framåt.
Nämnderna:
Hälsa- och välfärdsnämnden (tidigare vård- och omsorgsnämnden fram till 2018-12-31):
För år 2019 har det fram till granskningstillfället inte skett någon sammanställning av genomförda kontroller. Hälsa och välfärdsnämnden har vid sammanträde 2019-02-21 § 38
beslutat att godkänna redovisningen av intern kontroll avseende Vård och omsorg 2018.
Nedan följer en sammanfattning över genomförda kontroller:
Tabell 14: Genomförda kontroller 2018
Rutin/system
Handläggning och verkställighet av SoL-beslut

Kontrollmoment
Uppföljning av individuella
mål i hemtjänsten

Dokumentation inom verkställighet

Säkerställa att genomförandeplaner görs enligt rutin i
hemtjänst, Säbo och FN
samt att kvaliteten är god.

Rutin vid anställning

Säkerställa att personal
lämnar utdrag från belastningsregistret vid anställning och att det finns väl
fungerande rutiner för detta.
Säkerställa att det finns väl
fungerande rutiner för
arkivering och gallring som
följer gällande lagstiftning
samt att dessa rutiner följs.
Ta fram rutin för att säkerställa korrekt kontering av

Rutin för gallring och arkivering

Rutin kontering

Resultat/Bedömning
Biståndsbeslut innehåller
numera konkreta mål som
är uppföljningsbara och
mätbara. Det som behöver
utvecklas är
förankring av målen i hemtjänstgrupperna samt uppföljning i team.
Säbo och FN har uppnått
målet att upprätta genomförandeplaner inom tre veckor. Hemtjänsten når inte
detta
mål. Kvaliteten på genomförandeplaner inom samtliga
verksamheter kan förbättras.

Idag begärs utdrag ur belastningsregistret av enhetscheferna. I nytt material
inför anställning finns frågan
med i processen
Dokumenthanteringsplan
finns.

Processen fungerar men
kan förbättras

Vidtagna åtgärder
Utbildning av enhetscheferna
kommer att utföras under
hösten för att uppföljning av
målen ska förbättras.

Förvaltningen behöver definiera och implementera vad
god kvalitet i genomförandeplanerna innebär.
Enhetscheferna har fått
utbildning under hösten för
att få en samsyn kring hur
kvaliteten kan förbättras.
Mallar kring
hur dokumentation ska utföras har skapats och finns
tillgängligt för all personal.
Nya rutiner för anställning
och introduktion har skapats.
Dessa ska implementeras.

En arkivbeskrivning har
upprättats, tydligare rutiner
för gallring och arkivering har
skapats.
I samarbete med personalavdelningen ta fram rutin
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GDPR

Brandskydd

löner
Säkerställa att personuppgifter behandlas enligt den
nya dataskyddsförordningen.
Brandskyddsrutin

Klassificeringssystem
klassa har utförts

GDPR-ansvar har informerat
ledningsgrupp. Kontroller har
utförts enligt rutin

Brandskyddsinspektioner
har utförts på alla enheter.
Rutiner är godkända av
brandskyddsinspektör.

Fortsatt arbete med automatiska dörrstängare är pågående på säbo.

Källa: Vård- och omsorgsnämndens uppföljning av intern kontroll

Barn- och utbildningsnämnden (tidigare barn- och skolnämnden fram till 2018-12-31):
Barn- och skolnämnden beslutade att godkänna uppföljningen av den interna kontrollplanen vid sammanträde 2018-12-11 § 84. Nedan följer en sammanfattning över genomförda
kontroller:
Tabell 15: Genomförda kontroller 2018
Rutin/system
Arkivering/gallring

Kontrollmoment
Arkivering/gallring

Rutin för barn/elever med
skyddad identitet

Rutin för barn/elever med
skyddad identitet

Hantering av personuppgifter

Hantering av personuppgifter.

Riktade stadsbidrag

Säkerställa att det finns
rutiner

Ny organisation inom elevhälsan

Säkerställ att plan efterlevs

Resultat/Bedömning
Information om arkivering
och gallring har skett i
verksamheterna i samband
med införandet av
Dataskyddsförordningen.
Medarbetare har börjat
gallra runt sin arbetsplats i
pärmar, mappar, datorer
osv. Det finns fortfarande
mycket som behöver gallras
bort/arkiveras. Gallring i
Diariesystemet Lex sker
löpande. Arkivering sker
enligt dokumenthanteringsplan.
Rutinen finns och är känd i
alla verksamheter samt
övriga berörda.
Verksamheterna har blivit
informerade om Dataskyddsförordningen
(GDPR) under året. Det
finns fortfarande handlingar
kvar, i b la hemkataloger,
som innehåller personuppgifter som inte har laglig
grund eller som finns med i
registerförteckningen.
Rutiner för riktade stadsbidrag är framtagna, beslutade, implementerade och
följs
Samordningstjänsten försvann i samband med
personalförändringar juni
2017, vilket gjort att samordningsuppdraget hamnat
på områdeschefer för förskola och grundskola. Detta
har påverkat processbeskrivningen i form av brist
på uppföljning och utveckling. Övergripande barn- och
elevhälsa arbetade under
vt-18 med framtagande av
Barnrättssystem vilket är ett
pågående arbete. Central
barn- och elevhälsas ärendegång är väl fungerande.
Nätverket specialpedagogik
fungerar enligt gällande

Vidtagna åtgärder
Systemförvaltare för respektive IT-system är utsedda.
Systemförvaltarens uppdrag
är att gallra/arkivera i respektive system. Utbildningsinsatser behövs för att öka
förståelsen kring arkivering
och gallring samt säkerställa
att gällande lagar kring arkivering och gallring följs av
enskild medarbetare.

Revidering bör ligga i årshjul,
oktober
Informationsinsatser måste
pågå löpande för att säkerställa att lagen följs. Årshjul
på respektive enhets APT
bör införas där bl a rutiner/information kring personuppgiftsbehandling och
registerförteckning finns
med.
Klar

Från och med 1/1 2019
kommer gymnasiet att inkluderas inom central barn- och
elevhälsa. Ny processbeskrivning arbetas fram och
under ht-18 genomförs en
övergripande kartläggning
och utvärdering som kommer
ligga till grund för nytt organisationsförslag. Fortbildning
inom arbetet med barn och
elever i behov av särskilt
stöd kommer genomföras för
förskolechefer och rektorer.
Specialpedagigiska skolmynigheten har fått uppdraget och ansvarar för
denna fortbildning.
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processbeskrivning. Lokalt
barnstödsteam på förskolan
fungerar enligt gällande
processbeskrivning. Lokalt
elevhälsoteam inom grundskolan fungerar, men samverkan mellan dem
och central elevhälsa behöver utvecklas.
Rutiner finns för att säkra
att vikarien alltid har ett
giltligt utdrag från belastningsregistret.

Vikarieanskaffning förskola
och grundskola

Säkerställa att rutin följs

Utdrag ur belastningsregister för ej tillsvidareanställd
personal
Resor och skolskjuts för
barn och elever

Kontrollera rutinen

Utredningstid barn och
familj

BBIC utredningsprocess

Tid för förhandsbedömningar

Rutin för aktualisering och
förhandsbedömning

Under perioden 2018-01-01
- 2018-06-30 har 232 aktualiseringar gjorts på Barnoch familjeenheten. 24% av
aktualiseringarna slutfördes
ej inom lagstadgad tid.

Utdrag ut belastnings och
misstankeregistret för tillsvidareanställd personal
inom barn- och familjeenheten

Årshjul

Samtlig personal på Barnoch familjeenheten har
ombetts lämnat in utdrag ur
belastnings- och misstankeregister under oktober
2017. Vid kontroll saknas
utdrag från tre personer.

Skolskjutsreglemente

Enligt stickprovskontroller
finns det utdrag på enheten,
men inte hos HR centralt
Det finns väl dokumenterade rutiner för skolskjuts
och resor för elever som
följs. Skolskjutsreglementet
är reviderat under året och
är beslutat av Barn- och
skolnämnden, gäller från
2017-07-01.
Av 58 pågående utredningar aktuellt datum var 21
utredningar försenade. Det
innebär att 36% av utredningarna inte
har slutförts inom lagstadgad tid.

Utveckla rekryteringsprocessen. Integration med vårt
lönesystem. Genomföra
enkätundersökningar för
både vikarier
och verksamheterna.
Skapa rutin för hantering av
utdrag ur belastningsregister
Klart

Vid kontroll visar det sig att
utredningarna är genomförda
men att de inte är färdigskrivna. Därför kommer
obligatoriska skrivdagar att
införas. Under kommande 6
månader kommer kontroller
att genomföras en
gång/månad.
Utredningar som inte slutförs
inom fyra månader ska
registreras som avvikelser i
verksamhetens kvalitet från
och med 2018-12-01.
Beslut om utredning eller ej
ska fattas inom 14 dagar
även om den aktuella familjen ej går att nå. 1:e
socialsekreterare ansvarar
för att detta genomförs.
Aktuell aktualiseringslista ska
gås igenom med
handläggargruppen var 14:e
dag.
Personal som inte lämnat
utdrag ur belastningsregistret
har ombetts lämna snarast.
Nya utdrag ska lämnas i
oktober 2019. Detta tillförs
enhetens årshjul.

Källa: Barn- och skolnämndens uppföljning av intern kontroll

Det har skett uppföljning delår 2019 avseende intern kontroll vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2019-08-20. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att uppföljningen godkänns samt att kontrollansvariga får i uppdrag att genomföra planerade åtgärder. Nedan följer en sammanfattning över genomförda kontroller:
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Tabell 15: Genomförda kontroller delår 2019
Rutin/system
Utredningstid barn och
familj

Kontrollmoment
Att säkerställa att
utredningstider
inom barn och
familjs verksamhet följer
gällande lagstiftning samt
att det finns fungerande
rutiner som
säkerställer detta

Resultat/Bedömning
Under första halvåret 2019 har
utredningstiderna kontrollerats
månadsvis. Sammantaget har
ca 30 - 40% av
utredningarna inte slutförts
inom lagstadgad tid.

Utdrag ur
belastningsregister för ej
tillsvidareanställd personal

Att säkerställa att
personal som inte är
tillsvidareanställd
och inte är anställd via
Vikariebanken lämnar
utdrag från
belastningsregistret årligen
och att det finns väl
fungeranderutiner för detta
Att säkerställa att
det finns väl fungerande
rutiner för arkivering och
gallring som följer gällande
lagstiftning samt
att dessa rutiner
följs

Enligt stickprovskontroller finns
det utdrag på en del enheter,
men inte alla. Visstidsanställdas belastningsutdrag
förnyas inte alltid efter ett år.

Arkivering/gallring

Hantering av personuppgifter

Rutiner för synpunkter
och klagomål

Att säkerställa att
personuppgifter
behandlas enligt
den nya
dataskyddsförordningen
Att säkerställa att
varje enhet har
rutiner för
synpunkts- och
klagomålshantering

Elevers rätt till utbildning
och särskilt
stöd

Att säkerställa att
det finns rutiner
kring pedagogisk
utredning och
dokumentation

Studie- och
yrkesvägledning

Att skapa
gemensamma
rutiner för studie-

Sydarkivera genomförde i juni
en tillsyn och de anser att barnoch utbildningsförvaltningen
har god kännedom och
kontroll över sin informationshantering. Informationshanteringsplanerna och arkivbeskrivningarna är uppdaterade.
Barn- och utbildningsnämnden
beslutade 21/5 Riktlinjer för
personuppgiftsbehandling och
förvaltningschefen har
beslutat gällande rutiner.
Det finns fungerande rutiner för
varje enhet gällande synpunkts- och klagomålshantering. På varje enhets hemsida
finns hänvisning till kommunens synpunkter och felanmälan.
Fullständig kontroll genomförd
av centrala elevhälsoteamet
som visade att drygt hälften av
dokumentationen har
brister i både pedagogisk
utredning och åtgärdsprogram.

Eftersom det är ett pågående
arbete finns ännu inget märkbart resultat.

Vidtagna åtgärder
Rutiner för genomläsning
av utredningar har ändrats
för att förhindra onödiga
dröjsmål.
Fortsatt arbete med att
effektivisera utredningsprocessen pågår i dialog
med socialsekreterarna.
Handlingsplaner kommer
att upprättas med de handläggare som har hög andel
försenade utredningar.
Rutin för att förnya belastningsutdrag för visstidsanställda efter ett år.

Fortsätta arbetet med att
informera och medvetandegöra alla medarbetare i
förvaltningen.

Fortsatt information och
implementering av riktlinjer
och rutiner i hela förvaltningen.
Inga åtgärder beskrivs med
anledning av kontrollmomentets utfall.

Centrala elevhälsan har
genomfört utbildning av
grundskolans speciallärare
och specialpedagoger.
Kommunen har
ett tvåårigt avtal med
SPSM där ökad tillgänglighet i lärmiljön och arbetet
med pedagogisk utredning
och
åtgärdsprogram ingår.
Fortsatt uppföljning kommer att komplettera den
genomförda kontrollen
genom stickprov där varje
grundskoleenhet
skickar vart femte åtgärdsprogram med pedagogisk
utredning till Centrala
elevhälsoteamet för kontroll. Detta sker
den 31 maj och 30 november, vilket förhoppningsvis
kommer att underlätta och
öka antalet utbildade medarbetare.
Arbetet pågår sedan vt-19
och beräknas vara klart
under ht-19.
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Ensamarbete

och yrkesvägledning
inom grundskola
och gymnasie/vux
Riskanalyser på hela kultur
och fritid

Frågan kontrolleras regelbundet i samband med skyddsronder och diskuteras på APT.
Ensamarbete förekommer på
grund av att verksamheten
kräver öppethållande under
morgontid och kvällstid och för
att personal saknas till
exempel på biblioteksfilialer.

Regelbunden kontroll, samt
se över att det finns personlarm till medarbetare.

Källa: Barn- och utbildningsnämnden Intern kontroll rapportering 2019

Miljö- och byggnämnden (tidigare tillsyns- och tillståndsnämnden fram till 2018-12-31):
För år 2019 har det fram till granskningstillfället inte skett någon sammanställning av genomförda kontroller. Tillsyns- och tillståndsnämnden beslutade vid sammanträde 201812-12 § 109 om uppföljning av intern kontroll 2018. Nedan följer en sammanfattning över
genomförda kontroller:
Tabell 16: Genomförda kontroller 2018
Rutin/system
Rättssäkerhet

Kontrollmoment
Att beslut är korrekta

Delegationsanmälan och
rapportering

Att delegationsordningen
följs, miljö

Delegationsanmälan och
rapportering

Att delegationsordningen
följs, bygg

Överklagade ärenden och
utgång i högre instans
Tid från komplett ärende till
beslut

Antal överklagade ärenden
bygg
Ledtid bygglovsärenden

Resultat/Bedömning
Inga resultat anges förutom att
dokumenterad processbeskrivning finns, samt att processen
fungerar enligt processbeskrivningen. Processen anges ej
behöva utvecklas.
Inga resultat anges förutom att
dokumenterad processbeskrivning finns, samt att processen
fungerar enligt processbeskrivningen. Processen anges ej
behöva utvecklas.
Inga resultat anges förutom att
dokumenterad processbeskrivning finns, samt att processen
fungerar enligt processbeskrivningen. Processen anges ej
behöva utvecklas.
Fyra överklagade ärenden,
inget avgjort i högre instans
Ledtid är 18 dagar i genomsnitt
på stickproven

Vidtagna åtgärder
Inga åtgärder beskrivs.

Inga åtgärder beskrivs.

Inga åtgärder beskrivs.

Inga åtgärder beskrivs.
Inga åtgärder beskrivs.

Källa: Tillsyns- och tillståndsnämndens uppföljning av intern kontroll

Samhällsbyggnadsnämnden (ny nämnd sedan 2019):
Mot bakgrund av att det är en ny nämnd from år 2019 så har ingen uppföljning skett av
kontrollplan för år 2018. För år 2019 har det fram till granskningstillfället inte skett någon
sammanställning av genomförda kontroller utifrån plan för intern kontroll.
3.5.2.

Bedömning

Vi bedömer att kontrollmålet är uppfyllt avseende barn- och utbildningsnämnden. Bedömningen grundar vi på att nämnden i samband med rapportering av genomförda kontroller
för år 2018 och vid delår 2019 tar del av vilka åtgärder som ska genomföras vid upptäckta
brister i den interna kontrollen. En beskrivning av vidtagna åtgärder redovisas samt till
delar hur arbetet med åtgärder ska fortlöpa framåt.
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Avseende kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsnämnden, miljö- och byggnämnden samt
hälsa- och välfärdsnämnden bedömer vi att kontrollmålet delvis är uppfyllt. Vår bedömning gör vi mot bakgrund av att kommunstyrelsen och nämnderna (förutom samhällsbyggnadsnämnden) i samband med rapportering av genomförda kontroller år 2018 tagit
del av vilka åtgärder som ska genomföras vid upptäckta brister i den interna kontrollen.
En beskrivning av vidtagna åtgärder redovisas samt till delar hur arbetet med åtgärder
ska ske framöver. Avseende miljö- och byggnämnden redovisas inga åtgärder då resultatet av kontrollmomenten anger bland annat att processerna ej behöver utvecklas. Vi noterar att inga åtgärder har redovisats avseende år 2019 för kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsnämnden, miljö- och byggnämnden samt hälsa- och välfärdsnämnden. Vi menar
att det är av stor vikt att den interna kontrollen följs upp löpande, vilket även framgår av
policyn för intern kontroll. Genom en löpande uppföljning ges förutsättningar för att kunna
vidta adekvata åtgärder i rätt tid och på så sätt minimera eventuella konsekvenser.
.
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Revisionell bedömning
Granskningens revisionsfråga har varit: Säkerställer nämnderna och styrelsen att styrning, uppföljning och kontroll avseende arbetet med intern kontroll är tillräcklig?
Efter genomgång av granskningens samtliga kontrollmål gör vi den revisionella bedömningen att nämnderna och styrelsen inte helt säkerställer att styrning, uppföljning och kontroll avseende arbetet med intern kontroll är tillräcklig.
Bedömningen görs mot bakgrund av utfallet av nedanstående kontrollmål:
Kontrollmål

Bedömning

Syftet och innehållet avseende intern styrning och
kontroll är tydligt

Delvis uppfyllt

En dokumenterad riskoch väsentlighetsanalys
finns

Delvis uppfyllt

Intern kontrollplan har
upprättats utifrån risk och
väsentlighetsanalys

Delvis uppfyllt

Vi grundar vår bedömning på att det finns en
policy och en riktlinje avseende intern styrning och kontroll. Vi
noterar dock att trots att det togs beslut
avseende dessa under 2018 så har implementering av
alla delar av policy och riktlinje ej genomförts.
Vidare konstaterar vi att respondenterna i enkäten
övervägande instämmer helt eller till stor del avseende
frågor om kunskap om syfte med intern kontroll,
den interna kontrollens bidrag till utveckling av
organisationen samt om det bedrivs ett aktivt arbete
med intern kontroll.
Vi bedömer att kontrollmålet delvis är uppfyllt avseende
hälsa- och välfärdsnämnden och
kommunstyrelsen. Bedömningen grundar vi på att
vi tagit del av framtagna risker där vissa av dem
sedan har lett till kontrollpunkter i den interna kontrollplanen.
Avseende, samhällsbyggnadsnämnden,
miljö- och byggnämnden samt barn- och utbildningsnämnden
bedömer vi att kontrollmålet ej är uppfyllt.
Vi grundar bedömningen på att det inte finna någon dokumenterad riskanalys
för år 2019. Vidare noterar vi att det i riktlinjen
framgår att risk- och väsentlighetsanalys ska genomföras.
Då nämnderna och styrelsen är ytterst ansvarig för den interna kontrollen inom
respektive verksamheter anser vi att det är angeläget att nämnden eller styrelsen är involverad i framtagandet av riskanalys framöver. Det är även enligt vår
mening viktigt att nämnden säkerställer att riskanalysen dokumenteras och
uppdateras årligen.
Vi bedömer att kontrollmålet är uppfyllt avseende hälsa- och
välfärdsnämnden. Bedömningen grundar vi
på att det finns en upprättad interkontrollplan som är
antagen av nämnden. Vidare konstaterar vi att en bruttolista
finns upprättad med alla framtagna risker
samt med föreslagna internkontrollpunkter.
Avseende kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsnämnden,
miljö- och byggnämnden samt barn- och utbildningsnämnden
bedömer vi att kontrollmålet delvis är uppfyllt. Vi grundar
bedömningen på att det finns en upprättad internkontrollplan som är antagen.
Dock har vi inte tagit del av en separat dokumenterad riskanalys. Vidare konstaterar vi att kommunstyrelsen ej har tagit fram gemensamma kontrollpunkter
för år 2019 eller år 2020.
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Rapportering av kontroller
sker löpande

Adekvata åtgärder vidtas
utifrån identifierade brister

Delvis uppfyllt
Vi bedömer att kontrollmålet är uppfyllt avseende
barn- och utbildningsnämnden. Bedömningen grundar
vi på att nämnden får rapportering av genomförda kontroller i
samband med årsredovisning men också i samband med
delår 2019. Avseende kommunstyrelsen,
samhällsbyggnadsnämnden, miljö- och byggnämnden
samt hälsa- och välfärdsnämnden bedömer vi att
kontrollmålet delvis är uppfyllt. Detta gör vi mot bakgrunden
att rapportering av genomförda kontroller sker en gång årligen
till styrelse eller nämnder. Vidare noterar vi att ingen uppföljning har skett i
samband med delår 2019. Enligt policyn och riktlinjen för intern styrning och
kontroll är förvaltningschefen skyldig att löpande rapportera till nämnden om
hur den interna kontrollen fungerar. Vidare anger policyn att kommunstyrelsen
löpande ska följa upp hur arbetet med intern styrning och kontroll bedrivs i
kommunkoncernen.
Delvis uppfyllt
Vi bedömer att kontrollmålet är uppfyllt avseende barn- och
utbildningsnämnden. Bedömningen grundar vi på att nämnden
i samband med rapportering av genomförda kontroller för år
2018 och vid delår 2019 tar del av vilka åtgärder som ska
genomföras vid upptäckta brister i den interna kontrollen. En
beskrivning av vidtagna åtgärder redovisas samt till delar hur arbetet med
åtgärder ska fortlöpa framåt. Avseende kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsnämnden, miljö- och byggnämnden samt hälsa- och välfärdsnämnden bedömer vi att kontrollmålet delvis är uppfyllt. Detta gör vi mot bakgrunden att
styrelsen och nämnderna (ej samhällsbyggnadsnämnden) i samband med
rapportering av genomförda kontroller år 2018 tar del av vilka åtgärder som
ska genomföras vid upptäckta brister i den interna kontrollen. En beskrivning
av vidtagna åtgärder redo-visas samt till delar hur arbetet med åtgärder ska
fortlöpa framåt. Vi noterar att inga åtgärder har redovisats avseende år 2019
för kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsnämnden, miljö- och byggnämnden
samt hälsa- och välfärdsnämnden. Vi menar att det är av vikt att den interna
kontrollen följs upp löpande, vilket anges i policyn. Genom en löpande uppföljning kan åtgärder också vidtas under årets gång.

4.1.

Rekommendationer

Mot bakgrund av vad som framkommit i rapporten rekommenderar vi kommunstyrelsen
att vidareutveckla kommunstyrelsens samlade bedömning av nämndernas och bolagens
interna kontroll i samband med att den interna kontrollen avrapporteras i slutet av året. Av
bedömningen bör exempelvis framgå hur väl kommunstyrelsen anser att nämnderna har
genomfört årets interna kontroll samt vilka beslut om åtgärder som kommunstyrelsen avser att fatta i syfte att stärka den interna kontrollen inför kommande år.
I övrigt rekommenderar vi kommunstyrelsen och nämnder att:
•

Genomföra den interna kontrollen på löpande basis i enlighet med kommunfullmäktiges policy för intern kontroll samt att nämnderna i övrigt genomför den interna kontrollen utifrån gällande policy och riktlinje.

•

Vidareutveckla arbetet med att finna riskområden till riskanalysen i syfte att få fram
underlag till kontrollmoment som är viktiga att granska i planen för intern kontroll.

•

Förtydliga vilka åtgärder som nämnderna vidtagit utifrån de avvikelser som framkommer i den interna kontrollen.

27

2020-01-20

Lena Salomon

Carl-Gustaf Folkeson

Uppdragsledare

Projektledare

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 5560296740) (PwC) på uppdrag av Osby kommun enligt de villkor och under de förutsättningar
som framgår av projektplan från den 2019-10-07. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av denna rapport.
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Osby kommun

Datum

Sida

2019-01-29

1(14)

Utredning förskola &
grundskola i Osby tätort
SBN/2019:62
Samhällsbyggnad, Mark och
exploatering

Osby kommun

Datum

Sida

2019-01-29

2(14)

Sammanfattning
Syftet med denna rapport är att visa på en möjlig lokalisering för förskolor
och grundskolor i Osby tätort för att möta behovet fram till 2050, dvs så
långt som SCBs barnprognos sträcker sig. Fokus i utredningen har varit att
så kostnadseffektivt som möjligt ta fram ett alternativ där parametrar såsom
var barn och elever är bosatta samt att fullmäktiges intentioner fullföljs.
Intervjuer och möten med förvaltningschef, grundskolechef och förskolechef
BUN. Insamlande av GEO-data för barn och elevunderlag. Genomgång av
fullmäktigeberedningens betänkande, samt inventering och genomgång av
samtliga förskolor och grundskolor i Osby tätort.
Ekonomi
Alternativ nybyggnation 247 mnkr.
Alternativ naturbruk 239 mnkr.
Valt alternativ Hasslarödsskolan 165 mnkr.
Samhällsbyggnad rekommenderar att gå vidare med denna rapports slutsats.


Att bygga en ny förskola vid Klockarskogsskolan



Att organisera grundskolan enligt F-6-skolor på Parkskolan samt
Klockarskogsskolan och organisera Hasslarödsskolan till en 7-9skola.
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Datum
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2019-01-29
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1 Inledning
1.1 Bakgrund
Barn och utbildningsnämnden beslutade 2018-06-21, BSN/2018:59 §128
följande:
1. Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott får i uppdrag att
presentera en tänkbar placering för ny 7-9-skola, alternativt F-6.skola, i
Osby tätort.
2. Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott får i uppdrag att
projektera ny 7-9-skola, alternativt F-6-skola, i Osby tätort.
3. Dessa förslag finansieras i enlighet med den flerårsplan 2019-2020
som fastställdes av kommunfullmäktige den 12 juni 2017. §71.
1.2 Problemområde
Elevantalet i Osby kommun ökar samtidigt som lokalerna inte är tillräckliga
och ändamålsenliga. Det är akut brist på grundskolelokaler i Osby tätort.
Enligt fullmäktigeberedningens betänkande, fastställd av
kommunfullmäktige den 12 dec 2016, §130, ska en ny 7-9-skola med
moderna lärmiljöer byggas stationsnära i Osby tätort.
1.3 Syfte
Syftet med denna rapport är att visa på en möjlig lokalisering för förskolor
och grundskolor i Osby tätort för att möta behovet fram till 2050, dvs så
långt som SCBs barnprognos sträcker sig. Fokus i utredningen har varit att
så kostnadseffektivt som möjligt ta fram ett alternativ där parametrar såsom
var barn och elever är bosatta samt att fullmäktiges intentioner fullföljs.
1.4 Avgränsning
Avgränsningen som är gjord är enbart geografiskt, där rapporten enbart
beskriver Osby tätort.
1.5 Metod
Intervjuer och möten med förvaltningschef, grundskolechef och förskolechef
BUN. Insamlande av GEO-data för barn och elevunderlag. Genomgång av
fullmäktigeberedningens betänkande, samt inventering och genomgång av
samtliga förskolor och grundskolor i Osby tätort.

Osby kommun
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2 Resultat
2.1 Nulägesanalys grundskolor
Det finns i dagsläget tre grundskolor i Osby tätort:
A. Parkskolan
Parkskolan är idag en F-9 skola med ca 340 elever. Parkskolan har idag
tillfälliga moduler som inte är ändamålsenliga och upptar delar av
skolområdet. Matsalens kapacitet är full vilket innebär att mer kost ej kan
produceras samt att matsalen redan nu är i minsta laget. I övrigt uppfyller
skolan behoven.
Parkskolan inrymmer även fritidshem samt Grundsärskolan (åk 1-3).
B. Hasslarödsskolan
Hasslarödsskolan är idag en F-9 skola. Hasslarödsskolan behöver rustas upp
både gällande ytskikt, ventilation samt fönsterbyte. Idrottshallen är ett
problem som idag är fullbelagd, då även gymnasiet och andra skolor
använder idrottshallen.
Hasslarödsskolan inrymmer även fritidshem samt Grundsärskola (åk 4-9)
C. Klockarskogsskolan
Klockarskogsskolan är idag en F-3 skola med ca 195 elever. Delar av
undervisningen sker i förhyrda moduler och en idrottshall behövs, då det är
svårt att få tider på Hasslarödsskolan. Lokalerna inrymmer även en förskola
som är delvis integrerad i grundskolan gällande lokaler.

Karta som beskriver placeringarna.
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2.2 Elevunderlag grundskola
Enligt nedanstående bild från GEO-data, kan man utläsa var dagens elever
bor. Varje kvadrat är fylld med staplar med antalet elever i åldern 6-12 samt
13-15 år. Vi kan enkelt utläsa att majoriteten bor i tre geografiska områden
(Nordväst, Väster om Osbysjön samt Nordost) och enligt GEO-data ser vi
även att dagens förskolebarn bor i samma område.
Det gör att slutsatsen som kan dras är att det bör finnas två F-6 skolor, en på
västra sidan av järnvägen och en på östra sidan. Det bör även finnas en 7-9
skola, då eleverna som börjar åk 7 har möjlighet att ta sig längre sträckor till
skolan.

2.3 Nulägesanalys förskolor
Det finns i dagsläget åtta förskolor i Osby tätort:
1. Ängsgården, som är en paviljong som ägs av Osby kommun. Det
finns tre avdelningar.
2. Solklinten, som är en paviljong som ägs av Osby kommun. Det finns
fyra avdelningar.
3. Hasselgården, där det finns fyra avdelningar.
4. Regnbågen, som är en paviljong som hyrs av Osby kommun. Det
finns tre avdelningar.
5. Gamlebygården, där det finns två avdelningar.
6. Klockarskogsgården, där det finns tre avdelningar.
7. Uteförskola (klinten), där det finns en avdelning. (Avvecklades
hösten 2018)

Osby kommun

Datum

Sida

2019-01-29

7(14)

8. Klintgården, som är en paviljong som hyrs av Osby kommun. Det
finns tre avdelningar.
Under 2019 påbörjas nybyggnation av en ny förskola med tio
avdelningar vid Rönnebacken. Vilka befintliga förskolor som ska flytta
in där är ännu ej klarlagt. Rent ekonomiskt bör man försöka avveckla de
paviljonger som idag hyrs och därefter avveckla de paviljonger som
Osby kommun äger.

Karta som beskriver placeringarna.

2.4 Barnunderlag förskola
Enligt nedanstående bild från GEO-data, kan man utläsa var dagens barn
bor. Varje kvadrat är fylld med staplar med antalet elever i åldern 0-5 år. Vi
kan utläsa att majoriteten av barnen bor centralt väster om järnvägen samt
centralt öster om järnvägen.
Det gör att slutsatsen är att förskolorna som idag är klumpade vid
Hasslarödsskolan inte bör utökas, snarare minskas där den tillfälliga
modulen tas bort i framtiden. Vi kan även dra slutsatsen att en ny förskola
där hemgården idag ligger hamnar fel befolkningsmässigt. En stor förskola
bör hamna i närheten av klockarskogsskolan.
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2.5 Förslag framtida grundskoleplaceringar
Med ovanstående nulägesanalys har tremed den ekonomiska aspekten vad en
helt ny grundskola kostar att bygga finner denna rapport det rimligast att
organisera grundskolorna enligt följande.
Parkskolan
Omvandlas till en framtida F-6, där modulerna tas bort. Det innebär enbart
en mindre upprustning av underhåll för lokalerna samt att idrottshallen
fungerar till en F-6-skola. Matsal behöver inte heller byggas ut och enligt
underlag från SCB klarar sig skolan till 2050 med tillströmning av elever.
Hasslarödsskolan
Omvandlas till en framtida 7-9 skola, Hasslarödsskolan ligger ca 800 m från
Osby station och det tar 12 minuter att gå eller för den delen 5 minuter att
cykla. Vilket bedöms som stationsnära? Skolan behöver ny ventilation samt
renovering av specialsalar, vilket är en underhållskostnad. Inga nya
specialsalar behövs, då de redan finns befintliga. Elever från Parkskolan
flyttas hit.
Klockarskogsskolan
Omvandlas till en F-6-skola, där modulerna tas bort. Elever från
Hasslarrödsskolan F-6 flyttas hit. Skolan byggs till samtidigt som förskolan
flyttas ut. Även en idrottshall byggs för att avlasta Hasslarödsskolan.
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2.6 Utredda men avfärdade förslag
Under utredningens gång har flertalet förslag diskuterats och utretts enligt
nedanstående:


Nybyggnation av en ny grundskola 7-9



Inrättande av grundskola 7-9 på Naturbruk

Nybyggnation av en ny grundskola 7-9
Att bygga en helt ny grundskola för 7-9 gör att vi använder oss av
nyckeltalen som finns utgivna av SKL i handboken ”Produktionskostnad för
skolor” för att få en grov kostnadsuppskattning. Kostnadsuppskattningen
baseras på produktionskostnad per elev. Produktionskostnad per elev är
mellan 350-364 tkr per elev. Totalt räknar vi enligt prognoserna att vi fram
till 2050 behöver 5-6 parallella klasser på högstadiet. Det innebär att en ny
skola bör byggas efter ca 400-450 elever. En uppskattning med en skola med
425 elever ger en total byggkostnad på 425 elever x 357 000 kr = ca 152
mnkr.
Dvs en nybyggnad av en helt ny grundskola kostar ca 152 mnkr.
Alternativet att bygga fler lokaler resulterar även i att någon annan skola ej
längre behövs och det mest kostnadseffektiva är att ta bort
Klockarskogsskolan som i dagsläget innehåller minst antal elever då det är
en f-3 skola. Vid nedläggning av Klockarskogsskolan uppstår ett problem
enligt analysen av var barn och elever bor. Resultatet innebär att för området
där flest barn och elever bor får en längre resväg till sin skola då alternativet
till skolgång blir Parkskolan eller Hasslarödsskolan.
Klockarskogsskolan innehåller även en förskola vilket behöver finnas i
området. Enligt barnprognoserna behövs den byggas ut och att konvertera
befintlig skola till en ren förskola med 10 avdelningar och de anpassningar
som krävs uppskattas till ca 70 mnkr
Det behövs även en idrottshall kopplad till grundskolan då idrottshallarna i
dagsläget är fullbelagda och den kostnaden bedöms till 25 mnkr.
Slutsats
Alternativet förkastas pga en kostnad av ca 152 mnkr för en nybyggnation,
samt försämringen av resväg för barn och elever och att vi får en
skolbyggnad som ej längre behövs och därmed behöver avyttras eller rivas.
Totala kostnaden för detta alternativ uppskattas till ca 247 mnkr
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Inrättande av grundskola 7-9 på Naturbruk
På Naturbruk finns idag åtta lokaler som kan klassas som klassrum i
varierande kvalité, vid en överslagsräkning räcker lokalerna till för ca 150
elever i dagsläget, undantaget specialsalar som saknas. Det innebär att ca
300 elever till behöver lokaler. Att omvandla lokaler som tidigare enbart
varit elevboende till klassrum är inte möjligt pga storleken på byggnaderna
(långa och smala) och byggnadstekniken med tjocka bärande väggar.
En tillbyggnad behöver då ske på området för ca 300 elever och med en
kostnad på ca 357 000 kr per elev uppgår nybyggnadskostnaden till 107
mnkr. Befintliga lokaler behöver anpassas och renoveras upp. Framförallt
brandskydd, tillgänglighet, ventilation etc. Vi använder oss av nyckeltalen
från REPAB Fakta 2018 – Skolor (Nyckeltal för kostnader och
förbrukningar) samt REPAB Underhållskostnader. Beräkningarna för att
förverkliga ovanstående renoveringar och ombyggnationer uppskattas till 37
mnkr.
Dvs en nybyggnation samt renovering av naturbruk för inrättande av en
grundskola 7-9 kostar ca 144 mnkr.
Alternativet att bygga fler lokaler resulterar även i att någon annan skola ej
längre behövs och det mest kostnadseffektiva är att ta bort
Klockarskogsskolan som i dagsläget innehåller minst antal elever då det är
en f-3 skola. Problemet som då uppstår är enligt analysen av var barn och
elever bor skulle resultera i att området där flest barn och elever bor får en
längre resväg till sin skola då alternativet blir Parkskolan eller
Hasslarödsskolan.
Klockarskogsskolan innehåller även en förskola vilket behöver finnas i
området. Enligt barnprognoserna behövs den byggas ut och att konvertera
befintlig skola till en ren förskola med 10 avdelningar och de anpassningar
som krävs uppskattas till ca 70 mnkr
Det behövs även en idrottshall kopplad till grundskolan då idrottshallarna i
dagsläget är fullbelagda och den kostnaden bedöms till 25 mnkr.
Slutsats
Alternativet förkastas pga en kostnad av ca 144 mnkr för en nybyggnation,
samt försämringen av resväg för barn och elever och att vi får en
skolbyggnad som ej längre behövs och därmed behöver avyttras eller rivas.
Totala kostnaden för detta alternativ uppskattas till ca 239 mnkr

Osby kommun

Datum

Sida

2019-01-29

11(14)

2.7 Förslag framtida förskoleplaceringar
Med ovanstående nulägesanalys och förslaget gällande att förskolan flyttar
ut från Klockarskogsskolan föreslår utredningen följande:
Ängsgården flyttas till nya Osby förskola.
Solklinten flyttas till nya Osby förskola.
Hasselgården blir kvar.
Regnbågen flyttas till nya Osby förskola.
Gamlebygården blir kvar (möjlig att flytta).
Klockarskogsgården flyttas och det byggs en ny förskola med 8-10
avdelningar, enligt koncept.
Uteförskolan flyttas till klintgården.
Klintgården blir kvar.
2.8 Sammanfattning förskolor
Detta innebär att i framtiden behövs följande förskolor.
-

Osby nya förskola

-

Hasselgården

-

Nya klockarskogsgården

-

Klintgården

-

Gamlebygården

2.9 Ekonomi
Kostnadsuppskattningar är enligt nedan:
Kostnader enligt valt förslag:
Nybyggnad:
Förskola vid klockarskogsskolan 8 Avd. Totalkostnad ca 82 MSEK
Tillbyggnad:
Bygga till vid Klockarskogsskolan för att inrymma F-6. Totalkostnad 50
Mnkr (Väldigt grov, beroende på vad som behövs byggas till alt. Renoveras).
Ny idrottshall ca 25 mnkr
Renovering:
Renovera Hasslarödskolan, beroende på omfattning beräknas till 20 mnkr.
Inklusive ny ventilation och renovering specialsalar.
Totalt 165 mnkr
Rivning:
Moduler vid parkskolan Ca 2 mnkr
Modul klockarskogsskolan Ca 250 tkr
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2.10 Förutsättningar
Förutsättning för att detta ska genomföras innebär följande:
En ny förskola byggs vid Klockarskogsskolan, därefter renoveras
Klockarskogsskolan samt byggs till. Därefter flyttas F-6 till
klockarskogsskolan och 7-9 från Parkskolan flyttas till Hasslarödsskolan.
2.11 Tidplan
2019 – Politiska beslut att organisera grundskola samt förskola
2020 – Projektering ny förskola, samt ombyggnationer
2021 – Nybyggnation förskola vid Klockarskogsskolan
2022 – Projektering av ombyggnation Klockarskogsskolan
2023 – Inflyttning ny förskola samt ombyggnation av Klockarskogsskolan
2024 – Flytt av F-6 till klockarskogsskolan från Hasslarödsskolan och flytt
av 7-9 till Hasslarödsskolan från Parkskolan.

3 Slutsatser och rekommendationer
Utredningen bekräftar fullmäktigeberedningens betänkande gällande antalet
grundskolor som behövs i Osby tätort. Dock för att uppnå bästa ekonomiska
aspekt har förskolan fått vävas in i utredningen, samt att en nybyggnation av
en helt ny 7-9 skola förkastats. Utredningen har även i tidigt skede förkastat
möjligheten med en 7-9 skola på Naturbruk, då inga specialsalar finns idag
vilket är väldigt kostnadsdrivande att bygga samt att klassrum saknas. Även
en nybyggnation av en ny 7-9 grundskola förkastades pga de ekonomiska
förutsättningarna att bygga helt nytt, där vi hade fått fler tomma lokaler.
Ekonomi
Alternativ nybyggnation 247 mnkr.
Alternativ naturbruk 239 mnkr.
Valt alternativ Hasslarödsskolan 165 mnkr.
GEO-datan har varit ett bra och tydligt redskap framförallt för att få en klar
bild av var barn och elever bor. Den är framförallt tydlig när man i
nulägesanalysen lägger på en kartbild över var barn och elever bor samtidigt
som kartan med befintliga skolor och förskolor är belägna. Det visade tydligt
en stor överrepresentation av förskolor i området kring Hasslarödsskolan.
Samhällsbyggnad rekommenderar att gå vidare med denna rapports slutsats.


Att bygga en ny förskola vid Klockarskogsskolan



Att organisera grundskolan enligt F-6-skolor på Parkskolan samt
Klockarskogsskolan och organisera Hasslarödsskolan till en 7-9skola.

Osby kommun

Anders Edwall
Fastighetschef
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Bilagor
Bilaga 1 – Fullmäktigeberedningens betänkande

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Sida
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2019-11-26
Samhällsbyggnad
Anders Edwall
0479-52 81 23
anders.edwall@osby.se

Utredning förskola och grundskola i Osby tätort
Dnr SBN/2019:62 291

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till barn- och
utbildningsnämndens arbetsutskott
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår barn- och utbildningsnämnden att
föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att godkänna utredningen samt
svaret till återremissen och uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden att
-

Bygga en ny förskola vid Klockarskogsskolan

-

Genomföra de ombyggnadsåtgärder som krävs för att grundskolan ska kunna
organiseras enligt F-6 skolor på Parkskolan samt Klockarskogsskolan och
organisera Hasslarödsskolan till en 7-9 skola.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2019-11-11, KS/2018:372 §120 följande:
- Ärendet återremitteras till Barn- och utbildningsnämnden och
Samhällsbyggnadsnämnden med motiveringen att:
1. Utreda skolornas placering ur ett socioekonomiskt perspektiv.
2. Utreda om antalet elever inom F-3 som kan komma bli berättigade skolskjuts.
3. Ta fram kostnadsberäkningar med alternativen av en F-6 på före detta
Naturbruksgymnasiet och 7-9 skola på Parkskolan.
4. Utföra en omfattande undersökning med kostnadsberäkningar kopplade till
Hasslarödskolans renoveringsbehov.
Svar på återremissens frågeställningar återfinns under rubriken ”Ärende”.
Barn och utbildningsnämnden beslutade 2018-06-21, BSN/2018:59 §128 följande:
1. Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott får i uppdrag att presentera en
tänkbar placering för ny 7-9-skola, alternativt F-6.skola, i Osby tätort.
2. Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott får i uppdrag att projektera ny 7-9skola, alternativt F-6-skola, i Osby tätort.
3. Dessa förslag finansieras i enlighet med den flerårsplan 2019-2020 som
fastställdes av kommunfullmäktige den 12 juni 2017. §71.
Besöksadress Västra Storgatan 35
Postadress Samhällsbyggnad
283 80 Osby

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

Hemsida www.osby.se
Organisationsnr 212000-0902

PlusGiro 11 16 61-5
Bankgiro 281-6809
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Samhällsbyggnad har härmed tagit fram en rapport med förslag om hur grundskola samt
förskola ska kunna lokaliseras i Osby tätort och önskar härmed om ett yttrande. Punkten 2
är ännu ej påbörjade då lokalisering behöver beslutas först.
Barn- och utbildningsnämnden har yttrats sig enligt följande över rapporten.
-

Ärendet återremitteras till samhällsbyggnadsförvaltningen för att utredas
vidare med fler alternativ kring nybyggnad alternativt ombyggnad av F-6 på
Naturbruksområdet samt nybyggnad, ombyggnad eller tillbyggnad av 7-9
parkskolan. Samt med tillägget att undantaget av Uteförskolan där det krävs
ytterligare utredning om att Uteförskolan ska utgöra en egen enhet.

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentarer till yttrandet.
Då samhällsbyggnadsnämnden begärde ett yttrande kan inte ärendet återremitteras och det
är heller ej möjligt att återremittera mellan nämnder varpå samhällsbyggnadsförvaltningen
tolkar återremissen som Barn- och utbildningsnämndens yttrande till rapporten.
Gällande delen av yttrandet med möjligheten att inrätta ett 7-9 på Parkskolan så svarar
yttrar sig samhällsbyggnadsförvaltningen enligt nedan:
Parkskolan har idag 356 elever vilket visat sig vara för många för både lokaler och matsal
och därför kommer 7-9 att tillfälligt inrymmas på Naturbruk. Enligt rapporten kommer det
att behövas plats för mellan 400-450 elever i en 7-9 skola och då förutsättningarna inte
finns har samhällsbyggnadsförvaltningen valt att ej räkna på det alternativet.
Gällande Uteförskolan, så berör inte Uteförskolans vara eller icke vara denna utredning då
uteförskolan enbart är en förskoleavdelning vilket ej påverkar rapportens slutsats med att
en ny förskola behöver byggas vid Klockarskogsskolan.
Beslutsunderlag
Rapport ”Utredning förskola & grundskola i Osby tätort”
Yttrande från Barn- och utbildningsnämnden 2019-04-16 BUN/2019:164
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Ärende

Skolors placering ur ett socioekonomiskt perspektiv (Punkt 1)
Förutom socioekonomiska faktorer påverkar även det fria skolvalet elevs placering
på skola. Att arbeta utjämnande utifrån socioekonomiska faktorer är ett tydligt
uppdrag för skolan.
Skolval
Hemkommunen är skyldig att ordna en plats för alla barn i grundskolan och
vårdnadshavaren har rätt att välja skola för sitt barn i hela kommunen. Alltså inte bara i
den kommundel där eleven bor. Hushållens skolval regleras i skollagen. I 10 kap. 30 § av
skollagen står att ”elever ska placeras vid den av kommunens skolenhet där elevens
vårdnadshavare önskar att eleven ska gå. Om den önskade placeringen skulle medföra att
en annan elevs berättigade krav på placering vid en skolenhet nära hemmet åsidosätts, ska
dock kommunen placera eleven vid en annan skolenhet inom sin grundskola”. Detta
benämns av Skolverket som ”närhetsprincipen”.
Kompensatoriskt uppdrag
Skolans uppgift är att ge alla elever möjlighet att nå så långt som möjligt och kompensera
elevers olika förutsättningar. Skolan ska ge alla en likvärdig utbildning. Skolan ska enligt
”Skollagens portalparagraf” främja alla elevers utveckling och lärande. Samtidigt finns
många tecken på att skolan i Sverige idag i allt mindre utsträckning ger barn med olika
förutsättningar lika möjligheter att lyckas i skolan – det som ibland kallas för skolans
kompensatoriska uppdrag. Barns olika förutsättningar är ett väl be forskat område. Vi vet
därför ganska väl hur skolan fungerar för barn med olika bakgrunder. Skolan arbetar
organisatoriskt för att åstadkomma en så bred social blandning av elever som möjligt, ett
uppdrag som också poängteras av Skolkommissionen.
Socioekonomiska faktorer
Rapporter visar att elevernas socioekonomiska bakgrund sedan slutet av 00-talet har fått
en ökad betydelse för hur de lyckas i grundskolan. Även skolsegregationen har ökat –
elever med olika bakgrund möts mer sällan i skolan idag. Skillnaderna mellan skolors
betygsresultat har också ökat och skolans socioekonomiska elevsammansättning har fått
större betydelse för elevers betyg. Resultat från såväl svensk som internationell forskning
visar att betydelsen av socioekonomisk bakgrund är betydligt starkare på skolnivå än på
individnivå. Ju mer homogen elevsammansättningen är desto starkare blir effekten av
social bakgrund.
Vårdnadshavares utbildningsbakgrund
Den faktor som visat sig ha starkast samband med om eleven inte uppnår målen är
vårdnadshavares utbildningsnivå. Sambandet mellan vårdnadshavares utbildningsnivå och
elevernas resultat är förvånansvärt stabila över tid. Trots att den generella
utbildningsnivån i samhället har höjts, och det stora flertalet i föräldragenerationen har
gymnasieutbildning, så förändras inte de generella sambanden mellan vårdnadshavares
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utbildningsbakgrund och deras barns skolprestationer, varken på individnivå eller på
skolnivå. Sambanden är betydligt starkare på skolnivå där de dessutom har förstärkts.
Migrationsbakgrund
Den breda definitionen av utländsk bakgrund avser såväl elever som är födda utomlands
som elever födda i Sverige, men vars vårdnadshavare är födda utomlands. Sett till hela
denna grupp är det fler som inte uppnår målen jämfört med genomsnittet. Men om man
förutom utländsk bakgrund samtidigt tar hänsyn till om eleven anlänt för mindre än sju år
sedan, till vårdnadshavares utbildningsnivå och om familjen har försörjningsstöd så
försvinner utländsk bakgrund som förklaring. Det vill säga det är inte svårare för elever
med utländsk bakgrund att klara skolan när de har bott i Sverige i minst sju år om de för
övrigt har samma förutsättningar som elever med svensk bakgrund.
Förekomsten av försörjningsstöd i elevens familj
Att en elevs vårdnadshavare uppbär försörjningsstöd är i sig inte en orsak till att elever
riskerar att misslyckas. Däremot finns det ofta i denna grupp elever som upplevt krig och
flykt och med en ofullständig skolgång bakom sig eller elever som på andra sätt upplever
stora påfrestningar i sina familjer. Eftersom det inte finns statistik över sådana
omständigheter kan faktorn försörjningsstöd bidra till att fånga in detta.
Familjesammansättningen
Att en elev lever med bara en vårdnadshavare eller bor växelvis hos båda sina
vårdnadshavare behöver självklart inte orsaka svårigheter att klara skolan. Tvärtom kan
eleven ibland få mer hjälp och stöd av sina vårdnadshavare efter en separation. För andra
elever som bor med en vårdnadshavare kan situationen innebära ekonomiska
påfrestningar och samvariera med utsatthet på andra sätt som försvårar för eleven. Men
sett till hela gruppen elever som bor med en vårdnadshavare, är risken att inte uppnå
målen högre för dem än för de elever som bor med båda sina vårdnadshavare. Samtidigt
kan man säga att faktorn inte är ideal just för att gruppen elever som bor med en
vårdnadshavare är så heterogen och gruppen kan se olika ut på olika skolor. Därför bör
man vara uppmärksam på om det verkar bli ett rimligt utfall när man tar med denna
faktor.
Andra faktorer
De faktorer som ovan beskrivits handlar om elevens bakgrund och hur den kan antas
påverka förutsättningarna att lyckas i skolan. Men även elevens omgivning, i form av var
hon eller han går i skolan och bor, har betydelse för elevens resultat. Ju mer
socioekonomiskt homogen elevsammansättningen på en skola är, desto starkare blir
sambandet mellan elevgruppens sociala bakgrund och skolans resultat. Denna effekt på
skolans resultat beror dels på den så kallade kamrateffekten, dels på att studiemotiverade
elever tenderar att söka sig till vissa skolor. Den risk en elev löper att inte lyckas i skolan
samvarierar både med elevens egen sociala bakgrund och med elevgruppens sociala
bakgrund och hur den gruppen presterar. Eleverna är varandras resurser och hinder.
Eleverna kan stimulera eller störa varandra. Eleverna påverkas också indirekt genom
elevsammansättningens betydelse för vilket skolklimat/kultur/normsystem och vilka
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förväntningar på eleverna som skolan lyckas skapa. Detta kallas kamrateffekt och den
påverkar starkast svagpresterande elever.
Det finns alltså ett samband mellan hur väl eleven lyckas i skolan och vilket
bostadsområde som eleven bor i.

Slutord skolors placering ur ett socioekonomiskt perspektiv.
En rad studier visar att skolornas elevsammansättning har blivit mer homogen, dvs elever
med likartad bakgrund samlas genom det fria skolvalet på samma skola i högre
utsträckning. Det har även blivit större resultatskillnader mellan olika skolor och mellan
olika elevgrupper, framförallt utifrån social bakgrund.
Skolverket (2006a) har i en tidigare studie närmare analyserat likvärdighetsaspekter. Där
framgår att skolsegregationen med avseende på föräldrarnas socioekonomiska bakgrund
har ökat med 10 procent mellan åren 1998 och 2004.
Skolverket (2006) konstaterar att skolnivåeffekten har tilltagit och att elevens skola har
fått en ökad betydelse för hur eleverna presterar. En orsak till detta kan vara kontextuella
effekter som innebär att elevernas resultat påverkas av faktorer i omgivningen, i positiv
eller negativ riktning.
Deso-kartor för Osby kommun bifogas.

Källor:
”Skolans nya plats i staden”. Boverket; 2017
”Ekonomiska resursers betydelse för pedagogiska resultat”, Kunskapsöversikt, Skolverket
2002
”Vad påverkar resultaten i svensk grundskola?”, Kunskapsöversikt, Skolverket 2009
”Likvärdig utbildning i svensk skola?” rapport 374, Skolverket 2012
”Kommunernas resursfördelning till grundskolor”, rapport 391, Skolverket 2013
”Socioekonomisk resursfördelning till skolor” SKL 2017
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Utredning om antal elever inom F-3 som kan bli berättigade skolskjuts
(Punkt 2)
För att berättigas skolskjuts vid Osby kommuns grundskolor behöver enligt rådande
skolskjutsreglemente avståndet mellan skola och hem vara följande:
F-3

3 km

4-6

4 km

7-9

5 km

Det går inte att ange specifikt antal elever som i föreslagen skolorganisation blir
berättigade skolskjuts, men uppskattningen är att det inte kommer innebära behov av
utökning av antal bussar i förhållande till de som nyttjas i dagsläget.
Vid ny skolorganisation som innefattar två F-6 skolor och en 7-9 skola bör översyn av
upptagningsområden göras. Förslagsvis blir Osby tätort ett upptagningsområde gällande
skolskjuts och ingen ordinarie skolskjuts beviljas inom detta område. Utanför detta
område gäller i sådana fall skolskjutsreglementets regleringar.

Kostnadsberäkningar alternativa placeringar (Punkt 3 - 4)
Förutsättningar
Då återremissyrkandet delvis är taget ur sitt sammanhang har följande antagande fått
göras för att förutsättningar för kostnadsberäkningar ska kunna utföras.
Samhällsbyggnad förutsätter att fullmäktigeberedningen är styrande dokument vilket
innebär att kravet fortfarande finns kvar gällande att det i Osby tätort ska finnas två F-6
skolor och en 7-9 skola. Samhällsbyggnad gör därmed antagandet att intentionen i
återremissen innebär att lösningen ska vara kostnadseffektiv varpå följande
skolorganisation beräknas:
-

Parkskolan blir 7-9 skola

-

Hasslarödsskolan blir F-6 skola

-

Naturbruksgymnasiet blir F-6 skola

-

Klockarskogsskolan omvandlas till förskola

Parkskolan 7-9
Parkskolan har idag en kapacitet på ca 340 elever då även modulerna används. Skolkökets
maxkapacitet är även det 340 elever. Följande åtgärder krävs därmed för att inrätta en 7-9
skola med ett beräknat framtida elevantal á 450 elever.
-Rivning moduler som ej är ändamålsenliga
-Fler klassrum och specialsalar.
-Större skolkök och tillhörande matsal.
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När modulerna rivs innebär det att det saknas plats för ca 185 elever. Då modulerna idag
inrymmer ca 75 elever. Utifrån nyckeltal som tidigare använts i utredningen kostar en
nybyggnad ca 357 000 kr per elev. Det resulterar i att skolan behöver byggas till för en
uppskattad kostnad av ca 66 045 000 kr.
Skolköket behöver utökas och byggas till vilket resulterar i ytterligare kostnader då
ytterligare 110 portioner mat ska tillagas. Då köket inte är anpassat till denna volym krävs
det generellt större utrymmen i form av kylrum, frysrum, rotfruktsrum, tillagningsytor,
kokkärl etc. Det innebär att det inte enbart går att titta på att bygga till och därmed ej
bygga om befintligt kök. Därför kostnadsberäknas tillbyggnaden av köket som en
totalrenovering samt tillbyggnad. Totalrenovering av ett kök i Parkskolans storlek
uppskattas enligt nyckeltal från REPAB och SCB till ca 12 000 000 kr. Det krävs även en
tillbyggnad av ytterligare yta på ca 150 kvm a´ 40 000 kr per kvm vilket innebär en
uppskattad kostnad på 6 000 000 kr. Total uppskattad kostnad för skolköket är 18 000 000
kr.
Idrottshallen är inte ändamålsenlig för idrott för ett högstadium och det resulterar som i
övriga förslag att en idrottshall behöver byggas.
Varje elev behöver enligt nyckeltal ca 11,1 kvm skolyta vilket innebär att skolbyggnaden
behöver bli minst 2053 kvm samt tillkommande teknikutrymmen. Att på befintlig mark få
plats med en byggnad av den storleken är bekymmersamt. Tänkbar placering i anslutning
till befintlig skola är grönytan framför sjön.
Uppskattad totalkostnad för att inrätta Parkskolan till en 7-9 skola är 84 045 000 kr.
Naturbruksgymnasiet F-6
Antalet elever som i framtiden behöver beredas plats i F-6 fram till år 2050 är mellan 676
– 751 elever. Ökningen beräknas från 2026 öka med 2- 15 %. Detta gör underlaget
vanskligt men en medelökning blir ca 8,5 % vilket gör att vi antar att antalet elever i
grundskolan år 2050 uppgår till 718 elever.
Lokalerna på naturbruk behöver därmed ha en möjlighet att ta emot ca 340 elever. I
dagsläget är Parkskolans 7-9 ca 109 elever och klarar av 150 elever vilket innebär att
ytterligare plats för 190 elever behöver tillskapas, samt befintliga lokaler
tillgänglighetsanpassas och renoveras då befintlig lösning enbart är tillfällig.
En tillbyggnad behöver då ske på området för ca 190 elever och med en kostnad på ca
357 000 kr per elev uppgår nybyggnadskostnaden till 67,8 mnkr. Befintliga lokaler
behöver anpassas och renoveras upp. Framförallt brandskydd, tillgänglighet, ventilation
etc. Vi använder oss av nyckeltalen från REPAB Fakta 2018 – Skolor (Nyckeltal för
kostnader och förbrukningar) samt REPAB Underhållskostnader. Beräkningarna för att
förverkliga ovanstående renoveringar och ombyggnationer uppskattas till 37 mnkr.
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Dvs en nybyggnation samt renovering av naturbruk för inrättande av en grundskola F-6
uppskattas till ca 104 800 000kr.
Klockarskogsskolan
För att förverkliga ovanstående krävs att Klockarskogsskolan omvandlas till en förskola. I
dagsläget finns det tre förskoleavdelningar och samhällsbyggnad ser en möjlighet utan
fördjupade undersökningar kunna utöka förskolan med minst tre, men max fyra
avdelningar. Det skulle innebära att lokalerna slipper att rivas och de kommer till
användning. Modulerna plockas bort och hyresavtalet sägs upp.
En omvandling och renovering av skollokalerna till förskola uppskattas enligt nyckeltalen
till 15 000 kr per kvm där ytan är ca 1 300 kvm vilket ger en uppskattad
ombyggnadskostnad på 19 500 000 kr
Sammanfattning
Den totala kostnaden jämfört med förslag till beslut innebär en uppskattad totalkostnad på
208 345 000 kr som ska jämföras med 177 000 000 kr som är utredningens förslag.
Det finns stora svårigheter att få plats med ännu en byggnad på Parkskolan för att
tillskapa en 7-9 skola.

Renoveringsbehov Hasslarödsskolan
Då mögel upptäckts i delar av LM-byggnaden gör samhällsbyggnad antagandet att det är
denna upptäckt som återremissyrkandet gäller.
Det tar ca tre månader att får provsvar gällande vad som ska ske med hela eller delar av
LM-byggnaden varpå tre scenarier kan uppstå.
1. Möglet är möjligt att sanera
2. Delar av LM-byggnaden rivs.
3. Hela LM-byggnaden rivs.
I dagsläget är det ca 550 elever på Hasslarödsskolan och ett framtida 7-9 innebär att det
kan bli upp till 450 elever. Det innebär då följande;
Den delen som idag uppvisar mögelförekomst kan rivas och kommer ej att behövas i
framtiden varpå ett renoveringsbehov ej är aktuellt. Skulle det visa sig att hela LMbyggnaden är mögelskadad så behövs inte heller den byggnaden för att inrymma ett
framtida 7-9. Lokalerna i övriga byggnader är tillräckliga för att inrymma ett högstadium.
Denna bedömning görs utifrån antalet klassrum samt att fritidsverksamhet försvinner då
ett högstadium ej behöver ett fritids.
Renoveringsbehovet som är beskrivet tidigare i utredningen är fortfarande aktuell, dock
med tillägget att en eventuell rivningskostnad för LM-byggnaden tillkommer.
Rivningskostnaden uppskattas till ca 2 000 000 kr.
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Samhällsbyggnad

Barn- och utbildning

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Samhällsbyggnad
Barn- och utbildning
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2019-11-26
Samhällsbyggnad
Anders Edwall
0479-52 81 23
anders.edwall@osby.se

Utredning förskola och grundskola i Osby tätort
Dnr SBN/2019:62 291

Samhällsbyggnads förslag till Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår samhällsbyggnadsnämnden att föreslå
kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att godkänna utredningen samt svaret
till återremissen och uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden att
-

Bygga en ny förskola vid Klockarskogsskolan

-

Genomföra de ombyggnadsåtgärder som krävs för att grundskolan ska kunna
organiseras enligt F-6 skolor på Parkskolan samt Klockarskogsskolan och
organisera Hasslarödsskolan till en 7-9 skola.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2019-11-11, KS/2018:372 §120 följande:
- Ärendet återremitteras till Barn- och utbildningsnämnden och
Samhällsbyggnadsnämnden med motiveringen att:
1. Utreda skolornas placering ur ett socioekonomiskt perspektiv.
2. Utreda om antalet elever inom F-3 som kan komma bli berättigade skolskjuts.
3. Ta fram kostnadsberäkningar med alternativen av en F-6 på före detta
Naturbruksgymnasiet och 7-9 skola på Parkskolan.
4. Utföra en omfattande undersökning med kostnadsberäkningar kopplade till
Hasslarödskolans renoveringsbehov.
Svar på återremissens frågeställningar återfinns under rubriken ”Ärende”.
Barn och utbildningsnämnden beslutade 2018-06-21, BSN/2018:59 §128 följande:
1. Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott får i uppdrag att presentera en
tänkbar placering för ny 7-9-skola, alternativt F-6.skola, i Osby tätort.
2. Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott får i uppdrag att projektera ny 7-9skola, alternativt F-6-skola, i Osby tätort.
3. Dessa förslag finansieras i enlighet med den flerårsplan 2019-2020 som
fastställdes av kommunfullmäktige den 12 juni 2017. §71.

Besöksadress Västra Storgatan 35
Postadress Samhällsbyggnad
283 80 Osby

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

Hemsida www.osby.se
Organisationsnr 212000-0902

PlusGiro 11 16 61-5
Bankgiro 281-6809
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Samhällsbyggnad har härmed tagit fram en rapport med förslag om hur grundskola samt
förskola ska kunna lokaliseras i Osby tätort och önskar härmed om ett yttrande. Punkten 2
är ännu ej påbörjade då lokalisering behöver beslutas först.
Barn- och utbildningsnämnden har yttrats sig enligt följande över rapporten.
-

Ärendet återremitteras till samhällsbyggnadsförvaltningen för att utredas
vidare med fler alternativ kring nybyggnad alternativt ombyggnad av F-6 på
Naturbruksområdet samt nybyggnad, ombyggnad eller tillbyggnad av 7-9
parkskolan. Samt med tillägget att undantaget av Uteförskolan där det krävs
ytterligare utredning om att Uteförskolan ska utgöra en egen enhet.

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentarer till yttrandet.
Då samhällsbyggnadsnämnden begärde ett yttrande kan inte ärendet återremitteras och det
är heller ej möjligt att återremittera mellan nämnder varpå samhällsbyggnadsförvaltningen
tolkar återremissen som Barn- och utbildningsnämndens yttrande till rapporten.
Gällande delen av yttrandet med möjligheten att inrätta ett 7-9 på Parkskolan så svarar
yttrar sig samhällsbyggnadsförvaltningen enligt nedan:
Parkskolan har idag 356 elever vilket visat sig vara för många för både lokaler och matsal
och därför kommer 7-9 att tillfälligt inrymmas på Naturbruk. Enligt rapporten kommer det
att behövas plats för mellan 400-450 elever i en 7-9 skola och då förutsättningarna inte
finns har samhällsbyggnadsförvaltningen valt att ej räkna på det alternativet.
Gällande Uteförskolan, så berör inte Uteförskolans vara eller icke vara denna utredning då
uteförskolan enbart är en förskoleavdelning vilket ej påverkar rapportens slutsats med att
en ny förskola behöver byggas vid Klockarskogsskolan.
Beslutsunderlag
Rapport ”Utredning förskola & grundskola i Osby tätort”
Yttrande från Barn- och utbildningsnämnden 2019-04-16 BUN/2019:164
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Ärende

Skolors placering ur ett socioekonomiskt perspektiv (Punkt 1)
Förutom socioekonomiska faktorer påverkar även det fria skolvalet elevs placering
på skola. Att arbeta utjämnande utifrån socioekonomiska faktorer är ett tydligt
uppdrag för skolan.
Skolval
Hemkommunen är skyldig att ordna en plats för alla barn i grundskolan och
vårdnadshavaren har rätt att välja skola för sitt barn i hela kommunen. Alltså inte bara i
den kommundel där eleven bor. Hushållens skolval regleras i skollagen. I 10 kap. 30 § av
skollagen står att ”elever ska placeras vid den av kommunens skolenhet där elevens
vårdnadshavare önskar att eleven ska gå. Om den önskade placeringen skulle medföra att
en annan elevs berättigade krav på placering vid en skolenhet nära hemmet åsidosätts, ska
dock kommunen placera eleven vid en annan skolenhet inom sin grundskola”. Detta
benämns av Skolverket som ”närhetsprincipen”.
Kompensatoriskt uppdrag
Skolans uppgift är att ge alla elever möjlighet att nå så långt som möjligt och kompensera
elevers olika förutsättningar. Skolan ska ge alla en likvärdig utbildning. Skolan ska enligt
”Skollagens portalparagraf” främja alla elevers utveckling och lärande. Samtidigt finns
många tecken på att skolan i Sverige idag i allt mindre utsträckning ger barn med olika
förutsättningar lika möjligheter att lyckas i skolan – det som ibland kallas för skolans
kompensatoriska uppdrag. Barns olika förutsättningar är ett väl be forskat område. Vi vet
därför ganska väl hur skolan fungerar för barn med olika bakgrunder. Skolan arbetar
organisatoriskt för att åstadkomma en så bred social blandning av elever som möjligt, ett
uppdrag som också poängteras av Skolkommissionen.
Socioekonomiska faktorer
Rapporter visar att elevernas socioekonomiska bakgrund sedan slutet av 00-talet har fått
en ökad betydelse för hur de lyckas i grundskolan. Även skolsegregationen har ökat –
elever med olika bakgrund möts mer sällan i skolan idag. Skillnaderna mellan skolors
betygsresultat har också ökat och skolans socioekonomiska elevsammansättning har fått
större betydelse för elevers betyg. Resultat från såväl svensk som internationell forskning
visar att betydelsen av socioekonomisk bakgrund är betydligt starkare på skolnivå än på
individnivå. Ju mer homogen elevsammansättningen är desto starkare blir effekten av
social bakgrund.
Vårdnadshavares utbildningsbakgrund
Den faktor som visat sig ha starkast samband med om eleven inte uppnår målen är
vårdnadshavares utbildningsnivå. Sambandet mellan vårdnadshavares utbildningsnivå och
elevernas resultat är förvånansvärt stabila över tid. Trots att den generella
utbildningsnivån i samhället har höjts, och det stora flertalet i föräldragenerationen har
gymnasieutbildning, så förändras inte de generella sambanden mellan vårdnadshavares
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utbildningsbakgrund och deras barns skolprestationer, varken på individnivå eller på
skolnivå. Sambanden är betydligt starkare på skolnivå där de dessutom har förstärkts.
Migrationsbakgrund
Den breda definitionen av utländsk bakgrund avser såväl elever som är födda utomlands
som elever födda i Sverige, men vars vårdnadshavare är födda utomlands. Sett till hela
denna grupp är det fler som inte uppnår målen jämfört med genomsnittet. Men om man
förutom utländsk bakgrund samtidigt tar hänsyn till om eleven anlänt för mindre än sju år
sedan, till vårdnadshavares utbildningsnivå och om familjen har försörjningsstöd så
försvinner utländsk bakgrund som förklaring. Det vill säga det är inte svårare för elever
med utländsk bakgrund att klara skolan när de har bott i Sverige i minst sju år om de för
övrigt har samma förutsättningar som elever med svensk bakgrund.
Förekomsten av försörjningsstöd i elevens familj
Att en elevs vårdnadshavare uppbär försörjningsstöd är i sig inte en orsak till att elever
riskerar att misslyckas. Däremot finns det ofta i denna grupp elever som upplevt krig och
flykt och med en ofullständig skolgång bakom sig eller elever som på andra sätt upplever
stora påfrestningar i sina familjer. Eftersom det inte finns statistik över sådana
omständigheter kan faktorn försörjningsstöd bidra till att fånga in detta.
Familjesammansättningen
Att en elev lever med bara en vårdnadshavare eller bor växelvis hos båda sina
vårdnadshavare behöver självklart inte orsaka svårigheter att klara skolan. Tvärtom kan
eleven ibland få mer hjälp och stöd av sina vårdnadshavare efter en separation. För andra
elever som bor med en vårdnadshavare kan situationen innebära ekonomiska
påfrestningar och samvariera med utsatthet på andra sätt som försvårar för eleven. Men
sett till hela gruppen elever som bor med en vårdnadshavare, är risken att inte uppnå
målen högre för dem än för de elever som bor med båda sina vårdnadshavare. Samtidigt
kan man säga att faktorn inte är ideal just för att gruppen elever som bor med en
vårdnadshavare är så heterogen och gruppen kan se olika ut på olika skolor. Därför bör
man vara uppmärksam på om det verkar bli ett rimligt utfall när man tar med denna
faktor.
Andra faktorer
De faktorer som ovan beskrivits handlar om elevens bakgrund och hur den kan antas
påverka förutsättningarna att lyckas i skolan. Men även elevens omgivning, i form av var
hon eller han går i skolan och bor, har betydelse för elevens resultat. Ju mer
socioekonomiskt homogen elevsammansättningen på en skola är, desto starkare blir
sambandet mellan elevgruppens sociala bakgrund och skolans resultat. Denna effekt på
skolans resultat beror dels på den så kallade kamrateffekten, dels på att studiemotiverade
elever tenderar att söka sig till vissa skolor. Den risk en elev löper att inte lyckas i skolan
samvarierar både med elevens egen sociala bakgrund och med elevgruppens sociala
bakgrund och hur den gruppen presterar. Eleverna är varandras resurser och hinder.
Eleverna kan stimulera eller störa varandra. Eleverna påverkas också indirekt genom
elevsammansättningens betydelse för vilket skolklimat/kultur/normsystem och vilka
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förväntningar på eleverna som skolan lyckas skapa. Detta kallas kamrateffekt och den
påverkar starkast svagpresterande elever.
Det finns alltså ett samband mellan hur väl eleven lyckas i skolan och vilket
bostadsområde som eleven bor i.

Slutord skolors placering ur ett socioekonomiskt perspektiv.
En rad studier visar att skolornas elevsammansättning har blivit mer homogen, dvs elever
med likartad bakgrund samlas genom det fria skolvalet på samma skola i högre
utsträckning. Det har även blivit större resultatskillnader mellan olika skolor och mellan
olika elevgrupper, framförallt utifrån social bakgrund.
Skolverket (2006a) har i en tidigare studie närmare analyserat likvärdighetsaspekter. Där
framgår att skolsegregationen med avseende på föräldrarnas socioekonomiska bakgrund
har ökat med 10 procent mellan åren 1998 och 2004.
Skolverket (2006) konstaterar att skolnivåeffekten har tilltagit och att elevens skola har
fått en ökad betydelse för hur eleverna presterar. En orsak till detta kan vara kontextuella
effekter som innebär att elevernas resultat påverkas av faktorer i omgivningen, i positiv
eller negativ riktning.
Deso-kartor för Osby kommun bifogas.

Källor:
”Skolans nya plats i staden”. Boverket; 2017
”Ekonomiska resursers betydelse för pedagogiska resultat”, Kunskapsöversikt, Skolverket
2002
”Vad påverkar resultaten i svensk grundskola?”, Kunskapsöversikt, Skolverket 2009
”Likvärdig utbildning i svensk skola?” rapport 374, Skolverket 2012
”Kommunernas resursfördelning till grundskolor”, rapport 391, Skolverket 2013
”Socioekonomisk resursfördelning till skolor” SKL 2017
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Utredning om antal elever inom F-3 som kan bli berättigade skolskjuts
(Punkt 2)
För att berättigas skolskjuts vid Osby kommuns grundskolor behöver enligt rådande
skolskjutsreglemente avståndet mellan skola och hem vara följande:
F-3

3 km

4-6

4 km

7-9

5 km

Det går inte att ange specifikt antal elever som i föreslagen skolorganisation blir
berättigade skolskjuts, men uppskattningen är att det inte kommer innebära behov av
utökning av antal bussar i förhållande till de som nyttjas i dagsläget.
Vid ny skolorganisation som innefattar två F-6 skolor och en 7-9 skola bör översyn av
upptagningsområden göras. Förslagsvis blir Osby tätort ett upptagningsområde gällande
skolskjuts och ingen ordinarie skolskjuts beviljas inom detta område. Utanför detta
område gäller i sådana fall skolskjutsreglementets regleringar.

Kostnadsberäkningar alternativa placeringar (Punkt 3 - 4)
Förutsättningar
Då återremissyrkandet delvis är taget ur sitt sammanhang har följande antagande fått
göras för att förutsättningar för kostnadsberäkningar ska kunna utföras.
Samhällsbyggnad förutsätter att fullmäktigeberedningen är styrande dokument vilket
innebär att kravet fortfarande finns kvar gällande att det i Osby tätort ska finnas två F-6
skolor och en 7-9 skola. Samhällsbyggnad gör därmed antagandet att intentionen i
återremissen innebär att lösningen ska vara kostnadseffektiv varpå följande
skolorganisation beräknas:
-

Parkskolan blir 7-9 skola

-

Hasslarödsskolan blir F-6 skola

-

Naturbruksgymnasiet blir F-6 skola

-

Klockarskogsskolan omvandlas till förskola

Parkskolan 7-9
Parkskolan har idag en kapacitet på ca 340 elever då även modulerna används. Skolkökets
maxkapacitet är även det 340 elever. Följande åtgärder krävs därmed för att inrätta en 7-9
skola med ett beräknat framtida elevantal á 450 elever.
-Rivning moduler som ej är ändamålsenliga
-Fler klassrum och specialsalar.
-Större skolkök och tillhörande matsal.
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När modulerna rivs innebär det att det saknas plats för ca 185 elever. Då modulerna idag
inrymmer ca 75 elever. Utifrån nyckeltal som tidigare använts i utredningen kostar en
nybyggnad ca 357 000 kr per elev. Det resulterar i att skolan behöver byggas till för en
uppskattad kostnad av ca 66 045 000 kr.
Skolköket behöver utökas och byggas till vilket resulterar i ytterligare kostnader då
ytterligare 110 portioner mat ska tillagas. Då köket inte är anpassat till denna volym krävs
det generellt större utrymmen i form av kylrum, frysrum, rotfruktsrum, tillagningsytor,
kokkärl etc. Det innebär att det inte enbart går att titta på att bygga till och därmed ej
bygga om befintligt kök. Därför kostnadsberäknas tillbyggnaden av köket som en
totalrenovering samt tillbyggnad. Totalrenovering av ett kök i Parkskolans storlek
uppskattas enligt nyckeltal från REPAB och SCB till ca 12 000 000 kr. Det krävs även en
tillbyggnad av ytterligare yta på ca 150 kvm a´ 40 000 kr per kvm vilket innebär en
uppskattad kostnad på 6 000 000 kr. Total uppskattad kostnad för skolköket är 18 000 000
kr.
Idrottshallen är inte ändamålsenlig för idrott för ett högstadium och det resulterar som i
övriga förslag att en idrottshall behöver byggas.
Varje elev behöver enligt nyckeltal ca 11,1 kvm skolyta vilket innebär att skolbyggnaden
behöver bli minst 2053 kvm samt tillkommande teknikutrymmen. Att på befintlig mark få
plats med en byggnad av den storleken är bekymmersamt. Tänkbar placering i anslutning
till befintlig skola är grönytan framför sjön.
Uppskattad totalkostnad för att inrätta Parkskolan till en 7-9 skola är 84 045 000 kr.
Naturbruksgymnasiet F-6
Antalet elever som i framtiden behöver beredas plats i F-6 fram till år 2050 är mellan 676
– 751 elever. Ökningen beräknas från 2026 öka med 2- 15 %. Detta gör underlaget
vanskligt men en medelökning blir ca 8,5 % vilket gör att vi antar att antalet elever i
grundskolan år 2050 uppgår till 718 elever.
Lokalerna på naturbruk behöver därmed ha en möjlighet att ta emot ca 340 elever. I
dagsläget är Parkskolans 7-9 ca 109 elever och klarar av 150 elever vilket innebär att
ytterligare plats för 190 elever behöver tillskapas, samt befintliga lokaler
tillgänglighetsanpassas och renoveras då befintlig lösning enbart är tillfällig.
En tillbyggnad behöver då ske på området för ca 190 elever och med en kostnad på ca
357 000 kr per elev uppgår nybyggnadskostnaden till 67,8 mnkr. Befintliga lokaler
behöver anpassas och renoveras upp. Framförallt brandskydd, tillgänglighet, ventilation
etc. Vi använder oss av nyckeltalen från REPAB Fakta 2018 – Skolor (Nyckeltal för
kostnader och förbrukningar) samt REPAB Underhållskostnader. Beräkningarna för att
förverkliga ovanstående renoveringar och ombyggnationer uppskattas till 37 mnkr.
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Dvs en nybyggnation samt renovering av naturbruk för inrättande av en grundskola F-6
uppskattas till ca 104 800 000kr.
Klockarskogsskolan
För att förverkliga ovanstående krävs att Klockarskogsskolan omvandlas till en förskola. I
dagsläget finns det tre förskoleavdelningar och samhällsbyggnad ser en möjlighet utan
fördjupade undersökningar kunna utöka förskolan med minst tre, men max fyra
avdelningar. Det skulle innebära att lokalerna slipper att rivas och de kommer till
användning. Modulerna plockas bort och hyresavtalet sägs upp.
En omvandling och renovering av skollokalerna till förskola uppskattas enligt nyckeltalen
till 15 000 kr per kvm där ytan är ca 1 300 kvm vilket ger en uppskattad
ombyggnadskostnad på 19 500 000 kr
Sammanfattning
Den totala kostnaden jämfört med förslag till beslut innebär en uppskattad totalkostnad på
208 345 000 kr som ska jämföras med 177 000 000 kr som är utredningens förslag.
Det finns stora svårigheter att få plats med ännu en byggnad på Parkskolan för att
tillskapa en 7-9 skola.

Renoveringsbehov Hasslarödsskolan
Då mögel upptäckts i delar av LM-byggnaden gör samhällsbyggnad antagandet att det är
denna upptäckt som återremissyrkandet gäller.
Det tar ca tre månader att får provsvar gällande vad som ska ske med hela eller delar av
LM-byggnaden varpå tre scenarier kan uppstå.
1. Möglet är möjligt att sanera
2. Delar av LM-byggnaden rivs.
3. Hela LM-byggnaden rivs.
I dagsläget är det ca 550 elever på Hasslarödsskolan och ett framtida 7-9 innebär att det
kan bli upp till 450 elever. Det innebär då följande;
Den delen som idag uppvisar mögelförekomst kan rivas och kommer ej att behövas i
framtiden varpå ett renoveringsbehov ej är aktuellt. Skulle det visa sig att hela LMbyggnaden är mögelskadad så behövs inte heller den byggnaden för att inrymma ett
framtida 7-9. Lokalerna i övriga byggnader är tillräckliga för att inrymma ett högstadium.
Denna bedömning görs utifrån antalet klassrum samt att fritidsverksamhet försvinner då
ett högstadium ej behöver ett fritids.
Renoveringsbehovet som är beskrivet tidigare i utredningen är fortfarande aktuell, dock
med tillägget att en eventuell rivningskostnad för LM-byggnaden tillkommer.
Rivningskostnaden uppskattas till ca 2 000 000 kr.
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Mathias Karlsson

Eva Andersson

Förvaltningschef

Förvaltningschef

Samhällsbyggnad

Barn- och utbildning

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Samhällsbyggnad
Barn- och utbildning
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Datum

2019-08-26
Samhällsbyggnad, Mark och exploatering
Anders Edwall, 0479-52 81 23
anders.edwall@osby.se

GRÄNSDRAGNINGSLISTA
Bakgrund
Gränsdragningslistan är till för att på ett enkelt och överskådligt vis beskriva
ansvarsgränserna mellan fastighetsägaren (”Tekniska enheten”) och
hyresgästen (”Verksamheten”). Gränsdragningslistan beskriver vem som
ansvarar för att en åtgärd sker och vem som bekostar åtgärden.
Tekniska enheten
Inomhus
•

Framtagande av underhållsplan och SBA i samråd med verksamheten

•

Genomförande av underhållsplan

•

Reparationer på byggnaden och dess fasta installationer (ventilation,
kyla, el, vvs etc.)

•

Drift, skötsel och underhåll på brandlarm, utrymningslarm,
inbrottslarm och passersystem.

•

Besiktning och underhåll av brandsläckare

Utomhus
•

Framtagande av underhållsplan i samråd med verksamheten

•

Genomförande av underhållsplan

•

Reparationer på byggnaden och dess fasta installationer

•

Snöröjning, sandning, gräsklippning, häckar, planteringar, tömning
av papperskorgar, bänkar, lekutrustning.

Verksamheten
•

All förbrukningsmateriel (papper, glödlampor, lysrör, gardiner etc.)

•

Flytt och montage av icke fast egendom (whiteboard, möbler, hyllor
etc.)

•

Interna sopor, tvätt etc.

•

Brandfiltar, första hjälpen tavlor etc.

•

Stopp i Toalett och vask som är enkelt avhjälpta.

•

Snö och halkbekämpning av trappor och entréer in till byggnaden
skottas och hålls rena.

Extra service för verksamheten
Tekniska enheten kan utföra ovanstående arbetsuppgifter, när tid finnes.
Detta debiteras då verksamheten per timme och kostnaden för material.

Besöksadress Västra Storgatan 35
Postadress Samhällsbyggnad, Mark och
exploatering
283 80 Osby

Telefon 0479-52 80 00 vx
Fax 0479-52 81 86

Hemsida www.osby.se
Organisationsnr 212000-0902
E-post samhallsutveckling@osby.se Bankgiro 281-6809

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Sida

1(1)

2019-11-11
Samhällsbyggnad
Anders Edwall
0479-52 81 23
anders.edwall@osby.se

Gränsdragningslista tekniska enheten och verksamheterna
Dnr SBN/2019:300 001

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts förslag till
Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige
anta gränsdragningslistan.
Sammanfattning av ärendet
Det saknas i dagsläget en gränsdragningslista internt mellan Tekniska enheten
(Fastighetsägare) och verksamheterna (Hyresgästen). Med anledning av detta har ett
förslag arbetats fram, gränsdragningslistan är av den enklare karaktären och använder sig
av samma grundprincip som ett standardhyresavtal vid exempelvis hyra av lägenhet. Detta
är gjort för att gränsdragningslista ska vara enkel att förstå och följas av samtliga. Det
innebär att varje byggdel ej behöver skrivas ut i gränsdragningslistan.
Gränsdragningslistan ligger till grund för hyressättningen vilket innebär att hyrorna inför
2020 sänks i jämförelse med 2019. Totalt blir det en internhyressänkning med nästan 3
mnkr ut till verksamheterna. Delar av denna hyressänkning bör ute i verksamheterna
användas för att bygga upp en bättre vaktmästarorganisation för verksamheterna.
Beslutsunderlag
Gränsdragningslista daterad 2019-08-26

Mathias Karlsson

Anders Edwall

Förvaltningschef

Chef Tekniska Enheten

Beslutet skickas till
SHB
KS

Besöksadress Västra Storgatan 35
Postadress Samhällsbyggnad
283 80 Osby

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

Hemsida www.osby.se
Organisationsnr 212000-0902

PlusGiro 11 16 61-5
Bankgiro 281-6809

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum
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2020-01-27
Kommunstyrelseförvaltningen
Gunnar Elvingsson
0479528161
gunnar.elvingsson@osby.se

Revisionsrapport - Granskning av färdtjänst
Dnr KS/2020:32 007

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar godkänna svaret till revisorerna avseende granskningen av
färdtjänsten och att följa revisorernas rekommendationer
Barnkonsekvensanalys
Beslutet kan ha en positiv betydelse för barn eftersom de kan vara användare av
färdtjänst.

Sammanfattning av ärendet
Revisorerna i Osby kommun har uppdragit åt Helseplan Consulting Group AB att
genomföra en granskning av färdtjänsten. Granskningen visar att färdtjänsten till viss del
bedrivs ändamålsenligt i Osby kommun. Revisonsrapporten lyfter fram vissa
förbättringsområden och rekommenderar kommunstyrelsen att:


säkerställa en god samordning och kommunikation inom kommunen vad avser
färdtjänstrelaterade frågor samt säkra en hög närvaro på Skånetrafikens samråd



säkerställa att kunderna får tydlig information om gällande regelverk



i dialog med Skånetrafiken aktivt medverka till att effektivisera och utveckla
färdtjänsten



säkerställa att det finns ändamålsenliga strukturer för att arbeta med uppföljning
och vid behov genomföra förbättringsåtgärder

Kommunstyrelsen instämmer i revisorernas bedömning och konstaterar att
omorganisation av ansvaret för färdtjänsten samt förändringar av
tjänstemannaorganisationen har bidragit till bristande närvaro på samrådsmötena med
bristande intern kommunikation som följd.
Kommunstyrelsen avser att följa revisorernas rekommendationer genom att tydliggöra
vilken tjänsteperson och vilken ledamot som ska närvara på Skånetrafikens
Besöksadress Västra Storgatan 35
Postadress Hälsa- och välfärd
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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samrådsmöten, förtydliga ansvaret för färdtjänstrelaterade frågor samt i övrigt se över
rutinerna för kundmedverkan, uppföljning och information.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 200127
Granskning av färdtjänst i Osby kommun, januari 2020

Petra Gummeson

Gunnar Elvingsson

Kommunchef Osby kommun

Ekonomichef

Beslutet skickas till
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1 Sammanfattning
Revisorerna i Region Skåne har uppdragit till Helseplan Consulting Group AB att göra en granskning av
färdtjänst. Syftet med granskningen är att bedöma om det bedrivs en ändamålsenlig färdtjänst i tolv
kommuner som överlåtit uppgiften till Region Skåne. Denna rapport omfattar Osby kommun och
granskningen avser kommunstyrelsen.
Den övergripande revisionsfrågan och fyra delfrågor har besvarats genom dokumentstudier,
semistrukturerade djupintervjuer samt enkät till ledamöter i nämnden. Granskningen har genomförts
mellan september och december 2019.
Övergripande bedömning:
Bedrivs det en ändamålsenlig färdtjänst i Osby kommun som överlåtit uppgiften till Region Skåne?
Vår bedömning är att färdtjänsten till viss del bedrivs ändamålsenligt i Osby kommun.
Bedömning av enskilda revisionsfrågor:
1. Har kommunen fullgjort sitt ansvar enligt överenskommelsen? (Bland annat ansvaret för
information och kommunikation inom den egna organisationen samt ansvaret för dialog med
Region Skåne)
Vår bedömning är att Osby till viss del har fullgjort sitt ansvar enligt överenskommelsen. Vad avser
närvaro vid Skånetrafikens möten fullgörs inte kommunens ansvar. Vi konstaterar att samordningen
och kommunikationen mellan ledamöter och tjänstemän i kommunen har förbättringspotential och
bedömer att det behövs en bättre struktur för kommunintern dialog och samverkan.
2. Är ansvarsfördelningen mellan Region Skåne och kommunen tydlig och fungerande i praktiken?
Vår bedömning är att ansvarsfördelningen mellan Region Skåne och Osby kommun är tydlig men
enbart till viss del fungerar i praktiken. Vi bedömer även att kommunen aktivt behöver medverka i de
diskussioner som berör färdtjänsten för att optimera den färdtjänst som levereras.
3. Upplever kunderna i kommunen att färdtjänsten fungerar tillfredsställande?
Det är inte möjligt att bedöma ifall kunderna är tillfredsställda med färdtjänsten då underlaget är ickesignifikant. Däremot bedömer vi att icke-signifikant statistik kan ses som en indikation på hur
nöjdheten ser ut i kommunen varför vi ser ett värde i att presentera och tolka denna. Observationer i
kommunen tyder på att klagomålens karaktär i stort är densamma nu som då färdtjänsten sköttes i
egen regi. Baserat på dessa observationer samt det statistiska icke-signifikanta underlaget bedömer vi
att kunderna till stor del är nöjda med färdtjänsten bortsett från indikatorn Väntetid i telefon.
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4. Ger uppföljningen en tydlig bild av kommunens kostnader och av hur färdtjänsten fungerar i
kommunen? Resulterar uppföljningen i förbättringsåtgärder vid behov?
Vår bedömning är att den ekonomiska modell som finns i överenskommelsen tydliggör vilka kostnader
som kommunen ska betala. Kommunen kan med hjälp av modellen bedöma vilka delar den har
möjlighet att påverka för att på sikt öka sin egen kostnadseffektivitet. Vi konstaterar att underlag för
uppföljning tillhandahålls av Skånetrafiken i stort i enlighet med överenskommelsen. Vår bedömning
är att Osby kommun har en tydlig uppfattning om färdtjänstens kostnader. Vi bedömer även att
kommunen behöver säkerställa att uppföljningen resulterar i förbättringsåtgärder vid behov.
Vi rekommenderar:
▪
▪
▪
▪

att kommunstyrelsen säkerställer en god samordning och kommunikation inom kommunen
vad avser färdtjänstrelaterade frågor samt säkrar en hög närvaro på Skånetrafikens samråd.
att kommunstyrelsen säkerställer att kunderna får tydlig information om det gällande
regelverket.
att kommunstyrelsen i dialog med Skånetrafiken aktivt bidrar till att effektivisera och utveckla
färdtjänsten.
att kommunstyrelsen säkerställer att det finns ändamålsenliga strukturer för att arbeta med
uppföljningen och vid behov genomföra förbättringsåtgärder.
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2 Inledning
Enligt lag (1997:736) om färdtjänst och lag (1997:735) om riksfärdtjänst ansvarar kommunen för att
kommuninvånarnas behov av färdtjänst och riksfärdtjänst tillgodoses. Såväl färdtjänst som
riksfärdtjänst är en del av kollektivtrafiken och kommunen får, efter särskild överenskommelse,
överlåta sina uppgifter till den regionala kollektivtrafikmyndigheten i länet. Sammanlagt 24 av 33
kommuner i Skåne har överlåtit ansvaret att utforma färdtjänsten i kommunen till Region Skåne.
Överenskommelsen är uppdaterad från och med 2019. Flertalet kommuner har i sina remissvar
uttryckt missnöje mot den tjänst som de köper av Region Skåne. Detta på grund av de föreslagna
kostnadsökningarna och upplevda kvalitetsbrister i tjänsterna.

Syfte och avgränsning
Syftet med granskningen är att bedöma om det bedrivs en ändamålsenlig färdtjänst i tolv kommuner
som överlåtit uppgiften till Region Skåne. Denna rapport omfattar Osby kommun och granskningen
avser kommunstyrelsen.
Det bör noteras att en granskning av Region Skånes roll har genomförts parallellt med syfte att bedöma
om Region Skåne bedriver en ändamålsenlig färdtjänst för de kommuner som överlåtit uppgiften till
Region Skåne. Granskningen redovisas i en separat rapport.

Revisionsfrågor
Den övergripande revisionsfrågan i granskningen är:
Bedrivs det en ändamålsenlig färdtjänst i Osby kommun som överlåtit uppgiften till Region Skåne?
Den övergripande revisionsfrågan är nedbruten i fyra delfrågor:
1. Har kommunen fullgjort sitt ansvar enligt överenskommelsen? (Bland annat ansvaret för
information och kommunikation inom den egna organisationen samt ansvaret för dialog med
Region Skåne)
2. Är ansvarsfördelningen mellan Region Skåne och kommunen tydlig och fungerande i praktiken?
3. Upplever kunderna i kommunen att färdtjänsten fungerar tillfredsställande?
4. Ger uppföljningen en tydlig bild av kommunens kostnader och av hur färdtjänsten fungerar i
kommunen? Resulterar uppföljningen i förbättringsåtgärder vid behov?

Revisionskriterier
Främst har följande bedömningskriterier utgjort grunden för revisionens analyser och
rekommendationer:
▪
▪

Kommunallag (2017:725)
Lag (1997:736) om färdtjänst
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▪
▪
▪

Lag (1997:735) om riksfärdtjänst
Överenskommelse om fortsatt finansiering av överlåtna uppgifter enligt färdtjänst- och
riksfärdtjänstlag 2019 samt tillhörande remissvar i förarbetet
Reglemente för Osby kommuns nämnder för mandatperioden 2019 - 2022

Metod
Granskningsarbetet har genomförts med stöd av nedanstående metoder.
2.4.1. Dokumentgranskning
Helseplan har granskat styrande och redovisande dokument. Dokument som inkluderats i
dokumentgranskningen är:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Protokoll och beslut från kollektivtrafiknämnden i Region Skåne
Protokoll och beslut från kommunfullmäktiga och kommunstyrelsen i Osby kommun
Verksamhetsuppföljning
Avvikelserapportering
Kundnöjdhetsundersökningar
Rutiner och riktlinjer för Skånetrafikens beställningscentral, trafikledning och
handläggning
Minnesanteckningar från samråd
Sändlistor för e-postutskick
Skånetrafikens webbsida
Kommunens webbsida

Inom ramen för dokumentgranskningen har även statistik samlats in som omfattar framför allt
resvanor och kundnöjdhet.
2.4.2. Semistrukturerade djupintervjuer
Djupintervjuer har genomförts enligt en i förväg fastställd intervjumall. Sammanlagt har åtta intervjuer
genomförts med enhetschef för färdtjänst, trafikutvecklare, controller samt verksamhetsutvecklare
inom kvalitet vid Skånetrafiken, trafikdirektör i Region Skåne och ansvarig tjänsteman i kommunens
förvaltning.
2.4.3. Enkät
En enkät har digitalt skickats ut till ordförande och samtliga vice ordförande i ansvarig styrelse eller
nämnd inom respektive kommun samt till kollektivtrafiknämnden i Region Skåne. I Osby kommun har
enkäten skickats ut till ordförande och vice ordförande i kommunstyrelsen. En person har besvarat
enkäten.
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Projektorganisation
Projektledare från revisionskontoret i Region Skåne var Eva Tency Nilsson, certifierad kommunal
revisor. Kontaktperson från revisorskollegiet var ordförande Louise Rehn Winsborg och vice
ordförande Lars-Erik Lövdén. Från Helseplan var Ulrike Deppert projektledare och Elina Sonnerstam
och Nils Rydmarker konsulter. Expert var Bengt Andersson och kvalitetssäkringen gjordes av Niklas
Källberg. Sakgranskning av respektive del har möjliggjorts för berörda respondenter. Granskningen
genomfördes under perioden september till december 2019.

3 Bakgrund och nuläge
Bakgrund
Färdtjänst är enligt 1 § lagen (1997:736) om färdtjänst, FtjL, särskilt anordnade transporter för
personer med funktionshinder. Syftet med färdtjänst är att säkerställa möjligheten för samtliga
personer att färdas kollektivt. Det innebär att en resa med färdtjänst kan ta lika lång tid som en
kollektiv resa med exempelvis buss. Vid färdtjänstresor reser passagerare tillsammans precis som i
kollektivtrafiken. Färdtjänstresor är så kallad anropsstyrd trafik vilket betyder att de inte utförs enligt
en fast tidtabell utan beställs i förväg hos Skånetrafikens beställningscentral.
Riksfärdtjänst är benämningen för transport som sträcker sig över kommungränsen. Skånetrafikens
färdtjänstområde omfattar hela Skåne och resenären kan dessutom resa till och från Laholms,
Markaryds, Älmhults, Olofströms respektive Sölvesborgs kommuner. Det betyder att Skånetrafiken
erbjuder ett större färdtjänstområde än det som utgörs av resenärens kommun. Detta gör att
riksfärdtjänst inte blir aktuellt vid resor inom Skåne län eller till de angränsande kommuner som nämns
ovan.
Det krävs ett färdtjänsttillstånd för att resa med färdtjänst och riksfärdtjänst. Ett färdtjänsttillstånd ska
ges till den som har ”väsentliga svårigheter” att resa med allmänna kommunikationer. En individuell
behovsprövning ligger till grund för ett beslut. Samtliga kommuner som har överlåtit färdtjänsten till
Region Skåne har även överlåtit tillståndsprövningen och myndighetsutövningen till Skånetrafiken. För
att göra en resa med riksfärdtjänst, det vill säga resa utanför Skånetrafikens betjäningsområde,
behöver resenären ansöka särskilt om detta.
Den individ som är beviljad färdtjänst får ett särskilt serviceresekort. Kortet gäller för resor med
färdtjänst och ger även fria resor med bussar och tåg i den allmänna kollektivtrafiken inom Region
Skåne. Det finns en tydlig prislista för de resor som görs med färdtjänst och resan faktureras i
efterhand. Rabatterade priser finns för personer under 18 år. Likaså specificerar förordning
(1993:1148) om egenavgifter vid resor med riksfärdtjänst individens kostnader för resor utanför
kommunen. Eftersom Skånetrafiken erbjuder färdtjänst inom hela sitt betjäningsområde betyder
riksfärdtjänst för kunder i Region Skåne resor utanför länet och utanför de angränsande kommunerna
som nämns ovan.
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Överenskommelsen mellan Region Skåne och de 24 kommunerna uppdaterades 2019. I
överenskommelsen anges att kommunens bidrag ska motsvara de faktiska kostnaderna för
färdtjänsten i den egna kommunen samt att utvecklingen av färdtjänsten ska vara en gemensam
angelägenhet för Region Skåne och kommunerna. Parterna ska utveckla en fördjupad dialog om
färdtjänstens långsiktiga utveckling i syfte att skapa goda förutsättningar för en verksamhet av högsta
kvalitet. Vidare regleras i överenskommelsen ansvarsområden samt former för dialog och uppföljning
respektive ersättning och betalning. Tabell 1 anger de olika ansvarsområdena som åläggs Region Skåne
respektive den enskilda kommunen.
Tabell 1 - Ansvarsområden enligt överenskommelsen.

Ansvarsområden enligt överenskommelsen
Region Skåne

Kommun

Ta fram och fastställa regelverk, resevillkor och
egenavgifter.

Utse en kontaktperson för färdtjänst i
kommunen som har det övergripande ansvaret
för kommunens kontakt med Region
Skåne/Skånetrafiken i färdtjänstfrågor.
Se till att berörda verksamheter inom
kommunen är väl införstådda med och insatta i
Region Skånes regelverk, resevillkor och
tillämpningsanvisningar för färdtjänst.

Ansökningar om tillstånd för färdtjänst
respektive riksfärdtjänst bereds, prövas och
beslutas enligt förutsättningarna i
färdtjänstlagen respektive riksfärdtjänstlagen
och antaget regelverk.
Avgifter (egenavgifter) tas ut enligt fastställda
grunder.
Upphandla, kontraktera och samordna
färdtjänst och riksfärdtjänst.
Både upphandlad verksamhet och verksamhet i
egen regi följs upp regelbundet med fokus på
kundkvalitet.

Redovisa utvalda nyckeltal på kommunnivå
halvårsvis.
Informera Kommunen i frågor av betydelse för
överenskommelsen.

Informera Region Skåne/Skånetrafiken i frågor
av betydelse för färdtjänstverksamheten.
Medverka i de samrådsmöten som Region
Skåne kallar till.
Se till att den nationella vägdatabasen är
uppdaterad med den information som
Kommunen ansvarar för och som Region Skåne
behöver för att kunna utföra färdtjänst i
kommunen.
Delta i Region Skånes tillgänglighetsarbete
genom att verka för att skapa framkomlighet för
kollektivtrafiken.
Se till att de lokala handikappråden eller
motsvarande utser två representanter att delta
i Region Skånes kundråd för Serviceresor.

Kalla till och genomföra politiska
samrådsmöten, minst två gånger per år.
Kalla till och genomföra samrådsmöten på
tjänstemannanivå, minst två gånger per år.
Kalla till och genomföra kundrådsmöten minst
två gånger per år.
Informera kommunen om kundrådsmöten samt
delge kommunen minnesanteckningar från
mötena.
Informera Kommunens berörda verksamheter
om regelverk, resevillkor och
tillämpningsanvisningar.
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Nuläge
Osby kommun (hädanefter Osby) ligger i nordöstra Skåne och har 13 267 invånare (SCB 2018). Osby
överlät ansvaret att utföra färdtjänsten i kommunen till Region Skåne år 2010. Osby skickade inte in
något remissvar på överenskommelsen.
Nettokostnaderna för färdtjänst och riksfärdtjänst i Osby uppgick till 1,84 miljoner kronor under 2018.
Osby erbjuder gratis kollektivtrafikresor för personer över 70 år.
Nedan redovisas statistik avseende färdtjänst i Osby i relation till de elva övriga granskade
kommunerna samt Region Skåne och Riket. Statistiken kommer från myndigheten Trafikanalys och
bygger på undersökningar av samtliga kommuner i landet. Samtliga data redovisas för 2018.
Undantaget är data för Svedala i figur 1 som kommer från Svedala kommun. I Osby finns 528 personer
med färdtjänsttillstånd och 6 892 enkelresor med färdtjänst gjordes under 2018. Osby har högst antal
personer med färdtjänsttillstånd (40) per 1 000 av befolkningen, se figur 1, vilket även är högre än
genomsnittet i riket (31) och i Region Skåne (26). Osby har lägst antal enkelresor per person med
färdtjänsttillstånd (13) vilket är betydligt under rikssnittet (35) och genomsnittet i Region Skåne (50),
se figur 2.

Figur 1 - Antal personer med färdtjänsttillstånd per 1 000 av befolkningen. Källa: Trafikanalys.
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Figur 2 - Antal enkelresor per person med färdtjänsttillstånd. Källa: Trafikanalys.
*Svedala har inte kunnat redovisa data.

I Osby har 57 procent av de personer som innehar färdtjänsttillstånd nyttjat färdtjänsten, se figur 3.
Detta är lägre än alla övriga granskade kommuner samt Riket och Region Skåne där andelen ligger
mellan 71 och 87 procent.

Figur 3 - Andel av de med färdtjänsttillstånd som har nyttjat färdtjänsten. Källa: Trafikanalys.
*Svedala har inte kunnat redovisa data.
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I Osby nyttjade fyra personer riksfärdtjänsten under 2018 och 3 enkelresor gjordes per person som
nyttjade riksfärdtjänsten, se figur 4.

Figur 4 - Nyttjande av riksfärdtjänst. Källa: Trafikanalys.
*Åstorp och Skurup saknar statistiskt underlag.

4 Iakttagelser, bedömning och rekommendationer
Kommunens fullgörande av ansvar enligt överenskommelsen
Detta avsnitt besvarar fråga 1: ”Har kommunen fullgjort sitt ansvar enligt överenskommelsen? (Bland
annat ansvaret för information och kommunikation inom den egna organisationen samt ansvaret för
dialog med Region Skåne)”.
4.1.1. Iakttagelser
I reglementet för Osby kommun tydliggörs att ansvaret för färdtjänst och riksfärdtjänst samt ekonomioch medelsförvaltningen för området ligger hos kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige tog också i
början av 2019 ett beslut om att omdisponera driftsbudgeten för färdtjänsten på drygt 2 miljoner
kronor från hälsa- och välfärdsnämnden till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen utsåg också tidigt
under 2019 en ledamot som utgör politiska kontaktperson gentemot Skånetrafiken.
Vid intervjuer framkommer att intervjuad tjänsteman i kommunen upplever att Osby lever upp till
förväntningarna och fullgör sitt ansvar utifrån överenskommelsen. Enligt intervjuad tar kommunen
löpande emot information från kund- eller intresseorganisation. Den ledamot i kommunstyrelsen som
har besvarat enkäten menar att för lite tid avsätts av kommunstyrelsen för att diskutera färdtjänstens
utförande, ansvarsfördelning och uppföljning. Ledamoten som besvarat enkäten beskriver att
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kommunstyrelsen inte arbetar direkt med dessa frågor utan istället tar del av muntlig föredragning och
information om kundnöjdhet för att kunna ta ställning till dem. En genomgång av kommunstyrelsen
protokoll för 2019 visar att inga sådana föredragningar är dokumenterade.
Osbys närvaro har ofta varit låg vid samtliga av Skånetrafikens råd. Ansvarig tjänsteman anger att hen
endast ibland deltar på tjänstemannarådet. Den ledamot som besvarat enkäten nämner att hen har
blivit kallad till/deltagit i ett politiskt samrådsmöte för färdtjänsten samt tagit del av
minnesanteckningar från samrådsmöten under 2019 men närvaron bekräftas inte av
dokumentstudierna. Ingen representant från Osby har deltagit i kundrådet. Respondenter hos
Skånetrafiken påpekar att kommunerna i stort fullgör sitt ansvar men att det framför allt är svårt att
uppnå dialogforum med kommunerna. I de samråd som Skånetrafiken enligt överenskommelsen kallar
till deltar i genomsnitt hälften av alla kommuner som har överlämnat ansvaret för färdtjänst till Region
Skåne. Deltagandet är generellt högre i kundrådet än i tjänstemannarådet och politikerrådet. Detta
medför att kommunikationen mellan Skånetrafiken och kommun till stor del sker skriftligen eftersom
mötesanteckningar och underlag skickas ut per e-post.
Intervjuad tjänsteman upplever att ansvar i högre omfattning tas på tjänstemannanivå. Som exempel
nämns en tjänstemannaintern avstämning under hösten där samsyn kring ansvaret rådde bland
tjänstemännen. Intervjupersonen anser också att samordning mellan tjänstemän och politiker i
kommunen är bristande och att det saknas forum för gemensam diskussion kring färdtjänst. Vid
tidpunkten för revidering av överenskommelsen mellan Region Skåne och kommunerna upplevdes den
gemensamma dialogen inom Osby kommun vara aktiv medan den nu har avtagit och upplevs som mer
sporadisk. Samordningen och dialogen kunde enligt den intervjuade tjänstemannen struktureras på
ett bättre sätt. I intervjuer med representanter för Skånetrafiken framkommer att Skånetrafiken
upplever att den interna kommunikationen inom respektive kommun generellt till stor del inte
fungerar. Respondenterna menar att frågor som påverkar färdtjänsten såsom placering av boenden
inte i tillräckligt stor grad knyts till färdtjänstområdet.
Intervjuad tjänsteman anger att kommunen inte i första hand delar färdtjänstrelaterad information till
kunder utan att Skånetrafiken gör detta direkt. Ibland blir kommunen kontaktad av kunder som har
fått information från Skånetrafiken och som behöver hjälp med att tolka svaret samt av Skånetrafiken
som har frågor till kommunen.
4.1.2. Bedömning och rekommendation
Vår bedömning är att Osby till viss del har fullgjort sitt ansvar enligt överenskommelsen. Vad avser
närvaro vid Skånetrafikens möten fullgörs inte kommunens ansvar. Vi konstaterar att samordningen
och kommunikationen mellan ledamöter och tjänstemän i kommunen har förbättringspotential och
bedömer att det behövs en bättre struktur för kommunintern dialog och samverkan.
Helseplan rekommenderar
▪

att kommunstyrelsen säkerställer en god samordning och kommunikation inom kommunen
vad avser färdtjänstrelaterade frågor samt säkrar en hög närvaro på Skånetrafikens samråd.
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Ansvarsfördelningen mellan Region Skåne och kommunen i
praktiken
Detta avsnitt besvarar fråga 2: ”Är ansvarsfördelningen mellan Region Skåne och kommunen tydlig och
fungerande i praktiken?”.
4.2.1. Iakttagelser
Region Skåne anser att överenskommelsen tydliggör vilken part som bär vilket ansvar. Respondenter
inom Skånetrafiken menar att det finns skillnader i hur väl överenskommelsens olika punkter uppfylls
av kommunerna, men att förväntningarna och ansvaret är klarlagda.
Det som enligt intervju med kommunens tjänsteman inte upplevs fungera i praktiken är
beställningsprocessen och information till kunder avseende förväntningar på den tjänst som
tillhandahålls. Väntetiderna vid beställning av färdtjänst uppges vara långa och hemtjänsten behöver
ibland ta över och stå i kö för kunders räkning. Vissa kunder vänder sig alltid till hemtjänsten med
färdtjänstbeställningar men personalen har inte möjlighet att avsätta tid för denna aktivitet. Önskemål
framförs om en smidigare tjänst för beställning, exempelvis en webbtjänst, som skulle göra att
beställningsprocessen blev enklare och mindre resurskrävande. Intervjuad upplever ändå att en av
fördelarna med att Skånetrafiken sköter färdtjänsten är att kommunerna fått större möjlighet att lägga
resurser på andra områden. Det har exempelvis frigjorts resurser för att mer aktivt arbeta med
hemtjänstfrågor och frågor om särskilt boende.
Vidare saknas det enligt intervjuad ett förtydligande från Skånetrafiken gentemot kunder avseende
vad dessa kan förvänta sig gällande resevillkor, exempelvis beviljande av ledsagare. Intervjupersonen
upplever att informationen till kunder var tydligare förr och att hen nu får frågor som tyder på att
kunder inte får tillräcklig information om villkor. Kommunen informerar kunderna om färdtjänst
genom webbsidan endast ifall de av Skånetrafiken blir ombedda att dela särskild information. Den
huvudsakliga kanalen för informationsdelning är annars Skånetrafikens webbsida. Enligt
överenskommelsen bär Region Skåne ansvaret för att informera kommunens verksamheter om
regelverk, resevillkor och tillämpningsanvisningar. Kommunens ansvar är däremot att se till att berörda
verksamheter är väl införstådda med och insatta i nämnda verk och villkor.
Medan det i Osby kommun upplevs som att påverkansmöjligheten i färdtjänstfrågor är låg menar
respondenter från Skånetrafiken att kommunerna inte arbetar tillräckligt för att verka för en
kostnadseffektiv färdtjänst. Det handlar exempelvis om att se över var verksamhet för vissa
målgrupper som använder färdtjänsten utförs i kommunen för att med grund i detta skapa
förutsättningar för samåkning.
4.2.2. Bedömning och rekommendationer
Vår bedömning är att ansvarsfördelningen mellan Region Skåne och Osby kommun är tydlig men
enbart till viss del fungerar i praktiken. Vi bedömer även att kommunen aktivt behöver medverka i de
diskussioner som berör färdtjänsten för att optimera den färdtjänst som levereras.
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Helseplan rekommenderar
▪
▪

att kommunstyrelsen säkerställer att kunderna får tydlig information om det gällande
regelverket.
att kommunstyrelsen i dialog med Skånetrafiken aktivt bidrar till att effektivisera och utveckla
färdtjänsten.

Kundnöjdhet
Detta avsnitt besvarar fråga 3: ”Upplever kunderna i kommunen att färdtjänsten fungerar
tillfredsställande?”.
4.3.1. Iakttagelser
I samband med att Osby överlät ansvaret för färdtjänsten till Region Skåne överlämnades också
hanteringen av kundnöjdhet och klagomål. Den enskilda kommunen samlar inte in uppgifter om
kundnöjdhet utan undersökningen genomförs av Svensk kollektivtrafik i samarbete med
marknadsundersökningsföretaget Ipsos på uppdrag av Skånetrafiken. Undersökningen pågår löpande
under året och intervjuer per telefon sker dagligen. De som intervjuas är ett urval av de resenärer som
genomfört en färdtjänstresa dagen innan intervju. Kunderna får besvara frågor om beställning och
bemötande samt intryck av resan. Enligt överenskommelsen ska statistik presenteras på kommunnivå
från och med 2022. Anledningen till att så inte görs i nuläget är att Skånetrafiken ännu inte har kunnat
säkerställa att det tillfrågade underlaget per kommun är tillräckligt stort för att det ska bli statistiskt
korrekt. Det betyder att i en kommun med ett lägre antal färdtjänsttillstånd kan enstaka svar ge ett
stort utslag.
Osby samlar inte längre in egna uppgifter kring kundnöjdhet och intervjuad tjänsteman anser att det
är svårt att få en bild av hur färdtjänsten fungerar. Vid intervju framkommer att en del synpunkter om
färdtjänsten samt färdtjänstförfrågningar inkommer till kommunen trots att det är Skånetrafiken som
handhar tjänsten. Frågor om riksfärdtjänsten inkommer inte till kommunen. Tidigare hade kommunen
ett webbformulär för synpunkter och intervjuad bedömer att kunder i nuläget inte alltid orkar föra sitt
klagomål vidare till Skånetrafiken. Enligt intervjuad upplevs framför allt service och bemötande samt
långa körrutter som de områden där de tjänster som tillhandahålls inte når upp till förväntningar. Det
är ingen större skillnad i karaktären på klagomål nu jämfört med då färdtjänsten sköttes i egen regi.
Intervjuad beskriver att de gånger som kommunen får ta del av klagomål kan det röra sig om relativt
grova avvikelser. Ledamoten som har besvarat enkäten beskriver att hen inte hör klagomål från kunder
i nuläget vilket hen tolkar som att färdtjänsten i de flesta fall verkar fungera väl.
Inom ramen för denna granskning har Skånetrafiken gett tillåtelse till att viss statistik presenteras. Den
omfattar perioden januari – oktober 2019 (bortsett från indikatorn Väntetid i telefon som omfattar juli
– oktober 2019). Som jämförelse används underlaget för Skånetrafikens hela färdtjänstområde.
Kvalitetsmätningen som granskningen har tagit del av visar nöjdhet utifrån sex indikatorer:
Bemötande, Väntetid i telefon, Förarens bemötande, Trygghet, Punktlighet samt Nöjdkundindex (NKI).
I nedan tabell åskådliggörs resultaten för Osby. Det ska noteras att siffrorna för Osby kommun inte är
statistiskt signifikanta. Antalet svaranden ligger mellan 2 till 16 personer för respektive fråga. Den
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övergripande kundnöjdheten i Osby är på basen av dessa siffror god bortsett från Väntetid i telefon
som ligger 33 procentenheter under målnivån. Det bör noteras att siffran baseras på svar från endast
två personer. Utöver detta ligger övriga indikatorer i linje med eller över målnivåerna.
Tabell 2 - Kundnöjdhet i Osby kommun. Observera att siffrorna för Osby inte är statistiskt signifikanta. Siffrorna för
Skånetrafiken är däremot statistiskt signifikanta. Källa: Skånetrafiken.

Nyckeltal

Osby kommun

Nöjdkundindex (NKI)
Bemötande
Väntetid i telefon
Förarens bemötande
Trygghet
Punktlighet

Genomsnitt Skånetrafiken

Målnivå

87 %
90 %
89 %
90 %
75 %
84 %

86 %
90 %
80 %
90 %
76 %
92 %

94 %
92 %
47 %
96 %
71 %
91 %

4.3.2. Bedömning och rekommendation
Det är inte möjligt att bedöma ifall kunderna är tillfredsställda med färdtjänsten då underlaget är ickesignifikant. Däremot bedömer vi att icke-signifikant statistik kan ses som en indikation på hur
nöjdheten ser ut i kommunen varför vi ser ett värde i att presentera och tolka denna. Observationer i
kommunen tyder på att klagomålens karaktär i stort är densamma nu som då färdtjänsten sköttes i
egen regi. Baserat på dessa observationer samt det statistiska icke-signifikanta underlaget bedömer vi
att kunderna till stor del är nöjda med färdtjänsten bortsett från indikatorn Väntetid i telefon.
Helseplan rekommenderar
▪

att kommunstyrelsen säkerställer att det finns ändamålsenliga strukturer för att arbeta med
uppföljningen och vid behov genomföra förbättringsåtgärder.

Uppföljning och förbättringsåtgärder
Detta avsnitt besvarar fråga 4: ”Ger uppföljningen en tydlig bild av kommunens kostnader och av hur
färdtjänsten fungerar i kommunen? Resulterar uppföljningen i förbättringsåtgärder vid behov?”.
4.4.1. Iakttagelser
Den ekonomiska modellen är en självkostnadsmodell vilket innebär att kommunerna som har överlåtit
sin färdtjänst till Region Skåne ska betala vad den faktiska tjänsten kostar. Kommunen betalar ett
bidrag årligen och debiteringen utgår från Region Skånes budgeterade kostnad för verksamheten.
Underlaget stäms av två gånger per år. Kostnaderna är fördelade på myndighetsutövning,
beställningscentral och trafikkostnader samt ett procentuellt påslag för övergripande kostnader för
färdtjänstverksamheten.
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För att modellen ska bli rättvis kommunerna emellan används en fördelningsnyckel för de flesta av
ovanstående kostnadsposter. Till exempel så baseras den enskilda kommunens kostnader för
myndighetsutövningen på Region Skånes totala kostnader som divideras med det totala antalet
beviljade färdtjänsttillstånd. Med myndighetsutövningen avses handläggningen av färdtjänsttillstånd.
Detta ger en kostnad per beviljat färdtjänsttillstånd som multipliceras med antalet beviljade
färdtjänsttillstånd i respektive kommun. Den andra fördelningsnyckeln som används är antalet utförda
färdtjänstresor. Genom dessa fördelningsnycklar skapar den ekonomiska modellen en rättvis ram för
varje kommun. Det ger även incitament för den enskilda kommunen att arbeta med sina egna
färdtjänstresor för att minska de egna kostnaderna.
I intervjuer med tjänstemän inom kommun och Region Skåne samt i enkäten som riktade sig till
presidiet i aktuella styrelser och nämnder upplever att den nya ekonomiska modellen och den
omfördelning av kostnader som överenskommelsen medförde är rättvis. Den ledamot som besvarat
enkäten upplever att kommunernas bidrag motsvarar de faktiska kostnaderna för färdtjänst.
Intervjuad tjänsteman bedömer att kommunen har god insyn i färdtjänstkostnaderna. Kommunen har
fått svar från Skånetrafiken på frågor de ställt och upplever även att deras synpunkter ofta har
beaktats. Ledamoten som har besvarat enkäten anger att ifall avvikelser från överenskommelsen skulle
uppstå skulle kommunen begära möte med Region Skåne för att reda ut eventuella frågetecken samt
arbeta på en gemensam lösning av problemet. Den ansvarige tjänstemannen menar att de inte har fått
ta del av någon statistisk uppföljning. Oklarheter finns även enligt intervjuad avseende vilka
kommunikationsvägar och adresser Skånetrafiken använder vid utskick av uppföljning. Sändlistor från
Skånetrafiken visar att en namngiven person i tjänstemannasamrådet respektive politikersamrådet
erhåller kallelse till möten och tar del av minnesanteckningar.
Helseplan har gjort en genomgång av den uppföljning som skickas till kommunerna. Genomgången
visar att Skånetrafiken i huvudsak levererar alla nyckeltal enligt överenskommelsen. Den uppföljning
som saknas är framför allt andel (i procent) av befolkningen med färdtjänsttillstånd fördelat på kön
och ålder samt andel (i procent) av de färdtjänstberättigade som har nyttjat färdtjänsten fördelat på
kön och ålder. Indirekt har respektive kommun haft möjlighet att beräkna dessa nyckeltal eftersom
Skånetrafiken har skickat ut detaljerad information om antal. Respondenter från Skånetrafiken anger
att det är ett misstag från deras sida att statistiken inte har varit komplett. Uppföljningen har inte heller
inkluderat information om antal kundärenden per kategori. Istället har antal kundärenden
presenterats samlat. Detta beror enligt Skånetrafikens respondenter på tekniska skäl. Dessa har nu
lösts och nästa uppföljning kommer att inkludera en fördelning per kategorinivå. I samband med
genomgången av uppföljningen uppmärksammades också det faktum att Skånetrafiken inte hade
skickat ut uppföljningen för första halvåret 2019.
4.4.2. Bedömning och rekommendation
Vår bedömning är att den ekonomiska modell som finns i överenskommelsen tydliggör vilka kostnader
som kommunen ska betala. Kommunen kan med hjälp av modellen bedöma vilka delar den har
möjlighet att påverka för att på sikt öka sin egen kostnadseffektivitet. Vi konstaterar att underlag för
uppföljning tillhandahålls av Skånetrafiken i stort i enlighet med överenskommelsen. Vår bedömning
är att Osby kommun har en tydlig uppfattning om färdtjänstens kostnader. Vi bedömer även att
kommunen behöver säkerställa att uppföljningen resulterar i förbättringsåtgärder vid behov.
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Helseplan rekommenderar
▪

att kommunstyrelsen säkerställer att det finns ändamålsenliga strukturer för att arbeta med
uppföljningen och vid behov genomföra förbättringsåtgärder.
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Datum
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1(3)

2020-01-14
Kommunstyrelseförvaltningen
Amra Eljami
0479528391
amra.eljami@osby.se

Revidering av styrdokument för SBVT - Skåne Blekinge
Vattentjänst AB
Dnr KS/2020:21 000

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

Ändringarna i bolagsordningen enligt skrivelse ”Bolagsordning Skåne Blekinge
Vattentjänst AB org.nr 556924-3180” godkänns.

-

Aktieägaravtalet enligt skrivelse ”Aktieägaravtal avseende Skåne Blekinge
Vattentjänst AB” antas.

-

Ägardirektiv enligt skrivelse ”Ägardirektiv för Skåne Blekinge Vattentjänst AB
(SBVT)”, godkänns.

-

Ovanstående dokument kräver för giltighet att samtliga ägare fattar beslut om att
godkänna ändringar i bolagsordningen samt beslutar om aktieägaravtal och
ägardirektiv enligt de dokument som tillhör ärendet.

Barnkonsekvensanalys
Ärendet berör inte barn.
Sammanfattning av ärendet
Skåne Blekinge Vattentjänst AB; SBVT, är ett gemensamt driftbolag vars uppgift är att
drifta vatten och avloppsanläggningar i Bromölla, Olofström, Osby och Östra Göinge.
SBVT ägs av Bromölla Energi & Vatten AB, Olofströms kraft AB, Osby Kommun och
Östra Göinge Kommun. Bolaget bildades 2013.
Syftet med att bilda ett gemensamt driftbolag var att skapa en effektiv, kompetent och
uthållig organisation för drift av delägarnas respektive VA-anläggningar.
Tillsammans har de fyra kommunerna drygt 53 000 invånare och ca 14 000
kunder/hushåll är anslutna till de vatten- och avloppsanläggningar som SBVT sköter. Här
ingår, förutom över 200 mil VA-ledningar, 18 vattenverk och 15 avloppsreningsverk.
Bolaget har sitt huvudkontor i Bromölla.

Besöksadress Västra Storgatan 35
Postadress
Kommunstyrelseförvaltningen
283 80 Osby

Telefon 0479-52 80 00 vx
Fax 0479-52 82 97
E-post kommun@osby.se
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Organisationsnr 212000-0902

PlusGiro 11 16 61-5
Bankgiro 281-6809
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Det har nu gått drygt 6 år sedan bolaget bildades och en översyn har skett av de
styrdokument som reglerar bolagets verksamhet och styrning.
Bolagsordning, aktieägaravtal samt ägardirektiv är uppdaterade efter gällande lagstiftning.
Bolagsordning Skåne Blekinge Vattentjänst AB
Bolagsordningen reglerar bolagets uppdrag och ändamål. Bolagsordningen ska bla.
innehålla antal styrelseledamöter och antal aktier samt bolagets räkenskapsår.
Texten är förändrad vad gäller möjlighet att utse en särskilt sakkunnig ledamot utöver
respektive kommuns val av ledamot och suppleant om behov finns, se § 6. Under § 2 är
texten justerad till att ”Bolaget skall vidare bistå ägarna i VA-frågor inom huvudmännens
ansvarsområde” jmf med nu gällande bolagsordning där det står att Bolaget ska bedriva
konsultverksamhet. Bolagsordningen har kompletterats med en punkt som gäller
firmateckning § 14 samt inspektionsrätt § 16.
Aktieägaravtal avseende Skåne Blekinge Vattentjänst AB
Aktieägaravtalet reglerar förhållandet mellan de fyra ägarna och syftar till att tydliggöra
och underlätta samarbete mellan ägarna och styrning av det gemensamma bolaget SBVT.
Avtalet ingick under den period när bolaget bildades och har nu uppdaterats att avse det
befintliga bolaget, samt anpassat till de förändringar som gjorts i bolagsordningen
gällande antal ledamöter.
Ordförande väljs för ett år i sänder och kan väljas för ytterligare ett år.
Avtalstiden är justerad så att avtalet gäller till och med 2025 och förlängs löpande med
fem år om avtalet inte sägs upp senast 24 månader innan avtalets utgång.
Ägardirektiv för Skåne Blekinge Vattentjänst AB
Ägardirektiv kompletterar bolagsordning och gällande lagstiftning.
Ägardirektivet har kompletterats med punkt 2 Bolaget som en del av den kommunala
organisationen, punkt 3 Kommunens direktivrätt samt punkt 4 Kommunens
ledningsfunktion.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse ”Revidering av styrdokument för SBVT – Skåne Blekinge Vattentjänst
AB”, daterad 2020-01-14, från kanslichef Amra Eljami och kommundirektör Petra
Gummesson.
Skrivelse ”Bolagsordning Skåne Blekinge Vattentjänst AB org.nr 556924-3180”
Skrivelse ”Aktieägaravtal avseende Skåne Blekinge Vattentjänst AB”
Skrivelse ”Ägardirektiv för Skåne Blekinge Vattentjänst AB (SBVT)”
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2020-01-10
Hälsa- och välfärd
Emma Frostensson
0479528120
emma.frostensson@osby.se

Strategi Integration, arbete och kompetensförsörjning
Dnr KS/2019:309 750

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

Revidering av strategi Integration, arbete och kompetensförsörjning daterad 201912-09, uppdaterad 2020-01-10 antas.

Barnkonsekvensanalys
Ärendet berör barn indirekt, se bifogad barnkonsekvensanalys.
Sammanfattning av ärendet
2019-12-09 antog Kommunfullmäktige en strategi för Integration, arbete och
kompetensförsörjning. Strategin ska utgöra ett stöd för hur Osby kommun som
organisation strukturerat ska arbeta för att nyttja den arbetskraftsreserv som finns för att
bidra till samhällets kompetensförsörjning.
Strategin ger en kommunövergripande färdriktning och ska därigenom bidra till att uppnå
kommunens mål. Strategin ger även stöd och vägledning i planering och genomförande av
verksamhet samtidigt som den kan ge stöd till medarbetare och politiker vid beslut.
Kommunstyrelseförvaltningen ansåg att det fanns behov av viss revidering. Under kapitel
5 Ansvar och organisation har vissa justeringar gjorts. Föreslagna tillägg är markerade
med gult, text som föreslås tas bort är överstruken.
Beslutsunderlag
Strategi Integration, arbete och kompetensförsörjning, daterad 2019-12-09, uppdaterad
2020-01-10
Barnkonsekvensanalys, daterad 2020-01-10
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1 Bakgrund
Arbetsmarknaden och arbetslösheten är avgörande för vilka
utvecklingsmöjligheter samhället har. Hur många som arbetar, och hur
mycket, påverkar inte bara individen utan också välfärden. Att fler har ett
arbete att gå till är en avgörande fråga för framtiden. Var och en måste
utifrån sin förmåga, få möjlighet att öka sin kompetens och komma in på
arbetsmarknaden.
Enligt Arbetslöshetsrapporten 2019 befinner sig tre av fyra arbetslösa i en
utsatt ställning, de har lägre konkurrenskraft och har svårt att komma in på
arbetsmarknaden. Individer i en utsatt ställning tillhör en av följande
grupper; utrikesfödda utanför Europa, individer utan gymnasieutbildning,
individer med funktionsnedsättning och/eller individer som är 55 år och
äldre.
Utöver utmaningen att få individer långt från arbetsmarknaden i arbete, står
samhället inför ett kompetensförsörjningsproblem. Allt färre ska försörja allt
fler och medelåldern hos Sveriges arbetskraft stiger. Dessutom ökar pressen
på välfärdssystemen genom att bland annat vårdbehoven i samhället blir
större och ofta mer krävande. Vikten av en lyckad kompetensförsörjning
handlar om att vi måste säkerställa att vi har rätt kompetens för att nå våra
mål och tillgodose behov på kort och lång sikt.
Med stöd av denna strategi driver Osby kommun som organisation ett
strukturerat arbete för att nyttja den arbetskraftsreserv som finns för att bidra
till samhällets kompetensförsörjning. En förutsättning för att lyckas med det
uppdraget, är ett nära samarbete med en rad olika aktörer, bland annat
privata näringslivet, ideella sektorn, arbetsintegrerade sociala företag och
arbetsförmedlingen.
Denna strategi kompletterar Osby kommuns strategi för tillväxt samt
övergripande kompetensförsörjningsplan.

2 Mål och syfte
Strategin ska kommunicera riktning och prioriteringsgrunder på ett sådant
sätt att den i sin utformning hjälper medarbetare och politiker i sitt löpande
beslutsfattande. Den ska vara till stöd i vilka vägval och beslut vi behöver ta,
för att nå Osby kommuns vision och mål.

3 Strategisk utgångspunkt
Osby kommun arbetar i nära samarbete med näringslivet,
arbetsförmedlingen, ideella sektorn och övriga aktörer för att utveckla nya
eller befintliga metoder för att möjliggöra för våra invånare att nå
arbetsmarknaden. Vi arbetar aktivt med att visa, utveckla och tillgängliggöra
individers arbetskapacitet och på så sätt bredda rekryteringsbasen som ett led
i kompetensförsörjningen.
Osby kommun ska vara en aktiv part i arbetsmarknadsarbetet. Som
organisation tar vi alla ansvar för att fler ska få möjlighet att komma ut på
arbetsmarknaden och att nyanlända invånare integreras. Vi driver och
engagerar andra aktörer till att ta samma ansvar. På så sätt är alla som bor
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och verkar i Osby kommun med och bidrar till att skapa en attraktiv
kommun med goda förutsättningar för utveckling och tillväxt.
Vi arbetar tillsammans med att skapa en större förståelse hos både unga och
vuxna kring arbetsmarknaden och dess krav. Vi vill få dem att göra
medvetna studie- och yrkesval, vilket bidrar till en hållbar
kompetensförsörjning över tid och en bättre matchning på framtidens
arbetsmarknad.
Genom att ha ett folkhälsovetenskapligt perspektiv i vårt
arbetsmarknadsarbete, skapas förutsättningar för en mer välmående individ,
som på ett mer hälsosamt sätt kan närma sig arbetsmarknaden. Genom att
bygga hälsa får individen på sikt en ökad möjlighet att bli konkurrenskraftig
på arbetsmarknaden.
Utgångspunkterna för strategin är SKL:s rekryteringsstrategier för
välfärdsjobben, Skånes regionala utvecklingsstrategi, samt Osby kommuns
övergripande målområden:
•

Attraktiv och hållbar boendekommun

•

Utveckling och tillväxt

•

Trygghet hela livet

Utifrån ovanstående har tre strategiska fokusområden tagits fram:


Fler in på arbetsmarknaden



Använd kompetensen rätt



Marknadsföring av jobben

4 Strategiska fokusområden
4.1 Fler in på arbetsmarknaden
Osby kommun är drivande i att fler människor ska få komma ut i arbete, få
en egen försörjning och känna en gemenskap. Vi verkar för att mångfalden i
arbetskraften ska nyttjas av både offentlig och privat verksamhet samt att det
finns kapacitet i verksamheterna att anställa alternativt ta emot individer i
arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Med anledning därav ska det i alla
verksamheter i Osby kommun finnas handledare som är utbildade i att ta
emot individer som står långt från arbetsmarknaden. Osby kommun erbjuder
även handledarutbildning till privata näringslivet och till arbetsintegrerade
sociala företag.
Inom Osby kommun har vi språkutvecklande arbetsplatser där vi alla ser oss
som en del i en individs språkutveckling. Osby kommun påverkar
näringslivet i samma riktning och erbjuder stöd för deras genomförande.
Utifrån kartlagda behov på arbetsmarknaden arbetar vi med att utveckla och
stärka individers kompetenser för att matcha behoven. Genom individuellt
anpassat stöd skapar vi förutsättningar för individens utveckling och lärande.
Vi tror på varje individs förmåga och ställer utifrån det, tydliga och rimliga
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krav. Samtidigt som vi motiverar och stimulerar till utbildning och lärande är
vi drivande i att det icke-formella lärandets betydelse tillvaratas i större
utsträckning
Osby kommun bedriver ett aktivt arbete för att möjliggöra och underlätta för
drivandet av arbetsintegrerade sociala företag. Vi har en tydlig struktur för
hur vi ställer krav på sociala hänsyn i upphandlingar och hur vi arbetar med
reserverade kontrakt.
4.2 Använd kompetensen rätt
Osby kommun är drivande och verkar för att bredda arbetsmarknaden. Vi är
nytänkande när det kommer till vem som gör vad, när det gäller innehållet i
olika yrken. Genom att organisera det arbete som ska utföras annorlunda,
kan både personal och verksamheter utvecklas, och resurser användas
effektivt.
I vår egen organisation arbetar vi med att identifiera arbetsuppgifter som kan
utföras av andra kompetenser och yrkesgrupper. På så sätt får medarbetare
använda sin kompetens till uppgifter som de utbildat sig för och andra får en
chans till inträde på arbetsmarknaden. Nuvarande personal avlastas,
samtidigt som människor som står utanför arbetsmarknaden ges en möjlighet
att bidra med sin kompetens.
4.3 Marknadsföring av jobben
I samarbete med det privata näringslivet och andra aktörer arbetar Osby
kommun aktivt med att informera om arbete och arbetsmarknad, både bland
unga och vuxna. Tillsammans agerar vi aktivt på arenor och mötesplatser där
den framtida arbetskraften finns.
Osby kommun bereder möjligheter för individer att hitta en väg ut i
arbetslivet och vi öppnar upp våra verksamheter för praktikanter,
feriejobbare, personer i behov av arbetsträning med flera. Osby kommun
arbetar aktivt för att näringslivet ska bereda samma möjlighet. För att
underlätta för näringslivet erbjuds de regelbundna och kvalitativa
uppföljningar.

5 Ansvar och organisation
Kommunfullmäktige fastställer strategin Integration, arbete och
kompetensförsörjning.
Nämnderna är ansvariga för att, utifrån denna strategis intentioner, ta fram
konkreta handlingsplaner med åtgärder och aktiviteter. Nämnderna ansvarar
även för att dessa blir en del i verksamhetsplanerna och budgetarbetet och
därigenom kan kommungemensamma prioriteringar göras. Arbetet utifrån
strategin styrs av en politisk styrgrupp. Den politiska styrgruppen ska
ansvara för att strategins intentioner verkställs och att de olika
förvaltningarna samverkar. Kommundirektören leder den styrgrupp som
leder och prioriterar det operativa arbetet. Beslut i styrgrupperna kan
generera uppdrag till förvaltningarna som ska verkställas och
återrapporteras.
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Datum

Integration, arbete och kompetensförsörjning

2019-12-09

Sida

KS/2019:309

Kommunstyrelsen följer löpande upp hur arbetet för förvaltningarna utifrån
strategin fortlöper.

6 Uppföljning och revidering
Uppföljning av arbetet med integration, arbete och kompetensförsörjning
redovisas i samband med delårsbokslut och i årsredovisning.
Strategin integration, arbete och kompetensförsörjning revideras varje
mandatperiod eller vid behov. Ansvaret för uppföljning och revidering ligger
hos Kommunfullmäktige. I samband med revideringen ska även nämndernas
handlingsplaner revideras.
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Sida

1(2)
Datum

2020-01-10

Barnkonsekvensanalys
Dnr KS/2019:309 750

Vilka barn berör ärendet och hur?
Ärendet berör indirekt barn i familjer där en eller båda föräldrarna är
arbetslösa.

Har berörda barns eget perspektiv beaktats?
Ja, beskriv metod

Beskriv resultatet

Nej, barns erfarenheter har inte inhämtats, motivera.
Barns erfarenheter har inte inhämtats då bedömning gjordes att det ej var av
behovet. Strategin har ingen direkt påverkan på barn utan anger mål och
riktning för hur Osby kommun som organisation på ett strukturerat sätt ska
arbete för att nyttja den arbetskraftsreserv som finns för att bidra till
samhällets kompetensförsörjning.
Vilket beslut vore bäst för barnet?
Förvaltningen anser att en tydlig strategi likt denna för att få invånare i
studier eller arbete är det bästa beslutet för barnen. Ungdomar med
arbetslösa föräldrar löper nästan 70 procent högre risk än andra att hamna
utanför både arbetsmarknad och studier enligt SCB.

Besöksadress Västra Storgatan 35
Postadress Hälsa och välfärd
283 80 Osby

Telefon 0479-52 80 00 vx
Fax 0479-52 81 86

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

Organisationsnr 212000-0902
Bankgiro 281-6809

Osby kommun

Datum

Sida

2019-10-02
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Beskriv eventuella intressekonflikter, prioriteringar och
avvägningar. Om barnets bästa inte är avgörande faktor i
beslutet, hur kan barn kompenseras?
Ej aktuellt.

FÖRDJUPAD KONSEKVENSBEDÖMNING
Finns stöd för beslutet i forskning och beprövad erfarenhet?
Ja, beskriv

Nej, motivera

