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Kommunallagen
Förvaltningslagen
Offentlighets- och sekretesslagen

Kommunallagen
Allmänna befogenheter och lokaliseringsprincipen
•

Kommuner får själva ha hand om angelägenheter av allmänt intresse som har anknytning till kommunens
område eller deras medlemmar.

Uppgifter som andra ska ha hand om
•

Kommuner får inte ha hand om sådana angelägenheter som enbart staten, en annan kommun, ett
landsting eller någon annan ska ha hand om.

Likställighetsprincipen
•

Kommuner ska behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat.

Förbud mot beslut med tillbakaverkande kraft
•

Kommuner får inte fatta beslut med tillbakaverkande kraft till nackdel för medlemmarna. Sådana beslut får
dock fattas om det finns synnerliga skäl för det.

Rätt att ta ut avgifter
•

Kommuner får ta ut avgifter för tjänster och nyttigheter som de tillhandahåller. För tjänster eller
nyttigheter som de är skyldiga att tillhandahålla får dock avgifter endast tas ut om det följer av lag eller
annan författning.
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Kommunallagen
Kommunal näringsverksamhet
•

Kommuner får driva näringsverksamhet, om den drivs utan vinstsyfte och syftar till att
tillhandahålla allmännyttiga anläggningar eller tjänster åt medlemmarna.

Stöd till andra näringsverksamheter
•
•

Kommuner får genomföra åtgärder för att allmänt främja näringslivet i kommunen.
Individuellt inriktat stöd till enskilda näringsidkare får lämnas endast om det finns synnerliga skäl
för det.
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Kommunallagen
Initiativrätt
Varje ledamot i fullmäktige får väcka motioner samt ställa interpellationer och frågor.
Varje ledamot i en nämnd får väcka ärenden i nämnden.
Varje revisor får väcka ärenden i en nämnd eller i en fullmäktigeberedning om ärendet rör granskningen av
verksamheten i nämnden eller beredningen.
Ersättares rättigheter
När ersättare tjänstgör har de samma rättigheter som ledamöter.
Rätt att avstå från att delta i en omröstning
En ledamot i fullmäktige eller i en nämnd har rätt att avstå från att delta i en omröstning eller i ett beslut.
Ordföranden är dock alltid skyldig att rösta, när det behövs för att ärendet ska kunna avgöras.
Myndighetsutövning mot enskild
En ledamot i en nämnd som deltar i handläggningen av ett ärende ska delta i avgörandet av ärendet, om ärendet avser
myndighetsutövning mot någon enskild. Ingen skyldighet att rösta för fler än ett förslag.

20190220

Sida 4

Kommunallagen
Reservation
En förtroendevald som har deltagit i avgörandet av ett ärende får reservera sig mot beslutet. Reservationen ska
anmälas innan sammanträdet avslutas.
Styrelsens uppgifter
Styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders
och eventuella gemensamma nämnders verksamhet.
Styrelsen ska också ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i hel och delägda aktiebolag, stiftelser,
föreningar och kommunalförbund som kommunen är medlem i.
Beslut i frågor som rör förvaltning
Nämnderna beslutar i frågor som rör förvaltningen och i frågor som de enligt lag eller annan författning ska ha hand om.
Nämnderna beslutar också i frågor som fullmäktige har delegerat till dem.
Beredning av fullmäktiges ärenden
Nämnderna bereder fullmäktiges ärenden och ansvarar för att fullmäktiges beslut verkställs.
Nämnds redovisning till fullmäktige
Nämnderna ska redovisa till fullmäktige hur de har fullgjort sådana uppdrag som fullmäktige har lämnat till dem.
Fullmäktige ska besluta om omfattningen av redovisningen och formerna för den.
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Bedrivande av verksamheten
Nämnderna ska var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som
fullmäktige har bestämt samt de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för verksamheten.
Nämnderna ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt
tillfredsställande sätt.
Detsamma gäller när skötseln av en kommunal angelägenhet har lämnats över till någon annan.
Nämnds tillsyn och bestämmanderätt
En nämnd får inte bestämma om rättigheter eller skyldigheter för kommunen i ärenden där nämnden företräder
kommunen som part.
En nämnd får inte heller utöva i lag eller annan författning föreskriven tillsyn över sådan verksamhet som nämnden själv
bedriver.
Särskilt om styrelsens uppgifter
Fullmäktige får besluta att styrelsen får fatta beslut om särskilt angivna förhållanden som rör andra nämnders
verksamhet. Styrelsen får dock inte ges rätt att fatta beslut som rör andra nämnders myndighetsutövning, tillämpningen
av lag eller ärenden som i övrigt rör enskilda.
Kommunala bolags verksamhet
Styrelsen ska i årliga beslut för varje hel och delägt aktiebolag pröva om den verksamhet som bolaget har bedrivit
under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de
kommunala befogenheterna. Om styrelsen finner att så inte är fallet, ska den lämna förslag till fullmäktige om
nödvändiga åtgärder.
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Nödvändiga åtgärder gällande kommunala bolag
Styrelsen ska vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som anges kommunallagen är uppfyllda i fråga
om sådana aktiebolag som avses i de bestämmelserna.
Följa frågor om utveckling och ekonomiska ställning
Styrelsen ska följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning.
Styrelsen ska också hos fullmäktige, övriga nämnder och andra myndigheter göra de framställningar som behövs.
Begära in yttranden och upplysningar
Styrelsen får från övriga nämnder, beredningar och anställda i kommunen begära in de yttranden och upplysningar som
behövs för att styrelsen ska kunna fullgöra sina uppgifter.
Beredning/yttrande m.m.
Styrelsen ska särskilt
1. bereda eller yttra sig i ärenden som ska handläggas av fullmäktige,
2. ha hand om den ekonomiska förvaltningen,
3. verkställa fullmäktiges beslut, och
4. i övrigt fullgöra de uppdrag som fullmäktige har lämnat över till styrelsen.
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Företräda kommunen
Styrelsen får själv eller genom ombud företräda kommunen eller landstinget i alla mål och ärenden, om inte någon
annan ska göra det på grund av lag eller annan författning eller beslut av fullmäktige.
Detta gäller också mål där någon har begärt laglighetsprövning av fullmäktiges beslut, om inte fullmäktige beslutar att
själv företräda kommunen eller landstinget i målet.
Offentlighet och närvarorätt vid nämndsammanträden
En nämnds sammanträden ska hållas inom stängda dörrar. Nämnden får dock besluta att dess sammanträden ska vara
offentliga, om fullmäktige har medgett det.
Om fullmäktige har medgett det, får nämnden besluta att den eller de som har väckt ett ärende genom
medborgarförslag får närvara när nämnden behandlar ärendet och delta i överläggningar men inte i besluten.
En nämnds sammanträden ska dock alltid hållas inom stängda dörrar i ärenden
1. som avser myndighetsutövning, eller
2. i vilka det förekommer uppgifter som omfattas av sekretess hos nämnden.
Kallade att lämna upplysningar
En nämnd får kalla en ledamot eller en ersättare i fullmäktige, en annan nämnd eller beredning, en revisor, en anställd
hos kommunen eller landstinget eller en särskild sakkunnig att närvara vid ett sammanträde med nämnden för att lämna
upplysningar.
Den som har kallats till ett sammanträde får, om nämnden beslutar det, delta i överläggningarna men inte i besluten.
Beslutsförhet
En nämnd får handlägga ärenden endast om fler än hälften av ledamöterna är närvarande.
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Jävsförhållande för förtroendevald
En förtroendevald är jävig, om
1. saken angår honom eller henne själv eller hans eller hennes make, sambo, förälder, barn eller syskon eller någon
annan närstående eller om ärendets utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för den förtroendevalde
själv eller någon närstående,
2. han eller hon eller någon närstående är ställföreträdare för den som saken angår eller för någon som kan vänta
synnerlig nytta eller skada av ärendets utgång,
3. ärendet rör tillsyn över sådan kommunal verksamhet som han eller hon själv är knuten till,
4. han eller hon har fört talan som ombud eller mot ersättning biträtt någon i saken, eller
5. det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet för hans eller hennes opartiskhet i
ärendet.
Obetydlig partiskhet
Om det är uppenbart att frågan om opartiskhet saknar betydelse, ska nämnden bortse från jäv.
Jävig förtroendevalds närvaro/deltagande
En förtroendevald som är jävig i ett ärende hos en nämnd får inte delta eller närvara vid handläggningen av ärendet.
Den förtroendevalde får dock vidta åtgärder som inte någon annan kan utföra utan att handläggningen försenas
avsevärt.
Den som känner till en omständighet som kan antas utgöra jäv mot honom eller henne ska självmant uppge det.
Har det uppkommit en fråga om jäv mot en förtroendevald och har någon annan inte trätt i dennes ställe, ska nämnden
snarast besluta i jävsfrågan. Den som jävet gäller får delta i prövningen av jävsfrågan endast om nämnden annars inte
är beslutsför och någon annan inte kan tillkallas utan olägligt uppskov.
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Förfarande när en nämnd fattar beslut
När överläggningen har avslutats, lägger ordföranden fram förslag till beslut.
Förslagen ska utformas så, att de kan besvaras med ja eller nej.
Ordföranden redovisar därefter sin uppfattning om vad som har beslutats och bekräftar beslutet med ett klubbslag, om
inte omröstning begärs.
Om omröstning begärs, ska den ske öppet utom i ärenden som avser val eller anställning av personal.
Utgången bestäms genom enkel majoritet, om inte något annat anges i denna lag eller annan författning.
Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
I ärenden som avser val eller anställning av personal fattas beslutet dock genom lottning.
För bordläggning av ett ärende i en nämnd krävs det enkel majoritet.
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Beslut på nämnds vägnar
En nämnd får uppdra åt presidiet, ett utskott, en ledamot/ersättare eller anställd att besluta på nämndens vägnar i ett
visst ärende eller en viss grupp av ärenden.
Delegering till förvaltningschef
Om en nämnd uppdrar åt en förvaltningschef inom nämndens verksamhetsområde att fatta beslut, får nämnden
överlåta åt förvaltningschefen att i sin tur uppdra åt en annan anställd inom kommunen att fatta beslutet.
Ärenden som inte får delegeras
Beslutanderätten får inte delegeras när det gäller
1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet,
2. framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att beslut av nämnden i dess helhet
eller av fullmäktige har överklagats,
3. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt,
4. ärenden som väckts genom medborgarförslag och som lämnats över till nämnden, eller
5. ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras.
Brådskande ärenden
En nämnd får uppdra åt ordföranden, eller en annan ledamot som nämnden har utsett, att besluta på nämndens vägnar
i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas.
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Grunderna för god förvaltning
Legalitet, objektivitet och proportionalitet
En myndighet får endast vidta åtgärder som har stöd i rättsordningen.
I sin verksamhet ska myndigheten vara saklig och opartisk.
Myndigheten får ingripa i ett enskilt intresse endast om åtgärden kan antas leda till det avsedda resultatet. Åtgärden får
aldrig vara mer långtgående än vad som behövs och får vidtas endast om det avsedda resultatet står i rimligt
förhållande till de olägenheter som kan antas uppstå för den som åtgärden riktas mot.
Kontakt och hjälp till enskilda
En myndighet ska se till att kontakterna med enskilda blir smidiga och enkla.
Myndigheten ska lämna den enskilde sådan hjälp att han/hon kan ta till vara sina intressen. Hjälpen ska ges i den
utsträckning som är lämplig med hänsyn till frågans art, den enskildes behov av hjälp och myndighetens verksamhet
och utan onödigt dröjsmål.
Tillgänglighet
En myndighet ska vara tillgänglig för kontakter med enskilda och informera allmänheten om hur och när sådana kan tas.
Myndigheten ska vidta de åtgärder i fråga om tillgänglighet som behövs för att den ska kunna uppfylla sina skyldigheter
gentemot allmänheten avseende rätten att ta del av allmänna handlingar.
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Samverkan med andra myndigheter
En myndighet ska inom sitt verksamhetsområde samverka med andra myndigheter.
En myndighet ska i rimlig utsträckning hjälpa den enskilde genom att själv inhämta upplysningar eller
yttranden från andra myndigheter.
Tolkning och översättning
En myndighet ska använda tolk och se till att översätta handlingar om det behövs för att den enskilde ska
kunna ta till vara sin rätt när myndigheten har kontakt med någon som inte behärskar svenska.
En myndighet ska under samma förutsättningar använda tolk och göra innehållet i handlingar tillgängligt när
den har kontakt med någon som har en funktionsnedsättning som allvarligt begränsar förmågan att se, höra
eller tala.
Ombud och biträde
Den som är part i ett ärende får som ombud eller biträde anlita någon som är lämplig för uppdraget. Den som
anlitar ombud ska dock medverka personligen om myndigheten begär det.
Om ett ombud eller biträde bedöms vara olämplig för sitt uppdrag får myndigheten besluta att han eller hon
inte längre får medverka i ärendet.
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Begäran att ombud ska styrka sin behörighet genom fullmakt
En myndighet får begära att ett ombud ska styrka sin behörighet genom en skriftlig eller muntlig fullmakt. En sådan
fullmakt ska innehålla uppgift om ombudets namn och uppdragets omfattning. Om ombudet får sätta någon annan i sitt
ställe, ska även detta framgå av fullmakten.
Om ett ombud inte följer en begäran om att styrka sin behörighet genom en fullmakt, får myndigheten besluta ett
föreläggande om samma sak. Ett sådant föreläggande får riktas till ombudet eller parten.
Om en handling som inleder ett ärende har skrivits under av ett ombud, ska det i föreläggandet anges att följden av att
det inte följs kan bli att framställningen inte tas upp till prövning.
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Offentlighets och
sekretesslagen
Röjandeförbud, personkretsen
Förbud att röja eller utnyttja en uppgift enligt denna lag eller enligt lag eller förordning som denna lag hänvisar till gäller
för myndigheter.
Ett sådant förbud gäller också för en person som fått kännedom om uppgiften genom att för det allmännas räkning delta
i en myndighets verksamhet
1. på grund av anställning eller uppdrag hos myndigheten,
2. på grund av tjänsteplikt, eller
3. på annan liknande grund.
Meddelarfrihet
Det står var och en fritt att meddela uppgifter i vilket ämne som helst i syfte att de ska göras offentliga i en tryckt skrift
(meddelarfrihet). Denna frihet avser uppgifter som lämnas till
en författare eller någon annan upphovsman till en framställning i en tryckt skrift,
skriftens utgivare eller redaktion, eller
ett företag för yrkesmässig förmedling av nyheter eller andra meddelanden till periodiska skrifter.
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sekretesslagen
Handlingsoffentlighet
Till främjande av ett fritt meningsutbyte, en fri och allsidig upplysning och ett fritt konstnärligt skapande har var och en
rätt att ta del av allmänna handlingar
Handling
Med handling avses en framställning i skrift eller bild samt en upptagning som endast med tekniska hjälpmedel kan
läsas eller avlyssnas eller uppfattas på annat sätt.
Allmän handling
En handling är allmän, om den förvaras hos en myndighet och är att anse som inkommen till eller upprättad hos en
myndighet.
Inkommen handling
En handling anses ha kommit in till en myndighet, när den har anlänt till myndigheten eller kommit behörig
befattningshavare till handa.
Tävlingsskrifter, anbud eller andra sådana handlingar som enligt tillkännagivande ska lämnas i förseglat omslag anses
inte ha kommit in före den tidpunkt som har bestämts för öppnandet.
En åtgärd som någon vidtar endast som ett led i en teknisk bearbetning eller teknisk lagring av en handling som en
myndighet har tillhandahållit ska inte anses leda till att handlingen har kommit in till den myndigheten.

20190220

Sida 16

Offentlighets- och
sekretesslagen
Upprättad handling
En handling anses ha upprättats hos en myndighet, när den har expedierats. En handling som inte har expedierats
anses upprättad när det ärende som den hänför sig till har slutbehandlats hos myndigheten eller, om handlingen inte
hänför sig till ett visst ärende, när den har justerats av myndigheten eller färdigställts på annat sätt.
I stället för det som föreskrivs i första stycket gäller följande:
1. Diarier, journaler samt sådana register eller andra förteckningar som förs fortlöpande anses ha upprättats när de har
färdigställts för anteckning eller införing.
2. Domar och andra beslut, som enligt vad som är föreskrivet ska avkunnas eller expedieras, samt protokoll och andra
handlingar till den del protokollet eller handlingen hänför sig till ett sådant beslut, anses ha upprättats när beslutet har
avkunnats eller expedierats.
3. Andra protokoll från en myndighet och därmed jämförliga anteckningar anses ha upprättats när de har justerats av
myndigheten eller färdigställts på annat sätt.
Det som sägs i andra stycket 3 gäller inte protokoll hos en kommuns revisorer eller en kommunal myndighet i ärenden
som denna endast bereder till avgörande.
Överlämnad handling inom en myndighet
Har ett organ som ingår i eller är knutet till en myndighet lämnat över en handling till något annat organ inom samma
myndighet, anses handlingen som inkommen eller upprättad därigenom endast om organen uppträder som
självständiga i förhållande till varandra.
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sekretesslagen
Minnesanteckning, utkast och koncept
En minnesanteckning som har gjorts hos en myndighet och som inte har expedierats ska inte heller efter den tidpunkt
då den är att anse som upprättad anses som allmän handling hos myndigheten. Minnesanteckningen anses dock som
upprättad om den har tagits om hand för arkivering. Med minnesanteckning avses promemorior och andra
uppteckningar eller upptagningar som har kommit till endast för föredragning eller beredning av ett ärende, dock inte till
den del de har tillfört ärendet någon sakuppgift.
Utkast eller koncept till en myndighets beslut eller skrivelse och andra därmed jämställda handlingar som inte har
expedierats anses inte som allmänna. Handlingen anses dock vara allmän om den tas om hand för arkivering.
Handlingar som inte anses som allmänna
En handling som förvaras hos en myndighet endast som ett led i en teknisk bearbetning eller teknisk lagring för någon
annans räkning anses inte som allmän handling hos den myndigheten.
Som allmän handling anses inte en handling som en myndighet förvarar endast i syfte att kunna återskapa information
som har gått förlorad i en myndighets ordinarie system för automatiserad behandling av information (säkerhetskopia).

20190220

Sida 18

Offentlighets- och
sekretesslagen
Rätten att ta del av allmänna handlingar
Den som begär ut en allmän handling som får lämnas ut ska genast eller så snart det är möjligt och utan avgift få ta del
av handlingen på stället på ett sådant sätt att den kan läsas eller avlyssnas eller uppfattas på annat sätt. En handling
får även skrivas av, avbildas eller tas i anspråk för ljudöverföring. Kan en handling inte tillhandahållas utan att en sådan
del av handlingen som inte får lämnas ut röjs, ska den i övriga delar göras tillgänglig för sökanden i avskrift eller kopia.
En myndighet är inte skyldig att tillhandahålla en handling på stället, om det möter betydande hinder. Detsamma gäller
en upptagning om sökanden utan beaktansvärd olägenhet kan ta del av upptagningen hos en närbelägen myndighet.
Kopior av allmänna handlingar
Den som önskar ta del av en allmän handling har även rätt att mot en fastställd avgift få en avskrift eller kopia av
handlingen till den del handlingen får lämnas ut. En myndighet är dock inte skyldig att i större utsträckning än vad som
följer av lag lämna ut en upptagning för automatiserad behandling i annan form än utskrift. En myndighet är inte heller
skyldig att framställa en kopia av en karta, ritning eller bild eller av en upptagning som inte är en upptagning för
automatiserad behandling, om det skulle innebära svårigheter och handlingen kan tillhandahållas på stället.
En begäran att få en avskrift eller kopia av en allmän handling ska behandlas skyndsamt.
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Offentlighets- och
sekretesslagen
Begäran att få ta del av en allmän handling
En begäran att få ta del av en allmän handling görs hos den myndighet som förvarar handlingen.
Efterforskandeförbud/anonymitetsskydd
En myndighet får inte på grund av att någon begär att få ta del av en allmän handling efterforska vem denne är eller
vilket syfte han eller hon har med sin begäran i större utsträckning än vad som behövs för att myndigheten ska kunna
pröva om det finns hinder mot att handlingen lämnas ut.
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Reglemente för Osby
kommuns nämnder
Uppföljning, återredovisning och rapportering till kommunfullmäktige
Respektive nämnd ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet och redovisa till kommunfullmäktige hur
de har fullgjort de uppdrag som kommunfullmäktige lämnat till dem.
Två (2) gånger per kalenderår, per den 30 juni respektive 31 december, ska respektive nämnd
redovisa de beslut av kommunfullmäktige under den senaste sexmånadersperioden som de ännu inte
verkställt, skälen till detta samt när beslutet kan förväntas verkställas. Redovisningen lämnas till
kommunstyrelsen som samordnar de olika nämndernas redovisningar till kommunfullmäktige.
För samtliga nämnder, med undantag för kommunstyrelsen, gäller att de vid ovan angivna
redovisningstillfällen även ska redovisa de beslut av kommunstyrelsen under den senaste
sexmånadersperioden som de ännu inte verkställt, skälen till detta samt när beslutet kan förväntas
verkställas.

20190220

Sida 21

Reglemente för Osby
kommuns nämnder
Digital nämndadministration
Alla handlingar rörande nämnden hanteras digitalt och distribueras endast digitalt till ledamöter och
ersättare i nämnderna. I undantagsfall, efter beslut av ordföranden i varje särskilt fall, får handlingar
distribueras på annat sätt.

Kallelse
Kallelsen och övriga handlingar distribueras till varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald
som får närvara vid sammanträdet senast fyra (4) arbetsdagar före sammanträdesdagen endast på
sätt som anges ovan under rubriken ”Digital nämndadministration”.
I undantagsfall, efter beslut av ordföranden i varje särskilt fall, får kallelse och övriga handlingar ske
inom annan tid och/eller distribueras på annat sätt.
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Reglemente för Osby
kommuns nämnder
Gruppledare
Varje i en nämnd representerat politiskt parti ska utse och till kommunstyrelseförvaltningens
kanslienhet rapportera in en (1) ledamot som gruppledare, och en (1) ledamot som ersättare för
gruppledaren, för partiet i respektive nämnd.

Förhinder
En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde ska
snarast anmäla detta till gruppledaren för det politiska parti vederbörande representerar.
Gruppledaren och/eller ersättaren för gruppledaren ansvarar för att kalla in den/de ersättare som står i
tur att tjänstgöra. Före det att respektive sammanträde tar sin början ska gruppledaren och/eller
ersättaren för gruppledaren informera nämndens sekreterare om vilka som kallats in att tjänstgöra och
för vem/vilka vederbörande ska tjänstgöra.

Avvikande mening
Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna och få sin muntliga avvikande mening
antecknad till protokollet.
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Reglemente för Osby
kommuns nämnder
Jäv, avbruten tjänstgöring
En ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får tjänstgöra
igen när ärendet handlagts.
Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på grund av annat hinder än jäv,
får åter tjänstgöra endast om ersättarens inträde har påverkat det etablerade majoritetsförhållandet
mellan partierna.

Reservation
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen ska
ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren före den tidpunkt som har
fastställts för justering av protokollet. Motsvarande gäller vid omedelbar justering.
Med en skriftlig reservation jämställs en reservation som undertecknats och därefter skickats per e
post till kommun@osby.se .
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Insynsplats

Reglemente för Osby
kommuns nämnder

Det/De politiska partier som är representerade i kommunfullmäktige men inte i kommunstyrelsen har
möjlighet att utse en namngiven förtroendevald, med namngiven personlig ersättare, som endast har
närvarorätt när den ordinarie inte har möjlighet att närvara, till en s.k. insynsplats i kommunstyrelsen.
Närvarorätten för en förtroendevald som utsetts till en s.k. insynsplats i kommunstyrelsen gäller inte i
ärenden avseende myndighetsutövning mot enskild. Förtroendevald som utsetts till en s.k. insynsplats
i kommunstyrelsen får delta i överläggningarna men inte i besluten.
Förtroendevald som utsetts till en s.k. insynsplats i kommunstyrelsen har rätt till ersättning för förlorad
arbetsförtjänst och resekostnader enligt samma regelverk som övriga ledamöter/ersättare i
kommunstyrelsen. Förtroendevald som utsetts till en s.k. insynsplats i kommunstyrelsen har inte rätt
till arvode.
Offentliga sammanträden

Kommunstyrelsen får besluta att hela eller delar av kommunstyrelsens sammanträden ska vara
offentliga.
Kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande, kommundirektören samt kommunstyrelsens
sekreterare samråder vid beredningen inför respektive sammanträde om upplägget av sammanträdet,
vilka ärenden som ska vara offentliga, när dessa ärenden ska behandlas m.m.
Det ska informeras på kommunens hemsida om möjligheten att närvara på kommunstyrelsens
sammanträde.
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Sida

1(1)

2019-02-20
Kommunstyrelseförvaltningen
Benny Nilsson
0709318166
benny.nilsson@osby.se

Delegationsbeslut 2019
Dnr KS/2019:6 002
Förslag till beslut
Nedan angivna delegationsbeslut läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsens ordförande
Osby kommun antar Skåne Nordosts yttrande över Region Skånes förslag till
”Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2020-2030” som kommunens eget.
Beslutsdatum 11 februari 2019

KS/2019:44

Kommundirektör
Beslut om förändringar i attestantförteckningen för kommunstyrelsens ansvarsområde
enligt uppdrag från kommunstyrelsen den 9 januari 2019, § 11.
Beslutsdatum 14 februari 2019

KS/2018:880

Ekonomichef
Beslut om omskrivning, inlösen eller konvertering av lån, punkt 2.2, ett (1) ärende.
Beslutsdatum 23 januari 2019

KS/2019:42

Närmast överordnad chef
Beslut om anställning, punkt 3.2, åtta (8) ärenden.
Beslutsdatum 1 november – 12 december 2018

KS/2015:282
Samtliga handlingar kommer att finnas tillgängliga under sammanträdet och/ eller kan
begäras från kansliet via André Chiesa, 0709 – 318 333, alternativt
andre.chiesa@osby.se.

Besöksadress Västra Storgatan 35
Postadress
Kommunledningsförvaltningen
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

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Sida

1(1)

2019-02-11
Kommunstyrelseförvaltningen
Benny Nilsson
0709 – 318 166
benny.nilsson@osby.se

Reglemente för kommunala pensionärsrådet (KPR) i Osby
kommun
Dnr KS/2019:16 003
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta.
Reglemente för kommunala pensionärsrådet (KPR) i Osby kommun fastställs.
Sammanfattning av ärendet
Efter förändringar i ansvarsområden och med beaktande av såväl verksamhets- som
personalresursmässiga skäl har reglementet för kommunala pensionärsrådet (KPR) i Osby
kommun omarbetats. Även kommunstyrelsens förslag till ändringar, enligt beslut den 30
januari 2019, § 17, har arbetats in i förslaget till reglemente. Den text som
omarbetats/ändrats har gulmarkerats.
Det omarbetade reglementet ska fastställas av kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Reglemente för kommunala pensionärsrådet (KPR) i Osby kommun

Petra Gummeson

Benny Nilsson

Kommundirektör

Kanslichef

Besöksadress Västra Storgatan 35
Postadress
Kommunstyrelseförvaltningen
283 80 Osby

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

Hemsida www.osby.se
Organisationsnr 212000-0902

PlusGiro 11 16 61-5
Bankgiro 281-6809

Reglemente för kommunala pensionärsrådet (KPR) i Osby
kommun
Dnr KS/2019:15
Antaget av kommunfullmäktige den 11 februari 2019, §

1. Allmänt syfte med verksamheten i KPR
Kommunen ska främja förutsättningar för goda levnadsförhållanden, bland annat för äldre,
och i nära samverkan med organisationer främja goda miljöer i kommunen.
Kommunens mål för vård och omsorg ska uppnås i samråd med företrädare för ålders- och
förtidspensionärernas organisationer inom kommunen.
Kommunens pensionärsråd (KPR) är ett viktigt organ för samråd och ömsesidig information
mellan kommunen och företrädare för pensionärsorganisationerna. Det är därför angeläget,
att KPR ges reella möjligheter att fullgöra sina uppgifter och att dess synpunkter beaktas.

2. Organisatorisk tillhörighet
KPR, som är ett samråds- och referensorgan knutet till hälsa- och välfärdsnämnden, är sammansatt av representanter från kommunen och pensionärsorganisationer.

3. KPR:s uppgifter
Kommunen ska informera KPR om planer på förändringar av samhällsinsatsernas utformning och organisation, som berör pensionärskollektivet, och inhämta synpunkter från KPR i
så tidigt skede, att synpunkter och förslag kan påverka ärendets handläggning i aktuell
nämnd eller styrelse.
Pensionärsorganisationernas representanter kan i KPR aktivt arbeta för förändringar i den
kommunala verksamheten. De kan informera om och ge förslag till lämpliga anpassningar
av det verksamhetsutbud som berör äldres förhållanden i samhället. KPR ska vara ett referens- och remissorgan med överläggningsrätt i frågor som berör pensionärer.
KPR ska inte behandla ärenden som rör enskild person.

4. Sammansättning
KPR består, för en tid som motsvarar aktuell mandatperiod, av sammanlagt tio (10) ledamöter och tio (10) ersättare som utses i enlighet med vad som anges nedan.
Hälsa- och välfärds- respektive miljö- och byggnämnden föreslår till kommunstyrelsen
vardera en (1) ledamot och en (1) ersättare i KPR. Kommunstyrelsen utser därefter dessa två
(2) ledamöter och ersättare från hälsa- och välfärds- respektive miljö- och byggnämnden att
ingå i KPR. Den av hälsa- och välfärdsnämnden föreslagna ledamoten och ersättare utses
härvid till ordförande respektive ersättare för ordföranden i KPR. Härutöver utser
kommunstyrelsen ytterligare en (1) ledamot och en (1) ersättare från kommunstyrelsen att
ingå i KPR.
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4. Sammansättning forts.
Sju (7) ledamöter, med sju (7) personliga ersättare, utses av de pensionärsorganisationer med
betalande medlemmar, som finns i kommunen och tillhör en riksorganisation av PRO eller
SPF, enligt följande.
Organisation

Ledamöter

Personliga ersättare

SPF Osby

2

2

PRO Loshult

1

1

PRO Osby kommun

2

2

PRO Örkened

2

2

Av dessa företrädare för pensionärsorganisationerna utses vice ordförande och ersättare för
vice ordföranden i KPR.

5. Arbetsordning för KPR
Ersättare har närvaro- och yttranderätt.
KPR ska sammanträda minst fyra (4) gånger per kalenderår, varav ett sammanträde ska
hållas i anslutning till kommunens budgetbehandling. Sammanträdestider planeras av ordföranden tillsammans med sekreteraren.
Extra sammanträde ska hållas om KPR:s ordförande, majoriteten av ledamöterna eller hälsaoch välfärdsnämnden begär det.
Ledamot ska senast två (2) veckor före ordinarie sammanträde till ordförande eller sekreterare anmäla ärende. Dagordningen bör endast innehålla föranmälda ärenden. Skriftlig kallelse
och föredragningslista sänds till ledamöterna samt, för kännedom, till ersättare, senast tio
(10) dagar före sammanträde. Om inga ärenden anmälts bör sammanträde ställas in.
Presidiet bildar en beredningsgrupp med uppgift att bereda ärenden tolv (12) dagar före
sammanträde och representera KPR i frågor där inte hela KPR sammankallas.
En (1) ledamot i Rådet för funktionshindrade (RFFH) har närvarorätt på KPR:s möten.
Hälsa- och välfärdsnämnden ansvarar för och fullgör kommunens uppgifter avseende
administration och samordning av KPR:s sammanträden.

6. Sammanträdesersättning
Ledamöter erhåller arvoden, traktaments- och resekostnadsersättning enligt av kommunfullmäktiges fastställt arvodesreglemente för förtroendevalda.
Ändring av detta reglemente kan aktualiseras av KPR eller hälsa- och välfärdsnämnden.
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Sida

1(1)

2019-02-11
Kommunstyrelseförvaltningen
Benny Nilsson
0709 – 318 166
benny.nilsson@osby.se

Reglemente för rådet för funktionshindrade (RFFH) i Osby
kommun
Dnr KS/2019:15 003
Förslag till
Kommunfullmäktige föreslås besluta.
Reglemente för rådet för funktionshindrade (RFFH) i Osby kommun fastställs.
Sammanfattning av ärendet
Efter förändringar i ansvarsområden och med beaktande av såväl verksamhets- som
personalresursmässiga skäl har reglementet för rådet för funktionshindrade (RFFH) i Osby
kommun omarbetats. Även kommunstyrelsens förslag till ändringar, enligt beslut den 30
januari 2019, § 18, har arbetats in i förslaget till reglemente. Den text som
omarbetats/ändrats har gulmarkerats.
Det omarbetade reglementet ska fastställas av kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Reglemente för rådet för funktionshindrade (RFFH) i Osby kommun.

Petra Gummeson

Benny Nilsson

Kommundirektör

Kanslichef

Besöksadress Västra Storgatan 35
Postadress
Kommunstyrelseförvaltningen
283 80 Osby

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

Hemsida www.osby.se
Organisationsnr 212000-0902

PlusGiro 11 16 61-5
Bankgiro 281-6809

Reglemente för rådet för funktionshindrade (RFFH) i Osby
kommun
Dnr KS/2019:15
Antaget av kommunfullmäktige den 11 februari 2019, §

1. Allmänt syfte med verksamheten i RFFH
Kommunen ska främja förutsättningar för goda levnadsförhållanden, bland annat för de
funktionshindrade, och i nära samverkan med deras organisationer främja goda miljöer i
kommunen.
Kommunens mål för de funktionshindrade ska uppnås i samråd med företrädare för deras
organisationer inom kommunen.
Rådet för funktionshindrade (RFFH) är ett viktigt organ för samråd och ömsesidig information mellan kommunen och företrädare för funktionshindrades organisationer. Det är
därför angeläget, att rådet ges reella möjligheter att fullgöra sina uppgifter och att dess
synpunkter beaktas.

2. Organisatorisk tillhörighet
RFFH, som är ett samråds- och referensorgan knutet till hälsa- och välfärdsnämnden, är
sammansatt av representanter från kommunen och från funktionshindrades organisationer.

3. RFFH:s uppgifter
Kommunen ska informera RFFH om planer på förändringar av samhällsinsatsernas utformning och organisation, som berör funktionshindrade, och inhämta synpunkter från rådet i så
tidigt skede, att synpunkter och förslag kan påverka ärendets handläggning i aktuell nämnd
eller styrelse.
De funktionshindrades representanter kan i rådet aktivt arbeta för förändringar i den kommunala verksamheten. De kan informera om och ge förslag till lämpliga anpassningar av det
verksamhetsutbud som berör funktionshindrades förhållanden i samhället. RFFH ska vara
ett referens- och remissorgan med överläggningsrätt i frågor som berör funktionshindrade.
RFFH ska inte behandla ärenden som rör enskild person.

4. Sammansättning
RFFH består, för en tid som motsvarar aktuell mandatperiod, av fem (5) ledamöter och fem
(5) personliga ersättare varav hälsa- och välfärds-, barn- och utbildnings-,
samhällsbyggnads- respektive miljö- och byggnämnden föreslår till kommunstyrelsen
vardera en (1) ledamot och en (1) ersättare i KPR. Kommunstyrelsen utser därefter dessa
fyra (4) ledamöter och ersättare från hälsa- och välfärds-, barn- och utbildnings-,
samhällsbyggnads- respektive miljö- och byggnämnden att ingå i RFFH. Den av hälsa- och
välfärdsnämnden föreslagna ledamoten och ersättare utses härvid till ordförande respektive
ersättare för ordföranden i RFFH. Härutöver utser kommunstyrelsen ytterligare en (1)
ledamot och en (1) ersättare från kommunstyrelsen att ingå i RFFH.
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4. Sammansättning forts.
Härutöver består RFFH, även det för en tid som motsvarar aktuell mandatperiod, av ledamöter och ersättare som företräder funktionshindrades organisationer. De funktionshindrades organisationer bör beakta åldersfördelningen bland de personer som avses representera
dem på så sätt att såväl barn, ungdomar, vuxna som äldre är representerade.
Av dessa företrädare för pensionärsorganisationerna utses vice ordförande och ersättare för
vice ordföranden i RFFH.

5. Arbetsordning för RFFH
Hälsa- och välfärdsnämnden utser ordförande och ersättare för ordföranden i RFFH. Vice
ordförande och ersättare för vice ordföranden utses bland företrädarna för de funktionshindrades organisationer för mandatperioden.
Ersättare har närvaro- och yttranderätt.
RFFH ska sammanträda minst fyra (4) gånger per kalenderår, varav ett sammanträde ska
hållas i anslutning till kommunens budgetbehandling. Sammanträdestider planeras tillsammans med sekreteraren.
Extra sammanträde ska hållas om RFFH:s ordförande, majoriteten av ledamöterna eller
hälsa- och välfärdsnämnden begär det.
Ledamöter ska senast två (2) veckor före ordinarie sammanträde till ordförande eller sekreterare anmäla ärende. Dagordningen bör endast innehålla föranmälda ärenden. Skriftlig
kallelse och föredragningslista sänds till ledamöterna, för kännedom till ersättare, senast tio
(10) dagar före sammanträden. Om inga ärenden anmälts bör sammanträde ställas in.
Presidiet bildar en beredningsgrupp med uppgift att bereda ärenden tolv (12) dagar före
sammanträde och representera RFFH i frågor där inte hela RFFH sammankallas.
En (1) ledamot från kommunala pensionärsrådet (KPR) har närvarorätt på RFFH:s möten.
Hälsa- och välfärdsnämnden ansvarar för och fullgör kommunens uppgifter avseende administration och samordning av RFFH:s sammanträden.

6. Sammanträdesersättning
Ledamöter erhåller arvoden, traktaments- och resekostnadsersättning enligt Kommunfullmäktiges fastställda regler för förtroendevalda.
Ändring av detta reglemente kan aktualiseras av RFFH eller hälsa- och välfärdsnämnden.
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Datum

Riktlinjer för räddningstjänstens tillsynsarbete

2018-03-15

Sida

KS/2019:57

1 Allmänt
Räddningstjänsten är den enhet inom kommunledningsförvaltningen som
organiserar det brandförebyggande arbetet som kommunen enligt Lagen om
skydd mot olyckor, LSO; och Lagen om brandfarliga och explosiva varor,
LBE, ska svara för. Räddningstjänsten rapporterar till Kommunstyrelsen i
dessa frågor.
Tillsynsverksamheten bedrivs enligt en tillsynsplan som är framtagen utifrån
detta dokument samt det politiskt beslutade handlingsprogrammet enligt
LSO. Urvalet och tillsynsintervallet grundas på objektets risker samt de
konsekvenser en eventuell brand kan få. Syftet med tillsynen är att hjälpa
den enskilde att minska riskerna för en olycka. Tillsynen ska även säkerställa
att såväl byggnad och inredning som organisation och personal är väl rustade
för en eventuell brand eller annan olyckshändelse.
Dokumentet Riktlinjer för räddningstjänstens tillsynsarbete, framtaget av
räddningstjänsten, kommer att utgöra ett underdokument till kommunens
handlingsprogram för förebyggande arbete enligt LSO. I detta dokument
planeras räddningstjänstens tillsynsverksamhet för år 2019 och tre år framåt.
Vid årsskiftet revideras planeringen och ett nytt liknande dokument tas fram.

2 Intentioner i lagstiftningen
Lag (2003:778) om
skydd mot olyckor
Lagens grundportal 1
kap. 1 § syftar till att i
hela landet bereda
människors liv och
hälsa samt egendom
och miljö ett med
hänsyn till de lokala
förhållandena
tillfredsställande och
likvärdigt skydd mot
olyckor.
Enligt 5 kap. 1 § är det kommunens ansvar att inom kommunens område
utföra tillsyn över efterlevnaden av denna lag och föreskrifter som har
meddelats med stöd av lagen.
Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor
Lagens inledning 1 § anger att syftet är att hindra, förebygga och begränsa
olyckor och skador på liv, hälsa, miljö eller egendom som kan uppkomma
genom brand eller explosion orsakad av brandfarliga eller explosiva varor.
Lagen ska även förebygga obehörigt förfarande med varorna.
Enligt 21§ är det den myndighet som prövar frågor om tillstånd enligt denna
lag som också ska utöva tillsyn, inom sitt verksamhetsområde dvs
kommunen, över efterlevnaden av lagen och föreskrifter och beslut som
meddelats i anslutning till lagen.
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2.1 Tillsynsprocessen
I räddningstjänstens arbete med tillsyner enligt LSO används MSB:s
handbok ”Kommunal tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor” för att
tillsynsverksamheten ska bedrivas på ett kvalitetssäkrat sätt som stämmer väl
överens med MSB:s riktlinjer.
Tillsynsprocessen kan delas in i delarna; planering, genomförande,
uppföljning/utvärdering samt förbättring.
Räddningstjänstens planering av tillsynsverksamheten bygger på att
resurserna ska koncentreras på de objekt som är mest angelägna ur
brandskyddssynpunkt. Risk- och väsentlighetsperspektiv ska beaktas.
Personsäkerhet kommer i första hand och miljö- och egendomsskydd i andra.
Statistik över inträffade händelser ger en nationell bild över var bränder
inträffar, brandorsaker, och vilka konsekvenser de medför.
2.1.1

Riskbild sammanfattning

Varje år rycker räddningstjänsterna i landet ut till ca 10 500 bränder i
byggnader. Nästan 60% sker till bostäder, ca 20% till allmänna byggnader,
ca 10% till industrier och resten till övriga byggnader. Vid ungefär hälften av
räddningstjänstens utryckningar till brand i byggnad brinner det fortfarande
när räddningstjänsten anländer. Av bostadsbränderna är glömd spis den
vanligaste brandorsaken i flerbostadshus, medan soteld är vanligast i villor.
Statistiken är hämtad från MSB:s databas IDA för åren 2006-2015.
Liv och hälsa
Antalet döda i bränder i Sverige ligger kring 100 per år. Bränder leder också
till att ungefär 600 personer behöver vårdas på sjukhus. Det är framförallt
bostadsbränder som leder till dödsfallen. De som omkommer i bränder är
ofta män, äldre och missbrukare. Rökning ligger bakom cirka 30 procent av
dödsfallen (MSB:s databas IDA).
Egendomsskador och förebyggande åtgärder
Den årliga kostnaden för bränder ligger runt 6,5 miljarder kronor, varav
egendomsskador utgör 72%. (Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap, 2011) Insatsen att förbygga bränder uppskattas kosta 19 miljarder
kronor uppdelat på 57% tekniskt brandskydd och resten organisatoriskt
brandskydd. (Myndigheten för samhällskydd och beredskap, 2014)
2.1.2

Prioriteringar och frister

Utifrån riskbilden prioriteras objektskategorier eller särskilda verksamheter
för att få en övergripande inriktning för tillsynsverksamheten och den övriga
förebyggande verksamheten i Osby kommun.
En lokal anpassning görs för det enskilda objektet utifrån rådande
brandskyddsstatus. Objekt och verksamheter med konstaterat bra tekniskt
och organisatoriskt brandskydd får en längre frist och objekt med
konstaterade och återkommande brister besöks oftare. Efter tillsyn bedömer
tillsynsförrättaren vilken frist objektet ska ha till nästa tillsyn. I kommunen
används normalt fristerna 1, 2, 3 eller 4 år.
Tillsyner genomförs som planerade, tematiska eller ”på förekommen
anledning”. Sammantaget finns det närmare 200 tillsynsobjekt listade i
kommunens register. Registret är inte komplett. Planerad tillsyn görs
löpande under året på verksamheter, byggnader och anläggningar som
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redovisas under rubriken ”Översikt planerad tillsyn 2019-2022” i detta
dokument. Till översikten tas en mer detaljerad tillsynsplan fram med
specifika objekt och frister som inte redovisas i detta dokument.
Tematillsyn innebär kontroll av brandskyddet på vissa grupper av
verksamheter, byggnader eller anläggningar.
Tillsyn ”på förekommen anledning” görs framförallt då brister i brandskydd
eller hantering av brandfarlig vara kommit till räddningstjänstens kännedom,
vid större förändringar, säsongsbetonad verksamhet eller särskilda
evenemang. Räddningstjänsten kan också genomföra en tillsyn för att kunna
uttala sig om brandskyddet i samband med andra ärenden, exempelvis då
andra myndigheter begär yttranden från räddningstjänsten.
Tillsynerna genomförs som regel genom besök på objekten, rundvandring
och dialog med representanter från fastighetsägare och nyttjanderättshavare
(verksamheter). Brandskyddskontroller kan genomföras utan representanter.
Noterade brister dokumenteras i en tjänsteanteckning och delges
fastighetsägare och nyttjanderättshavare. Vid allvarliga brister kan
föreläggande utfärdas med anmodan att åtgärda brister inom en angiven tid.
Allvarliga brister ska regelmässigt följas upp.

3 Hur verksamheten är organiserad
3.1 Skäligt brandskydd LSO
Tillsyn av 2 kap. 2 § görs över byggnader och anläggningar för att
säkerställa ett skäligt brandskydd. Tillsynen utgörs i huvudsak av kontroll av
det samlade brandskyddet som finns på enskilda verksamheter, byggnader
eller anläggningar. Vid kontroll av brandskydd beaktas verksamhetens
systematiska arbete med brandskydd samt om befintlig skyddsnivå är skälig.
Faktorer som styr urval av planerad tillsyn LSO
• Konsekvenser av en brand kan påverka människors hälsa i stor
omfattning.
•

Den enskildes förmåga att själv kunna utrymma eller hantera en
brand (t ex sovande i okänd miljö, olika typer av vårdanläggningar
eller låsta institutioner, bostäder med personer med fysiska eller
psykiska begränsningar.)

•

Verksamheter där de som vistas i lokalerna av olika anledningar inte
kan förväntas styra över sitt eget brandskydd.

•

Samhällsviktig verksamhet.

•

Frekventa förändringar i verksamhet eller byggnadens utformning.

•

Konsekvenser av en brand kan ge stora egendomsskador och även
påverka tredje man.

•

Möjligheter att ersättas eller kombineras med andra
brandförebyggande åtgärder som utbildning, rådgivning och
information.
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Tillsyn kan även utföras på förekommen anledning:
• Tillsyn på verksamheter i samband med ansökan om alkohol- och
polistillstånd.
•

Tillsyn vid ny eller ändrad verksamhet samt vid väsentliga
förändringar i byggnadens utformning.

•

Tillsyn vid kännedom eller misstanke om brister i brandskyddet.

•

Samordning med annan tillsynsmyndighet.

•

Tillsyn på föreningslokaler som uppbär kommunalt bidrag.

•

Tillsyn/avsyning inför evenemang t ex konsert eller marknad.

•

Tillsyn vid särskild efterfrågan.

3.2 Farlig verksamhet LSO
Tillsyn av 2 kap. 4 § görs på de anläggningar där verksamheten innebär fara
för att en olycka ska orsaka allvarliga skador på människor eller miljö.
Länsstyrelsen beslutar efter samråd med kommunen vilka anläggningar som
omfattas av dessa skyldigheter.
Tillsynen utförs genom granskning och bedömning av anläggningens
riskanalyser samt besök på plats och kan samordnas med andra berörda
myndigheters tillsyn samt i samband med tillsyn över 2 kap. 2 §.
2019-01-01 finns det en verksamhet i kommunen som omfattas av
skyldigheterna ovan.
3.3 Brandskyddskontroll LSO
Tillsyn eller brandskyddskontroll enligt 3 kap. 4§ görs på fasta
förbränningsanordingar, skorstenar, tak och anslutande byggnadsdelar.
Brandskyddskontrollen ska upptäcka fel och brister i anläggningen för att
undvika skador till följd av brand.
Kommunen ansvarar både för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll
men arbetet utförs av upphandlad entreprenör.
Objekt och frister (tidsintervall) för brandskyddskontroll föreskrivs av
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Planering,
genomförande och uppföljning görs av entreprenören. Entreprenören lämnar
uppgifter till kommunen inför MSB:s årsuppföljning.
3.4 Brandfarliga och explosiva varor LBE
Tillsynen utgörs i huvudsak av kontroll av hantering av
brandfarliga och explosiva varor på enskilda verksamheter. Vid
kontroll av hanteringen beaktas verksamhetens systematiska
arbete med säkerheten i hanteringen och att krav och villkor
ställda i lag, förordning, föreskrifter och tillstånd uppfylls.
Tillsynen kan även utgöras av kontroll av vissa delar av
hanteringen på grupper av hanteringsställen, så kallade
tematillsyner.
Planerad tillsyn LBE görs i första hand som en samtillsyn tillsammans med
tillsyn enligt 2 kap. 2 § LSO. Alternativt om det endast görs tillsyn enligt
LBE så kan tillståndstiden användas som riktmärke för tillsynsfristen.
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Tillståndstiden är normalt 10 år för brandfarliga varor. För explosiva varor
sätts giltighetstiden för första tillståndet normalt till 3 år och sedan till 5 år
när tillstånd söks igen. Första tillståndet för fyrverkerier begränsas normalt
till 1 år och sedan till 3 år då tillstånd sök igen.
Faktorer som styr urval av planerad tillsyn LBE
Tillstånd att hantera brandfarlig vara.
•

Stor risk för, eller stora konsekvenser vid, brand.

•

Behovet av systematiskt brandskyddsarbete för att säkerställa att
brandskyddet är på skälig nivå.

•

Erfarenheter från tidigare tillsyner (med avseende på såväl grupper
av byggnader, anläggningar eller verksamheter som enskilda
byggnader, anläggningar eller verksamheter).

•

Väsentliga eller ofta förekommande förändringar som påverkar
brandskyddet.

•

Ansökan om alkoholtillstånd.

•

Brister i brandskyddet eller i säkerheten vid hantering av brandfarliga
och explosiva varor (som redovisats i den skriftliga redogörelsen av
brandskyddet eller som framkommit på annat sätt).

Särskild tillsyn enligt LBE kan även utföras på förekommen anledning:
• Tillsyn vid ny eller ändrad verksamhet.
•

Tillsyn vid kännedom eller misstanke om brister i hanteringen.

4 Mål och ambitionsnivå
4.1 Handlingsprogram
I Osby kommuns handlingsprogram för skydd mot olyckor, antaget av
kommunfullmäktige 2018-06-18, anges följande inriktningsmål:
För alla som bor, verkar eller vistas i kommunen ska behovet av skydd för
människors liv och hälsa samt egendom och miljö med avseende på det
olycksförebyggande arbetet lösas genom att:
•

Risker inom kommunen identifieras och uppdateras genom årlig
revidering av den kommunala risk- och sårbarhetsanalysen

•

Tillsyner genomförs enligt den årliga tillsynsplanen

•

Utbildning av kommunal personal i HLR, allmän brandkunskap och
systematiskt brandskyddsarbete genomförs enligt utbildningsplan

•

Riktad information och utbildning av samtliga elever i årskurs 2, 5
och 8 genomförs läsårsvis

•

Säkerhetsfrågor beaktas vid all samhällsplanering

•

Kommunen tar tillvara på erfarenheter från inträffade händelser och
återför dem till sin egen skadeavhjälpande verksamhet
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De övergripande inriktningsmålen från gällande handlingsprogram bryts ner
till verksamhetsmål för räddningstjänstens tillsynsverksamhet.
4.2

Verksamhetsmål för räddningstjänstens tillsyn

På lång sikt
• Ha en väl fungerande tillsynsprocess där resurser läggs på planering,
genomförande, uppföljning, utvärdering och förbättring.
•

Uppdatera register över tillsynsobjekt.

•

Skapa underlag för utvärdering och förbättringsarbete.

•

Öka kvantitet/kvalitet på planerade tillsyner, tillsyner på förekommen
anledning och eventuella särskilda satsningar eller tematillsyner.

•

Använda tillgänglig teknik i högre utsträckning.

På kort sikt (2019)
• Genomföra planerade tillsyner och tillsyner på förekommen
anledning, uppskattningsvis 65 st.
•

Utveckla tillsynsprocessen: skriva tydliga och lättförståeliga
tjänsteanteckningar och föreläggande med brist-motiv-åtgärd, arbeta
med överenskommelser, skriva förelägganden vid allvarliga brister
som inte löses genom överenskommelse, följa upp brister.

•

Öka förståelsen hos den enskilde genom att vara tydliga i vår
kommunikation före, under och efter tillsynsbesöket.

•

Uppdatera verksamhetsregistret samt förbättra hanteringen av
svarskort med hjälp av påminnelser i Daedalos.
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4.3 Översikt planerad tillsyn 2019 – 2022
Översikten är en grovplanering av tillsynsverksamheten de kommande åren.
Justeringar kommer att göras löpande då tillsynsregistret uppdateras.
Ändringar kan även bli aktuella på grund av inträffade händelser och
nyvunna erfarenheter.
Exempel på verksamheter där tillsyn genomförs årligen är vårdanläggningar,
stora skolor och farliga verksamheter.
Till översikten tas en mer detaljerad tillsynsplan fram med specifika objekt
som inte redovisas i detta dokument.

2019

2020

2021

Utblick 2022-

Verksamheter där
tillsyn genomförs
årligen

Verksamheter där
tillsyn genomförs
årligen

Verksamheter där
tillsyn genomförs
årligen

Verksamheter där
tillsyn genomförs
årligen

Försäljningsställen
av fyrverkerier

Försäljningsställen av Försäljningsställen av Försäljningsställen
fyrverkerier
fyrverkerier
av fyrverkerier

Planerade tillsyner
enligt frister

Planerade tillsyner
enligt frister

Verksamheter med
Verksamheter med
tillstånd för explosiv
alkoholtillstånd
vara
Verksamheter med
större mängd
brandfarlig vara
Lager, industri
Bilverkstäder
Restauranger

Flerbostadshus

Planerade tillsyner
enligt frister
Inventering av
tillsynsobjekt

Planerade tillsyner
enligt frister
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4.4 Resurser och kompetens
För tillsynsverksamheten åtgår tid för planering, förberedelse, kontakt,
genomförande, dokumentation, uppföljning samt utvärdering- och
förbättringsarbete.
För att genomföra tillsyner med god kvalitet krävs löpande
kompetensutveckling genom utbildning och samverkan med andra
förebyggare och räddningstjänster där erfarenheter, rättsfall, scenario,
byggregler, skälighet och bedömningar diskuteras.
Nedan anges avsatta resurser och kompetenser för tillsynsarbete under 2019.
Funktion/kompetens

Antal

Utför tillsyn
enligt

Andel tillsynsarbete
av tjänst

Räddningschef / Brandingenjör

1

LSO, LBE

5%

Brandinspektör / Brandmästare och 1
tillsyn A

LSO, LBE

25%

Brandingenjör / Brandingenjör

LSO, LBE

50%

1

Totalt antal årsarbetskrafter (1600h)
som utför tillsyn

80%

5 Uppföljning, utvärdering och förbättring
MSB och Länsstyrelsen genomför en återkommande årsuppföljning där
kommunen redovisar resultat i januari månad efterkommande år. Utöver
årsuppföljningen planeras även egenkontroll för 2019 av följande uppgifter:
•

antal genomförda planerade tillsyner, löpande uppföljning på
planerade förebyggandemöten

•

antal genomförda tillsyner på förekommen anledning (kvartalsvis)

•

antal skrivna förelägganden (dec/jan)

•

antal genomförda brandskyddskontroller, måluppfyllnad (dec/jan)

2020 sker utvärdering av tillsynsverksamhetens prestationer och resultat
genom analys av bl.a. ovanstående indikatorer eller nyckeltal.
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Nämndsplan för kommunstyrelsen 2019
Dnr KS/2019:1 041

Kommunstyrelseförvaltningen förslag till Kommunstyrelsen
Nämndsplan 2019 för kommunstyrelsen antas enligt bifogat förslag.
För att nå, den av kommunfullmäktige beslutade budgetramen, så finansieras 1 mnkr via
kommunstyrelsens anslag för tilläggsbudget, verksamhet 91030.
Sammanfattning av ärendet
Ärendet behandlades på kommunstyrelsen den 30 januari där beslutet blev att
kommundirektören fick i uppdrag att fortsätta arbetet med att ta fram förslag till den
beslutade budgetramen. Uppdrag gavs även att till nästa sammanträde med
kommunstyrelsen den 27 februari återkomma med fullständig nämndsplan.
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram förslag till nämndsplan 2019 för
kommunstyrelsen. För att nå den beslutade budgetramen har en översyn av
budgetanslagen gjorts och där vissa budgetminskningar bedöms kunna göras under 2019
men måste åter omprövas inför 2020. Tjänster kommer att vakanshållas, återhållsamhet
med övriga kostnader.
Ett antal förslag till kostnadsminskningar har också lämnats till kommunstyrelsens för
ställningstagande: Minskad budget för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige, OBS!
avser inte arvodesförändringar. Avtal om konsumentrådgivning upphör. Resebidrag
upphör. Minskat antal prenumerationer på Dagens Samhälle.
Finansiering
För att nå, den av kommunfullmäktige beslutade budgetramen på 59 360 tkr, krävs
ytterligare åtgärder på 1 mnkr, alternativt sker finansiering via kommunstyrelsens anslag
för tilläggsbudget.
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Ledning
Niklas Larsson, kommunstyrelsens ordförande
Petra Gummeson, kommundirektör

Antal årsarbetare
40

Verksamhetsbeskrivning
Kommunstyrelseförvaltningen omfattar följande enheter/verksamheter:
•Ekonomienhet
•HR-enhet
•Stab
•IT- och utvecklingsenhet
•Tillväxtenhet
•Kanslienhet
•Räddningstjänst
Inför 2019 har IT och kansli överförts från serviceförvaltningen som upphörde 2018-12-31.
I kommunstyrelseförvaltningen ingår också miljö- och byggenheten. Uppgifter, budget mm för enheten
redovisas dock i nämndsplan för Miljö- och byggnämnden.

Årets verksamhet
Näringsliv- och tillväxtdelegation finns fr o m i år inrättad under kommunstyrelsen.
Fr o m 2019 finns också tillväxtenhet med tillväxtchef och centrumledare/företagslots. Stort fokus
kommer att läggas på förbättrad relationer och kommunikation med näringslivet. Målsättningen är att
det ska vara enkelt att vara företagare i Osby, kommunens kontakter med företagare skall
kännetecknas av servicekänsla, professionellt bemötande o lösningsorientering.
Tillväxtenhetens fokus är bl.a
•Befolkningsutveckling & Attraktionskraft
•Utbildningsnivå & utbildningskvalitet o kompetensförsörjning
•Pendling & infrastruktur
•Näringsliv o sysselsättning
•Bostadsförsörjning
•Attityder o kommunal service
Utvecklingsenhet med utvecklingschef. Fokus framöver på digitaliseringsfrågor övergripande för
kommunen. Utveckling och förstärkning av varumärket Osby kommun, arbete med marknadsföring o
vår hemsida.
Förändrad IT-organisation, beslut kommer tas under 2019.
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Upphandling och implementering av HR o lönesystem samt implementering av ekonomisystem
kommer att genomföras under året.
Kommunstyrelseförvaltningen via kanslienheten ansvarar för genomförande av EU-val under maj
månad.
Översyn av administrativa tjänster samt översyn av räddningstjänst kommer att genomföras under
året.

Ekonomi
Driftredovisning
Tkr
Intäkter

Personalkostnader
Lokalkostnader

Budget 2019
3 232,9

40 106,4
1 624,3

Övriga kostnader

20 862,2

Summa kostnader

62 592,9

Nettobudgetram

-59 360,0

Kapitalkostnader

3 295

Driftnetto

Kostnad/invånare (kr)
Investeringar (tkr)

-62 655,0

4 727
13 000

Budget 2019 13 255 invånare.

Kommunstyrelseförvaltningen har 2019 en budgetram på 59 360 tkr exkl kapitalkostnader. Det innebär
oförändrad budgetram jämfört med 2018.
För att nå den beslutade budgetramen har en översyn av budgetanslagen gjorts och där vissa
budgetminskningar bedöms kunna göras under 2019 men måste åter omprövas inför 2020. Tjänster
kommer att vakanshållas, återhållsamhet med övriga kostnader.
Ett antal förslag till kostnadsminskningar har också lämnats till kommunstyrelsens för
ställningstagande:
Minskad budget för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige, OBS! avser inte arvodesförändringar.
Avtal om konsumentrådgivning upphör. Resebidrag upphör. Minskat antal prenumerationer på Dagens
Samhälle.
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Internbudget per verksamhet 5 positioner
Internbudget per verksamhet
Verksamhet (4-5 pos vht, belopp tkr)
00100 Kommunfullmäktige

Budget 2019
620,0

00150 Bidrag Skånes arkivförbund

10,0

00190 Bidrag Osby Näringsliv

60,0

00260 Bidrag stift. Lekoseum

277,0

00300 Kommunstyrelsen

2 657,4

00330 Utvecklingsanslag

200,0

00340 Hlm:s nämndemannaförening

2,0

00350 Bidrag Ung Företagsamhet

10,0

00360 KRF och RFFH

40,0

00500 Partistöd

500,0

00850 Leaderprojekt

199,0

00880 Webbsändning KF

100,0

00900 Kommunledningsstab

2 389,4

01000 Information/marknadsföring

3 135,6

01200 Dagens Samhälle

30,0

02100 IT-avdelning

9 933,8

03100 Kansliavdelning

2 653,8

03130 Konsumentrådgivning

33,0

03140 Ärendehanteringssystem

50,0

04200 Ekonomiavdelning
05442 Resebidrag studerande
06100 HR-enheten

06130 Proj framtidens ledare
06140 Feriearbetare
06230 Gratifikation

6 342,1
250,0
6 132,5

50,0
550,0
50,0

06320 PA div åtgärder

350,0

06330 Central kompetensutveckling

600,0

06400 Facklig månadslön

784,3

06410 Facklig verksamhet

642,2

06500 Företagshälsovård

590,0

06510 Friskvårdsprogram

500,0

06700 Central introduktion

15,0

08100 Kontaktcenter

2 163,5

08200 Inköpsenheten

1 080,0

08300 IT ekonomi

795,0

08310 Säkerhetsgrupp

35,0

08330 Riskhantering/Flexite

43,0

08500 Intern bilpool
09000 Avgift kommunförbundet
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Verksamhet (4-5 pos vht, belopp tkr)

Budget 2019

09010 SkåneNordostsamarbete

400,0

09400 E-arkiv

355,0

09500 Arkiv

401,4

11000 Näringslivsutveckling

1 787,6

11020 Nyföretagarcentrum

50,0

43170 Turism centralt

44,0

82700 Råd för trygghet och hälsa

50,0

88000 Räddningstjänst

12 657,8

88100 IVPA

-219,6

89300 Befolkningsskydd

198,2

89810 Bidrag civilförsvarsföreningen

10,0

89830 Rakel

92,0

xxxxx Fortsatt uppdrag budgetanpassning

-1 000
59 360,0

Investeringsbudget
Projekt
nr

Projektnamn

0046

Diarie- o ärendeh. system

0060
0070

2019 (tkr)

2020 (tkr)

2021 (tkr)

Åter KS

500

1 000

Fordon och inventarier räddntjänst

7 500

5 500

200

1.

IT-investeringar

5 000

5 000

5 000

1.

13 000

11 500

5 200

Totalt

Kommentarer investeringsbudget
1. Ramanslag. Vid enskilt inköp på över 2 mnkr ska ärendet behandlas av kommunstyrelsen (KS).

Framtid
Kommunen har behov av en fortsatt satsning på digitalisering som ett verktyg för effektivare
arbetsprocesser och verksamhetsutveckling.
Arbetet ska fortsätta med att vara en öppen och modern kommun.
För kommunens framtid är samarbetet med näringslivet samt ett kontinuerligt bostadsbyggande
nyckelområden.
För räddningstjänsten är kompetensförsörjningen det kanske viktigaste framtida fokusområdet.
Utmaningen med att rekrytera och behålla personal blir större och större vilket gör att vi måste
fortsätta arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare. För att lösa både nya och utökade
arbetsuppgifter för kommunen inom områdena krisberedskap och säkerhet/trygghet gör att vi kommer
att behöva tillgång till mer och delvis annan kompetens än vi har idag.
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Nämndsplan/Budget 2019
Kommunstyrelseförvaltningen

Verksamheter/enheter
•
•
•
•
•
•
•

Ekonomienhet
HR-enhet
Stab
IT- och utvecklingsenhet
Tillväxtenhet
Kanslienhet
Räddningstjänst

Förutsättningar
Bedömt behov, hösten 2018
64 710 tkr
Budgetram beslutad av KF 2018-11-26
59 360 tkr
Skillnad = 5 350 tkr

Bedömt behov utöver ram, tkr

Förslag till justeringar, kr

Ytterligare anpassningar
behövs
Budgetbelopp efter förslag till justeringar
= 60 360 tkr
Kvarstående belopp för att nå budgetram
= 1 000 tkr
Förslag: Finansiering sker via kommunstyrelsens anslag för
tilläggsbudget, verksamhet 91030.

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Sida

1(2)

2019-02-12
Kommunstyrelseförvaltningen
Gunnar Elvingsson
0479528161
gunnar.elvingsson@osby.se

Komplettering till tidplan för arbetet med budget 2020 och
flerårsplan 2021-2022
Dnr KS/2018:824 040

Kommunstyrelseförvaltningen förslag till Kommunstyrelsen
- Tidplan för arbetet med budget 2020 och flerårsplan 2021-2022 fastställs enligt upprättat
förslag med komplettering.
- Följande direktiv gäller för nämndernas budgetarbete:
Nämnderna presenterar budgetunderlag inför budgetberedningen enligt två olika
alternativ.
A. Budgetförslag som utgår från nuvarande verksamhet med förändringar för volymer,
omvärldsfaktorer mm.
B. Budgetförslag som utgår från budgetram 2019. Med ev. konsekvensbeskrivningar,
påverkan på politiska mål, medarbetare/arbetsmiljö, medborgare.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade den 19 december 2018, § 227, om budgetanvisning mm för
arbetet med budget 2020. Beslutet bygger på en s. k. vårprocess där kommunfullmäktige
fattar beslut om budget mm i juni månad.
Kommunstyrelseförvaltningen, ekonomienheten, har nu tagit fram ett nytt förslag till
budgetanvisningar med kompletteringar. Kompletteringarna gäller direktiv till nämnderna
vid framtagande av sina budgetförslag samt tidplan för framtagande av
investeringsbudget.

Besöksadress Västra Storgatan 35
Postadress
Kommunstyrelseförvaltningen
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Telefon 0479-52 80 00 vx
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Bankgiro 281-6809

Sida

2(2)

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-02-12
Förslag, med kompletteringar, till tidplan för arbetet med budget 2020 och flerårsplan
2021-2022, daterad 2019-02-12.

Petra Gummeson

Gunnar Elvingsson

Kommundirektör

Ekonomichef

Beslutet skickas till
Kommunstyrelseförvaltningen, ekonomienheten
Nämnder och styrelser
Förvaltningschefer

2019-02-12

Tidplan för budgetprocess under 2019 (budget 2020 och flerårsplan 20212022), kompletteringar med röd text
December 2018
Februari 25

KS beslut om tidplan och anvisningar för budgetprocess under
2019.
Dialogmöte 1: Genomgång av bokslut samt utblick mot 2019.
Deltagare: Ksau, samtliga presidier, kommunledningsgruppen,
ekonomer.

Februari 27

Direktiv till nämndernas budgetarbete.

Februari-mars

KLG tar med hjälp av utvecklingsgruppen fram omvärldsanalys
och gemensamma planeringsförutsättningar för hela kommunen.
Befolkning och befolkningsprognos är en av grunderna.

Mars 11

Dialogmöte 2: Planeringsförutsättningar ”Omvärldsdag”.
Samtal om budgetförutsättningar, politiska mål, omvärldsanalys
mm. Nämnd och förvaltning tar tillsammans med
utvecklingsgruppen fram underlag inför dagen.
Förvaltningscheferna redovisar översiktligt budgetbehov 2020 och
flerårsplan 2021-2022. Deltagare: Ks, samtliga presidier inkl
bolagspresidier, kommunledningsgruppen, VD:ar kommunala
bolag, ekonomer, utvecklingsgruppens medlemmar

Mars

Förvaltningarna arbetar fram underlag till drift och
investeringsbudget.

Mars 11

Förvaltningarna anmäler sina lokalbehov till
samhällsbyggnadsförvaltningen som underlag för
investeringsbudget.

1 april

Samhällsbyggnadsförvaltningen sammanställer
investeringsbudgetförslag klart att behandlas av nämnd.
Utgångspunkten är att förslaget ska uppgå till högst 90 mnkr för
respektive år exkl vatten och avlopp (VA).

1 april

2
Förvaltningarnas underlag till investeringsbudget överlämnas även
till kommunledningsgruppen (KLG) för samordning.
Utgångspunkten är att den samlade investeringsbudgeten ska
uppgå till högst 100 mnkr (exkl VA) för respektive år.

April

Nämnderna behandlar underlag till driftbudget och
investeringsbudget inför budgetberedningens arbete

April 15 prel.

Regeringens ekonomiska vårproposition (vårbudgeten)
presenteras.

Maj 3

SKL:s skatteunderlagsprognos

Maj 6, 8, 9fm

Budgetberedning, kommunstyrelsens arbetsutskott, tvåheldagar
samt en halv dags reservdag. Vid budgetberedningen presenterar
respektive nämndspresidium sitt budgetbehov för 2020 och
flerårsplan 2021-22 inkl investeringsbudget.

Maj 13

Budgetinformation för oppositionsgrupper

Maj 15-20

Kommunövergripande samverkan av budgetberedningens
förslag.

Maj 28

Kommunstyrelse. Beslut om planeringsförutsättningar och ramar
för driftbudget 2020, flerårsplan 2021-22 samt investeringsplan
2020-2024. Skattesats.

Juni 10

Kommunfullmäktige. Beslut om planeringsförutsättningar och
ramar för driftbudget 2020, flerårsplan 2021-2022 samt
investeringsplan 2020-2024. Skattesats.

Augusti 22

SKL:s skatteunderlagsprognos

September

Regeringens ekonomiska höstproposition (höstbudgeten)
presenteras

December 1

Nämnderna ska ha fattat beslut om internbudget/nämndsplan
2020.

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Sida
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2019-02-12
Kommunstyrelseförvaltningen
Gunnar Elvingsson
0479528161
gunnar.elvingsson@osby.se

Om- och tilläggsbudget 2019
Dnr KS/2019:70 041
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen/
kommunfullmäktige
Tilläggsbudget 2019 antas enligt förslag:
1. Tilläggsbudget drift
 Kommunstyrelseförvaltningens driftbudget utökas med 1 000 tkr.
 Samhällsbyggnadsnämndens driftbudget utökas med 695 tkr.
 Finansiering sker via verksamhet 91030 tilläggsbudget.
2. Om- och tilläggsbudget investering
 Investeringsbudgeten utökas med 34 983 tkr.
 Finansiering sker genom ianspråktagande av likvida medel.
3. Omdisponering driftbudget
 Budget för verksamhet 00360 KPR och RFFH (Kommunala pensionärsrådet och
Rådet för funktionshinder), 40 tkr överförs från kommunstyrelsen till hälsa och
välfärdsnämnden.
 Budget för verksamhet 77010 färdtjänst, 2 128 tkr, överförs från hälsa- och
välfärdsnämnden till kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen/ekonomienheten har sammanställt nämnders och
förvaltningars förslag till tilläggsbudget och omdisponeringar 2019. Enligt anvisningarna
till tilläggsbudget 2019 avses i första hand tilläggsbudgetering/ombudgetering av
pågående investeringsprojekt och sedan tidigare beslutade driftprojekt som inte slutförts.
Omdisponering mellan olika nämndernas anslag kan också genomföras.
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Av nämndernas förslag till tilläggsbudget 2019 avser 1 695 tkr driftkostnader. För att nå
beslutad budgetram finns begäran från kommunstyrelseförvaltningen (1 000 tkr) och
Samhällsbyggnadsnämnden (695 tkr).
I budget 2019 finns 2 200 tkr avsatta i driftbudgeten för tilläggsbudget på verksamhet
91030.
Förslagen från nämnder avseende investeringar uppgår till 34 983 tkr (varav VAinvesteringar 10 667 tkr.) För 2018 var investeringsbudgeten totalt 234,4 mnkr och av
dessa genomfördes 92,5 mnkr (39%). Om ca 35 mnkr tilläggsbudgeteras så kommer 2019
års investeringsbudget att uppgå till 247 mnkr vilket är ett högt belopp.
Finansiering
Finansiering av tilläggsbudget drift kan ske från anslag för tilläggsbudget, vht 9103 med
1 695 tkr. Omdisponering kan också ske från överförmyndarens budget med 1 000 tkr.
Överförmyndarens behov av budget har minskat kraftigt det senaste året på grund av
minskning av ärenden för ensamkommande barn och ungdomar.
Utökad investeringsbudget finansieras i första hand genom ianspråktagande av likvida
medel. Det kan inte uteslutas att låneramen kan behöva utökas senare under året.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-02-12 ”Tilläggsbudget 2019”
Rapport ”Tilläggsbudget 2019”
Sammanställning ”Om- och tilläggsbudget investering 2019 per projekt”

Petra Gummeson

Gunnar Elvingsson

Kommundirektör

Ekonomichef

Beslutet skickas till
Kommunstyrelseförvaltningen, ekonomienheten
Kommunens nämnder och förvaltningar

Sida
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Datum

2019-02-12
Kommunstyrelseförvaltningen
Gunnar Elvingsson
0479528161
gunnar.elvingsson@osby.se

Årsredovisning för kommunstyrelsens förvaltningar 2018
Dnr KS/2019:69 049

Kommunstyrelseförvaltningen förslag till Kommunstyrelsen
Årsredovisning 2018 för kommunledningsförvaltningen, samhällsbyggnadsförvaltningen,
serviceförvaltningen samt förvaltningen för utbildning och arbete godkänns.
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningarna under kommunstyrelsen har lämnat sina årsredovisningar för år 2018.
Det ekonomiska resultatet för förvaltningarna blev:





kommunledningsförvaltningen
samhällsbyggnadsförvaltningen
serviceförvaltningen
förvaltningen för utbildning och arbete

- 1,2 mnkr
- 7,8 mnkr
- 0,4 mnkr
-17,2 mnkr

Orsaker till ekonomiska avvikelser, händelseutveckling, måluppföljning mm framgår av
respektive årsredovisning.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-02-12
Årsredovisning kommunledningsförvaltningen
Årsredovisning samhällsbyggnadsförvaltningen
Årsredovisning serviceförvaltningen
Årsredovisning förvaltningen för utbildning och arbete
Gunnar Elvingsson
Petra Gummeson
Kommundirektör

Besöksadress Västra Storgatan 35
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Kommunstyrelseförvaltningen
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Ekonomichef
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2019-01-27
Utbildning och arbete
Mia Johansson
0479528383
mia.johansson@osby.se

Årsredovisning 2018, verksamhetsberättelser
Dnr KS/2019:45

Utbildning och arbetes förslag till Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen godkänner utskottet för utbildning och arbetes Årsredovisning 2018,
med verksamhetsberättelser
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen har sammanställt utbildning och arbetes årsredovisning för 2018.
Verksamhetsberättelsen behandlar årets händelser, måluppfyllelse, statistik, ekonomi och
framtid.
Beslutsunderlag
Årsredovisning 2018, verksamhetsberättelser för utbildning och arbete

Mia Johansson

Petra Gummeson

Förvaltningschef

Kommundirektör

Beslutet skickas till
Ekonomienheten

Besöksadress Västra Storgatan 35
Postadress Barn och utbildning
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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INLEDNING
•

Gymnasial utbildning via Ekbackeskolan och Naturbruksgymnasiet

•
•

Yrkesskola bestående av gymnasiesärskola och lärlingsutbildning
Vuxenutbildning i form av svenska för invandrare, grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna samt YH utbildningar
Boende för ensamkommande ungdomar
Arbetsmarknadsenhet samt praktiksamordning med samarbete mellan arbetsförmedling och kommun
Vuxenenheten som bedriver verksamhet inom försörjningsstöd, missbruk, socialpsykiatri och våld i nära relationer
Verksamheten för flyktingsamordning arbetar med placering och utredning av ensamkommande barn och ungdomar
samt mottagande av övrigt anvisade personer

•
•
•
•

Ledning
Ingmar Bernthsson (ordförande utskottet för utbildning och arbete)
Mia Johansson (Tf förvaltningschef)

ÅRETS HÄNDELSER
•

Från och med läsåret 2018/19 erbjuder Ekbackeskolan åter Barn- och fritidsprogrammet. Det var 10 elever som startade första årskursen på programmet. Efter sista intagningsdag 15 september konstaterades att 157 nya 1:or hade valt
att göra sin gymnasieutbildning på något av Ekbackeskolans 9 olika program.

•

Vuxenutbildningens flytt till Lärcenter och mer anpassade lokaler innebar också att undervisningens upplägg förnyades. Genom att bedriva befintliga kurser i två spår samtidigt, digitalt via lärplattform (It´s Learning) och analogt via
lektioner på plats, kan fler elever kombinera studier och arbete vilket har ökat antalet studerande och måluppfyllelsen har höjts.
Yrkesskolan arbetssätt, anpassade lokaler och höga måluppfyllelse innebär att många, både inom och utom Osby
kommun, ansöker om plats. Under andra halvåret 2018 var 32 elever inskrivna.
Under året har Marklundagården avvecklats och de ungdomar som varit boende där har omplacerats till familjehem
alternativt utslussningslägenhet. Verksamheten avslutades helt efter augusti.

•
•

Utbildning och arbete centralt
Året har präglats av ekonomi, mer regelbunden budgetuppföljning och anpassningar för att nå en budget i balans. Många av
besluten har verkställts och ett medvetet arbete har givit ett bättre ekonomiskt resultat inom delar av verksamheterna. Det har
dock påverkat kvalitet och medarbetares arbetsmiljö eftersom det medfört oro i organisationen. Alla chefer har genom delaktighet och tydligt ledarskap ändå uppnått en förståelse och medvetenhet på enheterna. Det krävs fler anpassningar och beslut
för att kunna bedriva en hållbar ekonomi kommande år.
Ekbackeskolan
Med fler och fler elever behöver hela organisation fungera bättre och bättre med schema, personal och lokaler. Från skolledning till personal och elever har det lagts mycket tid till att hitta lösningar som fungerar. Behovet av större klassrum blir tydligare när respektive program ökar i elevantal. Det systematiska kvalitetsarbetet fortsatte med betyg och betygsbedömning.
Naturbruksgymnasiet
I enlighet med beslutet att stänga skolan f r o m juni 2019 har arbetet fortgått med att reducera omfattningen av skolans verksamhet. Den personal som är anställd har erbjudits och tagit emot samtal om respektives framtid. Eleverna har kunnat fullfölja sina respektive studieplaner och kommer kunna få möjlighet att ta examen.
Yrkesskolan
Yrkesskolan har ökat elevantalet genom åren. Söktrycket från externa kommuner har fortsatt varit högt samtidigt som kommunens egna elever i behov av Yrkesskolans pedagogik och uppbyggnad också har ökat. Skogsprogrammet tog inte in nya
elever då det är svårt för eleverna att få sysselsättning inom skog efter avslutad utbildning. Det positiva är att statistiken fortfarande säger att 8 av 10 elever går ut i någon form av sysselsättning efter avslutad utbildning.
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Lärcenter
I augusti flyttade vi in i vårt nya Lärcenter. Alla studerande och all personal har sett detta som en stor förbättring gällande den
fysiska och psykosociala arbetsmiljön. En annan positiv förbättring är att kön till SFI inom etableringen och anhöriginvandring har minskat, vilket också var en av anledningarna till de nya lokalerna. Även en kvällskurs har startats upp för SFI. Det
har också arbetats intensivt med att digitalisera undervisningen på grundskole- och gymnasienivå så att det ska kunna gå att
studera på distans utan att man behöver ta ledigt från jobb.
Arbetsmarknadsenheten
Under första delen av 2018 var det stort fokus på extratjänster. Ny överenskommelse tecknades med fackförbundet Kommunal, samt med Vision, för att möjliggöra för fler individer att få möjlighet till anställning. Senare delen av året märktes dock
att det blev något mättat i verksamheterna och utflödet i nya extratjänster avstannade något.
Arbetet i ESF-projekt Samverkan för Fler i Arbete har mycket lyckade resultat. Sedan projektets start har 48 individer skrivits
in i projektet. 23 av dessa har avslutats, 16 av dem mot arbete och 4 mot studier.
Vuxenenheten
Enheten har fortsatta kompetensutveckla all personal enligt ambitionen i Kommunstyrelsens riktlinje gällande våld i nära
relationer.
Under 2018 infördes e-ansökan för tillstånd enligt alkohollagen.
Lägenhetsbeståndet håller på att minskas. Processen för övertagande har dock dragit ut på tiden, men förfrågan för övertagande av kontrakt är skickat till hyresvärden i princip i alla ärenden.
En ny överenskommelse med Region Skåne kring personer med beroende och missbruksproblematik har ännu inte tagits
fram, vi avvaktar den regionala överenskommelsen som ska komma.
Översyn av enheten på ekonomiskt bistånd har genomförts. Utvecklingsarbetet som skett på enheten i nära samarbete med
Arbetsmarknadsenheten kommer resultera i införandet av ett nytt arbetssätt.
Boende ensamkommande barn
Redan tidigt under året fick verksamheten börja planera för avveckling. Omplaceringar skedde av barnen/ungdomarna i
snabbare takt än beräknat och Marklundagården kunde stängas efter sommaren.
Flyktingsamordning
Verksamheten har under året fått lägga mycket tid på att utreda de barn som bott på Marklundagården för att kunna genomföra omplaceringar. Verksamheten är sedan 1 januari 2019 organiserad under barn- och utbildningsförvaltningen.

HAR VI UPPFYLLT VÅRA MÅL?
Fullmäktigemål och nämndmål KS
Osby kommun ska vara en bättre kommun att leva och utvecklas i.

Osby kommuns medborgare ska få det stöd, den utbildning och de tillgängliga mötesplatser de behöver för
att växa upp och leva under jämlika förhållanden och utveckla sin fulla potential
Analys av resultatet
På Ekbackeskolan och Yrkesskolan genomfördes Skolinspektionens elevenkäter under hösten och det resultatet finns ännu
inte tillgängligt. Gymnasiets egna enkät rörande Trygghet och studiero kommer att genomföras under vårtermin, istället för
hösttermin, för att få en ännu mer aktuellare grund inför ny plan mot diskriminering och kränkande behandling.
Målet med andel elever på introduktionsprogrammet språkintroduktion som inom två år övergår till annat program inom
gymnasieskolan, Komvux, folkhögskola eller anställning infriades väldigt väl liksom det övergripande målet andelen elever
på introduktionsprogrammet som inom två år övergår till annat program inom gymnasieskolan, Komvux, folkhögskola eller
anställning.
Brukarundersökningen som genomfördes inom socialtjänsten under hösten 2018 hade för få svar för att analyser skulle kunna
göras, förutom på enheten för ekonomiskt bistånd. Där ger brukarundersökningen oss indikationer på att det enligt brukarna
själva inte sker någon förändring av deras situation sedan inledd kontakt med socialtjänsten. Ett nytt arbetssätt planeras på
enheten och det kommer vara med att bidra till ökad förändring av individers situation.
Av de indikatorer som är möjliga att mäta pekar mycket på att verksamheterna ger våra elever, brukare och klienter möjlighet
Utbildning och arbete, Årsredovisning 2018, verksamhetsberättelser
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att växa och utveckla sin fulla potential.
Genomförda insatser och några slutsatser
På Yrkesskolan har varje elev sitt schema och studieplanering utifrån sin förmåga. Eleven får den tid den behöver för att klara
målen och ökar då självinsikten och motivationen för att lyckas. På samma sätt fungerar det i de rent praktiska kurserna i vår
verksamhet och även ute på praktik- och lärlingsplats där kurser läses. I takt med att lagkravet kom med digitalisering pågår
ett arbete med att utveckla undervisningen i ämnen och kurser med kvalitet.
Från och med hösten 2018 har Osby kommunavtal med Kompetenscentrum i Malmö. De kommer att leverera utbildning till
kommunen i frågor som rör våld i nära relationer, allt för att öka medarbetarnas kompetens och på så sätt möta behoven hos
medborgarna på ett bättre sätt.
Beslut fattades om att utöka personalen inom öppenvården för individer med missbruk och beroende. Dessa kommer vara på
plats under våren 2019 och då påbörja uppbyggnaden av verksamheten. Den nya verksamheten ska i större utsträckning möjliggöra en sammanhållen behandlingskedja på hemmaplan.

Indikatorer

Mål

Utfall

Kommentar

Andel deltagare med positiv upplevelse
av deltagandet på Arbetsmarknadsenheten (Utbildning och arbete)

Minst 90 %

84 %

Samma som vid föregående mätning. Nära
målet.

Andel deltagare som känner att de
befinner sig närmre arbetsmarknaden
efter deltagandet vid Arbetsmarknadsenheten (Utbildning och arbete)

Minst 80 %

100 %

Samtliga känner att de kommit närmre arbetsmarknaden efter deltagandet på AME.

Andel av befolkningen som uppbär
försörjningsstöd (Utbildning och arbete)

Högst 4 %

3,6 %

Följs upp årligen, med ett års eftersläpning. Nu
redovisad siffra avser 2017.
En ökning av andelen hushåll har skett under
2018. Trots det är resultatet bättre än föregående år.

Andel nyanlända som erhållit samhällsinformation (Utbildning och arbete)

Minst 90 %

100 %

Andel elever som efter avslutat gymnasium går vidare i sysselsättning (Utbildning och arbete)

Minst 80 %

80 %

Andel gymnasieelever med examen
inom 3 år (Utbildning och arbete)

Minst 85 %

85,3 %

Andel gymnasieelever med examen
inom 4 år (Utbildning och arbete)

Mottagna kvotflyktingar erhåller alltid information. Övriga mottagna får information inom
etableringsuppdraget.

Ingen uppgift då ingen elev gick det fjärde året

Andel elever på introduktionsprogrammet språkintroduktion som inom två år
övergår till annat program inom gymnasieskolan, Komvux, folkhögskola eller
anställning (Utbildning och arbete)

Minst 50 %

65 %

Andelen elever på introduktionsprogrammet som inom två år övergår till
annat program inom gymnasieskolan,
Komvux, folkhögskola eller anställning
ska vara (Utbildning och arbete)

Minst 80 %

80 %

Andel ensamkommande barn som fyller
18 år och har uppehållstillstånd som
utreds i ”På väg” materialet (Utbildning
och arbete)

100 %

100 %

Alla utreds i ”På väg” materialet

Andel av de ensamkommande barnen
som träffar sin handläggare minst var
tredje månad (Utbildning och arbete)

Minst 75 %

50 %

Under hösten 2018 var enheten underbemannad vilket fick konsekvenser på kvaliteten

Andel unga över 18 som har uppehållstillstånd och flyttar till utsluss där ”På
väg” skattning gjorts (Utbildning och
arbete)

100 %

85 %

Har gjorts på alla som bott på vårt kommunala
hvb, men inte på dem som bott externt.

Andel ensamkommande barn där ett
aktivt arbete med "På väg" material
pågår (Utbildning och arbete)

100 %

100 %

I alla ärenden där ungdomen har uppehållstillstånd arbetas det med På-väg-material
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Indikatorer

Mål

Utfall

Andel genomförandeplaner som följs
upp var sjätte månad (Utbildning och
arbete)

100 %

100 %

Andel som har eget kontrakt i december
2018 (Utbildning och arbete)

Minst 50 %

18 %

Kommentar

Följs upp årligen.
Aktivt arbete pågår med att begränsa antalet
sociala kontrakt. Riktlinje har tagits fram för att
stötta handläggare i deras arbete. Under hösten
har det skickats brev till det kommunala bostadsbolaget och de privata fastighetsägarna
med förfrågan om möjlighet för individen att
överta kontrakt. Planen var att Osby bostäder
skulle meddelat innan årsskiftet. De meddelar
dock att detta inte kommer hinnas med.

Osby kommun ska ge förutsättningar för utveckling och tillväxt som skapar mervärde.

Osby kommun ska skapa förutsättningar för samhällets långsiktigt hållbara utveckling genom goda relationer med medborgare, näringslivet och andra aktörer.
Analys av resultatet
Resultatet visar tydligt att Utbildning och arbete har uppnått goda resultat vad det gäller det här målet
Genomförda insatser och slutsatser
På Ekbackeskolan har det varit 173 aktiviteter tillsammans med andra aktörer inom UF, näringsliv och APL. Totalt samarbetade skolan med 144 olika aktörer, varav 46 av dessa var nya kontakter. Det är blandat mellan gymnasiet och IM. Ekbackeskolan och IM har upplevt att relationerna har varit goda då kontakterna har återkommit.
Yrkesskolan har väldigt goda relationer med näringslivet inom kommunen och även i de närliggande kommunerna. Mycket
beror på att det finns en praktiksamordnare som hela tiden finns där för elever, handledare och arbetsplatser. Det förs ständiga
samtal med näringslivet vad branscherna behöver framåt inom ett 5 - 10års perspektiv. Det i sin har inneburit att Yrkesskolan
planerat för en start av Fordonsprogram inför läsåret 2019/20.
Två gånger under året har vuxenutbildningen genomfört företagsträffar på kvällstid där 20–30 företagare deltog. Där kom
bland annat upp önskemål om att genomföra en SFI-kvällskurs, vilket startades och nu finns en klass med 22 elever två kvällar i veckan. Det har även startats en Yrkes SFI utbildning för träarbetare i samarbete med Lernia. Yrkesutbildningarna har
kontinuerligt kontakt med företagarna gällande praktikplatser eller att vi ger handledarutbildning.
Det pågår en särskilt riktad insats för att knyta kontakter med företag och kommunala verksamheter till Arbetsmarknadsenheten (AME) genom ESF-projektet Samverkan för Fler i Arbete. Även införandet av extratjänster har markant ökat antal
kontakter inom kommunala verksamheter. Vid mätningar är företag och kommunala verksamheter mycket nöjda med kontakten och stödet från personal på AME. Det erbjuds sedan våren 2018 handledarutbildningar till företag och kommunala verksamheter, för att öka möjligheten för dessa att på ett bra sätt kunna ta emot personer ur målgruppen för arbetsmarknadspolitiska insatser.
Översyn av Osby kommuns överenskommelse med Arbetsförmedlingen inleddes under 2018. Den ska vara med och bidra till
ökad samverkan och bättre stöd till våra medborgare.

Indikatorer

Mål

Utfall

Kommentar

Antal pågående kontakter (Utbildning
och arbete)

Minst 26

34

Inom AME finns kontakt med 19 kommunala
verksamheter och 15 företag. Målet endast 10
kontakter. Bör se över detta mål 2019.

Antal aktiviteter som anordnas i samarbete med offentliga och privata arbetsgivare (Utbildning och arbete)

Minst 100

173

På Ekbackeskolan har det varit 173 aktiviteter
tillsammans med andra aktörer inom UF, näringsliv och APL. Totalt samarbetade skolan
med 144 olika aktörer, varav 46 av dessa var
nya kontakter.

Andel arbetsgivare som upplever relationen med skolan som god (Utbildning
och arbete)

100 %
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Osby kommun ska ha strategier för att möta dagens och morgondagens utmaningar.

Osby kommun ska genom delaktigt, gott ledarskap och god arbetsmiljö vara en attraktiv arbetsgivare.
Genomförda insatser och slutsatser
Utbildning och arbetes verksamheter saknar indikatorer som mäter gott ledarskap och en god arbetsmiljö. Under 2017 genomfördes ingen medarbetarenkät som kan visa på resultat. Förvaltningen arbetar dock såväl internt som tillsammans med
övriga förvaltningar kring vad som kan bli bättre inom detta område. Det är oerhört viktigt att fokusera på att vara en god
arbetsgivare. Under våren 2018 har ett gemensamt arbete genomförts av kommunens chefer för att prioritera insatser för att
fortsätta vara en attraktiv arbetsgivare.
Inom flera av förvaltningens yrkeskategorier, såsom socionomer och lärare finns det en nationell brist och stor konkurrens om
arbetskraften.

Verksamheten ska uppnå god kvalitet genom att vara flexibel i att möta omvärldens förändrade krav.
Genomförda insatser och slutsatser
Gymnasieskolorna har arbetat aktivt med ökad internationalisering. Det har genomförts studieresor bland annat till New York
och Frankrike. Genom att ansöka och få Erasmus+ pengar har elever fått möjlighet att göra sin APL (praktik) i Spanien och i
Skottland.
På introduktionsprogrammet har man gjort aktiviteter för att öka integrationen genom att elever har fått skugga elever på
nationella program.
Den största utmaningen är att utveckla digitala arbetsmetoder som lyfter verksamheten och ökar tillgängligheten för elever,
klienter, medborgare och medarbetare. Detta arbete är prioriterat i hela kommunen och varje förvaltning har eller ska ta fram
en plan för digitaliseringen under 2019.
I den nya förvaltningen Hälsa och välfärd behöver de ta ett omtag kring det systematiska kvalitetsarbetet inom socialtjänsten.
Under 2018 har en ökad arbetsbelastning bidragit till att upprättat årshjul med aktiviteter kring det systematiska förbättringsarbetet inte har kunnat efterlevas. Verksamheten är dock medveten om att just när det gäller barnperspektivet krävs en förstärkning och en anpassning inför att Barnkonventionen blir lag. Plan finns för att ta fram en handlingsplan för hur det ska
införas.

Indikatorer

Mål

Utfall

Kommentar

Antal aktiviteter som anordnas i syfte att
öka internationalisering (Utbildning och
arbete)

Minst 2

Målet är uppnått

Antal aktiviteter som anordnas i syfte att
öka integration (Utbildning och arbete)

Minst 2

Målet är uppnått

Andel utredningar där barnperspektivet
beaktas (Utbildning och arbete)

100 %

50 %

Följs upp årligen. Sker genom journalgranskning.
Ingen journalgranskning har genomförts på
grund av hög arbetsbelastning. Finns dock en
uppfattning om att arbetet behöver förstärkas.

Osby kommun ska arbeta för en ekonomisk, ekologisk och socialt långsiktigt hållbar utveckling.
Genomförda insatser och slutsatser
När det gäller arbetsmarknadspolitiska anställningar (extratjänster och resursanställningar) arbetas det för att långtidsarbetslösa och främst de med försörjningsstöd prioriteras. Under våren 2018 fanns det 45 personer i extratjänst. Merparten av dessa
hade annars varit i behov av försörjningsstöd.
Det goda resultatet på Arbetsmarknadsenheten kan i mångt och mycket härledas till den nära samverkan som sker mellan
arbetsförmedlingen och arbetsmarknadsenheten i ESF-projektet Samverkan för Fler i Arbete.

Indikatorer
Andel av samtliga deltagare inom Arbetsmarknadsenheten som avslutas mot

Mål

Utfall

Kommentar

Minst 50 %

48 %

Urvalet är alla avslutade under 2018, inklusive
Samverkan för Fler i Arbete. 48% är lite bättre

Utbildning och arbete, Årsredovisning 2018, verksamhetsberättelser

7(11)

Indikatorer

Mål

Utfall

arbete eller studier (Utbildning och
arbete)
Andel av samtliga deltagare inom Arbetsmarknadsenheten som sex månader efter avslutad insats på Arbetsmarknadsenheten är kvar i självförsörjning
(Utbildning och arbete)

Kommentar
än senaste mätningen, men inte över målet
50%. Om vi tittar bara på de avslutade i SfFiA,
så har 92% avslutats mot arbete eller studier.

Minst 80 %

83 %

Vid denna mätning användes avslutade deltagare (som vid inskrivning hade försörjningsstöd)
under 2018 i projekt SfFiA. En del avslutades
för mer än 6 månader sedan, och en del för
mindre än 6 månader sedan. Snittet för tid
sedan avslut är ca 6 månader. 83 % är helt
självförsörjande, och de andra 17% har kompletterande, eller tydligt mindre försörjningsstöd
än vid start.

Osby kommun ska skapa förutsättningar och möjligheter för människor i alla åldrar att forma ett tryggt liv.

Medborgare och medarbetare ska uppleva att de behandlas och bemöts respektfullt oavsett bakgrund och
livssituation.
Resultat
I elevenkäten 2017 uppger övervägande delen av eleverna att de känner sig trygga (93 %). Även på Yrkesskolan upplever de
flesta eleverna sig trygga (97 %) i sina nya ändamålsenliga lokaler på Köpmansgården. De nya resultaten från Skolinspektionens elevenkät har inte kommit ännu.
Tyvärr får verksamheten in för få svar i brukarundersökningen vilket leder till att analys av resultat ej är möjlig inom de flesta
delarna av verksamheten. På enheten för ekonomiskt bistånd kom det in något fler svar och när det gäller bemötande är svaren positiva.
Slutsatser
Även om de flesta av elever och klienter känner att de behandlas respektfullt är det ett arbete som alltid måste prioriteras.
Vissa grupper är det svårare att få svar ifrån och metoder behöver ses över för att öka svarsfrekvensen, framför allt vad det
gäller brukarundersökningar inom socialtjänsten.

Indikatorer

Mål

Utfall

Kommentar

Andel ensamkommande barn som
känner sig uppmärksammade och lyssnade på (Utbildning och arbete)

100 %

100 %

Ingen brukarundersökning genomfördes under
2018 då boendet stängdes 31/8.

Andel ensamkommande barn som har
personligt möte med sin kontaktperson
varannan vecka (Utbildning och arbete)

100 %

75 %

Andel nyanlända och ensamkommande
barn som känner sig uppmärksammade
och lyssnade på (Utbildning och arbete)

Kan inte få ett utfall då för få svar inkom på
brukarundersökningen.

Andel brukare som känner att de fått ett
respektfullt bemötande (Utbildning och
arbete)

100 %

0%

Följs upp årligen. Brukarundersökning.

Andel elever som upplever sig trygga i
skolan (Utbildning och arbete)

100 %

Resultatet från Skolinspektionens elevenkät är
ännu inte tillgänglig.

Andel elever som är utsatta för mobbning/kränkande behandling/diskriminering (Utbildning och arbete)

0%

Resultatet från Skolinspektionens elevenkät är
ännu inte tillgänglig.

För få svar för att göra en analys av resultaten.

Medborgarna ska ges förutsättningar för delaktighet, insyn och möjlighet att påverka sin egen situation.
Resultat
Inom gymnasieskolorna var resultatet bra i enkäten december 2017 och eleverna där upplever i de flesta fall att de har möjlighet att påverka sitt arbetssätt, arbetsformer, schemaläggning av prov och annat som påverkar deras egen situation. Framför
allt är eleverna mycket nöjda med den återkoppling som görs på synpunkter som förs fram via protokoll från elevkår och
klassråd.
Utbildning och arbete, Årsredovisning 2018, verksamhetsberättelser
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Resultatet från Skolinspektionens elevenkät under hösten 2018 är ännu inte tillgängligt.
Sedan årsskiftet har vuxenutbildningen utvecklats mycket. Nu möter pedagogerna alla elever, även de som är i arbete. Detta
görs genom digitala möten och individuell handledning på tider som passar eleven. Detta har medfört att antalet elever ökat.
De ensamkommande barnens placering anvisas utifrån eget behov inom ramen för den bedömning som ligger till grund för
placeringen. Den största delen är placerade i våra egna familjehem. Utslussningslägenheter (egen lägenhet) är svårt att tillgå.
Samtliga ensamkommande barn som är mottagna av Osby kommun har regelbunden kontakt med handläggare.

Indikatorer

Mål

Utfall

Andel som uppger att de är delaktiga i
sin genomförandeplan eller vårdplan
(Utbildning och arbete)

Kommentar
Kan inte få ett utfall då för få svar inkom på
brukarundersökningen.

Andel ensamkommande barn som varit
delaktiga i arbetet med sin genomförandeplan (Utbildning och arbete)

100 %

100 %

Andel påskrivna arbetsplaner och genomförandeplaner (Utbildning och arbete)

100 %

50 %

Fungerar tillfredsställande.

Andel brukare som upplevt sig vara
delaktiga i sin egen planering (Utbildning
och arbete)

Följs upp årligen. Brukarundersökning.

Andel elever som upplever att de kan
påverka arbetssätt, arbetsformer och
schemaläggning av prov (Utbildning och
arbete)

Inget resultat från skolenkäten tillgängligt ännu.

Andel återkopplingar som gjorts på
inkomna synpunkter via protokoll från
elevkår och klassråd (Utbildning och
arbete)

För få svar för att göra en analys av resultaten.

100 %

100 %

NYCKELTAL OCH STATISTIK
Kostnadsuppföljning personal
tkr
Kostnad för arbetskraft
Varav kostnad för sjuklön

2018

2017

85 760

93 509

706

981

Personalkostnader har minskat kraftigt jämfört med 2017. Det beror delvis på avvecklingen av Naturbruksgymnasiet och
Marklundagården. Det beror även på att en del vakanta tjänster som funnits under 2018 inte har tillsatts för att kunna förbättra
det ekonomiska resultatet. Exempelvis har tjänsterna som förvaltningschef och områdeschef för gymansiet/vux varit helt eller
delvis vakanta under 2018. Även tjänster inom administration och flyktingenheten har varit vakanta.

Personalstatistik
Tillsvidareanställda

2018

2017

142

145

Elevantal gymnasiet
Elevantal läsåret 2017-2018

Elevantal läsåret 2018-2019

Ekbackeskolan (inkl. Calcio)

329

371

-varav elever från annan kommun (inkl.
Calcio)

179

208

-varav elever från Osby kommun (inkl.
Calcio)

150

163
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Introduktionsprogrammet

61

54

Naturbruksgymnasiet

51

20

Yrkesskolan

26

30

Totalt

467

475

EKONOMI
Tkr

Redov 2017

Redov 2018

Budget 2018

Avvik

Intäkter

138 346

106 563

107 170

-607

Kostnader

244 025

222 908

206 329

-16 579

-105 679

-116 345

-99 159

-17 186

Resultat

Analys av utfallet
Utbildning och arbete redovisar en negativ avvikelse på 17 186 tkr jämfört med budget 2018. Avvikelsen beror till största del
på att vuxenenheten redovisar kostnader som är cirka 13 000 tkr högre än budgeterat. De ökade kostnaderna på vuxenenheten
beror på högre ekonomiskt bistånd än budgeterat samt högre kostnader för placeringar.
Den negativa avvikelsen beror även på högre kostnader än budgeterat för interkommunal ersättning med totalt 3 700 tkr. I
jämförelse med de redovisade kostnaderna 2017 är dock kostnaderna för 2018 något lägre.
I budget 2018 fanns ett odefinierat anpassningsuppdrag på 5 000 tkr, vilket också bidrar till den negativa avvikelsen för 2018.
Anpassningar genom minskade personalkostnader har genomförts under 2018. Bland annat har tjänsterna som förvaltningschef och områdeschef gymnasie/vux varit helt eller delvis vakanta under 2018. En del tjänster som har avslutats inom administration och på flyktingenheten har inte återbesatts. Under 2018 har även avvecklingen av Naturbruksgymnasiet fortsatt och
boendet på Marklundagården för ensamkommande ungdomar har avvecklats.

Till nämnden
Verksamhet
Central administration

Budget 2018

Utfall 2018

Avvikelse

51 890

60 748

-8 858

3 198

4 006

-808

375

-1 681

2 056

Introduktionsprogrammet

8 399

6 243

2 156

Naturbruksgymnasiet

5 824

4 925

899

Vuxenutbildningen

7 875

10 197

-2 322

23 978

37 104

-13 126

5 399

5 040

359

-7 780

-10 238

2 458

99 158

116 344

-17 186

Ekbackeskolan
Yrkesskolan

Individ o familj vuxenenheten
Arbetsmarknadsenhet
Flyktingverksamhet

Kommentarer till nämnden
Utbildning och arbete centralt redovisar ett underskott på 8 858 tkr. Avvikelsen beror till största del på det underskott på
5 000 tkr som har funnits budgeterat som intäkt under administrationen. Även kostnaden för interkommunala ersättningar för
gymnasieskolan och gymnasiesärskolan har blivit mycket högre än budgeterat
Ekbackeskolan redovisar en negativ avvikelse på 808 tkr från budget. Avvikelsen beror på att lönekostnaden för pedagogisk
personal och administration har blivit lägre, medan de redovisade intäkterna ligger på ungefär samma nivå som de budgeterade intäkterna. Avvikelsen beror också på att kostnaderna för internatet, som är kopplat till Calcio, har blivit högre än budgeterat med cirka 1 400 tkr. Det handlar om retroaktiva hyreskorrigeringar från tidigare år samt kostnader för städning samt
tillsyn på kvällar och helger. De totala kostnaderna för Calcios internat uppgår 2018 till cirka 4 400 tkr. De elevavgifter som
faktureras till de boende uppgår till cirka 700 tkr. Det innebär att den redovisade nettokostnaden för internatet är cirka
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3 700 tkr.
Yrkesskolan redovisar positiv avvikelse på 2 056 tkr jämfört med budget. Detta beror på lägre kostnader för undervisning,
lägre utnyttjande av vaktmästare och högre intäkter för interkommunala ersättningar. Yrkesskolan har tagit emot fler elever
under hösten 2018 än budgeterat.
Introduktionsprogrammet redovisar en positiv avvikelse på 2 156 tkr jämfört med budget. Överskottet beror på lägre kostnad
för personal inom administration och pedagogisk personal. Statsbidrag har kunnat användas till att köpa in läromedel, vilket
har inneburit att en del av läromedelsbudgeten 2018 inte har använts.
Naturbruksgymnasiet redovisar en positiv avvikelse på 899 tkr jämfört med budget, vilket beror på högre intäkter på grund av
ett högre programpris än budgeterat. Kostnaden för entreprenadavtalet med HUSKAB har blivit lägre än budgeterat liksom
kostnaden för läromedel.
Vuxenutbildningen redovisar en negativ avvikelse på 2 322 tkr jämfört med budget. Detta beror främst på ett högre antal
sökande till SFI som leder till att fler lärare har behövt anställas. Även lokalkostnaderna har blivit högre än budgeterat.
Boendet för ensamkommande visar ett resultat nära budget med en negativ avvikelse om 5 tkr. Verksamheten har under året
avslutats och kommer inte att finnas kvar 2019.
Arbetsmarknadsenheten redovisar en positiv avvikelse med 359 tkr. Detta trots att verksamheten haft högre personalkostnader än beräknat avseende personal i ESF-projektet Vägen in. Projektet fick avslutas i förtid och därmed tog det tid innan alla
personalkostnader kopplade till projektet upphörde.
Vuxenenhetens utfall i bokslutet blev en negativ avvikelse på 13 126 tkr. Budgeten för ekonomiskt bistånd låg netto på
8 650 tkr. De prognoser som gjorts under året visade tidigt att den budgeten ej var tillräcklig. Utfall i bokslutet blev
15 153 tkr, en avvikelse med 6 703 tkr. Verksamheten visar dessutom negativ avvikelse när det gäller missbruksplaceringar
med 3 097 tkr, för placeringar vid våld i nära relationer med 1 427 tkr och för psykiatriplaceringar med 736 tkr.
Flyktingverksamheten redovisar en positiv avvikelse jämfört med budget på 2 458 tkr. Trots att intäkterna blev något lägre än
budgeterat blev resultatet bättre än budget. Detta beror bland annat på lägre kostnader kopplat till färre konsulentstödda familjehem och lägre lokalkostnader.

FRAMTIDEN
Förvaltningen Utbildning och arbete kommer inte att finnas från och med 2019-01-01. Mycket arbete har lagts på att förbereda verksamhet, medarbetare och ekonomi till den nya förvaltningsorganisationen.
Utbildningsdelen kommer att tillhöra barn- och utbildningsnämnden och övriga delar kommer att tillhöra hälsa- och välfärdsnämnden.
Satsningen med idrott som profil inom hockey, konståkning, simning och fotboll fortsätter. För tjejer och Next generations
har det startat bra och 15 tjejer är igång. Samarbetet med Calcio AB och fotbollsakademin kommer att avslutas och nya satsningar behöver planeras, beslutas och verkställas.
En av Osby kommuns stora utmaningar framöver är att på ett bra sätt ta tillvara den erfarenhet och kompetens som de nyanlända i vår kommun har med sig. Att nyanlända snabbt kommer in på arbetsmarknaden är en uppgift för hela Osby kommun
att samarbeta kring, givetvis tillsammans med statliga myndigheter, privata näringslivet och ideella krafter.
Kostnader för placeringar inom missbruk har legat på relativt höga nivåer under 2018. Förvaltningen valde under slutet av
2018 att förstärka den egna öppenvården på hemmaplan. Tanken med det är att på sikt kunna minska kommunens kostnader
för extern öppenvård och placeringar. Dessutom ges nu möjlighet till att erbjuda anhörigstöd på ett strukturerat sätt. De nya
tjänsterna tillsätts i början av våren, därefter startar arbetet med att forma en helt ny verksamhet som på sikt ska vara en del i
en sammanhållen vårdkedja för att säkerställa att individer får de bästa förutsättningarna till ett liv utan missbruk.
Kommunens kostnader för ekonomiskt bistånd ligger på en högre nivå än tidigare år. Hälsa- och välfärdsnämnden kommer
att fortsätta arbeta aktivt för att människor ska komma ut i egen försörjning. Ett nytt arbetssätt kommer formas på enheten där
Arbetsmarknadsenheten är starkt involverade. Fokus kommer ligga på att frigöra individers egna resurser och stötta mot egen
försörjning.
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INLEDNING
Kommunledningsförvaltningen har 2018 ansvarat för följande verksamheter/enheter:





Kommunledningsstab med kommunikation och näringsliv
Ekonomienhet
HR-enhet
Räddningstjänst

Ledning
Kommunstyrelsens ordförande Marika Bjerstedt Hansen
Kommundirektör Petra Gummeson

ÅRETS HÄNDELSER
Under året fattades beslut om ny politisk organisation inför mandatperioden 2019-2022. Organisation med flertalet utskott
under kommunstyrelsen förändras till att bli än mer traditionell organisation med nämnder.
Som en följd av ändrad politisk organisation togs också beslut om förändrad förvaltningsorganisation fr o m 2019.
Den negativa trenden fortsatte i Svenskt Näringslivs företagsklimats ranking där Osby kommun tappade ytterligare
placeringar till plats 271 i landet.
Däremot i SKL:s Insikts servicemätning av kommunernas myndighetsutövning fick Osby kommun ett mätvärde (NKI) på 77
(föregående år 81) vilket är ett fortsatt bra resultat. Mätvärdet placerar Osby som nr 22 (3) i rankingen för hela Sverige. NKI
= Nöjd kundindex.
Ny hemsida (www.osby.se) med förbättrade sökfunktioner lanserades under kvartal 1 2018.
Ekonomienhet
Fr om 2018 har kommunen en central sammanhållen ekonomifunktion där alla ekonomer tillhör ekonomienheten.
Rekrytering av ekonomichef blev klar i maj.
Upphandling av nytt ekonomisystem genomfördes under året och blev klar i december. Upphandlingen har genomförts
samordnat tillsammans med Östra Göinge och Hässleholms kommun.
På grund av den ekonomiska situationen har ekonomienheten gjort en neddragning med en ekonom/controllertjänst.
HR-enhet
Kommunen har under året gjort en större satsning på våra chefer genom olika kompetenshöjande insatser. Utbildning i
arbetsrätt har varit en del där cheferna har gått fyra heldagar. Ett utbildningsprogram om förändringsledning har genomförts.
Cheferna har delats in i triader för att på så sätt skapa lärande mellan varandra. Inspirationsföreläsningar har genomförts för
både chefer och politiker.
Arbetsmiljöutbildning i samarbete med kommunerna Östra Göinge och Hässleholm har fortsatt under 2018. Utbildningen har
fått bra respons från deltagarna.
ESF-projektet ”Bryta trenden” gick i januari in i genomförandefasen. Fyra olika grupper i Osby kommun deltar i projektet
som pågår till 2020. Projektet genomförs tillsammans med Älmhult och Tingsryd kommun där Älmhult kommun är
projektägare. Projektets syfte är att minska sjukfrånvaron.
På grund av den ekonomiska situationen i kommunen har Hr-enheten fått genomföra besparingar, där neddragning har gjorts
av en Hr-specialist.
Rekrytering av Hr-chef blev klart i slutet på januari.
Upphandling av personalsystem påbörjades redan under 2017 och avsikten var att ha ett nytt system upphandlat under våren
2018. Upphandlingen har varit svårare än förutspått där inga anbud har inkommit. Kraven sågs över och ändrades något men
likväl inga anbud. Detta medför att något nytt personalsystem ej kommer att vara på plats förrän tidigast hösten 2019.
Räddningstjänsten
Räddningstjänsten har under året arbetat mycket med att kompetensförsörja den utryckande verksamheten med brandmän. Ett
nytt schema och en utökning av antalet beredskapsgrupper i Osby har implementerats vilket medfört merkostnader i form av
utbildning, övning och inköp av skyddsutrustning. Problematiken med att kunna rekrytera brandmän kvarstår dock och
kommer att vara ett problem i fokus för kommande år.
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Leverans av och utbildning på en ny släckbil samt två FIP-enheter har tagit en hel del tid och resurser i anspråk. Med dessa
nya fordon förväntar vi oss att korta insatstiderna och höja vår förmåga att rädda liv egendom och miljö. Fordonen tas i
operativ drift i början av 2019.
Under året har flera akuta arbetsmiljöförbättrande åtgärder gjorts i brandstationen i Osby för att förbättra de mest allvarliga
bristerna i arbetsmiljön kopplad till bland annat kontaminerad utrustning och hantering av slang från bränder. Trots detta så
kvarstår flertalet allvarliga brister i lokalerna och den geografiska placeringen av brandstationen avseende både arbetsmiljö
och verksamhetens behov i övrigt.
Stort fokus har även legat på att möta de ökande kraven på kommunen gällande krishantering, säkerhetsskydd och civilt
försvar. Mycket arbete kvarstår och kommer att vara i fokus kommande år.
Osby kommun deltog som förstärkningsresurs i sommarens stora skogsbrand i Ljusdals kommun. Fyra befäl och fem
brandmän var uppe tillsammans med personal från övriga Skåne och bidrog till att släcka skogsbrande under några intensiva
och varma sommarveckor.
Sommaren har varit mycket torr med eldnings- och bevattningsförbud varför räddningstjänsten satte in extra resurser och i
samverkan med övriga räddningstjänster i Skåne haft en mycket förhöjd beredskap att hantera skogsbränder.

HAR VI UPPFYLLT VÅRA MÅL?
Fullmäktigemål och nämndmål KS
Osby kommun ska vara en bättre kommun att leva och utvecklas i.

Osby kommuns medborgare ska få det stöd, den utbildning och de tillgängliga mötesplatser de behöver för
att växa upp och leva under jämlika förhållanden och utveckla sin fulla potential
Analys av resultatet
2018 års uppgifter visar en viss försämring för vissa indiaktorer jämfört med 2017. Orsakerna ska analyseras och åtgärder
vidtas inför 2019.

Indikatorer

Mål

Utfall

Andel som får svar på e-post inom två
dagar. (Kommunledningsförvaltning)

Minst86 %

69 %

Andel som tar kontakt med kommunen
via telefon som får ett direkt svar på en
enkel fråga.
(Kommunledningsförvaltning)

Minst52 %

39 %

Kommentar

Något försämrat värde jämfört med 2017.
Orsakerna ska analyseras och åtgärder vidtas
inför 2019.

Osby kommun ska ge förutsättningar för utveckling och tillväxt som skapar mervärde.

Osby kommun ska skapa förutsättningar för samhällets långsiktigt hållbara utveckling genom goda
relationer med medborgare, näringslivet och andra aktörer.
Analys av resultatet
Mätningen för 2018 visar att fler än 8 av 10 av de som kontaktar kommunen får ett gott bemötande och att vi är bra på att
lämna uppgifter, vilket underlättar vidare kontakt i ärendet.

Indikatorer
Gott bemötande vid kontakt med
kommun, andel av maxpoäng %
(Kommunledningsförvaltning)

Informationsindex för kommunens
webbplats.
(Kommunledningsförvaltning)

Mål

Utfall

Kommentar

Minst80 %

85 %

Bedömningen baseras på det bemötande som
handläggaren ger, om hon/han är
tillmötesgående, trevlig, hjälpsam och trovärdig.
I osby kommuns fall ligger detta över snittet för
likvärdiga kommuner.
Indikatorn har inte kunnat mätas för 2018.
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Indikatorer
Ärenden enligt LBE ska handläggas
inom 3 månader (%).
(Kommunledningsförvaltning)

Mål

Utfall

Kommentar

Minst100 %

100 %

LBE = Lagen om brandfarliga och explosiva
varor.

Osby kommun ska ha strategier för att möta dagens och morgondagens utmaningar.

Osby kommun ska genom delaktigt, gott ledarskap och god arbetsmiljö vara en attraktiv arbetsgivare.
Analys av resultatet
Osby kommun har låg sjukfrånvaro och klara även under 2018 målet på under 6%. Det finns ett friskvårdsbidrag på 750 kr
per år som medarbetarna har möjlighet att utnyttja, men som används av endast 58%.

Indikatorer

Mål

Utfall

Kommentar

Medarbetare ska få möjlighet till dialog
och information om arbetet genom att ha
minst åtta arbetsplatsträffar per år, andel
(%). (Kommunledningsförvaltning)

Minst100 %

98 %

Följs upp årsvis.

Chefer ska i hög grad medverka i
"Chefens år 2018", andel (%).
(Kommunledningsförvaltning)

Minst100 %

85 %

Målet på 90% deltagande har ej uppnåtts vilket
beror dels på att deltagare har haft beviljad
ledighet samt sjukdom.

Sjukfrånvaron ska inte överstiga 6 %.
(Kommunledningsförvaltning)

Högst 6 %

4,95 %

Förbättrat värde jämfört med 2017.

Fler medarbetare ska utnyttja
friskvårdsbidraget, andel (%).
(Kommunledningsförvaltning)

Minst60 %

58 %

Följs upp årsvis.

Utbilda kommunens personal i
brandkunskap enligt utbildningsplan (%).
(Kommunledningsförvaltning)

Minst100 %

59 %

Räddningstjänsten erbjuder utbildningsplatser
till samtliga kommunala förvaltningar.
Anmälningsfrekvensen är låg men stigande
jämfört med föregående år. Införskaffande av
ett digitalt system för uppföljning av SBA
kommer förhoppningsvis att underlätta ännu
mer i framtiden.

Utbilda alla elever i åk 2, 5 och 8 i skydd
mot olyckor.
(Kommunledningsförvaltning)

Minst100 %

100 %

Verksamheten ska uppnå god kvalitet genom att vara flexibel i att möta omvärldens förändrade krav.
Indikatorer
Minst hälften av kommunens
medarbetare ska välja e-lönebesked,
andel (%).
(Kommunledningsförvaltning)

Mål

Utfall

Kommentar

Minst50 %

38 %

Förvaltningen överväger ändrade riktlinjer för att
öka andelen elektroniska dokument.

Osby kommun ska arbeta för en ekonomisk, ekologisk och socialt långsiktigt hållbar utveckling.
Analys av resultatet
Antal och andel elektroniska leverantörsfakturor ökar varje år, vilket leder till minskade kostnader och minskad
miljöpåverkan.

Indikatorer

Mål

Utfall

Kommentar

Andel elektroniska fakturor i
kundreskontran (%)
(Kommunledningsförvaltning)

Minst 30 %

25 %

Andelen elektroniska kundfakturor ligger relativt
konstant. Under 2019 planeras en kampanj för
att öka andelen.

Andel elektroniska fakturor i
leverantörsreskontran (%)
(Kommunledningsförvaltning)

Minst 64 %

69 %

Antal gröna lån

Minst1

1

Avser lån för miljömässigt hållbara investeringar
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Indikatorer

Mål

Utfall

(Kommunledningsförvaltning)

Kommentar
som ges av Kommuninvest. Det aktuella lånet
avser finansiering av industrispår mm i
Industripark Nordost,

Osby kommun ska skapa förutsättningar och möjligheter för människor i alla åldrar att forma ett tryggt liv.

Medborgare och medarbetare ska uppleva att de behandlas och bemöts respektfullt oavsett bakgrund och
livssituation.
Analys av resultatet
Undersökningar eller mätningar har inte genomförts under 2018.

Indikatorer

Mål

Utfall

Kommentar

Enkät interna tjänster ekonomi
(Kommunledningsförvaltning)

Någon mätning har inte utförts under 2018.

Nöjd - Region - Index - Trygghet
(Kommunledningsförvaltning)

Rapporteras helår. Medborgarundersökningen
genomförs inte 2018.

Medborgarna ska ges förutsättningar för delaktighet, insyn och möjlighet att påverka sin egen situation.
Indikatorer

Mål

Utfall

Kommentar
Någon mätning har inte kunnat utföras under
2018.

Delaktighetsindex, andel % av max
(Kommunledningsförvaltning)
Minst100 %

Antal tillsyner enligt LSO och LBE.
(Kommunledningsförvaltning)

100 %

NYCKELTAL OCH STATISTIK
Kostnadsuppföljning personal
tkr
Kostnad för arbetskraft
Varav kostnad för sjuklön

2018

2017

33 865,1

30 990,2

254,2

110

Kostnaden för arbetskraft är högre 2018 än 2017 bl a på grund av att personal överförts från övriga förvaltningar för
ekonomfunktion samt på grund av anställd personal för tjänst som delas med Östra Göinge kommun (kris och beredskap).

Personalstatistik
2018

2017

29

33

Tillsvidareanställda

Avser antalet i december respektive år.

EKONOMI
Tkr
Intäkter
Kostnader
Resultat

Redov 2017

Redov 2018

Budget 2018

Avvik

2 655,0

3 475,5

2 630,9

844,6

46 761,0

48 077,4

46 060,1

-2 017,3

-44 106,0

-44 601,9

-43 429,2

-1 172,7
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Analys av utfallet
Kommunledningsförvaltningen redovisar ett underskott på ca 1,2 mnkr.
Räddningstjänsten redovisar ett underskott på 1,4 mnkr. Ett stort antal rekryteringar av deltidsbrandmän har genomförts under
året vilket lett till ökade personalkostnader.
Övriga enheter: stab, ekonomi och HR visar sammantaget ett överskott på 0,2 mnkr. Vakanshållna tjänster har lett till lägre
personalkostnader.

FRAMTIDEN
Stort fokus kommer att läggas på att förbättra relation och kommunikation med näringslivet. Målsättningen är att det ska vara
enkelt att vara företagare i Osby med tanke på servicekänsla, bemötande och lösningsorientering.
Kommunen har ett behov av fortsatt satsning på digitalisering som ett verktyg för effektivare arbetsprocesser och
verksamhetsutveckling.
Ekonomienheten
Stort fokus under 2019 kommer att läggas på implementering av nytt ekonomisystem som ska vara igång 1 januari 2020. I
samband med införandet kommer en genomgång av ekonomiprocesserna att genomföras med målet att så långt som möjligt
kunna digitalisera processerna.
HR-enheten
Vi kommer arbeta vidare med vår satsning för chefer genom olika utbildningsinsatser.
Arbetet som genomfördes under 2018 gällande attraktiv arbetsgivare där flertal förslag togs fram kommer under 2019 att
påbörjas och beslutas.
Upphandling av HR-system har gått in i ett förhandlingsförfarande där förhoppningen är att det ska ge ett utfall som innebär
att vi under hösten 2019 kommer att påbörja implementeringen av detta.
Räddningstjänsten
Kompetensförsörjning av brandmän är svårt och det är inte lätt att rekrytera och behålla personal så vi kommer även fortsatt
att behöva jobba aktivt med rekrytering. Att hitta nya sätt att rekrytera och organisera oss är nödvändigt.
Ledning av räddningsinsatser kommer att utvecklas under året och enligt plan så kommer Osby kommun tillsammans med
övriga kommuner i Skåne nordost (SKNO) att implementera en gemensam ledningsfunktion i form av ett inre befäl med
placering på larmcentralen i Kristianstad. Planen är även att överföra all utlarmning av räddningsenheter från SOS Alarm till
larmcentralen i Kristianstad i samband med detta. På sikt är även intentionen att även den yttre ledningen ska kunna ske med
hjälp av gemensamma resurser i SKNO.
Räddningstjänsten är i behov av nya lokaler i Osby. Detta är en fråga som har utretts och analyserats i många år utan resultat.
Utredningar och anlyser visar på ett tydligt behov av att flytta brandstationen och förslag på ny plats är framtagen. Skälen till
detta är både av arbetsmiljöskäl samt verksamhets- och effektivitetsskäl.
Arbetet med att öka kommunens förmåga att hantera kriser och totalförsvarsfrågor inom det civila försvaret kommer att ta
mycket kraft i anspråk under 2019. Samtliga handlingsprogram och styrdokument ska revideras och/eller göras om under
året.
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INLEDNING
•

Gymnasial utbildning via Ekbackeskolan och Naturbruksgymnasiet

•
•

Yrkesskola bestående av gymnasiesärskola och lärlingsutbildning
Vuxenutbildning i form av svenska för invandrare, grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna samt YH utbildningar
Boende för ensamkommande ungdomar
Arbetsmarknadsenhet samt praktiksamordning med samarbete mellan arbetsförmedling och kommun
Vuxenenheten som bedriver verksamhet inom försörjningsstöd, missbruk, socialpsykiatri och våld i nära relationer
Verksamheten för flyktingsamordning arbetar med placering och utredning av ensamkommande barn och ungdomar
samt mottagande av övrigt anvisade personer

•
•
•
•

Ledning
Ingmar Bernthsson (ordförande utskottet för utbildning och arbete)
Mia Johansson (Tf förvaltningschef)

ÅRETS HÄNDELSER
•

Från och med läsåret 2018/19 erbjuder Ekbackeskolan åter Barn- och fritidsprogrammet. Det var 10 elever som startade första årskursen på programmet. Efter sista intagningsdag 15 september konstaterades att 157 nya 1:or hade valt
att göra sin gymnasieutbildning på något av Ekbackeskolans 9 olika program.

•

Vuxenutbildningens flytt till Lärcenter och mer anpassade lokaler innebar också att undervisningens upplägg förnyades. Genom att bedriva befintliga kurser i två spår samtidigt, digitalt via lärplattform (It´s Learning) och analogt via
lektioner på plats, kan fler elever kombinera studier och arbete vilket har ökat antalet studerande och måluppfyllelsen har höjts.
Yrkesskolan arbetssätt, anpassade lokaler och höga måluppfyllelse innebär att många, både inom och utom Osby
kommun, ansöker om plats. Under andra halvåret 2018 var 32 elever inskrivna.
Under året har Marklundagården avvecklats och de ungdomar som varit boende där har omplacerats till familjehem
alternativt utslussningslägenhet. Verksamheten avslutades helt efter augusti.

•
•

Utbildning och arbete centralt
Året har präglats av ekonomi, mer regelbunden budgetuppföljning och anpassningar för att nå en budget i balans. Många av
besluten har verkställts och ett medvetet arbete har givit ett bättre ekonomiskt resultat inom delar av verksamheterna. Det har
dock påverkat kvalitet och medarbetares arbetsmiljö eftersom det medfört oro i organisationen. Alla chefer har genom delaktighet och tydligt ledarskap ändå uppnått en förståelse och medvetenhet på enheterna. Det krävs fler anpassningar och beslut
för att kunna bedriva en hållbar ekonomi kommande år.
Ekbackeskolan
Med fler och fler elever behöver hela organisation fungera bättre och bättre med schema, personal och lokaler. Från skolledning till personal och elever har det lagts mycket tid till att hitta lösningar som fungerar. Behovet av större klassrum blir tydligare när respektive program ökar i elevantal. Det systematiska kvalitetsarbetet fortsatte med betyg och betygsbedömning.
Naturbruksgymnasiet
I enlighet med beslutet att stänga skolan f r o m juni 2019 har arbetet fortgått med att reducera omfattningen av skolans verksamhet. Den personal som är anställd har erbjudits och tagit emot samtal om respektives framtid. Eleverna har kunnat fullfölja sina respektive studieplaner och kommer kunna få möjlighet att ta examen.
Yrkesskolan
Yrkesskolan har ökat elevantalet genom åren. Söktrycket från externa kommuner har fortsatt varit högt samtidigt som kommunens egna elever i behov av Yrkesskolans pedagogik och uppbyggnad också har ökat. Skogsprogrammet tog inte in nya
elever då det är svårt för eleverna att få sysselsättning inom skog efter avslutad utbildning. Det positiva är att statistiken fortfarande säger att 8 av 10 elever går ut i någon form av sysselsättning efter avslutad utbildning.
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Lärcenter
I augusti flyttade vi in i vårt nya Lärcenter. Alla studerande och all personal har sett detta som en stor förbättring gällande den
fysiska och psykosociala arbetsmiljön. En annan positiv förbättring är att kön till SFI inom etableringen och anhöriginvandring har minskat, vilket också var en av anledningarna till de nya lokalerna. Även en kvällskurs har startats upp för SFI. Det
har också arbetats intensivt med att digitalisera undervisningen på grundskole- och gymnasienivå så att det ska kunna gå att
studera på distans utan att man behöver ta ledigt från jobb.
Arbetsmarknadsenheten
Under första delen av 2018 var det stort fokus på extratjänster. Ny överenskommelse tecknades med fackförbundet Kommunal, samt med Vision, för att möjliggöra för fler individer att få möjlighet till anställning. Senare delen av året märktes dock
att det blev något mättat i verksamheterna och utflödet i nya extratjänster avstannade något.
Arbetet i ESF-projekt Samverkan för Fler i Arbete har mycket lyckade resultat. Sedan projektets start har 48 individer skrivits
in i projektet. 23 av dessa har avslutats, 16 av dem mot arbete och 4 mot studier.
Vuxenenheten
Enheten har fortsatta kompetensutveckla all personal enligt ambitionen i Kommunstyrelsens riktlinje gällande våld i nära
relationer.
Under 2018 infördes e-ansökan för tillstånd enligt alkohollagen.
Lägenhetsbeståndet håller på att minskas. Processen för övertagande har dock dragit ut på tiden, men förfrågan för övertagande av kontrakt är skickat till hyresvärden i princip i alla ärenden.
En ny överenskommelse med Region Skåne kring personer med beroende och missbruksproblematik har ännu inte tagits
fram, vi avvaktar den regionala överenskommelsen som ska komma.
Översyn av enheten på ekonomiskt bistånd har genomförts. Utvecklingsarbetet som skett på enheten i nära samarbete med
Arbetsmarknadsenheten kommer resultera i införandet av ett nytt arbetssätt.
Boende ensamkommande barn
Redan tidigt under året fick verksamheten börja planera för avveckling. Omplaceringar skedde av barnen/ungdomarna i
snabbare takt än beräknat och Marklundagården kunde stängas efter sommaren.
Flyktingsamordning
Verksamheten har under året fått lägga mycket tid på att utreda de barn som bott på Marklundagården för att kunna genomföra omplaceringar. Verksamheten är sedan 1 januari 2019 organiserad under barn- och utbildningsförvaltningen.

HAR VI UPPFYLLT VÅRA MÅL?
Fullmäktigemål och nämndmål KS
Osby kommun ska vara en bättre kommun att leva och utvecklas i.

Osby kommuns medborgare ska få det stöd, den utbildning och de tillgängliga mötesplatser de behöver för
att växa upp och leva under jämlika förhållanden och utveckla sin fulla potential
Analys av resultatet
På Ekbackeskolan och Yrkesskolan genomfördes Skolinspektionens elevenkäter under hösten och det resultatet finns ännu
inte tillgängligt. Gymnasiets egna enkät rörande Trygghet och studiero kommer att genomföras under vårtermin, istället för
hösttermin, för att få en ännu mer aktuellare grund inför ny plan mot diskriminering och kränkande behandling.
Målet med andel elever på introduktionsprogrammet språkintroduktion som inom två år övergår till annat program inom
gymnasieskolan, Komvux, folkhögskola eller anställning infriades väldigt väl liksom det övergripande målet andelen elever
på introduktionsprogrammet som inom två år övergår till annat program inom gymnasieskolan, Komvux, folkhögskola eller
anställning.
Brukarundersökningen som genomfördes inom socialtjänsten under hösten 2018 hade för få svar för att analyser skulle kunna
göras, förutom på enheten för ekonomiskt bistånd. Där ger brukarundersökningen oss indikationer på att det enligt brukarna
själva inte sker någon förändring av deras situation sedan inledd kontakt med socialtjänsten. Ett nytt arbetssätt planeras på
enheten och det kommer vara med att bidra till ökad förändring av individers situation.
Av de indikatorer som är möjliga att mäta pekar mycket på att verksamheterna ger våra elever, brukare och klienter möjlighet
Utbildning och arbete, Årsredovisning 2018, verksamhetsberättelser
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att växa och utveckla sin fulla potential.
Genomförda insatser och några slutsatser
På Yrkesskolan har varje elev sitt schema och studieplanering utifrån sin förmåga. Eleven får den tid den behöver för att klara
målen och ökar då självinsikten och motivationen för att lyckas. På samma sätt fungerar det i de rent praktiska kurserna i vår
verksamhet och även ute på praktik- och lärlingsplats där kurser läses. I takt med att lagkravet kom med digitalisering pågår
ett arbete med att utveckla undervisningen i ämnen och kurser med kvalitet.
Från och med hösten 2018 har Osby kommunavtal med Kompetenscentrum i Malmö. De kommer att leverera utbildning till
kommunen i frågor som rör våld i nära relationer, allt för att öka medarbetarnas kompetens och på så sätt möta behoven hos
medborgarna på ett bättre sätt.
Beslut fattades om att utöka personalen inom öppenvården för individer med missbruk och beroende. Dessa kommer vara på
plats under våren 2019 och då påbörja uppbyggnaden av verksamheten. Den nya verksamheten ska i större utsträckning möjliggöra en sammanhållen behandlingskedja på hemmaplan.

Indikatorer

Mål

Utfall

Kommentar

Andel deltagare med positiv upplevelse
av deltagandet på Arbetsmarknadsenheten (Utbildning och arbete)

Minst 90 %

84 %

Samma som vid föregående mätning. Nära
målet.

Andel deltagare som känner att de
befinner sig närmre arbetsmarknaden
efter deltagandet vid Arbetsmarknadsenheten (Utbildning och arbete)

Minst 80 %

100 %

Samtliga känner att de kommit närmre arbetsmarknaden efter deltagandet på AME.

Andel av befolkningen som uppbär
försörjningsstöd (Utbildning och arbete)

Högst 4 %

3,6 %

Följs upp årligen, med ett års eftersläpning. Nu
redovisad siffra avser 2017.
En ökning av andelen hushåll har skett under
2018. Trots det är resultatet bättre än föregående år.

Andel nyanlända som erhållit samhällsinformation (Utbildning och arbete)

Minst 90 %

100 %

Andel elever som efter avslutat gymnasium går vidare i sysselsättning (Utbildning och arbete)

Minst 80 %

80 %

Andel gymnasieelever med examen
inom 3 år (Utbildning och arbete)

Minst 85 %

85,3 %

Andel gymnasieelever med examen
inom 4 år (Utbildning och arbete)

Mottagna kvotflyktingar erhåller alltid information. Övriga mottagna får information inom
etableringsuppdraget.

Ingen uppgift då ingen elev gick det fjärde året

Andel elever på introduktionsprogrammet språkintroduktion som inom två år
övergår till annat program inom gymnasieskolan, Komvux, folkhögskola eller
anställning (Utbildning och arbete)

Minst 50 %

65 %

Andelen elever på introduktionsprogrammet som inom två år övergår till
annat program inom gymnasieskolan,
Komvux, folkhögskola eller anställning
ska vara (Utbildning och arbete)

Minst 80 %

80 %

Andel ensamkommande barn som fyller
18 år och har uppehållstillstånd som
utreds i ”På väg” materialet (Utbildning
och arbete)

100 %

100 %

Alla utreds i ”På väg” materialet

Andel av de ensamkommande barnen
som träffar sin handläggare minst var
tredje månad (Utbildning och arbete)

Minst 75 %

50 %

Under hösten 2018 var enheten underbemannad vilket fick konsekvenser på kvaliteten

Andel unga över 18 som har uppehållstillstånd och flyttar till utsluss där ”På
väg” skattning gjorts (Utbildning och
arbete)

100 %

85 %

Har gjorts på alla som bott på vårt kommunala
hvb, men inte på dem som bott externt.

Andel ensamkommande barn där ett
aktivt arbete med "På väg" material
pågår (Utbildning och arbete)

100 %

100 %

I alla ärenden där ungdomen har uppehållstillstånd arbetas det med På-väg-material
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Indikatorer

Mål

Utfall

Andel genomförandeplaner som följs
upp var sjätte månad (Utbildning och
arbete)

100 %

100 %

Andel som har eget kontrakt i december
2018 (Utbildning och arbete)

Minst 50 %

18 %

Kommentar

Följs upp årligen.
Aktivt arbete pågår med att begränsa antalet
sociala kontrakt. Riktlinje har tagits fram för att
stötta handläggare i deras arbete. Under hösten
har det skickats brev till det kommunala bostadsbolaget och de privata fastighetsägarna
med förfrågan om möjlighet för individen att
överta kontrakt. Planen var att Osby bostäder
skulle meddelat innan årsskiftet. De meddelar
dock att detta inte kommer hinnas med.

Osby kommun ska ge förutsättningar för utveckling och tillväxt som skapar mervärde.

Osby kommun ska skapa förutsättningar för samhällets långsiktigt hållbara utveckling genom goda relationer med medborgare, näringslivet och andra aktörer.
Analys av resultatet
Resultatet visar tydligt att Utbildning och arbete har uppnått goda resultat vad det gäller det här målet
Genomförda insatser och slutsatser
På Ekbackeskolan har det varit 173 aktiviteter tillsammans med andra aktörer inom UF, näringsliv och APL. Totalt samarbetade skolan med 144 olika aktörer, varav 46 av dessa var nya kontakter. Det är blandat mellan gymnasiet och IM. Ekbackeskolan och IM har upplevt att relationerna har varit goda då kontakterna har återkommit.
Yrkesskolan har väldigt goda relationer med näringslivet inom kommunen och även i de närliggande kommunerna. Mycket
beror på att det finns en praktiksamordnare som hela tiden finns där för elever, handledare och arbetsplatser. Det förs ständiga
samtal med näringslivet vad branscherna behöver framåt inom ett 5 - 10års perspektiv. Det i sin har inneburit att Yrkesskolan
planerat för en start av Fordonsprogram inför läsåret 2019/20.
Två gånger under året har vuxenutbildningen genomfört företagsträffar på kvällstid där 20–30 företagare deltog. Där kom
bland annat upp önskemål om att genomföra en SFI-kvällskurs, vilket startades och nu finns en klass med 22 elever två kvällar i veckan. Det har även startats en Yrkes SFI utbildning för träarbetare i samarbete med Lernia. Yrkesutbildningarna har
kontinuerligt kontakt med företagarna gällande praktikplatser eller att vi ger handledarutbildning.
Det pågår en särskilt riktad insats för att knyta kontakter med företag och kommunala verksamheter till Arbetsmarknadsenheten (AME) genom ESF-projektet Samverkan för Fler i Arbete. Även införandet av extratjänster har markant ökat antal
kontakter inom kommunala verksamheter. Vid mätningar är företag och kommunala verksamheter mycket nöjda med kontakten och stödet från personal på AME. Det erbjuds sedan våren 2018 handledarutbildningar till företag och kommunala verksamheter, för att öka möjligheten för dessa att på ett bra sätt kunna ta emot personer ur målgruppen för arbetsmarknadspolitiska insatser.
Översyn av Osby kommuns överenskommelse med Arbetsförmedlingen inleddes under 2018. Den ska vara med och bidra till
ökad samverkan och bättre stöd till våra medborgare.

Indikatorer

Mål

Utfall

Kommentar

Antal pågående kontakter (Utbildning
och arbete)

Minst 26

34

Inom AME finns kontakt med 19 kommunala
verksamheter och 15 företag. Målet endast 10
kontakter. Bör se över detta mål 2019.

Antal aktiviteter som anordnas i samarbete med offentliga och privata arbetsgivare (Utbildning och arbete)

Minst 100

173

På Ekbackeskolan har det varit 173 aktiviteter
tillsammans med andra aktörer inom UF, näringsliv och APL. Totalt samarbetade skolan
med 144 olika aktörer, varav 46 av dessa var
nya kontakter.

Andel arbetsgivare som upplever relationen med skolan som god (Utbildning
och arbete)

100 %
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Osby kommun ska ha strategier för att möta dagens och morgondagens utmaningar.

Osby kommun ska genom delaktigt, gott ledarskap och god arbetsmiljö vara en attraktiv arbetsgivare.
Genomförda insatser och slutsatser
Utbildning och arbetes verksamheter saknar indikatorer som mäter gott ledarskap och en god arbetsmiljö. Under 2017 genomfördes ingen medarbetarenkät som kan visa på resultat. Förvaltningen arbetar dock såväl internt som tillsammans med
övriga förvaltningar kring vad som kan bli bättre inom detta område. Det är oerhört viktigt att fokusera på att vara en god
arbetsgivare. Under våren 2018 har ett gemensamt arbete genomförts av kommunens chefer för att prioritera insatser för att
fortsätta vara en attraktiv arbetsgivare.
Inom flera av förvaltningens yrkeskategorier, såsom socionomer och lärare finns det en nationell brist och stor konkurrens om
arbetskraften.

Verksamheten ska uppnå god kvalitet genom att vara flexibel i att möta omvärldens förändrade krav.
Genomförda insatser och slutsatser
Gymnasieskolorna har arbetat aktivt med ökad internationalisering. Det har genomförts studieresor bland annat till New York
och Frankrike. Genom att ansöka och få Erasmus+ pengar har elever fått möjlighet att göra sin APL (praktik) i Spanien och i
Skottland.
På introduktionsprogrammet har man gjort aktiviteter för att öka integrationen genom att elever har fått skugga elever på
nationella program.
Den största utmaningen är att utveckla digitala arbetsmetoder som lyfter verksamheten och ökar tillgängligheten för elever,
klienter, medborgare och medarbetare. Detta arbete är prioriterat i hela kommunen och varje förvaltning har eller ska ta fram
en plan för digitaliseringen under 2019.
I den nya förvaltningen Hälsa och välfärd behöver de ta ett omtag kring det systematiska kvalitetsarbetet inom socialtjänsten.
Under 2018 har en ökad arbetsbelastning bidragit till att upprättat årshjul med aktiviteter kring det systematiska förbättringsarbetet inte har kunnat efterlevas. Verksamheten är dock medveten om att just när det gäller barnperspektivet krävs en förstärkning och en anpassning inför att Barnkonventionen blir lag. Plan finns för att ta fram en handlingsplan för hur det ska
införas.

Indikatorer

Mål

Utfall

Kommentar

Antal aktiviteter som anordnas i syfte att
öka internationalisering (Utbildning och
arbete)

Minst 2

Målet är uppnått

Antal aktiviteter som anordnas i syfte att
öka integration (Utbildning och arbete)

Minst 2

Målet är uppnått

Andel utredningar där barnperspektivet
beaktas (Utbildning och arbete)

100 %

50 %

Följs upp årligen. Sker genom journalgranskning.
Ingen journalgranskning har genomförts på
grund av hög arbetsbelastning. Finns dock en
uppfattning om att arbetet behöver förstärkas.

Osby kommun ska arbeta för en ekonomisk, ekologisk och socialt långsiktigt hållbar utveckling.
Genomförda insatser och slutsatser
När det gäller arbetsmarknadspolitiska anställningar (extratjänster och resursanställningar) arbetas det för att långtidsarbetslösa och främst de med försörjningsstöd prioriteras. Under våren 2018 fanns det 45 personer i extratjänst. Merparten av dessa
hade annars varit i behov av försörjningsstöd.
Det goda resultatet på Arbetsmarknadsenheten kan i mångt och mycket härledas till den nära samverkan som sker mellan
arbetsförmedlingen och arbetsmarknadsenheten i ESF-projektet Samverkan för Fler i Arbete.

Indikatorer
Andel av samtliga deltagare inom Arbetsmarknadsenheten som avslutas mot

Mål

Utfall

Kommentar

Minst 50 %

48 %

Urvalet är alla avslutade under 2018, inklusive
Samverkan för Fler i Arbete. 48% är lite bättre
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Indikatorer

Mål

Utfall

arbete eller studier (Utbildning och
arbete)
Andel av samtliga deltagare inom Arbetsmarknadsenheten som sex månader efter avslutad insats på Arbetsmarknadsenheten är kvar i självförsörjning
(Utbildning och arbete)

Kommentar
än senaste mätningen, men inte över målet
50%. Om vi tittar bara på de avslutade i SfFiA,
så har 92% avslutats mot arbete eller studier.

Minst 80 %

83 %

Vid denna mätning användes avslutade deltagare (som vid inskrivning hade försörjningsstöd)
under 2018 i projekt SfFiA. En del avslutades
för mer än 6 månader sedan, och en del för
mindre än 6 månader sedan. Snittet för tid
sedan avslut är ca 6 månader. 83 % är helt
självförsörjande, och de andra 17% har kompletterande, eller tydligt mindre försörjningsstöd
än vid start.

Osby kommun ska skapa förutsättningar och möjligheter för människor i alla åldrar att forma ett tryggt liv.

Medborgare och medarbetare ska uppleva att de behandlas och bemöts respektfullt oavsett bakgrund och
livssituation.
Resultat
I elevenkäten 2017 uppger övervägande delen av eleverna att de känner sig trygga (93 %). Även på Yrkesskolan upplever de
flesta eleverna sig trygga (97 %) i sina nya ändamålsenliga lokaler på Köpmansgården. De nya resultaten från Skolinspektionens elevenkät har inte kommit ännu.
Tyvärr får verksamheten in för få svar i brukarundersökningen vilket leder till att analys av resultat ej är möjlig inom de flesta
delarna av verksamheten. På enheten för ekonomiskt bistånd kom det in något fler svar och när det gäller bemötande är svaren positiva.
Slutsatser
Även om de flesta av elever och klienter känner att de behandlas respektfullt är det ett arbete som alltid måste prioriteras.
Vissa grupper är det svårare att få svar ifrån och metoder behöver ses över för att öka svarsfrekvensen, framför allt vad det
gäller brukarundersökningar inom socialtjänsten.

Indikatorer

Mål

Utfall

Kommentar

Andel ensamkommande barn som
känner sig uppmärksammade och lyssnade på (Utbildning och arbete)

100 %

100 %

Ingen brukarundersökning genomfördes under
2018 då boendet stängdes 31/8.

Andel ensamkommande barn som har
personligt möte med sin kontaktperson
varannan vecka (Utbildning och arbete)

100 %

75 %

Andel nyanlända och ensamkommande
barn som känner sig uppmärksammade
och lyssnade på (Utbildning och arbete)

Kan inte få ett utfall då för få svar inkom på
brukarundersökningen.

Andel brukare som känner att de fått ett
respektfullt bemötande (Utbildning och
arbete)

100 %

0%

Följs upp årligen. Brukarundersökning.

Andel elever som upplever sig trygga i
skolan (Utbildning och arbete)

100 %

Resultatet från Skolinspektionens elevenkät är
ännu inte tillgänglig.

Andel elever som är utsatta för mobbning/kränkande behandling/diskriminering (Utbildning och arbete)

0%

Resultatet från Skolinspektionens elevenkät är
ännu inte tillgänglig.

För få svar för att göra en analys av resultaten.

Medborgarna ska ges förutsättningar för delaktighet, insyn och möjlighet att påverka sin egen situation.
Resultat
Inom gymnasieskolorna var resultatet bra i enkäten december 2017 och eleverna där upplever i de flesta fall att de har möjlighet att påverka sitt arbetssätt, arbetsformer, schemaläggning av prov och annat som påverkar deras egen situation. Framför
allt är eleverna mycket nöjda med den återkoppling som görs på synpunkter som förs fram via protokoll från elevkår och
klassråd.
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Resultatet från Skolinspektionens elevenkät under hösten 2018 är ännu inte tillgängligt.
Sedan årsskiftet har vuxenutbildningen utvecklats mycket. Nu möter pedagogerna alla elever, även de som är i arbete. Detta
görs genom digitala möten och individuell handledning på tider som passar eleven. Detta har medfört att antalet elever ökat.
De ensamkommande barnens placering anvisas utifrån eget behov inom ramen för den bedömning som ligger till grund för
placeringen. Den största delen är placerade i våra egna familjehem. Utslussningslägenheter (egen lägenhet) är svårt att tillgå.
Samtliga ensamkommande barn som är mottagna av Osby kommun har regelbunden kontakt med handläggare.

Indikatorer

Mål

Utfall

Andel som uppger att de är delaktiga i
sin genomförandeplan eller vårdplan
(Utbildning och arbete)

Kommentar
Kan inte få ett utfall då för få svar inkom på
brukarundersökningen.

Andel ensamkommande barn som varit
delaktiga i arbetet med sin genomförandeplan (Utbildning och arbete)

100 %

100 %

Andel påskrivna arbetsplaner och genomförandeplaner (Utbildning och arbete)

100 %

50 %

Fungerar tillfredsställande.

Andel brukare som upplevt sig vara
delaktiga i sin egen planering (Utbildning
och arbete)

Följs upp årligen. Brukarundersökning.

Andel elever som upplever att de kan
påverka arbetssätt, arbetsformer och
schemaläggning av prov (Utbildning och
arbete)

Inget resultat från skolenkäten tillgängligt ännu.

Andel återkopplingar som gjorts på
inkomna synpunkter via protokoll från
elevkår och klassråd (Utbildning och
arbete)

För få svar för att göra en analys av resultaten.

100 %

100 %

NYCKELTAL OCH STATISTIK
Kostnadsuppföljning personal
tkr
Kostnad för arbetskraft
Varav kostnad för sjuklön

2018

2017

85 760

93 509

706

981

Personalkostnader har minskat kraftigt jämfört med 2017. Det beror delvis på avvecklingen av Naturbruksgymnasiet och
Marklundagården. Det beror även på att en del vakanta tjänster som funnits under 2018 inte har tillsatts för att kunna förbättra
det ekonomiska resultatet. Exempelvis har tjänsterna som förvaltningschef och områdeschef för gymansiet/vux varit helt eller
delvis vakanta under 2018. Även tjänster inom administration och flyktingenheten har varit vakanta.

Personalstatistik
Tillsvidareanställda

2018

2017

142

145

Elevantal gymnasiet
Elevantal läsåret 2017-2018

Elevantal läsåret 2018-2019

Ekbackeskolan (inkl. Calcio)

329

371

-varav elever från annan kommun (inkl.
Calcio)

179

208

-varav elever från Osby kommun (inkl.
Calcio)

150

163
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Introduktionsprogrammet

61

54

Naturbruksgymnasiet

51

20

Yrkesskolan

26

30

Totalt

467

475

EKONOMI
Tkr

Redov 2017

Redov 2018

Budget 2018

Avvik

Intäkter

138 346

106 563

107 170

-607

Kostnader

244 025

222 908

206 329

-16 579

-105 679

-116 345

-99 159

-17 186

Resultat

Analys av utfallet
Utbildning och arbete redovisar en negativ avvikelse på 17 186 tkr jämfört med budget 2018. Avvikelsen beror till största del
på att vuxenenheten redovisar kostnader som är cirka 13 000 tkr högre än budgeterat. De ökade kostnaderna på vuxenenheten
beror på högre ekonomiskt bistånd än budgeterat samt högre kostnader för placeringar.
Den negativa avvikelsen beror även på högre kostnader än budgeterat för interkommunal ersättning med totalt 3 700 tkr. I
jämförelse med de redovisade kostnaderna 2017 är dock kostnaderna för 2018 något lägre.
I budget 2018 fanns ett odefinierat anpassningsuppdrag på 5 000 tkr, vilket också bidrar till den negativa avvikelsen för 2018.
Anpassningar genom minskade personalkostnader har genomförts under 2018. Bland annat har tjänsterna som förvaltningschef och områdeschef gymnasie/vux varit helt eller delvis vakanta under 2018. En del tjänster som har avslutats inom administration och på flyktingenheten har inte återbesatts. Under 2018 har även avvecklingen av Naturbruksgymnasiet fortsatt och
boendet på Marklundagården för ensamkommande ungdomar har avvecklats.

Till nämnden
Verksamhet
Central administration

Budget 2018

Utfall 2018

Avvikelse

51 890

60 748

-8 858

3 198

4 006

-808

375

-1 681

2 056

Introduktionsprogrammet

8 399

6 243

2 156

Naturbruksgymnasiet

5 824

4 925

899

Vuxenutbildningen

7 875

10 197

-2 322

23 978

37 104

-13 126

5 399

5 040

359

-7 780

-10 238

2 458

99 158

116 344

-17 186

Ekbackeskolan
Yrkesskolan

Individ o familj vuxenenheten
Arbetsmarknadsenhet
Flyktingverksamhet

Kommentarer till nämnden
Utbildning och arbete centralt redovisar ett underskott på 8 858 tkr. Avvikelsen beror till största del på det underskott på
5 000 tkr som har funnits budgeterat som intäkt under administrationen. Även kostnaden för interkommunala ersättningar för
gymnasieskolan och gymnasiesärskolan har blivit mycket högre än budgeterat
Ekbackeskolan redovisar en negativ avvikelse på 808 tkr från budget. Avvikelsen beror på att lönekostnaden för pedagogisk
personal och administration har blivit lägre, medan de redovisade intäkterna ligger på ungefär samma nivå som de budgeterade intäkterna. Avvikelsen beror också på att kostnaderna för internatet, som är kopplat till Calcio, har blivit högre än budgeterat med cirka 1 400 tkr. Det handlar om retroaktiva hyreskorrigeringar från tidigare år samt kostnader för städning samt
tillsyn på kvällar och helger. De totala kostnaderna för Calcios internat uppgår 2018 till cirka 4 400 tkr. De elevavgifter som
faktureras till de boende uppgår till cirka 700 tkr. Det innebär att den redovisade nettokostnaden för internatet är cirka
Utbildning och arbete, Årsredovisning 2018, verksamhetsberättelser
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3 700 tkr.
Yrkesskolan redovisar positiv avvikelse på 2 056 tkr jämfört med budget. Detta beror på lägre kostnader för undervisning,
lägre utnyttjande av vaktmästare och högre intäkter för interkommunala ersättningar. Yrkesskolan har tagit emot fler elever
under hösten 2018 än budgeterat.
Introduktionsprogrammet redovisar en positiv avvikelse på 2 156 tkr jämfört med budget. Överskottet beror på lägre kostnad
för personal inom administration och pedagogisk personal. Statsbidrag har kunnat användas till att köpa in läromedel, vilket
har inneburit att en del av läromedelsbudgeten 2018 inte har använts.
Naturbruksgymnasiet redovisar en positiv avvikelse på 899 tkr jämfört med budget, vilket beror på högre intäkter på grund av
ett högre programpris än budgeterat. Kostnaden för entreprenadavtalet med HUSKAB har blivit lägre än budgeterat liksom
kostnaden för läromedel.
Vuxenutbildningen redovisar en negativ avvikelse på 2 322 tkr jämfört med budget. Detta beror främst på ett högre antal
sökande till SFI som leder till att fler lärare har behövt anställas. Även lokalkostnaderna har blivit högre än budgeterat.
Boendet för ensamkommande visar ett resultat nära budget med en negativ avvikelse om 5 tkr. Verksamheten har under året
avslutats och kommer inte att finnas kvar 2019.
Arbetsmarknadsenheten redovisar en positiv avvikelse med 359 tkr. Detta trots att verksamheten haft högre personalkostnader än beräknat avseende personal i ESF-projektet Vägen in. Projektet fick avslutas i förtid och därmed tog det tid innan alla
personalkostnader kopplade till projektet upphörde.
Vuxenenhetens utfall i bokslutet blev en negativ avvikelse på 13 126 tkr. Budgeten för ekonomiskt bistånd låg netto på
8 650 tkr. De prognoser som gjorts under året visade tidigt att den budgeten ej var tillräcklig. Utfall i bokslutet blev
15 153 tkr, en avvikelse med 6 703 tkr. Verksamheten visar dessutom negativ avvikelse när det gäller missbruksplaceringar
med 3 097 tkr, för placeringar vid våld i nära relationer med 1 427 tkr och för psykiatriplaceringar med 736 tkr.
Flyktingverksamheten redovisar en positiv avvikelse jämfört med budget på 2 458 tkr. Trots att intäkterna blev något lägre än
budgeterat blev resultatet bättre än budget. Detta beror bland annat på lägre kostnader kopplat till färre konsulentstödda familjehem och lägre lokalkostnader.

FRAMTIDEN
Förvaltningen Utbildning och arbete kommer inte att finnas från och med 2019-01-01. Mycket arbete har lagts på att förbereda verksamhet, medarbetare och ekonomi till den nya förvaltningsorganisationen.
Utbildningsdelen kommer att tillhöra barn- och utbildningsnämnden och övriga delar kommer att tillhöra hälsa- och välfärdsnämnden.
Satsningen med idrott som profil inom hockey, konståkning, simning och fotboll fortsätter. För tjejer och Next generations
har det startat bra och 15 tjejer är igång. Samarbetet med Calcio AB och fotbollsakademin kommer att avslutas och nya satsningar behöver planeras, beslutas och verkställas.
En av Osby kommuns stora utmaningar framöver är att på ett bra sätt ta tillvara den erfarenhet och kompetens som de nyanlända i vår kommun har med sig. Att nyanlända snabbt kommer in på arbetsmarknaden är en uppgift för hela Osby kommun
att samarbeta kring, givetvis tillsammans med statliga myndigheter, privata näringslivet och ideella krafter.
Kostnader för placeringar inom missbruk har legat på relativt höga nivåer under 2018. Förvaltningen valde under slutet av
2018 att förstärka den egna öppenvården på hemmaplan. Tanken med det är att på sikt kunna minska kommunens kostnader
för extern öppenvård och placeringar. Dessutom ges nu möjlighet till att erbjuda anhörigstöd på ett strukturerat sätt. De nya
tjänsterna tillsätts i början av våren, därefter startar arbetet med att forma en helt ny verksamhet som på sikt ska vara en del i
en sammanhållen vårdkedja för att säkerställa att individer får de bästa förutsättningarna till ett liv utan missbruk.
Kommunens kostnader för ekonomiskt bistånd ligger på en högre nivå än tidigare år. Hälsa- och välfärdsnämnden kommer
att fortsätta arbeta aktivt för att människor ska komma ut i egen försörjning. Ett nytt arbetssätt kommer formas på enheten där
Arbetsmarknadsenheten är starkt involverade. Fokus kommer ligga på att frigöra individers egna resurser och stötta mot egen
försörjning.
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Anvisning
Skriv om bokslutsåret i verksamhetsberättelsen i dåtid, antingen preterium (imperfekt) eller perfekt.
Preterium - för att uttrycka dåtid t ex "Under hösten tillkom fyra nya resursanställningar".
Perfekt - för att beskriva handlingar som är fullbordade t ex "Totalt har mer än 2 000 uppdrag utförts under året".
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INLEDNING
Anvisning
Här skrivs ansvarsområdet i punktform.


Strategisk samhällsplanering






Mark och exploatering
Fastighet
Drift utemiljö
Kultur och fritid

Ledning
Anvisning
Här anges nämndsordförande samt verksamhetsområdeschef(er) enligt formen:
X X (nämndens ordförande)
Y Y (verksamhetområdeschef)
Tommy Augustsson (ordförande samhällsbyggnadsutskottet)
Mathias Karlsson (förvaltningschef)

ÅRETS HÄNDELSER
Anvisning
Här beskrivs kortfattat och kärnfullt vad som har hänt i nämndens och bolagets verksamhet under året. Exempelvis:
stora verksamhetsförändringar som påverkat service- och tjänsteutbudet till kommuninvånarna, stora investeringar, omorganisationer och förändrade arbetssätt/rutiner med tydliga effekter på ekonomi, service och/eller kvalitet, viktiga utredningar samt nya lagar och förordningar som fått märkbara effekter på verksamheten. Även händelser av väsentlig betydelse
för kommunen resp bolaget, som har inträffat efter räkenskapsårets slut, bör finnas med.
Skriv först årets viktigaste händelser i punktform. Skriv sedan vad som hänt utifrån respektive verksamhet.
Här beskrivs i punktform (högst 6 punkter) vad som har hänt under året.
Under 2018 var intresset fortsatt stor för kommunala tomter. Vilket t ex medförde att bostadstomterna i Loshult är slutsålda.
Ett större område planerat i Kråkeskogen som är planerat för bostäder således och Hovdala utveckling som köpte marken
planerar att uppföra nio parhus. Husen kommer att ägas av ett kooperativ vilket är en ny bostadsform som inte tidigare finns i
Osby. i
Osby Industripark med industrispåret invigdes av landshövdingen i augusti. Industrispåret ansluter till södra stambanan vilket
möjliggör att gods kan lastas om från lastbil till järnväg. I området finns stora möjligheter till etablering av nya verksamheter
som har stort transportbehov.
Detaljplanen för ett nytt verksamhetsområde vid väg 23, mittemot Lars Duwfa antogs av kommunfullmäktige. Detsamma
gäller detaljplanen för ett nytt bostadsområde i kvarteret Röret. Flera detaljplaner är på gång för både bostäder och verksamhetsområden bland annat i anslutning till området där Netto är beläget.
Leader projektet Hola Lake – Immeln pågår och Osby kommun är projektägare. Projektet har till syfte att ge svar på varför
giftig algblomning har börjat uppträda under hösten i Immelnsjön de senaste åtta åren samt varför sjöns vatten gradvis har
blivit mer och mer brunfärgat sedan cirka 20 år tillbaka. Projektet är ett transnationellt samarbete med tre finska organisationer som arbetar med sjörestaurering.
Underhållet av gator och vägar i kommunen har under flera år varit eftersatt. För att höja standarden har extra satsningar på
asfaltering gjorts även under 2018. Standarden på gatubelysning och gång- och cykelvägar har också setts över.
Sedan förra året har samhällsbyggnadsförvaltningen ansvar för kommunens fastigheter. Den nya förskolan i Lönsboda projekterades under året och började byggas under hösten. Förskolan beräknas vara klar hösten 2020. Förskolan byggs som en
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konceptförskola vilket innebär att planlösning m.m kan återanvända vid nästa förskolebyggnation. Projekteringen av förskolan i Osby som också projekterades under året kunde därför genomföras på ett enklare sätt. Förskolan i Osby börja byggas
under våren 2019. Förvaltningen genomförde flera utredningar under året, bland annat om byggnation av nytt äldreboende i
Lönsboda samt byggnation av ny högstadieskola alternativt F-6 skola i Osby tätort.
Planeringen för övertagande av fastighetsskötseln av kommunens fastigheter från Osbybostäder pågick under hela året och
verkställdes den 1 januari 2019.
Under året har Kultur och fritid arbetat tematiskt och under tema ”kärlek” på våren och ”Hälsa” på hösten vilket återspeglades sig i aktiviteter, utställningar och på alla mötesplatser. Att arbeta tematiskt har tagits väl emot av besökarna och har också
möjliggjort en större tydlighet utåt samt delaktighet för kommuninvånarna.
Kultur- och fritid har under året implementerat ett nytt boknings- och bidragssystem.
Fritidsgårdarna har fortsatt arbetet med det drogförebyggande projektet Öckerö där gårdarna har bjudit in till samarbete. En
förstärkning till det förebyggande arbetet har tillsatts i form av en fältande ungdomsarbetare.
Satsningen på ökad delaktighet i Konsthallen har ökat antal besökare med drygt 50%, fler grupper har inbjudits att delta i
utställningarna genom interaktiva moment och samlingsutställningar. Osby kultur har även producerat tre utställningar varav
en lyfte psykisk hälsa bland unga i samverkan med Region Skåne, Förlaget Olika och Osby bibliotek. Denna utställning beviljades bidrag från Region Skåne.
Under hösten anordnades Osby kommuns första föreningsmässa i sim- och sporthallen i Osby. Totalt beräknas att över 300
personer besökt föreningsmässan. 13 olika föreningar deltog under mässan och simhallen höll öppet.
I december skrevs ett nytt långsiktigt driftavtal med IFK Osby, som kommer att ansvara för driften av idrottsplatsen under de
kommande tio åren.
Under året har förvaltningen fått medel från socialstyrelsen för att kunna erbjuda förskoleklasserna simundervisning med
dubbla simlärare samt även kunna ha kostnadsfri sommarsimskola för 185 barn. Ishallen har gjort ett större inköp av skridskor för att kunna erbjuda uthyrning till allmänheten.
Kultur och fritid gick med i projektet Kontext som drivs av Skånes hembygdsförbund, projektet pågår fram till 2019 och
lyfter, digitaliserar, bevarar och tillgängliggör kulturarv.
För tredje året i rad har Kultur och fritid fått stöd från Socialstyrelsen för att ordna gratis sommaraktiviteter för barn och ungdomar. Nytt för i år är att enheten även får stöd för övriga lov under året. Syftet är att skapa en meningsfull fritid för alla,
även de som stannar hemma under loven. Aktiviteterna som har genomförts har varit välbesökta och mycket uppskattade av
målgruppen, i år har barn och ungdomar bland annat kunnat bygga lego, göra film, pyssla på biblioteket, trumdans och bygga
drakar.
En ny biblioteksplan har tagits fram för att tas i barn och utbildningsnämnden i början av 2019, biblioteksplanen sträcker sig
2019 - 2022.

HAR VI UPPFYLLT VÅRA MÅL?
Fullmäktigemål och nämndmål KS
Anvisning
Kommentera siffrorna/resultatet.
Förklara varför resultatet ser ut som det gör. Varför har det blivit som det blivit? Beskriv hur ni har arbetat för att nå målet.
Osby kommun ska vara en bättre kommun att leva och utvecklas i.

Osby kommuns medborgare ska få det stöd, den utbildning och de tillgängliga mötesplatser de behöver för
att växa upp och leva under jämlika förhållanden och utveckla sin fulla potential
Analys av resultatet
Uppföljning: 92% i simhallarna (mest svar från Osby på grund av stängningen i Lönsboda) och ca 43% i ishallen är nöjda
med besöket i helhet. 96% av de svarande uppger att de är nöjda eller mycket nöjda med sitt besök på biblioteket och konsthallen.
Slutsatser
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Indikatorer

Mål

Utfall

Kommentar

80 % av alla som besöker is- och simhallar, fritidsgårdarna, bibliotek, kulturarrangemangen och konsthall ska uppge
att de är nöjda eller mycket nöjda med
besöket 2017. (Samhällsbyggnad, exkl.
VA-verksamheten)

Minst80 %

90 %

92% i simhallarna (mest svar från Osby på
grund av stängningen i Lönsboda) och ca 43% i
ishallen är nöjda med besöket i helhet. 96% av
de svarande uppger att de är nöjda eller mycket
nöjda med sitt besök på biblioteket och konsthallen.

Antal utbytta armaturer. (Samhällsbyggnad, exkl. VA-verksamheten)

Minst50

70

Målet är uppfyllt.

Antal utförda (godkända) badvattenprov
Osbysjön, Ebbarps Camping. (Samhällsbyggnad, exkl. VA-verksamheten)

Minst4

4

Målet är uppfyllt.

Antal utförda (godkända) badvattenprov
Vesljungasjön. (Samhällsbyggnad, exkl.
VA-verksamheten)

Minst4

4

Målet är uppfyllt.

Antal utförda (godkända) badvattenprov
Hjärtasjön (Samhällsbyggnad, exkl. VAverksamheten)

Minst4

4

Målet är uppfyllt.

Osby kommun ska ge förutsättningar för utveckling och tillväxt som skapar mervärde.

Osby kommun ska skapa förutsättningar för samhällets långsiktigt hållbara utveckling genom goda relationer med medborgare, näringslivet och andra aktörer.
Indikatorer

Mål

Utfall

Kommentar

De mötesplatser och arrangemang som
kultur och fritid driver eller ger stöd till
ska tillsammans nå 150 000 besökare
/deltagare årligen. (Samhällsbyggnad,
exkl. VA-verksamheten)

Minst150 000

234 725

Målet har uppnåtts. Totalt har Kultur och fritid
haft 234 725 besök/deltagare under år 2018.

Andel digitala ansökningsblanketter på
Osby kommuns hemsida avseende
Mark och exploatering samt Driftenheten. (Samhällsbyggnad, exkl. VAverksamheten)

Minst100 %

25 %

Målet har inte nåtts.

Antal gånger som informationen på
kommunens webbsida, avseende Mark
och exploatering samt Driftenheten,
uppdateras (Samhällsbyggnad, exkl.
VA-verksamheten)

Minst4

4

Målet är uppfyllt.

Ersättningsnivå Lantmäteriet (Samhällsbyggnad, exkl. VA-verksamheten)

Minst3

3

Målet är uppnått.

Osby kommun ska ha strategier för att möta dagens och morgondagens utmaningar.

Osby kommun ska genom delaktigt, gott ledarskap och god arbetsmiljö vara en attraktiv arbetsgivare.
Indikatorer
Andel fordon som är max 10 år. (Samhällsbyggnad, exkl. VA-verksamheten)

Mål

Utfall

Minst56 %

56 %

Kommentar

Verksamheten ska uppnå god kvalitet genom att vara flexibel i att möta omvärldens förändrade krav.
Osby kommun ska arbeta för en ekonomisk, ekologisk och socialt långsiktigt hållbar utveckling.
Osby kommun ska skapa förutsättningar och möjligheter för människor i alla åldrar att forma ett tryggt liv.

Medborgare och medarbetare ska uppleva att de behandlas och bemöts respektfullt oavsett bakgrund och
livssituation.
Indikatorer

Mål

Utfall

Kommentar
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Indikatorer
År 2017 ska Kultur och Fritid arrangera
20 evenemang och/eller aktiviteter som
bidrar till jämställdhet, jämlikhet och
integration. (Samhällsbyggnad, exkl.
VA-verksamheten)

Mål

Utfall

Kommentar

Minst20

79

Målet har nåtts med god marginal.

Medborgarna ska ges förutsättningar för delaktighet, insyn och möjlighet att påverka sin egen situation.

NYCKELTAL OCH STATISTIK
Kostnadsuppföljning personal
Anvisning
Till tabellen läggs en kompletterande text där resultatet från tabellen kommenteras. I analys bör det framgå vad årets utfall
beror på i förhållande till förra året.

tkr
Kostnad för arbetskraft
Varav kostnad för sjuklön

2018

2017

26 806

28 006

235

208

Personalstatistik
Anvisning
Till tabellen läggs en kompletterande text där resultatet från tabellen kommenteras. I analys bör det framgå vad årets utfall
beror på i förhållande till förra året.
Tillsvidareanställda och årsanställda är antalet i december på statistiken från personalavdelningen.

2018

2017

Tillsvidareanställda

50,3

Statistik Kultur och fritid
Aktivitet

Antal deltagare alt. besökare

Lönsbodasimhall: (Allmänbad: 10794, Föreningsbad: 1547, Skolbad: 3695)

16 036

Osbysimhall: (Allmänbad: 10046, Föreningsbad: 10992, Skolbad: 19484)

40 522

Biblioteken: (Killeberg: 4326 besök, Lönsboda: 3835 besök, Osby: 56 481 besök)

64 642

Ishallen:(Föreningar: 23500+15300=38800, Skolor: 11200, Allmänhet/Publik:32000)

82 300

Kultur& Fritid: Konsthallen: 15 570 personer Högtider: 2800 personer Evenemang: 257 personer

18 627

Fritidsgårdarna: (Pulsen, Osby 12450besök, Bulten,Lönsboda 3613 besök)

16 063

Sommarkul

2 205

EKONOMI
Anvisning
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Till nämnden görs även en tabell med avvikelse per verksamhetsområde.

Tkr

Redov 2017

Intäkter

Redov 2018

Budget 2018

Avvik

81 744

67 290

80 146

-12 856

Kostnader

146 493

130 596

135 671

5 075

Resultat

-64 749

-63 306

-55 525

-7 781

Analys av utfallet
Anvisning
Skriv om de större budgetavvikelserna, vilka åtgärder som har tagits och kommer att tas. Det gäller både positiva och negativa avvikelser. Kommentera i löpande text utan att rubriksätta per verksamhet.
Barn och skola samt Vård och omsorg: skriv högst en sida.

Utfallet för 2018 blev 7781 tkr kronor högre än budget. Varav 6952 tkr härrör från fastighetsenheten. Avvikelserna per enhet
kommenteras under respektive enhets tabell.

SB ÖVERGRIPANDE inkl MEX
Tkr
Intäkter
Kostnader
Resultat

Redov 2017

Redov 2018

Budget 2018

Avvik

4 395

3 232

2 900

332

20 960

17 327

15 926

-1 401

-16 565

-14 095

-13 026

-1 069

Samhällsbyggnadsförvaltningen exklusive fastighet fick för 2018 en budget som var 2450 tkr lägre än 2017 års budget. Detta
hanterades genom en besparing på samhällsbyggnad övergripande inkl mex. 1381 tkr av besparingen hanterades genom att
hålla nere kostnaderna och avstå från att återbesätta vakanta tjänster. Hela besparingen kunde dock inte hanteras varför enheten gick med ett underskott på 1069 tkr.

DRIFTENHETEN
Tkr

Redov 2017

Redov 2018

Budget 2018

Avvik

Intäkter

12 195

12 695

10 874

1 821

Kostnader

26 484

25 585

23 601

-1 984

-14 289

-12 890

-12 727

-163

Resultat

Utfallet för driftenheten blev ett mindre underskott på 163 tkr. Detta trots höga kostnader för vinterväghållning. Att underskottet inte blev större beror på allmän återhållsamhet samt högre intäkter än normalår från skogen.

KULTUR & FRITID
Tkr
Intäkter
Kostnader
Resultat

Redov 2017

Redov 2018

Budget 2018

Avvik

3 955

4 014

3 303

711

36 095

36 514

36 205

-309

-32 140

-32 500

-32 902

402

Budget 2018

Avvik

Överskottet för 2018 förklaras av högre intäkter än budgeterat via statsbidrag.

FASTIGHET
Tkr

Redov 2017

Redov 2018
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Intäkter

61 200

47 349

63 069

-15 720

Kostnader

62 955

51 169

59 937

8 768

Resultat

-1 755

-3 820

3 132

-6 952

Utfallet för fastighetsenheten blev ett underskott på 6952 tkr. Underskottet förklaras i huvudsak av kostnader för lokalbanken
samt en för hög budgetering av intäkter i budgeten för 2018.
Personalkostnaderna är lägre än budgeterat pga att en 50 % tjänst som fastighetsadministratör inte anställdes. Kostnaderna för
personal är också lägre då lönekostnader för projektledare förts på investeringsprojekt.
De övriga kostnaderna har ökar med 1 723tkr jämfört med budget vilket är framförallt kostnader för larm, brand, försäkring
och bevakning. Detta är kostnader som borde faktureras ut till verksamheterna och inte stanna hos fastighet. Detta är kostnader som inte finns med i internhyran. Totalt borde 3 794 tkr faktureras ut på samtliga verksamheter.

FRAMTIDEN
Anvisning
Skriv om framtiden i löpande text och inte i punktform.
Här redovisas kända förändringar som kommer att ske i verksamheten de närmaste åren, som t ex ny lagstiftning, ändrat huvudmannaskap, omprioritering, stora investeringar, utvecklingsprojekt och utveckling av verksamheter.
Osby kommun har tre målområden som nämnderna ska fokusera på. Det är attraktiv boende kommun, utveckling och tillväxt
samt trygghet hela livet. Samhällsbyggnadsnämnden är en nyckelaktör för att kommunen ska kunna nå målen.
Med syfte att öka antalet bostäder i kommunen intensifieras marknadsföringen av kommunala bostadstomter under kommande år. Detsamma gäller exploatering och planläggning av mark för bostäder och verksamheter.
För lägre kostnader och effektivare lokalutnyttjande så behöver kommunens fastighetsbestånd ses över och långsiktiga underhållsplaner tas fram.
Trygghetsmätningar visar att den upplevda tryggheten är låg i kommunen trots att den faktiska brottsligheten är låg. För att
bland annat förbättra den upplevda tryggheten kommer åtgärder för ett tryggare och attraktivare centrum att genomföras.
Behovet av underhåll av kommunens gator- och vägar är fortsatt stor och asfalteringsarbeten för att höja standarden kommer
att fortsätta under kommande år.
Behovet av digitalisering av olika typer av tjänster är stort. Under år 2018 implementerades ett nytt fastighetssystem vilket
kommer att effektivisera administrationen och ge nya möjligheter till uppföljning av fastighetsbeståndet. Internhyresystemet
behöver ses över för att ge en rättvisare hyra för verksamheterna och möjlighet för dem att påverka sina lokalkostnader.
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Anvisning
Skriv om bokslutsåret i verksamhetsberättelsen i dåtid, antingen preterium (imperfekt) eller perfekt.
Preterium - för att uttrycka dåtid t ex "Under hösten tillkom fyra nya resursanställningar".
Perfekt - för att beskriva handlingar som är fullbordade t ex "Totalt har mer än 2 000 uppdrag utförts under året".
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INLEDNING
Anvisning
Här skrivs ansvarsområdet i punktform.




Vatten- och avloppsverksamheten ska arbeta för en hög trygghet och kvalitet vad gäller;
o Produktion och distribution av dricksvatten.
o Distribution och behandling av avloppsvatten.
o Avledning av dagvatten.
Osby kommun äger VA-anläggningarna och Skåne Blekinge Vattentjänst AB (SBVT) ansvarar för drift och underhåll av dessa, samt svarar för genomförandet av investeringar inom verksamheten.

Ledning
Anvisning
Här anges nämndsordförande samt verksamhetsområdeschef(er) enligt formen:
X X (nämndens ordförande)
Y Y (verksamhetområdeschef)
Tommy Augustsson, ordförande Samhällsbyggnadsutskottet
Mathias Karlsson, förvaltningschef

ÅRETS HÄNDELSER
Anvisning
Här beskrivs kortfattat och kärnfullt vad som har hänt i nämndens och bolagets verksamhet under året. Exempelvis:
stora verksamhetsförändringar som påverkat service- och tjänsteutbudet till kommuninvånarna, stora investeringar, omorganisationer och förändrade arbetssätt/rutiner med tydliga effekter på ekonomi, service och/eller kvalitet, viktiga utredningar samt nya lagar och förordningar som fått märkbara effekter på verksamheten. Även händelser av väsentlig betydelse
för kommunen resp bolaget, som har inträffat efter räkenskapsårets slut, bör finnas med.
Skriv först årets viktigaste händelser i punktform. Skriv sedan vad som hänt utifrån respektive verksamhet.
Här beskrivs i punktform (högst 6 punkter) vad som har hänt under året.
Under perioden 1 juni till 31 augusti rådde bevattningsförbud i hela kommunen då vattenproduktionen var ansträngd i samband med det varma vädret och flertalet vattenläckor.
Ett flertal vattenläckor har ägt rum under året och andelen akutåtgärder, inklusive dess kostnader, är höga i jämförelse med
föregående år. Bland annat har matarledningen till vattentornet i Lönsboda drabbats vid ett flertal tillfällen.
En VA-plan, som utgår ifrån den tidigare antagna VA-strategin ”Det livsviktiga vattnet” och den långsiktiga investeringsplanen, och som förtydligar var och när kommunalt vatten och avlopp kommer att byggas ut, har tagits fram och fastställts av
KF.
Ombyggnad och reinvesteringar av prioriterade befintliga VA-anläggningar, till exempel Osby avloppsreningsverk där centrifug installerats och renshanteringen byggts om.
Fortsatt utbyte av ledningsnätet, med 100 årscykel som målsättning. Bland annat har ledningsförnyelse genomförts på Solhemsgatan, Såggatan/Hässleholmsvägen, Snapphanevägen, Norra Infartsgatan/Tranegatan m.fl.
Åtgärder på Maglaröds vattenverk, för att kunna bereda och distribuera dricksvatten trots höga bestående färgtal i Skeingesjön har fortgått.
Byte av vattenmätare till mätare med ultraljudsteknik och installation av teknik för inhämtning av mätdata/fjärravläsning från
dessa har fortlöpt under året.
Ny borra i anslutning till vattenverket i Lönsboda har anlagts med syfte att förstärka råvattentillgången. Vid analys av råvattSamhällsbyggnad, VA-verksamheten, Årsredovisning 2018, verksamhetsberättelser
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net framkom att detta råvatten likt råvattnet från Industriborran är förorenat med lösningsmedlet Trikloreten och därför kommer att kräva en omfattande rening för att kunna användas som dricksvatten.

HAR VI UPPFYLLT VÅRA MÅL?
Fullmäktigemål och nämndmål KS
Anvisning
Kommentera siffrorna/resultatet.
Förklara varför resultatet ser ut som det gör. Varför har det blivit som det blivit? Beskriv hur ni har arbetat för att nå målet.

NYCKELTAL OCH STATISTIK
Kostnadsuppföljning personal
Anvisning
Till tabellen läggs en kompletterande text där resultatet från tabellen kommenteras. I analys bör det framgå vad årets utfall
beror på i förhållande till förra året.

2018

tkr

2017

Kostnad för arbetskraft
Varav kostnad för sjuklön

Personalen är anställd i Skåne blekinge vattentjänst AB.

Personalstatistik
Anvisning
Till tabellen läggs en kompletterande text där resultatet från tabellen kommenteras. I analys bör det framgå vad årets utfall
beror på i förhållande till förra året.
Tillsvidareanställda och årsanställda är antalet i december på statistiken från personalavdelningen.

2018

2017

Tillsvidareanställda

Dricksvatten
2018

2017

2018

Producerad mängd

2017

2018

Debiterad mängd

2017
Svinn

Maglaröd

503 157

518 166

438 950

448 066

13 %

14 %

Lönsboda

151 748

159 314

132 384

129 500

13 %

19 %

Killeberg

41 972

42 801

35 392

34 451

16 %

20 %

Hökön

8 030

7 210

6 889

7 055

14 %

2%
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Spillvatten
2018

2017

2018

Producerad mängd

2017

2018

Mottagen mängd

2017

Ovidkommande ggr

Maglaröd, Osby
tätort

503 157

518 166

661 541

934 664

1,3

1,8

Lönsboda

151 748

159 314

444 115

519 723

2,9

3,3

Killeberg

41 972

42 801

103 642

150 165

2,5

3,5

Hökön

8 030

7 210

34 000

59 494

4,2

8,3

Villkorsuppfyllnad reningsverk
Krav enligt tillstånd
BOD7

Årsmedelvärde BOD7

Krav enligt tillstånd
Fosfor

Årsmedevärde Fosfor

Osby reningsverk

10

4,26

0,3

0,11

Lönsboda reningsverk

10

3,14

0,4

0,06

Lågt flöde vid Osby reningsverk pga felaktig flödesmätning under 2018, åtgärdat januari 2019.

EKONOMI
Anvisning
Till nämnden görs även en tabell med avvikelse per verksamhetsområde.

Tkr

Redov 2017

Redov 2018

Budget 2018

Avvik

Intäkter

26 895

28 433

28 905

-472

Kostnader

26 895

28 433

28 905

472

0

0

0

0

Resultat

Analys av utfallet
Anvisning
Skriv om de större budgetavvikelserna, vilka åtgärder som har tagits och kommer att tas. Det gäller både positiva och negativa avvikelser. Kommentera i löpande text utan att rubriksätta per verksamhet.
Barn och skola samt Vård och omsorg: skriv högst en sida.

FRAMTIDEN
Anvisning
Skriv om framtiden i löpande text och inte i punktform.
Här redovisas kända förändringar som kommer att ske i verksamheten de närmaste åren, som t ex ny lagstiftning, ändrat huvudmannaskap, omprioritering, stora investeringar, utvecklingsprojekt och utveckling av verksamheter.
Fortsatt arbete i enlighet med antagen VA-strategi ”Det livsviktiga vattnet”, VA-plan och investeringsplan.
Åtgärder som planeras framöver är exempelvis utredning av åtgärder för att minimera risker för översvämningar, bräddningar
samt utsläpp av föroreningar via dagvatten till Osbysjön.
Samhällsbyggnad, VA-verksamheten, Årsredovisning 2018, verksamhetsberättelser
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Byte av vattenmätare till mätare med ultraljudsteknik och möjlighet till fjärravläsning fortsätter. Teknik för inhämtning av
mätdata samordnas med mätdata från fjärrvärmemätare i kommunen.
Ombyggnaden av Maglaröds vattenverk för att bl.a. möta höga bestående färgtal i Skeingesjön kommer att fortlöpa.
Fortsatt ombyggnad och reinvesteringar av prioriterade befintliga VA-anläggningar. Bland annat installation av externslammottagning vid Osby reningsverk.
Anläggande och installation av en vattenkiosk så att entreprenörer m.fl. kan hämta vatten så att ledningsnätet skyddas från
smittorisker och för att kunna mäta och debitera hämtat vatten.
Fortsatt förnyelse av ledningsnätet, bland annat planeras åtgärder på Otto Holms-området och Hässleholmsvägen i Osby,
Loshultsvägen i Lönsboda, Hallarydsvägen i Killeberg samt överföringsledning mellan Killeberg och Loshult

För att möta de behov som VA-verksamheten kräver, har SBVT förstärkt och anpassat sin organisation. SBVT kommer kontinuerligt att arbeta med utredning och åtgärdande av problemområden på ledningsnätet och vid anläggningarna. Åtgärderna
ska bland annat leda till att reducera mängden tillskottsvatten till våra reningsverk och minimera antalet vattenläckor. Vi står
inför ett förändrat klimat och genom att lokalisera sårbara delar i VA-systemet kan negativ miljöpåverkan, som kan förväntas
med anledning av detta, förebyggas. Arbetet med att säkra dricksvattenförsörjningen på lång och kort sikt måste också fortsätta. Uppdatering av vattenskyddsområde, med föreskrifter, nödvattenplan samt upprättande av reservvattenplan, är viktiga
delmoment i detta arbete. Detta arbete bidrar till att normer för miljökvalitet för sjöar och vattendrag i kommunen upprätthåller god status. Åtgärder som planeras framöver är exempelvis utredning av åtgärder för att minimera risker för översvämningar, bräddningar samt utsläpp av föroreningar via dagvatten till Osbysjön.

Samhällsbyggnad, VA-verksamheten, Årsredovisning 2018, verksamhetsberättelser

7(7)

Årsredovisning 2018,
verksamhetsberättelser
Barn- och skolnämnden

Innehållsförteckning
INLEDNING .............................................................................................................................................. 3
ÅRETS HÄNDELSER .............................................................................................................................. 3
Nämnd och förvaltning ......................................................................................................................................... 3
Förskolan .............................................................................................................................................................. 3
Grundskolan ......................................................................................................................................................... 4
Musikskolan ......................................................................................................................................................... 5
Barn- och familjeenheten ..................................................................................................................................... 5

HAR VI UPPFYLLT VÅRA MÅL? ........................................................................................................ 6
Fullmäktigemål och nämndmål ............................................................................................................................ 6

NYCKELTAL OCH STATISTIK ........................................................................................................... 8
EKONOMI ............................................................................................................................................... 10
FRAMTIDEN ........................................................................................................................................... 11

Barn- och skolnämnden, Årsredovisning 2018, verksamhetsberättelser

2(11)

INLEDNING
•

Förskola och pedagogisk omsorg

•
•
•
•

Förskoleklass, grundskola och fritidshem
Grundsärskola
Musikskola
Barn- och familjeenheten

Ledning
Daniel Landin (ordförande barn- och skolnämnden)
Mia Johansson (förvaltningschef)

ÅRETS HÄNDELSER
Barn- och skolförvaltningen har tagit fram en Digitaliseringsstrategi för 2018–2020 med målsättningen att utveckla nya metoder
i ledarskapet, undervisningen, interna processer för medarbetare samt att öka tillgänglighet för medborgare.
Under vårterminen har grundskolan infört ett digitalt skolval och skolbyte för att underlätta vårdnadshavares val av skola samt
för en mer rättssäker och effektiv handläggning.
Barn- och skolnämnden har beslutat att samlokalisera förskola och skola i Killeberg med hjälp av moduler fram tills den nya
förskolan och grundskolan är byggda.
Ritningar för de nya förskolorna i Osby och Lönsboda är klara och byggnationen har startat i Lönsboda samt förväntas starta i
Osby i februari 2019.
I väntan på nya skolor och ändamålsenliga lokaler måste grundskolans lokalbrist tillfälligt lösas med hjälp av moduler och
befintliga skolor. Under läsåret 2018/19 har åk 3 på Parkskolan haft sin undervisning på Visseltoftaskolan. Barn- och skolnämnden har beslutat att Visseltoftaskolans profil ska vara "Natur och teknik".
Skolverket och Osby kommun har skrivit en överenskommelse kring en satsning på nyanländas lärande i förskola, grundskola,
gymnasium och vuxenutbildningen. En nulägesanalys med identifierade utvecklingsområden har tagits fram under höstterminen 2018 med olika insatser som ska genomföras fram till juli 2020.

Nämnd och förvaltning
Året har präglats av ekonomi, mer regelbunden budgetuppföljning och anpassningar för att nå en budget i balans. Många av
besluten har verkställts och ett medvetet arbete har givit ett bättre ekonomiskt resultat. Det har dock påverkat verksamhetens
kvalitet och medarbetares arbetsmiljö eftersom det medfört oro i organisationen. Alla chefer har genom delaktighet och tydligt
ledarskap ändå uppnått en förståelse och medvetenhet på enheterna. Det krävs fler anpassningar och beslut för att kunna bedriva
en hållbar ekonomi kommande år.
För att uppfylla skollagens krav bättre har arbetet med ansökan och skolplacering utvecklats under året. Förvaltningen har
digitaliserat arbetet och infört nya rutiner och arbetsmetoder vilket leder till en bättre service till medborgarna samt ett mer
likvärdigt och kvalitativt arbete.
Utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Osby kommuns förskolor, grundskolor och fritidshem identifierades en del
utvecklingsområden som varit prioriterade 2018. Ett av dem är arbetet med nyanländas lärande vilket tagit fart med hjälp av en
satsning av Skolverket. Det kommer att bli mer likvärdigt arbete inom och mellan enheterna i hela barn- och utbildningsförvaltningen.
Det har tagits fram en digitaliseringsstrategi med mål, gemensam riktning för pedagogiskt arbete och tekniska verktyg. Detta
arbete måste fortsatt prioriteras av förvaltningen och Osby kommun gemensamt.

Förskolan
Hösten 2018 påbörjades äntligen byggnationen av en ny förskola i Lönsboda. Trulsagårdens förskola i Killeberg har flyttat sin
verksamhet till en modul på Killebergsskolans område. Där ska nu all verksamhet lokaliseras tills den nya förskolan och grundskolan är byggd i Killeberg.
En anpassning för att komma inom budgetramen var att barn- och skolnämnden beslutade att höja barnantalet (snittet) på
förskolans avdelningar från 17 till 18 barn. Det har givit negativa konsekvenser både för barnens och personalens arbetsmiljö.
Barn- och skolnämnden, Årsredovisning 2018, verksamhetsberättelser

3(11)

Barn- och skolnämnden har också beslutat att ändra i Villkor och regler för förskolan och pedagogisk omsorg när det gäller
barn till arbetslös förälder, allmän förskola och barn till föräldralediga. Förändringen innebar att barnens vistelsetid ändrades
till tre timmar per dag exklusive lunch. Resultatet av den förändringen undersöktes i en enkät och visade att arbetsmiljön blev
bättre för både barn och personal.
Digitaliseringsstrategin är ett ledande dokument på alla förskolor. De använder digitala verktyg för att utveckla barnens lärmiljöer. Arbetet har under 2018 haft fokus på att förstärka lärmiljön genom projicering ljud och ljus, men också att barnen får
använda digitala verktyg.
Skolverket har valt ut Osby kommun för en riktad insats angående nyanländas lärande. Insatsen vänder sig till kommunens alla
skolformer. Skolverket ger stöd för att genomföra insatser och för att stärka utbildningens kvalitet för nyanlända barn. Arbetet
ska leda till ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt på alla kommunens förskolor. Denna satsning stärker även det fortsatta arbetet med modersmål på förskolan, vilket varit ett prioriterat område utifrån Skolinspektionens tillsyn.
Skolinspektionen hade även synpunkter kring hur förskolorna arbetade med utredning samt anmälan till förskolechef vid misstanke om kränkande behandling. Under 2017 påbörjades ett arbete av förskolecheferna på enheterna som innebar ett förtydligande kring begreppen i lagtexten och de skyldigheter det innebär. Detta arbete har fortgått under 2018 och har bidragit till en
högre medvetenhet.
Under 2018 har alla barnskötare inom förskolan i Osby kommun vid fem tillfällen deltagit i en kompetensutbildning. Målet
med utbildningen var att stärka och bekräfta barnskötarens roll utifrån uppdraget i relation till läroplanen. Detta arbete har och
kommer leda till en ökad förståelse kring, vad som styr tanketraditioner, hur ser barnskötaren på begreppet undervisning, yrkesspråk vad är det och vad säger uppdraget i läroplanen. En utvärdering har gjorts av varje deltagande barnskötare som visar
fortsatt fortbildningsbehov. Utvärderingen visar också att barnskötarna har fått syn på vilka tanketraditioner som styr verksamheten och den uppdateringen kring läroplanen som gjordes kring läroplanen upplevdes lärorikt.
Alla barn i Osby kommun ska få uppleva kultur. Under hösten 2018 har förskolan för första gången haft möjlighet att söka
statsbidrag gällande Skapande förskola. Arbetet inleddes med att alla pedagoger i förskolan besökte konstparken i Vanås. Därefter besökte alla fyra- och femåringar från Osby kommuns förskolor parken. Ett fördjupat arbete påbörjades och fortgår på
förskolorna med projektbeskrivningen "Kor kan drömma".

Grundskolan
Från och med höstterminen 2018 är förskoleklassen obligatorisk och grundskolan tioårig. Elever i förskoleklass ska ha samma
villkor som de i grundskolan när det gäller fri skolskjuts och gratis skolmåltider.
Riksdagen har fattat beslut om att från och med 1 juli 2018 införa obligatorisk prao. Den ska omfatta sammanlagt 10 dagar i
årskurs 8 och 9. Målsättningen är att långsiktigt skapa en prao med kvalitet och som välkomnar det lokala näringslivet att vara
med och utveckla verksamheten. Under hösten 2018 erbjöds alla elever i åk 9 prao utifrån en ny organisation som ska fortsätta
utvecklas under 2019.
Elevantalet inom grundskola fortsätter öka samtidigt som befintliga lokalerna inte är tillräckliga och ändamålsenliga, vilket
påverkar organisation och kvalitet. Det innebär att det framöver kommer att behövas fler grundskolelokaler framför allt i Osby
tätort och i Killeberg. Som en tillfällig lösning för läsåret 18/19 har Visseltoftaskolans lokaler använts av två klasser från
Parkskolan.
Visseltoftaskolan har efter beslut i barn- och skolnämnden en inriktning som innefattar "Teknik och natur", vilket ska genomsyra skolans undervisning och innefatta samverkan med lokala aktörer. Detta har inte kommit igång fullt ut under höstterminen
på grund av många nya elever (från Parkskolan) samt ej tillräcklig IT-utrustning och bristande uppkopplingsmöjligheter.
Budgetläget och de besparingar som genomförts under året har inneburit att grundskolan sett över organisationen gällande
elevassistenter och en minskning har genomförts med gott resultat.
Grundskolan har fortsatt organisera med förstelärare för att befästa den utvecklingsorganisation som skapats. Uppdragen har
haft fokus på systematiskt kvalitetsarbete och digitalisering, vilka är grundskolans två stora utvecklingsområden. Där båda
förväntas leda till en mer tillgänglig undervisning samt ökad måluppfyllelse.
I samband med ett antal till huvudmannen inkomna anmälningar från Skolinspektionen har grundskolan identifierat vissa brister
i processen och verkställandet av särskilt stöd, anpassad studiegång och särskild undervisningsgrupp. Här har ett samarbete
med SPSM (specialpedagogiska skolmyndigheten) inletts, för ökad kunskap inom området. Detta för att säkerställa att skollagen följs och att varje elev får det stöd och den undervisning den har rätt till.
En samverkansprocess tillsammans med Skolverket har påbörjats under höstterminen som innefattar "Nyanlända och flerspråkiga elevers lärande". Detta blir en fortsättning på grundskolans tidigare samarbete med Skolverket i "Samverkan för bästa
skola". Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt kommer vara bärande i denna process.
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Barn- och elevhälsan
Samarbetet mellan barn- och elevhälsan och socialtjänsten har stärkts och utifrån det pågår ett gemensamt arbete med att ta
fram ett "Barnsrättsystem". Detta för att säkerställa att alla barn/elever och familjer får tillgång till det stöd de har rätt till och
behöver. Rätt kompetenser i en tydligare organisation utvecklar arbetet kring barn och ungdomar i behov av särskilt stöd.
Barnstödsteamet inom barn- och elevhälsan har besökt samtliga förskolor och intervjuat personal och följt upp med sammanställning av resultat. Detta för att kartlägga förskolornas kompetensutvecklingsbehov.
Ett kontinuerligt samarbete med Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) har under året. Detta inkluderade kompetensutveckling med studiedagar kring autism för grundskolorna där rådgivare från SPSM deltog. Kartläggning om skolsituationen
för elever med autism har gjorts. Detta innebar dokumentstudier av skolornas pedagogiska utredningar och åtgärdsprogram
samt personalens värdering av respektive skolas nivå av tillgänglig lärmiljö inom deras utvalda område.
Centrala barn- och elevhälsan (CBEH) tagit fram förslag på rutiner inför mottagande i grundsärskola samt förslag till material
för tillhörande pedagogisk utredning. Efter remissförfarande till specialpedagoger, rektorer, kuratorer och skolsköterskor beslutades de av förvaltningschefen.
Det pågår ett arbete kring skolnärvaro, frånvaro och skolplikt. Rutin och information till vårdnadshavare kommer att presenteras
i början av 2019.

Musikskolan
Under året har 230 elever varit inskrivna i musikskolan. Kön var vid årets slut 75 sökanden.
Musikskolan har en omfattande utåtriktad verksamhet. Vid 45 tillfällen har musikskolan deltagit vid olika evenemang i såväl
Osby kommun som intilliggande kommuner. Samarbetet med Östra Göinge kommun är omfattande. Nämnas kan Osby-Östra
Göinge kammarorkester med deltagande elever från de båda kommunerna samt olika orkesterprojekt. Under hösten startades
projektet ”musik mellan generationer”, ett sång/körprojekt i samarbete mellan musikskolan och Rönnebacken.
Musikskolan bedriver också undervisningen på Ekbackeskolans individuella val: musik.
Även inom musikskolan kommer digitaliseringen att innebära förändringar och kräva ett ökat samarbete med grundskolan.
Lärare på musikskolan kommer att behöva öka sin kompetens och fler digitala verktyg i musik kommer att krävas.

Barn- och familjeenheten
Socialstyrelsens stimulansmedel för att stärka bemanningen inom den sociala barn- och ungdomsvården har även under 2018
bekostat en 1:e socialsekreterare och en administratör. Personalsituationen inom enheten har under 2018 stabiliserats. En tydligare och mer omfattande arbetsledning i kombination med den lönesatsning som gjorts har varit en bidragande orsak till detta.
Under hösten har det även rekryterats personal för att i januari 2019 vara förberedda att ta över myndighetsutövningen gällande
ensamkommande barn.
Utifrån det tidigare beslutade Ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete har enhetens systematiska förbättringsarbete
fortsatt att utvecklas. Regelbundna egenkontroller har gjorts under året som bidragit till att utvecklingsområden för enhetens
verksamhet har identifierats. Årets arbete kring digitalisering har i första hand resulterat i införskaffandet av ett digitalt bedömningsverktyg, BarnSam, som kommer att tas i bruk i början av 2019. Syftet med BarnSam är att i första hand följa placerade
barns mående och utveckling över tid och därmed säkerställa att barnen får den vård och behandling de behöver.
Under 2018 har stort fokus lagts på att arbeta med öppenvårdslösningar framför placeringar på HVB. De placeringar som ändå
genomförts har varit relativt korta och de som varit och är långvariga är LVU ärenden med SIS-placeringar.
Samverkansgruppen mellan skola-socialtjänst-polis-fritidsgårdar har under 2018 återupptagit arbetet. Samarbetet har underlättats av att det åter är polisen i Hässleholm som vi samverkar med. Samverkan med Maria Skåne NO har intensifierats under
hösten, genom att de haft mottagning på FamiljeHuset en dag i veckan för ungdomar med missbruksproblematik och deras
föräldrar
En gemensam utbildningssatsning, Signs of Safety, har genomförts med finansiering av Within Competence, där ett fyrtiotal
medarbetare och chefer från Barn och skola samt Utbildning och arbete deltagit. Utbildningen har bedömts vara en bra grund
för alla medarbetare som kommer att vara delaktiga i Barnrättssystemet som är under utveckling i Osby kommun.
FamiljeHuset i samarbete med Familjecentralen har under 2018 bjudit in alla kommunens ettåringar med familjer på ettårskalas,
för att uppmärksamma barnen och introducera dem för Familjecentralens verksamhet.
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HAR VI UPPFYLLT VÅRA MÅL?
Fullmäktigemål och nämndmål
Osby kommun ska vara en bättre kommun att leva och utvecklas i.

Barn och elever har kunskap och medvetenhet om den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och
samhället.

Resultat
Inom förskolan upplever 90% av barnen i åldern 4–5 år att förskolemiljön är trygg, både ute och inne. Det finns stimulerande
och lärande utrustning. Alla utom två barn, tycker att de får vara med och bestämma. De flesta barnen f94%) får hjälp av vuxna
med i konflikter. 83% av barnen anser att de kan äta sig mätta medan endast 66% anser att de kan hitta lugn och ro när de
behöver.
Vårdnadshavarna till barn på förskolan är nöjda med verksamheten, känner sig trygga och upplever att barnen utvecklas och
lär. Förskolan bör dock ta större hänsyn till barnens intressen och maten som serveras mättar inte alltid. Även vårdnadshavare
nämner bristen på lugn och ro.
Osby kommun deltar i Öckerömetoden, vilket långsiktigt ska leda till minskat alkohol- och droganvändande för ungdomar.
Tredje omgången av enkäter genomfördes i augusti 2018. Målgruppen är ungdomar i åk 7–9, men insatserna riktar sig i första
hand till vårdnadshavare och föreningsliv. Resultatet från augusti 2018 visar att användandet av alkohol, tobak och andra droger
har fortsatt minska gällande åk 7 och 9, men ökat i åk 8 i förhållande till 2017 års enkäter. Det visar även att vårdnadshavare
till de ungdomar som varit med i projektet från start har ökat sin medveten kring att inte köpa ut/ge sina barn alkohol samt att
barnen upplever att deras vårdnadshavare inte tillåter att det dricker alkohol. Under hösten 2018 har personal från FamiljeHuset
deltagit vid föräldramöten för årskurs sju på tre olika skolor för att presentera stödinsatser för föräldrar och ungdomar då det
finns misstankar om användande av alkohol, tobak och droger.
Under hösten 2017 startade SSA-projektet (SopSorteringsAkademin) i samarbete med ÖGRAB. Det ska ge elever från förskoleklass till åk 6 likvärdig kunskap om miljö och sopsortering. Syftet är att eleverna ska kunna sprida kunskap och påverka sin
omgivning till ett bättre miljötänk.

Indikatorer

Mål

Utfall

Kommentar

Andel barn och elever som är medvetna
om livsstilens betydelse (Barn- och skolnämnden)

Inte utvärderats i årets enkät

Andel barn och elever i årskurs 7-9 som
anger att de provat alkohol, droger, tobak och snus (Barn- och skolnämnden)

Provat alkohol: 41% (35%) Minskat i åk 9
Provat droger: 3,5% (3%)
Röker tobak dagligen: 8% (5%)
Snusning: 2% (2%)

Osby kommun ska ge förutsättningar för utveckling och tillväxt som skapar mervärde.
Osby kommun ska ha strategier för att möta dagens och morgondagens utmaningar.

Barn och ungdomar använder modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande.
Genomförda insatser och analys av resultat
Alla förskolechefer och rektorer har under våren 2018 deltagit i en kompetensutvecklande insats från Skolverket; "Leda digitalisering". Syftet var att skolledarna skulle bli mer bekväma med att leda det förändringsarbetet som digitaliseringen innebär.
Alla förskolor och grundskolor har utarbetade utvecklingsplaner för det fortsatta arbetet.
För att stärka effekterna av förändringsarbetet har förstelärare med digitaliseringen anställts inom grundskolan. Inom förskolan
har en gemensam utvecklingsgrupp startat som arbetar med frågan.
Tidigare enkät (hösten 2017) visade att förskolans, fritidshemmens och förskoleklassernas tillgång till digitala verktyg är begränsad och därmed också användningen. Alla använde inte digitala verktyg dagligen. Inom förskolan finns nu en dator och 1Barn- och skolnämnden, Årsredovisning 2018, verksamhetsberättelser
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2 iPads per avdelning. Hälften av barnen tycker att det inte räcker medan 60% av personalen är ganska nöjda. Barnen uppger
att de till stor del arbetar tillsammans med en vuxen på iPaden (60%). En fjärdedel av barnen som använder iPad gör det inte
tillsammans med personal.
Inom grundsärskolan använder elever och pedagoger digitala verktyg dagligen i undervisningen, men kunskaper om vilka
verktyg som skulle passa bäst samt användandet bör utvecklas.
I enkäten 2017 påtalade pedagogerna inom grundskolan bristen av digitala verktyg. Under våren 2018 införskaffades 130 nya
datorer till grundskolan och 30 iPads till förskolan. Grundskolan har en dator per tre elever och planerar att utöka med en-tillen i åk 4 och åk 7 under läsåret.
Slutsatser
I förskolorna, fritidshemmen och förskoleklasserna påverkar nuvarande tillgång av datorer och Ipads möjligheten att använda
digitala verktyg i undervisningen. Även lärarens kunskap om användandet blir avgörande för hur mycket digital undervisning
som sker.
För fritidshemmen behöver alla i personalen ha tillgång till en dator. Detta gäller även förskolepedagogerna inom förskolan.
Grundsärskolan använder digitala verktyg för att stötta elevernas lärande, men behöver mer kunskap om olika verktyg och
handhavandet.
Förskolans och grundskolans ledare har genom kompetensutvecklingen under våren skapat en bild av hur en mer digitaliserad
undervisning kan se ut samt vilka verktyg som denna kräver.

Indikatorer

Mål

Utfall

Kommentar

Andel elever i förskolan och grundskolan
som dagligen använder digitala verktyg i
sitt lärande (Barn- och skolnämnden)

67

Förskolan 67%

Andel pedagoger som dagligen använder digitala verktyg i undervisningen
(Barn- och skolnämnden)

68

Grundskolan Inom förskolan finns två personaldatorer per avdelning och inom grundskolan har alla pedagoger Fk - åk 9 egen dator. Fritidshemmens personal delar på två datorer per avdelning. Elevassistenter saknar egen dator.
Förskola 60%
Grundskola 75%

Antal digitala verktyg per enhet och per
barn/elev (Barn- och skolnämnden)

I förskolan finns 1 dator och 1–2 iPads per avdelning.
Inom grundskolan finns 1 dator/iPad per tre elever.

Osby kommun ska skapa förutsättningar och möjligheter för människor i alla åldrar att forma ett tryggt liv.

Barn och ungdomar ska få det stöd de behöver för att må bra och utvecklas i hem, förskola och grundskola.
Genomförda insatser och analys av resultat
Föräldrautbildning Familjeverkstan och barngrupp genomfördes två gånger under 2018, vår och höst. Våren 2018 genomfördes
första omgången av Aktivt Föräldraskap, en föräldrautbildning för tonårsföräldrar. En omgång var planerad till hösten 2018
med fullt antal deltagare, men ställdes in på grund av sjukdom hos personal.
Förskolecheferna har beslutat konkreta åtgärder för arbetet med att motverka kränkande behandling. Varje anställd pedagog
vara medveten om innehållet, samt agera utifrån respektive förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Nästan all personal anser att det finns ett medvetet arbete mot kränkningar, att personal ingriper, diskuterar åtgärder och uppfattning
om vad kränkning är. Över 90% av föräldrarna upplever att förskolan arbetar aktivt med tryggheten på förskolan.
I samband med ett antal till huvudmannen inkomna anmälningar från Skolinspektionen har grundskolan identifierat vissa brister
i processen och verkställandet av särskilt stöd, anpassad studiegång och särskild undervisningsgrupp. Här har ett samarbete
med SPSM (specialpedagogiska skolmyndigheten) inletts, för ökad kunskap inom området. Detta för att säkerställa att skollagen följs och att varje elev får det stöd och den undervisning den har rätt till.
Slutsatser
Förskolornas arbete mot kränkningar har varit mer aktivt, men det syns ännu inte i resultatet. Antalet anmälningar till huvudmannen är få. Kompetensutveckling för all personal behövs för att kränkningar ska komma till huvudmannens kännedom.
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Under 2018 har ett stort utvecklingsarbete påbörjats. Arbetet syftar till att skapa ett barnrättssystem för alla barn där olika
myndigheter och förvaltningar ska samverka. Det finns ett förslag framtaget för få uppdraget att skapa en "Osbymodell för
samverkan" som är inspirerade av Skottlandsmodellen och Hudiksvallmodellen. Barn- och utbildningsnämnden samt Hälsaoch välfärdsnämnden kommer under 2019 föreslå Kommunstyrelsen att besluta om modellen.

Indikatorer

Mål

Andel föräldrar/vårdnadshavare som
upplever att deras barn får det stöd de
behöver för att må bra och utvecklas fysiskt och psykosocialt i förskola och
grundskola (Barn- och skolnämnden)

Utfall

Kommentar

86

Förskolan 84%
Grundskolan 88%

Andel föräldrar/vårdnadshavare som
upplever att deras barn får det stöd de
behöver för att må bra och utvecklas fysiskt och psykosocialt i kontakt med socialtjänsten (Barn- och skolnämnden)

Finns inget resultat

NYCKELTAL OCH STATISTIK
Kostnadsuppföljning personal

tkr
Kostnad för arbetskraft
Varav kostnad för sjuklön

2018

2017

216 525

207 664

2 509

1 961

Av de ökade personalkostnaderna är cirka 4 000 tkr löneökningar.

De ökade personalkostnaderna beror förutom på löneökningar även på att under 2018 anställdes ett stort antal personer på så
kallade extratjänster. Osby kommun har lönekostnaden för dessa personer, men får även ett bidrag som täcker dessa kostnader.
I personalkostnaden för 2018 ingår kostnad för extratjänster med cirka 3 000 tkr. En del av den ökade personalkostnaden består
även av ökade personalkostnader inom undervisning på grund av ett ökat antal klasser. Även inom barn- och familjeenheten
har personalkostnaden ökat jämfört med 2017. Detta beror bland annat på att kostnaden för familjehemsplaceringar har ökat,
vilken redovisas som personalkostnader.

Personalstatistik

Tillsvidareanställda

2018

2017

405

404

Förskoleverksamhet 1-5 år, förskola
Redov 2017

Budget 2018

Redov 2018

Antal inskrivna barn

582

593

563

Kostnad/barn (tkr)

100 043

99 416

104 421

Antalet inskrivna barn avser ett genomsnitt för hela året.
i kostnaden/barn ingår samtliga kostnader och intäkter som redovisas under verksamheterna som tillhör förskolan. Här ingår till exempel personalkostnader, kostnader för förbrukningsmaterial, lokalkostnader samt intäkter från migrationsverket och skolverket. Kostnader och intäkter för interkommunal ersättning och bidrag är ej medräknade.

I jämförelse med 2017 och budget 2018 så är de redovisade kostnaderna/barn högre 2018. Detta beror på antalet inskrivna barn
är lägre än budgeterat och även om personalkostnaderna har minskat under hösten 2018 så är de totala kostnaderna/barn högre.
Även intäkterna har minskat under 2018 jämfört med de budgeterade intäkterna. Det beror på ett minskat bidrag från skolverket
avseende mindre barngrupper, samt minskade intäkter från migrationsverket.
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Pedagogisk omsorg
Redov 2017

Budget 2018

Redov 2018

Antal inskrivna barn

34

30

36

Kostnad/barn (tkr)

85 118

76 533

80 500

Antalet inskrivna barn avser ett genomsnitt för hela året.
i kostnaden/barn ingår samtliga kostnader och intäkter som redovisas under verksamheten som tillhör pedagogisk omsorg. Här ingår till exempel personalkostnader, kostnader för förbrukningsmaterial och intäkter avseende avgifter från vårdnadshavare. Kostnader och intäkter för interkommunal ersättning och
bidrag är ej medräknade.

I budget 2018 minskade antalet tjänster inom pedagogisk omsorg med två, mot bakgrund av en volymminskning som skett
under 2017. De två tjänsterna har funnits kvar under 2018 vilket innebär att den totala kostnaden har ökat jämfört med den
budgeterade. Eftersom alla platser inom pedagogisk omsorg inom Osby inte har varit fullt belagda under hela året har även
kostnaden/barn ökat i jämförelse med den budgeterade.

Grundskola
Redov 2017

Budget 2018

Redov 2018

Antal elever

1 310

1 327

1 338

Kostnad tot per elev (tkr)

90 908

93 689

92 328

Undervisning per elev (tkr)

42 505

46 240

45 860

Elevantalet avser endast elever i grundskolan, ej förskoleklass. Antalet elever avser ett genomsnitt för hela året.
Antalet inskrivna barn avser ett genomsnitt för hela året.
i kostnaden/elv ingår samtliga kostnader och intäkter som redovisas under verksamheterna som tillhör grundskolan (ej grundsärskolan). Här ingår till exempel personalkostnader, kostnader för förbrukningsmaterial, lokalkostnader samt intäkter från migrationsverket och skolverket. Kostnader och intäkter för
interkommunal ersättning och bidrag är ej medräknade.
I kostnaden för undervisning ingår de kostnader och intäkter som redovisas under verksamheterna grundskoleundervisning, förberedelseklass samt svenska
som andraspråk.

De budgeterade kostnaderna/elev inom grundskolan har ökat från 2017 till 2018. Däremot är de redovisade kostnader/elev
något lägre än de budgeterade. Ökningen mellan 2017 och 2018 förklaras dels av löneökningar och dels av ett ökat antal klasser
vilket i sin tur bidrar till ökade kostnader. Att de redovisade kostnaderna/elev är lägre än budgeterat beror till viss del på att de
statsbidrag som Osby kommun har fått som avser Jämlik skola och Likvärdig skola har kunnat användas för att finansiera
budgeterade kostnader.

Musikskola
2 017

2 018

Antal elever

248

230

Antal elever i kö 31/12

80

75

Barn och familj
2017

2018

Antal placeringar familjehem

10

12

Antal placeringar kons. familjehem

3

6

Antal placeringar HVB

4

3

Antalet placeringar avser ett genomsnitt för hela året.

Antalet placeringar i familjehem har ökat under 2018. I början av året var 8 barn placerade i familjehem och slutet av året var
15 barn placerade i familjehem. Även antalet placeringar i konsulentstödda familjehem har ökat i jämförelse med 2017. Som
mest har 8 barn varit placerade i konsulentstödda familjehem och i slutet av året var 3 barn placerade i konsulentstödda familjehem. Däremot har antalet HVB-placeringar minskat något.
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EKONOMI

Tkr

Redov 2017

Redov 2018

Budget 2018

Avvik

44 642

44 413

35 013

9 400

291 405

301 355

287 193

-14 162

-246 763

-256 942

-252 180

-4 762

Intäkter
Kostnader
Resultat

Analys av utfallet
Barn- och skolnämnden redovisar ett underskott på 4 762 tkr jämför med budget 2018.
Förskolan redovisar en negativ avvikelse på 520 tkr. Avvikelsen beror bland annat på att delar av statsbidraget för mindre
barngrupper för läsåret 2018/2019 uteblir när antalet barn per avdelning har ökat. Intäkterna från migrationsverket avseende
förskolan har blivit lägre än budgeterat. Några förskolor redovisar ett underskott beroende på högre lönekostnader. Främst är
detta orsakat av högre kostnad för vikarier. För att motverka detta har de flesta förskolor valt att anställa de korttidsvikarier
som tidigare fanns, på vakanta tjänster.
För pedagogisk omsorg, som minskades med två tjänster inför budget 2018, är den redovisade kostnaden cirka 700 tkr högre
än budgeterat. Det beror på att antalet tjänster inte har anpassas i enlighet med budget. Detta efter beslut av barn- och skolnämnden om att behålla pedagogisk omsorg och inte genomföra anpassningen. I enlighet med beslut i kommunstyrelsen har
antalet förskoleavdelningar minskats i Osby tätort. Dels är minskningen av platser en volymanpassning på grund av ett mindre
antal barn i förskoleålder, dels beror minskningen på att barnantalet/avdelning har ökat till i genomsnitt 18 barn i hela kommunen. Detta har inneburit en kostnadsminskning med cirka 1 000 tkr under 2018.
Grundskolan redovisar en negativ avvikelse på 2 461 tkr. Avvikelsen beror bland annat på ökade kostnader för interkommunal
ersättning. Under 2018 har antalet elever i fristående grundskolor och fritidshem i annan kommun ökat med över 30 elever.
Detta innebär att de redovisade kostnaderna för interkommunal ersättning och bidrag har blivit cirka 4 000 tkr högre än budgeterat. Samtidigt är intäkterna för interkommunal ersättning cirka 500 tkr lägre än budgeterat.
Några av skolenheterna redovisar ett underskott jämfört med budget vilket till största del förklaras av högre kostnader för
elevassistenter än budgeterat. Totalt är kostnaderna cirka 1 300 tkr högre än budgeterat för elevassistenter 2018. I budget 2018
gjordes en minskning av antalet tjänster för elevassistenter som några skolenheter under våren 2018 inte kunde anpassa sig till.
Däremot har antalet elevassistenter minskats under hösten 2018 och i dagsläget hålls den tilldelade budgeten för elevassistenter.
Skolenheterna har genomfört ett omfattande arbete med att anpassa antalet elevassistenter till den budgeterade nivån. I jämförelse med 2017 så har de redovisade kostnaderna för elevassistenter inom grundskolan minskat med cirka 1 500 tkr. I budget
2019 är de budgeterade kostnaderna för elevassistenter minskade med ytterligare 2 300 tkr.
Barn- och familjeenheten redovisar en negativ avvikelse på cirka 1 700 tkr. Avvikelsen beror främst på högre kostnader för
placeringar än budgeterat. Totalt är de redovisade kostnaderna för placeringar cirka 4 000 tkr högre än budgeterat. Bedömningen är att många av de placeringar som pågår just nu blir långvariga. Både inom handläggning och FamiljeHuset finns
vakanta tjänster som inte har tillsatts under 2018, vilket innebär att de redovisade personalkostnaderna för barn- och familjeenheten har blivit cirka 2 000 tkr lägre än budgeterat.
Budget 2018

Redovisat 2018

Avvikelse

Förvaltningsövergripande ledning och administration

5812

5788

24

Förskola

66262

66783

-521

Grundskola

152638

155099

-2461

Musikskola

3706

3797

-91

Barn- och familjeenheten

23757

25470

-1713

Totalt

252175

256937

-4762
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FRAMTIDEN
Från och med den 1 januari 2019 är förvaltningsorganisationen förändrad och den nya barn- och utbildningsförvaltningen ska
omfatta förskola, grundskola, fritidshem, gymnasieskola, vuxenutbildning, kultur- och fritidsenheten samt barn- och familjeenheten.
Förvaltningschefen med sin ledningsgrupp ska organisera en effektiv förvaltning med hög kvalitet för kommunens medborgare.
Arbetet med värdegrunden och ett gemensamt förhållningssätt inom förvaltningens alla verksamheter, systematiskt kvalitetsarbete och digitaliseringen kommer att vara prioriterade områden.
Barn- och skolförvaltningen har beslutat en Digitaliseringsstrategi för 2018–2020 som nu behöver kompletteras med den nya
förvaltningens alla verksamheter. Strategin beskriver både infrastruktur och kompetensutveckling för att utveckla arbetet med
digitalisering på alla nivåer.
Skolverket har i en riktad insats för ”Nyanlända och flerspråkiga barn och elevers mottagande och lärande” beviljat Osby
kommuns skolor ett bidrag på 5,1 miljoner kronor. Insatsen gäller förskolan, grundskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildningen och avslutas sommaren 2020. Bidraget kommer att användas till att skapa rutiner för ett gott mottagande inom och
mellan de olika skolformerna samt till kompetensutveckling av pedagoger i ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt.
Inom den nya förvaltningen ska en gemensam barn- och elevhälsa organiseras samtidigt som arbetet med att utveckla ett barnrättssystem fortsätter tillsammans med förvaltningen Hälsa och välfärd.
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INLEDNING
Vård- och omsorgsnämnden har ansvar för följande:





Äldreomsorg
Kommunal hälso- och sjukvård
Omsorg om funktionsnedsatta
Socialpsykiatri

Ledning
Johnny Kvarnhammar ordförande
Helena Ståhl förvaltningschef

ÅRETS HÄNDELSER
- Ny lag om Samverkan vid utskrivning från slutenvården trädde i kraft 1 januari 2018 och lokal överenskommelse mellan
Skånes samtliga 33 kommuner och Region Skåne har tecknats
- Äldresatsningen
- Beslut om ny förvaltningsorganisation 2019
- Förprojektering av nytt äldreboende i Lönsboda påbörjad
- Projektering av nytt LSS-boende

Nämnds- och ledningsorganisation
Vård och omsorgsnämnden har sammanträtt åtta gånger under 2018. Därutöver har två caféträffar för nämndens ledamöter och
ledningsorganisation genomförts. Vårens caféträff ägnades åt verksamheterna för funktionsnedsatta och resulterade i ett
uppdrag till förvaltningen att göra en inventering av kommande behov för personer som tillhör personkretsen för Lagen om
särskilt stöd till viss funktionshindrade (LSS). Höstens caféträff fokuserade på äldreomsorgen med en sammanfattande
genomgång av de beslut som nämnden fattat under den gångna mandatperioden och en diskussion om framtidens utmaningar.
Förvaltningen arrangerade återigen en välbesökt Seniordag på Granada i Lönsboda under våren
Nämnden har under året drivit frågan om behovet av ett nytt äldreboende i Lönsboda och genomfört presidieträffar tillsammans
med Samhällsbyggnadsförvaltningen och Osbybostäder. Efter ett utredningsuppdrag har kommunstyrelsen fattat beslut om att
en projektering av ett nytt boende som ska ersätta Soldalen och Bergfast ska göras. Nämnden har beslutat att rekvirera nationellt
stimulansbidrag för välfärdsteknologi och efter intensiv planering under hösten har ett antal olika digitala och
välfärdsteknologiska lösningar köpts in till verksamheterna. Nämnden beslutade också att rekvirera statligt riktat statsbidrag
för en fortsatt stärkt bemanning på särskilt boende, den s. k. Äldresatsningen. Äldresatsningen har skapat ett stort mervärde för
vårdtagarna, en bättre arbetsmiljö för personalen och väsentligt minskat behovet av att sätta in extra personal vid hög
arbetsbelastning.
Nämnden har kontinuerligt följt utvecklingen av den nya lagen om samverkan vid utskrivning från slutenvården och den
överenskommelse om en genomsnittsmodell som gjordes mellan Skånes kommuner och Region Skåne för 2018. Nämnden har
också förordat en liknande överenskommelse för utskrivning från psykiatrin 2019.
Ledningsorganisationen har under året varit reducerad p. g. a. vakant tjänst på Bergfast och annan frånvaro på Rönnebacken.
Utifrån det besparingsuppdrag som gavs till förvaltningarna i maj har tjänsterna hållit vakanta och övriga chefer har tillfälligt
fått ett utökat ansvar. Utvecklingsarbete har därför till viss del fått stå tillbaka under året. En ny enhetschef till Bergfast
rekryterades under hösten och tillsattes i slutet av året.
Ett centralt beslut fattade om en ny förvaltningsorganisation 2019 vilket innebär att Vård-och omsorgsnämnd och förvaltning
upphör. Istället bildas en Hälsa-och välfärdsnämnd med tillhörande förvaltning 2019. Planering för denna nya organisation har
pågått under större delen av året.
.
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Äldreomsorg
Gemensamt äldreomsorg
Den nya lagen om samverkan vid utskrivning från sluten vården trädde i kraft den 1 januari 2018 och ersatte då den lagen om
Betalningsansvar. Enligt den överenskommelse som tecknades mellan Region Skåne och samtliga 33 kommuner i Skåne i
januari gäller en genomsnittsmodell om 2,8 dagar som ger en större flexibilitet jämfört med lagens 3 dagar .Både lagen och
överenskommelsen innebär till stora delar ett helt nya arbetssätt och rutiner vilket förvaltningen under våren har arbetat intensivt
med att implementera. Kommunens vårdplanerare är en av nyckelpersoner i detta arbete. Faktureringsunderlaget för 2018
visade att Osby kommun hamnade på ett genomsnittsvärde på 1,13 dagar vilket indikerar att implementeringsarbetet har varit
framgångsrikt. En överenskommelse för motsvarande modell gällande utskrivning från psykiatrisk slutenvård f o m 2019 har
gjorts.
Under året har en stor inventering gjorts av den digitala kunskapen i hela förvaltningen. Inventeringen är en del av ESFprojektet GO-DIG som genomförs tillsammans med Östra Göinge och Perstorps kommun där verksamheten fått medel för att
förbättra digital kompetens. Ett 30-tal teknikcoacher inom vård -och omsorg har utbildats. Projektet fortsätter med utbildningar
för alla medarbetare under 2019.
Förprojektering av ett nytt äldreboende i Lönsboda har tillsammans med Samhällsbyggnadsförvaltningen påbörjats och
kommunstyrelsen har efter ett utredningsuppdrag beslutat att det ska projekteras för att bygga ett helt nytt boende där vård och
omsorgsboendena på Soldalen och Bergfast kan inrymmas.

Uppsökande verksamhet
Uppsökande verksamhet har uppnått god måluppfyllelse trots en neddragning under året tack vare en omstrukturering och
effektivisering av verksamheten. Under 2018 har ett nytt verktyg använts för att förbättra frågeformuläret. Fortsatt samarbete
har skett med högskolan i Kristianstad och övriga kommuner i Skåne Nordost för att förbättra den gemensamma modellen.
Uppskattade seniorträffar har genomförts med förebyggande information.
Särskilt boende
Inom särskilt boende har verksamheterna arbetat med att uppfylla målen i verksamhetsplanen. Alla verksamheter har arbetat
med att förbättra arbetssättet kring genomförandeplaner både utifrån att de skapas inom tid enligt rutin samt att kvaliteten är
god. För att säkerställa en god vård för personer med demenssjukdom har all fast anställd personal fått utbildning i demensABC. Lindhem och Soldalen som är demensboenden har ökat anställda med specialistutbildade demensundersköterskor vilket
ökar kvaliteten på vården. Det finns idag sju specialistundersköterskor inom demensvård på de särskilda boendena. Flera
personal på alla boende har internutbildats inom demens, vilket påverkat gruppernas arbete på ett positivt sätt. Ytterligare
förbättringsarbete kommer att utföras under 2019.
Alla verksamheter har arbetat med arbetsmiljöfrågor och följt arbetet kring SAM. I alla lägenheter där en ny vårdtagare flyttar
in görs en riskbedömning för att möjliggöra förbättringar i arbetsmiljön. Fokus har även lagts på brandskyddsarbetet där alla
verksamheter haft inspektioner. Nya rutiner för att ta bort larmlagring har skapats. Förbättringsarbetet kring ett säkert
brandskydd fortsätter.
Den statliga Äldresatsning och arbetsförmedlingens insats med extratjänster har förbättrat både arbetsmiljön för personalen och
gett guldkant för de äldre. I statlig satsning med extratjänster har verksamheterna genom Vård och omsorgscollege kunnat
utbilda språkombud och specialisering för handledare. Med extratjänster har även möjlighet till framtida rekrytering skapats.
Äldresatsningen har möjliggjort aktiviteter som firande kring högtider, kyrkobesök, pub-kvällar, och olika
underhållningssatsningar. En flexibel nattresurs mellan boendena i Osby har skapat trygghet för vårdtagare som behövt extra
tillsyn. Genom äldresatsningen har även personalen fått handledning för att på ett bättre sätt se möjligheter att samarbeta kring
vårdtagare med BPSD-symtom. Alla verksamheter presenterar sina aktiviteter genom olika sociala medier. Detta skapar
positiva bilder av verksamheten och yrket samt ger anhöriga möjlighet att följa vad som händer på enheterna.
På Lindhem har personalen via teamsamverkan arbetat med fallförebyggande åtgärder och fallolyckorna har tack vare detta
minskat. Arbetet har även bidragit till att personalen på enheterna har fått större kunskaper om förebyggande arbete och själva
tänker mer proaktivt i detta arbete. På Lindhem arbetas det också med projektet Bryta trenden som har till syfte att minska
sjukskrivningar och förbättra arbetsmiljön. På boendet har det arbetats aktivt med både inomhus och utomhusmiljön. Flera
större och mindre aktiviteter har genomförts.
På Rönnebacken har arbetet fortsatt i ”Möte mellan generationer” under året. Möte mellan generationer har bl a inneburit att
flera som deltagit uttryckt att de vill fortsätta att arbeta inom vården när de fyllt arton år vilket är en av målsättningarna med
projektet. Under hösten startades en kör tillsammans med musikskolan, där vårdtagare ges möjlighet att sjunga tillsammans
med skolelever. De kommer att träffas var tredje vecka. Genom ett samarbete med Arbetsförmedlingen har verksamheten fått
bidrag för viss personal utöver de tjänster som gått på extratjänster. Detta betyder att verksamheten inte har behövt betala full
kostnad för viss personal som varit anställda och på olika sätt introducerats.
På Soldalen har personalen arbetat aktivt med att minska nattfastan. Verksamheten har också arbetat aktivt med den sociala
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dokumentationen där dokumentationsombuden varit behjälpliga i kollegial granskning av texterna. Handledning i
personalgrupperna har visat goda resultat för vårdens kvalitet och kontaktpersoner har skapat planer för regelbundna kontakter
med anhöriga.
På Bergfast har korttidsrummen under stor del av året lyckats hållas stängt vilket inneburit en bättre arbetsmiljö för personalen.
En anhörigträff där all personal fick presentera sitt arbete hölls under våren. Under hösten har en ny chef rekryterats. Fokus har
legat på brandskyddsarbetet och all personal har gått utbildning i BKA.
Budgeten för vård och omsorgsboendena prognostiseras att vara i balans under året. Två enhetschefer har under våren varit
sjukskrivna vilket gjort att övriga chefer haft ökad belastning. Fortsatt kommer chefstjänst i Osby hållas vakant viss del av året
2019.

Ordinärt boende
Arbete med att hitta orsaker och om möjligt stävja ökning av hemtjänsttimmar har fortsatt under 2018. Arbete har riktat in sig
på att öka rättssäkerheten inom biståndshandläggning. Förvaltningen har utarbetat en utredningsmodell där biståndshandläggare
i större utsträckning använder sig av arbetsterapeuters bedömningar av funktionsförmåga hos de äldre som ansöker om hjälp.
Syftet är att ta vara på den äldres egna resurser och om möjligt utveckla dessa för att uppnå så hög självständighet som möjligt.
Modellen kännetecknas av att målen med enskilda insatser definieras mer tydligt; de ska vara uppföljningsbara och realistiska.
Detta kräver att hemtjänsten, tillsammans med övriga i teamet i större utsträckning arbetar målinriktat. Arbete med målinriktade
insatser har inletts under 2018 och fortsätter under 2019.
Hemtjänsten som helhet har under 2018 arbetat med att säkra insatsregistreringar. Man har i större utsträckning används sig av
s.k. säker registrering (registrering via taggarna). Detta arbete har kantats av en del tekniska svårigheter men kommer att
fortsätta under 2019 och framåt.
Arbetet med att utveckla Trygg hemgång har pågått 2018 och en arbetsgrupp har tagit fram riktlinjer. Under 2018 har 82
personer fått hjälp genom Trygg Hemgång i Osby och 23 i Lönsboda. 52 av de från Osby har kommit från sjukhus, respektive
15 av de från Lönsboda. 7 st från ordinärt boende i Osby respektive 5 i Lönsboda. 23 har kommit från korttidsplacering i Osby
respektive 3 i Lönsboda. 11 st i Osby skrevs ut utan insatser från hemtjänsten, respektive 3 i Lönsboda; övriga har fått hemtjänst
men i betydligt lägre omfattning än de hade vid inskrivning i Trygg Hemgång.
Hemtjänstgrupp B (inriktning: kognitiva nedsättningar) har arbetat mer aktivt med BPSD. Två av personalen från
hemtjänstgrupp A (inriktning missbruk och psykiska funktionsnedsättningar) har påbörjat specialistutbildningar inom psykiatri.
Hemtjänstgrupperna C, D och E har prioriterat arbete med säker insatsregistrering och har kommit längre än övriga grupper i
detta arbete.
Under 2018 fattades beslut i kommunfullmäktige att avskaffa Lagen om valfrihet (LOV) i vår kommun. I oktober 2018 tog
kommunens hemtjänst över sista vårdtagare från externa utförare.
Dee insatser och utvecklingsarbeten som nämnts ovan har bidragit till att hemtjänsten uppvisar ett positivt ekonomiskt resultat.
Det positiva är att överskottet inte inneburit att kvaliteten har försämrats. Årets brukarundersökning visar förbättringar inom
alla de områden där vi fick lägre betyg i 2017 års undersökning.
Parallellt har även arbetet med att förbättra personalens arbetsmiljö fortskridit. Hemtjänstgrupp E har deltagit i projektet Bryta
trenden; projektets inriktning är att förebygga sjukskrivningar och förbättra personalens arbetsmiljö. Personalen i en del grupper
har haft hälsosamtal genom företagshälsovård. Psykosociala enkäter har genomförts i en del grupper och mynnat ut i
handlingsplaner med inriktning att förbättra arbetsmiljö.
Hälso- och sjukvård
Nya samverkanslagen trädde i kraft 1/1 2018 vilket tydligt har påverkat korttid och trygg hemgång med ett snabbare flöde. För
att möta behovet har en satsning skett på Trygg hemgång och nya riktlinjer tagits fram. Arbetsterapeuter och
biståndshandläggare har fortsatt att utöka sitt samarbete kring biståndsbedömning. Spången har haft hög beläggningsgrad under
året ofta som överbeläggning.
Genomförandeplaner och rehabplaner görs digitalt inom en vecka. Med nuvarande genomströmning är det svårare att nå målet
inom angiven tid. Arbetet med senior alert, BPSD och palliativa registret har fungerat väl. Förflyttningsutbildningar har
genomförts enligt gällande planering.
Rehabpersonalen har gjort web-utbildningen ”Ett fall för teamet” och arbetet med att implementera ett fallförebyggande
arbetssätt pågår. Dietist har genomfört nattfastemätningar och har ansvarat för ordination av näringstillskott. Dietist har även
genomfört populära föreläsningar i olika pensionärsgrupper.
Genom preventivt arbete kan ohälsa förebyggas. En ständigt pågående dialog om bl. a. bemanning minskar eventuella problem.
Skyddsronder och psykosocial enkät har genomförts enligt gällande rutin och visar bra resultat. Hälsosamtal görs och följs upp
vid behov. Förbättrade rutiner för arbetsfördelning och planering vid hög beläggning har arbetats fram. Schemaförändringar
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har gjorts för att bättre möta ökad efterfrågan på trygg hemgång samt ge ökad kontinuitet vid extra bemanning.
Personalkostnader ligger över budget på korttid till följd av hög beläggningsgrad på Spången och Trygg hemgång men har till
viss del kunnat hållas nere genom extraresurs från AME i avdelningsköket. Sjuksköterskornas utfall hamnar under ramen och
har fungerat väl trots högt tryck på korttid. Tack vare god flexibilitet i organisationen kan resurser omfördelas dit de bäst
behövs.
Införandet av nya hälso- och sjukvårdsavtalet har gått långsamt framåt. Det har varit särskilt svårt att skriva in personer i den
nya mobila vårdformen då det finns en läkarbrist i primärvården. Inskrivningar pågår och vårdcentralerna jobbar för att lösa
läkarstödet. Viktigt att vi både kan behålla och rekrytera kompetent personal för att leva upp till avtalet.

Hjälpmedelsnämnden Östra Skåne (HÖS)
HÖS har en välfungerande verksamhet där Osby kommun ingår som en del tillsammans med övriga kommuner i nordöstra
Skåne. HÖS hanterar våra hjälpmedel på ett kostnadseffektivt sätt. Under året har arbetet i HÖS koncentrerats kring:
Vårdhygienrutiner gällande bl. a. rekonditionering och transport både för HÖS och kommunerna är framtagna och
implementerade. Förskrivarutbildningar med både interna och externa utbildare. Antalet kundordrar har ökat dvs behovet av
hjälpmedel har ökat i kommunerna. HÖS kommuner är överens om att orsaken är den nya utskrivningslagen. Hörby kommun
har önskat och beviljats inträde i HÖS. HÖS har bistått med fortlöpande information om utvecklingsområdet rehab och
hjälpmedelsförsörjning, deluppdrag 1 i Hälso- och sjukvårdsavtalet. Utökat öppethållande och utökade transporter med
anledning av avtalet region/kommuner jul/nyår.

Enheten för funktionsnedsatta
Övergripande har förvaltningen arbetat med en inventering av framtida behov inom dessa verksamheter. Kartläggningen har
visat behov av ytterligare boende (trapphusboende och en gruppbostad) men även behov av nya lokaler för befintliga
verksamheter (korttidsboende barn och vuxna samt serviceboendet). Förvaltningen har försökt hitta lämpliga lokaler men arbete
har försvårats av skarpare krav på brandsäkerhet. I nuläge har vi tydliga alternativ för tre av verksamheterna: korttidsboende
för barn samt korttidsboende för vuxna planeras flytta till Ekelund medan servicebostad flyttar till gamla posthuset.
Verksamheter inom LSS området växer hela tiden och kräver mer planeringsarbete. Trots detta visar enheterna ett positivt
ekonomiskt resultat (ca 2 600 tkr).
Under året skapades inom budgetramen förutsättningar att rekrytera en ny enhetschef/verkställare. Brister inom verkställigheten
av beslut om kontaktperson och ledsagare samt orimlig arbetsbelastning för övriga chefer var bidragande orsak till att tjänsten
tillsattes.
Enheter för funktionshindrade har fortsatt med att på ett systematiskt sätt implementera och utveckla lågaffektivt bemötande.
Enkät till anhöriga och brukare med god feedback på personalens bemötande bekräftar att enheterna är på god väg att uppnå
detta mål.
Under våren 2018 ändrades titulaturen för personalen inom enheten för funktionshindrade. Nya titlar för anställda inom enheten
är är stödbiträde och stödpedagog.
Tillsammans med kommunens HR-enhet har enheterna daglig verksamhet, korttidsboendet för barn, servicebostaden och
elevboendet arbetat med likabehandling, diskriminering, allmänna åliggande och rehabkedjan. Arbete ska mynna ut i
handlingsplaner inom resp. område; beräknas vara klar under våren 2019.
Daglig verksamhet har fyllt 30 år vilket uppmärksammades med en fest för våra brukare och personal.
Under året har gruppbostäder haft en del utmaningar som har hanterats löpande och utifrån förutsättningar. Situationen har
krävt en del schemaanpassningar för att fördela resurserna efter behov, Ett tecken att man lyckats med detta är att ekonomiska
ramarna inte överskridits samtidigt som ingen av brukarna har farit illa. Dock finns tecken på att personalens arbetsmiljö har
försämrats eftersom denna situation har rått under ett antal månader; ledningen arbetar aktivt med att förbättra arbetsmiljö.
Antalet beslut om korttidsboende för vuxna har ökat och lett till att vi hade full beläggning på vår vuxen korttid. En del beslut
fick verkställas genom externa placeringar.
På alla gruppbostäderna och en del övriga verksamheter har vi arbetat fram rutiner för SBA (Systematiskt brandskyddsarbete)
och haft ett antal utrymningsövningar. Brandtillsynen är gjorda på alla gruppbostäderna. Under året satsade vi även på att få
igång stödgruppen för att ha beredskap inför kriser.
Tillsyn från arbetsmiljöverket på Industrigatan och Parkgatan har visat behov av en del förbättringar. Åtgärder har vidtagits
och lett till att Arbetsmiljöverket har avslutat ärenden utan ytterligare krav.
Med medel från statliga stödet till välfärdsteknik finansieras arbete med att införa wifi på gruppbostäderna; detta vara klart
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under våren 2019.
En översyn av rutiner kring egna medel har utförts inom gruppbostäderna under 2018; detta har resulterat i minskat
kontanthanteringen. Även rutinen där personalen betalade räkningar åt brukarna har avskaffats
Under 2018 infördes årsarbetstid och önskad sysselsättnings grad på alla enheter (arbetet påbörjades 2017).

HAR VI UPPFYLLT VÅRA MÅL?
Fullmäktigemål och nämndmål
Osby kommun ska vara en bättre kommun att leva och utvecklas i.

Vård och omsorgsnämnden ska ha en god dialog med medborgare, vårdtagare, brukare och deras
närstående.
Analys av resultatet
Vård och omsorgsnämndens dialog med medborgare, vårdtagare, brukare och närstående har förbättrats genom att antalet
tjänster på sociala medier har ökat. Enheterna visar upp sina verksamheter och vilka händelser som är aktuella och inträffar.
Fortsatt arbete sker med regelbundna kontakter med anhöriga.
Slutsatser
Fortsatt arbete av enhetschefer med anhörigträffar och regelbundna kontakter för att skapa en god dialog.
Indikatorer

Mål

Utfall

Kommentar

Antalet e-tjänster (Vård och
omsorgsnämnden)

Minst9

9

Målet med antalet e-tjänster är uppnått.

Andel som i ÖJ brukarenkät SÄBO
anger att de har god kännedom om vart
man vänder sig vid synpunkter och
klagomål. (Vård och omsorgsnämnden)

Minst50 %

46 %

Fortsatt arbete av enhetschefer enligt
handlingsplan för brukarundersökningar med
information på anhörigträffar och
välkomstsamtal angående synpunkter och
klagomål.

Andel som i ÖJ brukarenkät avger
positiva svar på fungerande samarbete
mellan anhöriga och personal. (Vård
och omsorgsnämnden)

Minst90 %

92 %

Resultatet visar 92% vilket innebär att målet är
uppnått.

Osby kommun ska ge förutsättningar för utveckling och tillväxt som skapar mervärde.

Den digitala infrastrukturen inom vård och omsorg ska förbättras.
Analys av resultatet
Mobil dokumentation används alltmer. Arbetet behöver dock intensifieras ytterligare för att det ska bli ett självklart arbetssätt.
Slutsatser
Upphandling av nytt verksamhetssystem pågår och förhoppningen är att det ska bli ännu lättare att dokumentera mobilt.
Indikatorer

Mål

Utfall

Egen väg i fibernätet (Vård och
omsorgsnämnden)

Andel HSL-personal, som dokumenterar
mobilt. (Vård och omsorgsnämnden)

Kommentar
Något numerärt målvärde för denna indikator
går ej att sätta. Egen väg i nätet finns inte och
målet är inte uppnått. Förvaltningen har fört in
målet som önskemål i kommunens
övergripande it-plan.

Minst75%

80

Målet uppnås men kan bli ännu bättre.

Osby kommun ska ha strategier för att möta dagens och morgondagens utmaningar.

Vård och omsorgsnämnden ska arbeta systematiskt för minskad miljöpåverkan
Analys av resultatet
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Vi hade vid årets början förhoppningar om att kunna utöka vår bilpark med ytterligare någon eldriven bil. Förutsättningarna
har dock inte funnits för detta, vilket bland annat hänger samman med möjligheten att ladda.
Flera webbutbildningar används i verksamheten och börjar bli en etablerad utbildningsform.
Slutsatser
En fungerande laddstruktur är en förutsättning om vi ska kunna öka andelen fossilfria bilar. Förvaltningen arbetar för att
webbutbildningar även ska användas utökat vid bl.a. introduktion.
Indikatorer

Mål

Utfall

Kommentar

Antal fossilfria fordon (Vård och
omsorgsnämnden)

Minst2

1

Förvaltningen förfogar över en eldriven bil.
Någon ökning har inte skett vilket i huvudsak
beror på oklarheter kring framtida laddstruktur.

Andel webb av totala antalet
utbildningar (Vård och
omsorgsnämnden)

Minst50 %

65 %

Webutbildningar är en etablerad utbildningsform
som används inom samtliga verksamheter, bla
läkemedel och demens. Allt fler utbildningar
sker digitalt.

Vård och omsorgsnämnden ska vara en attraktiv arbetsgivare genom att erbjuda goda arbetsförhållanden
där medarbetarna ska känna sig sedda och delaktiga i verksamheten.
Analys av resultatet
Vi har i stort klarat av att uppfylla detta mål på ett bra sätt. Undantaget är minskningen av delade turer. Med hjälp av
äldresatsningspengar har det gjorts vissa framsteg, men det har inte räckt fullt ut.
Slutsatser
Minskade resurser framöver kommer att försvåra när det gäller de delade turerna även om schemajusteringar kan göra viss
skillnad.
Indikatorer

Mål

Utfall

Kommentar

Antal tillsvidareanställd baspersonal
med specialistutbildning utöver ABCdemens+ inom demensvård. (Vård och
omsorgsnämnden)

Minst13

17

Under våren har två personal på Lindhem och
en i hemtjänsten klarat
specialistundersköterskeutbildning inom
demens. En personal har anställts på Soldalen
med specialistutbildning i demens under
sommaren. Detta förbättrar kvaliteten på
demensvården.

Andel baspersonal som deltagit vid
utbildning i förflyttningsteknik per år.
(Vård och omsorgsnämnden)

Minst25%

28

Målet för 2018 har uppnåtts. Plan finns för
fortsatt utbildning av all personal. Uppföljning
sker dock först vid bokslut.

Antal sjuksköterskor med
specialistutbildning. (Vård och
omsorgsnämnden)

Minst7

7

Antalet är detsamma som under fjolåret.

Andel personal med fem eller färre
sjukdagar under ett år. (Vård och
omsorgsnämnden)

Minst42%

48%

En ökad andel med fem eller färre sjukdagar
jämfört med föregående år, vilket är glädjande.
Projekt har utförts på Lindhem och i hemtjänst
för att genom träning och olika sätta för
avslappning ge bättre sätt att bibehålla hälsa
och motverka stress på arbetet. Projektet föjls
upp under 2019.
Arbetet med att minska delade turer har kunnat
genomföras på ett vård- och omsorgsboende
på grund av äldresatsningen. Denna möjlighet
försvinner under 2019. Fortsatt arbete kommer
ändå att ske med schemaförändringar och
förslag på schema med två helger av fem vilket
kan minska delade turer något.

Antalet delade turer ska minska. (Vård
och omsorgsnämnden)

Andel medarbetare som genomgått
Demens ABC (Vård och
omsorgsnämnden)

Minst90%

Andel medarbetare på gruppboende för
demenssjuka som genomgått ABC
Demens+ (Vård och omsorgsnämnden)

Minst90%

98

98% av tillsvidareanställd personal har gått
demens-ABC inom hemtjänst och på vård och
omsorgsboendena. Fortsatt arbete pågår med
att alla vikarier ska gå utbildningen.
All personal på demensboendena har gått
utbildning i demens-ABC+.
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Indikatorer
Antal chefer, som fått utbildning UGL
(Vård och omsorgsnämnden)

Mål

Utfall

Kommentar

Minst3

3

Tre chefer har gått UGL under året, en fick
omboka. UGL-utbildning fortsätter kommande
år.

Vård och omsorgsnämnden ska erbjuda en likvärdig vård och omsorg av hög kvalitet genom att arbeta
systematiskt och förebyggande.
Analys av resultatet
God följsamhet till åtgärderna men finns utrymme att förbättra ytterligare.
Slutsatser
Färre målområden till nästa år med en större koncentration på de områden där vi är svagare.
Indikatorer
Andel förbättringsåtgärder i
patientsäkerhetsberättelsen föregående
år som genomförts. (Vård och
omsorgsnämnden)

Mål

Utfall

Kommentar

Minst75 %

79 %

God följsamhet till åtgärderna i
patientsäkerhetsberättelsen. En del åtgärder
har inte kunnat genomföras pga yttre faktorer,
andra är påbörjade men ej helt genomförda.

Osby kommun ska skapa förutsättningar och möjligheter för människor i alla åldrar att forma ett tryggt liv.

Insatser ska syfta till att brukare och vårdtagare får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande.
Analys av resultatet
Måler att uppnå kontinuitet ställs mot att använda resurser på ett effektivt sätt.
Slutsatser
Förvaltningen upplever att kontinuiteten är god och att genom digitalt planeringssystem uppnås god omvårdnadskontinuitet där
uppdrag beskrivs för att skapa kunskap om omvårdnadssituation.
Indikatorer
Antal personal som per månad i
genomsnitt besöker en vårdtagare.
(Vård och omsorgsnämnden)

Mål

Utfall

Kommentar

Max14

16

Förvaltningen har inte nått målet fullt ut. Det är
dock glädjande att det skett en förbättring
jämfört med tidigare år.

Insatser ska syfta till en individuell, personcentrerad vård och omsorg, som skapar en meningsfull vardag.
Analys av resultatet
Arbetet med att förbättra upprättande och uppdatering av genomförandeplaner uppfyller målen inom säbo men inte fullt ut
inom hemtjänst. Aktiviteter har utförts för att ge en meningsfull vardag till stor del med hjälp av äldresatsningen.
Slutsatser
Fortsatt arbete kommer att inriktas på att förbättra resultat för upprättande av genomförandeplaner inom hemtjänsten samt att
arbeta med förbättringar av kvaliteten på genomförandeplanerna. Ytterligare information till anhöriga angående aktiviteter som
sker på enheterna. Detta kommer inte att kunna utföras med samma kvalitet utan äldresatsningen.
Indikatorer

Mål

Utfall

Kommentar

Andel genomförandeplaner, som är
upprättade senast tre veckor efter
verkställt beslut. (Vård och
omsorgsnämnden)

Minst95

80

Genomförandeplanerna upprättas inom
fastställd tid på säbo men inte fullt ut inom
hemtjänst. Målet är inte uppnått.

Vårdtagares och närståendes nöjdhet
med sociala aktiviteter. (Vård och
omsorgsnämnden)

Minst80%

67

Verksamhetens upplevelse är att det sker
mycket aktiviteter på vård och
omsorgsboendena. Fortsatt arbete att nå ut
med information till anhöriga om vilka aktiviteter
som utförs. Detta kommer att ske på
anhörigträffar och i regelbundna kontakter.

Andel vårdtagare eller brukare med
uppdaterad genomförandeplan enligt
rutin (Vård och omsorgsnämnden)

Minst95 %

95 %

Genomförandeplaner uppdateras enligt rutin.
Målet är uppnått.
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NYCKELTAL OCH STATISTIK
Kostnadsuppföljning personal
tkr
Kostnad för arbetskraft
Varav kostnad för sjuklön

2018

2017

195 973

186 888

2 961

2 491

Löneökningar enligt avtal samt de extratjänster vi haft under året är i huvudsak förklaringar till de ökade personalkostnaderna.
Extratjänsterna finansieras med bidrag från Arbetsförmedlingen och dessa uppgick under året till strax under 2 400 tkr.

Personalstatistik
Tillsvidareanställda

2018

2017

354

384

Vård och omsorg
SÄRSKILT BOENDE

2 018

2 017

2 016

Genomsnittlig bruttokostnad per
plats exkl fastighet (tkr)

581

566

550

Genomsnittlig fastighetskostnad
brutto per plats

138

144

162

Antal platser

147

147

147

Sökande

72

65

84

Avslag

4

2

1

Bifall

68

63

83

Inflyttade

57

41

69

0

0

0

2 018

2 017

2 016

Genomsnittligt antal hemtjänst

262

242

247

Bruttokostnad per person (tkr)

142

162

157

Utförda hemtjänsttimmar

79 427

83 263

84 984

Utförda timmar/vårdtagare

303

344

345

Antal dagar med
betalningsansvar
ORDINÄRT BOENDE

Analys och kommentarer särskilt boende
Den totala kostnaden per plats var i stort sett oförändrad jämfört med föregående år. Ökningen exklusive fastighet motsvarar
ganska precis löneökningarna, och med en minskad fastighetskostnad blir resultatet realt en viss minskning av kostnaden.

Analys och kommentarer ordinärt boende
För hemtjänstens minskade antalet utförda timmar både per person och totalt. Den totala minskningen kombinerat med att
antalet personer har ökat kan sannolikt förklaras med den satsning på förbyggande arbete, som genomförts under senare år.

LSS
LSS

2 018

2 017

2 016

24

25

24

8

9

7

Antal personer med daglig
verksamhet

55

55

51

Antal personer med boende

27

27

26

Antal personer med personlig
assistans
varav LSS
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Analys och kommentarer LSS
Relativt stabilt jämfört med föregående år. En minskning gällande personlig asistans med en person kan dock ha stor betydelse
mätt i monetära mått.

Lex Sarah och klagomål
2018

2017

Klagomål

12

24

Lex Sarah

17

16

Lex Maria

0

1

EKONOMI
Tkr
Intäkter
Kostnader
Resultat

Redov 2017

Redov 2018

Budget 2018

Avvik

37 579

43 252

35 175

8 077

244 633

253 892

252 401

-1 491

-207 054

-210 640

-217 226

6 586

Den stora skillnaden på intäktssidan förklaras av statliga bidrag, som inte var budgeterade. De två största var satsningen på
ökad bemanning i äldreomsorgen, som innebar en intäkt med strax över 3 400 tkr, samt bidrag för extratjänster som gav strax
under 2 400 tkr. Utöver dessa har förvaltningen under året fått bidrag för projektet GoDig samt bidrag för investeringar i
välfärdsteknik. Dessa ökade intäkter har inte motsvarats av ökade kostnader i samma utsträckning.
En mindre del av intäktsökningen berodde på att förvaltningen fick något högre avgiftsintäkter än budgeterat, samt att en del
lönebidrag från arbetsförmedlingen.

Analys av utfallet
Stor del av överskottet kan hänföras till faktorer av engångskaraktär. Vi har under delar av året haft vakanser i
ledningsorganisationen i samband med att chefer avslutat sina anställningar. Tillsammans med en nämnd, som under året var
något mindre kostnadskrävande än budgeterat gav detta ett överskott med strax över 1 000 tkr.
De statliga bidragen med strax över 3 400 tkr för ökad bemanning i äldreomsorgen har lett till ett minskat behov av
extrapersonal i vården, vilket påverkat resultatet positivt. På samma sätt har ett relativt stort antal extratjänster på våra
äldreboenden påverkat positivt. Resultatet för våra särskilda boenden blev ett överskott med 2 122 tkr, vilket inte hade skett
utan dessa externa bidrag.
Hemtjänsten redovisade för första året på länge ett minskat antal timmar och därmed lägre kostnader än föregående år. Totalt
var resultatet för samtliga hemtjänstens grupper exklusive natt ett överskott med strax över 1 100 tkr.
Enheten för funktionsnedsatta är den enhet som redovisar det största överskottet. Förutom den försenade utbetalningen på
550 tkr från Försäkringskassan, var det främst personlig assistans som bidrog till detta med ytterligare överskott på cirka
900 tkr. Utöver detta hade nämnden budgeterat för ett korttidsboende för vuxna samt en flytt av korttidsboende barn. Detta har
på grund av lokalbrist inte kunnat genomföras och därmed givit en besparing med strax över 500 tkr.

FRAMTIDEN
Utifrån demografiska prognoser och en ökande livslängd är det sannolikt att andelen äldre-äldre personer kommer att öka.
Risken att insjukna i en demenssjukdom ökar med stigande ålder och det är därför troligt att antalet demenssjuka kommer att
öka. Den framtida utvecklingen av äldreomsorg bör därför fokusera på en fortsatt utveckling av demensvården och att arbeta
förebyggande och proaktivt för att hålla nere den förväntade kostnadsökningen. Demensanpassningar av den fysiska miljön på
flertalet av de särskilda boendena kommer att behöva göras såväl inomhus som utomhus.
Fullmäktigeberedningen för framtidens äldreomsorg 2016-2030 som är ett visionärt och strategiskt planeringsunderlag slår fast
att det på grund av den demografiska utvecklingen kommer att behövas resurstillskott för äldreomsorgen med ca 20% fram till
2030 vilket motsvarar ca 2,5 mkr per år. Betänkandet belyser också vikten av att tillskapa såväl nya trygghetsbostäder som
särskilt boende. Utifrån beredningen betänkande har kommunfullmäktige beslutat om projektering av ett nytt äldreboende som
ska ersätta Soldalen och Bergfast i Lönsboda. Färdigställandet av det nya boendet beräknas ske under 2021. Beredningen
föreslog också att Bergfast omvandlas till trygghetsbostäder. Andra proaaktiva och förebyggande satsningar som behöver göras
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är en utveckling av anhörigstödet i flera olika former såsom individuellt stöd, flexibel avlastning i form av avlösning och
korttidsvård.
Andelen brukare med LSS-insatser ökar stadigt. Vid en inventering av framtida behov av boende för funktionsnedsatta som
tillhör personkretsen för LSS framgår att det finns behov av trapphusboende samt ytterligare gruppbostäder under den närmaste
tioårsperioden. Planering för trapphusboende är det som ligger närmast i tid. Det är också viktigt att fortsätta diskussionerna
med legala företrädare och brukare på gruppbostäderna som har potential att klara ett mer självständigt boende som
servicebostad för att få ett flöde och frigöra platser.
Inom enheter för funktionshindrade fortsätter arbete med att färdigställa lokaler för korttidsboende barn och vuxna samt
servicebostad. Översynen av LSS-lagstiftningen som pågår kan leda till stora förändringar och följs noga av förvaltningen.
Inom alla verksamheter som har myndighetsutövning kommer förvaltningen att arbeta med att öka rättssäkerheten med
utgångspunkt i förändringar i förvaltningslagen som trädde i kraft 1 juli 2018.
Hemtjänsten kommer att fortsätta med utveckling av målinriktad verkställighet av insatserna med utgångspunkt i IBIC
modellen (Individens behov i centrum).
Osby kommun saknar en överblick och en tydlig röd tråd i sitt arbetsmarknadsarbete. Arbetsmarknadsarbetet upplevs idag
spretigt och har tydliga brister både på strategisk och operativ nivå. Osby kommun bör, för bättre effekt, utarbeta en strategi
för ett mer effektivt arbetsmarknadsarbete. Och ett mer strukturerat integrationsarbete. Strategin bör omfatta hur Osby kommun
i samverkan med andra aktörer ska arbeta med kompetensförsörjning och för att få fler individer i sysselsättning.
Arbetsmarknadsutredningen ska slutredovisas den 31 januari 2019. Beroende på vad utredningen föreslår kan kommunens
komma att få ett förändrat uppdrag inom arbetsmarknadspolitiken.
I Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg i den av riksdagen beslutade budgeten har anslaget 1.8 Bidrag till
psykiatri utökats med 500 000 000 kronor till totalt 2 202 993 000 kronor, så att det blir en statlig satsning på psykisk hälsa står
klart. Hur den kommer att utformas, i vilken omfattning kommunerna kommer att få ta del av bidrag och vad som kommer att
ingå har vi inga besked eller indikationer på ännu.
Enligt Socialtjänstlagen ska kommunen ingå en överenskommelse med landstinget om ett samarbete i fråga om personer med
psykisk funktionsnedsättning samt i fråga om personer som missbrukar alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel,
läkemedel, dopningsmedel eller spel om pengar. I Skåne nordost pågår ett arbete med att ta fram nya överenskommelser. Vad
det kommer att innebära för verksamheten är i dagsläget oklart.
Förvaltningen kommer framöver fortsätta utveckla, effektivisera och arbeta med att öka digitaliseringen inom enheten för
ekonomiskt bistånd.
En statlig utredning har genomförts med uppdraget att göra en översyn av socialtjänstlagen och vissa av socialtjänstens
uppgifter. Uppdraget skulle ha redovisats 1 december 2018, men någon slutrapport har ej redovisats. Förvaltningen har i
dagsläget därmed ingen information om vilka eventuella konsekvenser utredningen skulle kunna ha på förvaltningens
verksamhet

TILL NÄMNDEN
Till nämnden
Verksamhet

Redov 2018

Budget 2018

Avvik

8 897

9 929

1 032

Gemensamma kostnader ÄO

16 966

17 090

124

Ordinärt boende

59 791

60 479

688

Särskilt boende

86 579

88 700

2 121

Insatser enligt LSS/LASS

36 564

39 183

2 619

1 843

1 845

2

210 640

217 226

6 586

Gemensamma kostnader

Färdtjänst
Resultat

Kommentarer till nämnden
Delegationsbeslut summering
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2018
Äldreomsorg
Ärende

Bifall

Avslag

Hemtjänst- service

177

4

Hemtjänst – personlig omvårdnad

167

2

Matdistribution

106

0

Trygghetslarm

135

0

Avlösning i hemmet

6

0

Trygg hemgång

97

0

Vård- och omsorgsboende

68

4

Hemtjänst i särskilt boende

0

0

Beslut enligt 4 kap 1 § SoL (Övrigt)

0

4

Korttidsvistelse SoL

120

2

Plats i dagverksamhet

0

0

Kontaktperson

8

0

Summa

884

16

Ärende

Bifall

Avslag

Biträde av personlig assistent

6

4

Ledsagarservice

12

1

Biträde av kontaktperson

10

1

Avlösarservice i hemmet

2

0

Korttidsvistelse utanför hemmet

9

1

Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år
utanför egna hemmet i LSS, anslutning till
skoldag samt under lov

4

1

Beslut om boende med särskild service för
barn och ungdom

0

0

Boende inom kommunen med särskild
service för vuxna eller annan särskilt
anpassad bostad för vuxna

1

3

Daglig verksamhet inom kommunen för
personer i yrkesverksam ålder som saknar
förvärvsarbete

12

0

Daglig verksamhet utanför kommunen för
personer i yrkesverksam ålder som saknar
förvärvsarbete och inte utbildar sig

0

0

Summa

56

11

LSS
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/Kommunstyrelseförvaltningen/
/Anna Olsson/
/0479-52 82 13/
/anna.olsson@osby.se/

Lönekartläggning 2018
Dnr KS/2019:38 024

Kommunledningskontoret förslag till Personaldelegationen
Personaldelegationen beslutar att information ska ges om lönekartläggning 2018 till
Kommunstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet
Enligt diskrimineringslagen skall samtliga arbetsgivare, med minst tio anställda, årligen
genomföra en lönekartläggning. Syftet med lönekartläggningen är att upptäcka, åtgärda
och förhindra osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män som utför lika eller
likvärdigt arbete. Likvärdigt arbete ska enligt lagen bedömas utifrån de krav arbetsgivaren
ställer på olika arbeten med avseende på kunskap och färdigheter (kompetens),
ansträngning (arbetsinsats), ansvarstagande samt arbetsförhållandena.
Utgångspunkten i diskrimineringslagen är att det är osakliga löneskillnader relaterade till
kön som skall upptäckas, åtgärdas och förhindras. Det innebär att kvinnors lön jämförs
med mäns lön om de har lika arbete, samt att kvinnodominerade grupper av arbetstagare
jämförs med likvärdiga grupper som inte är kvinnodominerade eller med icke
kvinnodominerade grupper som har en högre lön men lägre värdering.
Beslutsunderlag
Rapport Lönekartläggning 2018
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Sammanfattning
Enligt diskrimineringslagen skall samtliga arbetsgivare, med minst tio
anställda, årligen genomföra en lönekartläggning.
Lönekartläggningen genomförs för att upptäcka, åtgärda och förhindra
osakliga löneskillnader relaterade till kön. Det innebär att kvinnors lön jämförs
med mäns lön om de har lika arbete, samt att kvinnodominerade grupper av
arbetstagare jämförs med likvärdiga grupper som inte är kvinnodominerade
eller med icke kvinnodominerade grupper som har en högre lön men lägre
värdering. Det är skillnaden av medellön som beaktas.
Löneskillnaden för samtliga grupper visar på en skillnad med 3 131 kronor till
männens fördel vilken är en ökning i jämförelse med kartläggningen 2017 där
skillnaden var 2 568 kronor.
Arbetsgivaren har funnit att det föreligger osakliga löneskillnader inom
följande tre grupper: Handläggare med myndighetsutövning, lärare praktiska
och estetiska ämnen och enhetschef/förskolechef.
Osakliga löneskillnader återfinns också i analysen mellan grupper med
likvärdiga arbeten. Arbetsgivaren har funnit att det föreligger osakliga
löneskillnader mellan fritidspedagog (K), kurator (K), handläggare (N) och
lärare modersmål (M). Detta trots att arbetet som grupperna utför är likvärdigt.
I analysen mellan grupper som har högre lön men lägre värdering har
arbetsgivaren funnit att det föreligger osakliga löneskillnader mellan Bad- och
idrottspersonal (K), Barnskötare (K), Boendestödjare (K), Ekonomibiträde
(K), Elevassistent (K), Kock (K), Undersköterska (K), Vårdbiträde (K) och
Anläggning, fordon och park (M).
Samverkan har skett med fackliga organisationer där gemensamt arbete har
genomförts gällande arbetsvärdering. Arbetsgivaren har även haft avstämning
med fackförbunden för genomgång av analysresultatet.
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1 Sammanställning för samtliga grupper
Kartläggningen i Osby kommun omfattar 1164 anställda. Den totala lönefördelningen
visas i tabellen nedan.

Kvinnor
Män
Totalt

Total
Lön
28 057 851
6 833 778
34 891 629

Kvinnor
Män
Totalt

Antal
954
210
1 164

Kvinnor
Män
Totalt

%-andel av
motsatta
könets
medianlön
87
115
100

Lägsta
Lön
19 140
19 800
19 140
%
82
18
100

Medellön
29 411
32 542
29 976

Löneandel %
80
20
100

Korrigerad
Medellön
29 411
32 542
29 976

Anställningstid
8
6
8

Högsta Lön
94 200
66 500
94 200
Medelålder
46
45
46

10:e
percentil

1:a kvartil Median

3:e
kvartil

90:e
percentil

23 651
24 000
23 790

25 100
26 051
25 200

32 838
37 150
33 628

37 285
42 050
38 070

27 075
31 200
27 522

Diskrimineringslagen
Diskrimineringslagens regler om lönekartläggning innebär att arbetsgivaren varje år
ska kartlägga och analysera dels bestämmelser och praxis om löner och andra
anställningsvillkor som tillämpas hos arbetsgivaren, dels löneskillnader mellan
kvinnor och män som utför lika arbete, likvärdigt arbete eller icke kvinnodominerade
arbeten som har en högre lön men lägre värdering än kvinnodominerade arbeten.
Eventuella löneskillnader ska analyseras i syfte att avgöra om dessa direkt eller
indirekt har samband med kön.
Syftet med lönekartläggningen är således att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga
löneskillnader mellan kvinnor och män som utför lika eller likvärdigt arbete.
Diskrimineringslagen anger vidare, att varje arbetsgivare med minst tio anställda,
årligen skall dokumentera lönekartläggningen och de åtgärder som planeras i syfte att
eliminera osakliga löneskillnader. Osakliga löneskillnader ska åtgärdas så snart som
möjligt och senast inom tre år.
Likvärdigt arbete ska enligt lagen bedömas utifrån de krav arbetsgivaren ställer på
olika arbeten med avseende på kunskap och färdigheter (kompetens), ansträngning
(arbetsinsats), ansvarstagande samt arbetsförhållandena.
Utgångspunkten i diskrimineringslagen är att det är osakliga löneskillnader relaterade
till kön som skall upptäckas, åtgärdas och förhindras. Det innebär att kvinnors lön
jämförs med mäns lön om de har lika arbete, samt att kvinnodominerade grupper av
arbetstagare jämförs med likvärdiga grupper som inte är kvinnodominerade eller med
icke kvinnodominerade grupper som har en högre lön men lägre värdering.
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Metod
1.2.1

Lönevågen

I lönekartläggningen har det webbaserade verktyget Lönevågen använts. Detta
hanterar kartläggning av arbetskrav samt möjlighet att vikta dessa. Verktyget
sammanställer resultatet av kartläggningen i diagram och tabeller som möjliggör
analys. Dessa visar löneförhållanden inom grupper av anställda, mellan likvärdiga
arbeten samt kvinnodominerade arbeten som har högre värdering men lägre lön än
arbeten som inte är kvinnodominerade.
1.2.2

Arbetsgång

Steg 1:
Diskrimineringslagen anger kunskap och färdigheter, arbetsinsats, ansvarstagande och
arbetsförhållanden som exempel på kriterier i bedömningen av ett arbete. Osby
kommun har valt att använda sig av nedanstående viktning av dessa kriterier.
Viktningen ger en procentuell fördelning av kriteriernas relation till den totala
lönesumman.
Kunskap och färdigheter

30%

Arbetsinsats

30%

Ansvarstagande

30%

Arbetsförhållanden

10%

Steg 2:
En gruppering har gjorts av organisationens arbeten. Arbetena har bedömts med hjälp
av en arbetsvärdering. Denna består av 24 frågor under rubrikerna kunskap och
färdigheter, arbetsinsats, ansvarstagande och arbetsförhållanden. Utgångspunkten är
att en viss grupp ska innehålla arbeten som har lika eller åtminstone i all väsentlighet
lika arbetsuppgifter.
Steg 3:
Information från organisationens lönesystem har importerats i verktyget.
Steg 4:
Eventuella löneskillnader har analyserats:
1.

Inom grupper som består av både kvinnor och män.

2.

Mellan grupper. Kvinnodominerade grupper har jämförts med likvärdiga
mansdominerade och/eller könsneutrala grupper.

3.

Mellan grupper. Mansdominerade- och könsneutrala grupper har jämförts med
kvinnodominerade grupper som har högre värdering men lägre lön.

1.2.3

Samverkan

Samverkan har skett med fackliga organisationer där gemensamt arbete har
genomförts gällande arbetsvärdering. Arbetsgivaren har även haft avstämning med
fackförbunden för genomgång av analysresultatet.
Information har givits om arbetet med lönekartläggning i den centrala
samverkansgruppen.
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2 Osby kommuns lönepolitik
Osby kommun är en arbetsgivare och lönepolitiken är gemensam för samtliga
verksamheter.
Lönepolicyn är en del av arbetsgivarens personalpolitik och ett viktigt dokument för
att styra verksamheten mot de mål som den politiska ledningen har fastställt.
Lönepolitiken ska motivera och stimulera medarbetarna till goda arbetsinsatser, så att
målen för verksamheten uppnås och individens utveckling främjas. Lönepolitiken ska
också leda till kompetenta medarbetare kan rekryteras och behållas i Osby kommun.
Ett av målen i kommunens lönepolitik är att jämna ut löneskillnader mellan kvinnor
och män för lika och likvärdigt arbete
Principer vid lönesättning
Osby kommuns grundläggande principer för lönesättning utgår från de centrala
löneavtalen och kommunens lönepolitik, riktlinjer samt arbetsplatsens lönekriterier.
Det som eftersträvas är en individuell och differentierad lönesättning kopplad till
medarbetarens bidrag till verksamhetens utveckling. Sambandet mellan
löneutveckling och utveckling av arbetsuppgifter och arbetsprestationer ska vara
tydlig.
En god lönespridning eftersträvas som i sin tur kan skapa förutsättningar för en bra
löneutveckling.
Riktlinjer vid lönesättning
Lönesättningen bygger på och relaterar till individuella arbetsprestationer, uppfyllelse
av aktuella verksamhetsmål, avtal, ekonomiska förutsättningar och lönepolitiska mål.
Bedömning av medarbetares arbetsprestation och måluppfyllelse ska ske på väl kända
och sakliga grunder. Löneskillnader får inte bero på kön, ålder, facklig tillhörighet eller
andra faktorer som är utan tydlig koppling till medarbetarens arbetsprestation och
måluppfyllelse.
Utöver individuell arbetsprestation och måluppfyllelse, som bedöms med stöd av
lönekriterier, påverkas lönen av arbetets svårighetsgrad och marknadssituationen för
den aktuella tjänsten.
Kommunövergripande lönekriterier
Lönekriterierna ska vara så arbetsplatsnära som möjligt och utgå från verksamhetens
mål och tydliggöra vad detta innebär för den dagliga arbetsprestationen. Kriterierna
måste överensstämma med de centrala målen. Lönekriterierna får inte bestå av
grundkrav som ställs på anställningen som till exempel att utföra arbete, följa gällande
lagar, avtal regler och riktlinjer, samarbeta och lojalitet. Kriterierna ska bedöma
prestationen och inte personliga egenskaper och de får inte vara diskriminerande.
I Osby kommun finns det fyra övergripande kriterier:
•

Bemötande - Känner av och bryr sig om andras behov

•

Flexibilitet/kreativitet - Prövar nya sätt och ställer om till olika förutsättningar
och situationer

•

Engagemang/ansvarstagande - Tar ansvar för både sin egen och arbetslagets
utveckling

•

Uppnå resultat - Presterar goda arbetsresultat
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För chefer/arbetsledare tillkommer ytterligare kriterium i enlighet med ledarpolicy:
•

ser och förstår helheten i kommunen

•

är mål- och resultatinriktad, driver och förverkligar mål och beslut

•

är tydlig och kommunicerar och entusiasmerar

•

är öppen för nya idéer och ger möjlighet för utveckling

Förutom dessa lönekriterier har varje förvaltning, eventuellt också arbetsplats och/
eller yrkesgrupp, egna lönekriterier som utgår från egna verksamhetsmål.
Anställningsvillkor
Flertalet av kommunens anställda omfattas
bestämmelser, AB.

av kollektivavtalet

Allmänna

I dessa bestämmelser regleras anställningsformer, avlöningsförmåner, bestämmelser
om lön, övertidsbestämmelser, arbetstider, etc. Kollektivavtalet tillämpas lika för
kvinnor och män.
Löneförmåner och lönetillägg
För en del yrkesgrupper finns det förutom grundlön olika former av
tilläggsersättningar som är beroende av arbetstidens förläggning. Exempel på dessa är
olika grupper av vårdpersonal och brandmän som har tillägg för obekväm arbetstid,
jour och beredskap. Beslut finns även om lönetillägg till lärare, förstelärare, och till
socialsekreterare inom verksamheten barn och familj som myndighetsutövning. Det
finns också andra olikheter i anställningsvillkor såsom kortare veckoarbetstid och lägre
pensionsålder. Dessa olikheter är oberoende av kön och är knutna till tjänsten.
Sidoförmåner
Osby kommun har inga sidoförmåner såsom tjänstebil, bostadsförmåner eller
reseförmåner.
Analys av lönebestämmelser och praxis
Följande analys har gjorts av organisationens
anställningsvillkor ur ett jämställdhetsperspektiv.

lönebestämmelser

och

Osby kommuns policy och riktlinjer för lönesättning och anställningsvillkor är
könsneutrala och borgar därmed för att eventuella könsrelaterade skillnader i lön och
andra förmåner inte ska förekomma.
Organisationens kriterier för individuell lönesättning behöver omarbetas och kopplas
till mål och värdegrund.

Osby kommun

Datum

Sida

2018-12-10

9(76)

3 Resultat av kartläggningen
Analys inom grupper (lika arbeten)
Följande analys har gjorts inom organisationens grupper. Då syftet med analysen är att
upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor har
endast grupper där båda könen är representerade analyserats.
Grupper som representeras av endast ett kön:
Dessa grupper representeras av endast ett kön och kommer därav inte att vara med i
analysen.
Gruppnamn:

Grupperna består av
befattningarna:

Kön:

Kock

Kock/kokerska

Kvinnor

Pedagoger specialist

Speciallärare, Lärare
särskola, Specialpedagog

Kvinnor

Fysioterapeut/arbetsterapeut

Fysioterapeut, Sjukgymnast,
arbetsterapeut

Kvinnor

Behandlingsassistent

Arbetskonsulent, handledare

Män

Anläggning, fordon, park

Badplats-och ledansvarig,
Förrådsförvaltare,
kommunalarbetare,
skogsansvarig, parkarbetare

Män

Lokalvårdare

Lokalvårdare,
Lokalvårdare/gruppledare,
städare

Kvinnor

Kurator

Kvinnor

Sjuksköterska

Kvinnor

Brandman

Brandförman, brandman,
styrkeledare/brandman

Män

Osby kommun

Datum

Sida

2018-12-10

10(76)

Administrativa assistenter
Antal %

Kvinnor
Män
Totalt

29
1
30

97
3
100

Total
Lön

Löneandel
%
793 941 97
24 500 3
818 441 100

Lägsta
Lön

Medellön Korrigerad Högsta
Medellön Lön

22 400
24 500
22 400

27 377
24 500
27 281

27 377
24 500
27 281

30 350
24 500
30 350

Analys
Löneskillnaden är till kvinnornas fördel. Detta förklaras med att gruppen består av
endast en man som även har lägre erfarenhet inom yrket. Löneskillnaden förklaras också
av den individuella lönesättningen som sker med hjälp av lönekriterier.
Vi finner inga osakliga löneskillnader mellan könen.

Osby kommun

Datum

Sida

2018-12-10
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Administratör
Antal

Kvinnor 14
Män
3
Totalt
17

%

Total
Lön

Löneandel
%
82 408 105 84
18 78 860 16
100 486 965 100

Lägsta
Lön

Medellön Korrigerad Högsta
Medellön Lön

26 000
24 910
24 910

29 150
26 287
28 645

29 150
26 287
28 645

31 500
27 700
31 500

Analys
Löneskillnaden är till kvinnornas fördel. Detta förklaras med att gruppen består av
befattningshavare med stor skillnad i arbetsuppgifter.
Löneskillnaden förklaras också av den individuella lönesättningen som sker med hjälp av
lönekriterier. Vi finner inga osakliga löneskillnader mellan könen.

Osby kommun

Datum

Sida

2018-12-10
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Arbetsledare (N)
Antal %

Kvinnor
Män
Totalt

5
4
9

Total
Lön

Löneandel
%
56 171 035 57
44 130 150 43
100 301 185 100

Lägsta
Lön

Medellön Korrigerad
Medellön

Högsta
Lön

31 000
27 500
27 500

34 207
32 538
33 465

38 000
37 650
38 000

34 207
32 538
33 465

Analys
Löneskillnaden är till kvinnornas fördel. Detta förklaras med att det är olika
ansvarsområden mellan verksamhetsansvar och personalansvar.
Löneskillnaden förklaras också av den individuella lönesättningen som sker med hjälp av
lönekriterier. Vi finner inga osakliga löneskillnader mellan könen.
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Avdelningschefer och Verksamhetschef (K)
Antal %

Kvinnor 6
Män
4
Totalt
10

Total
Lön

Löneandel
%
60 324 500 60
40 218 900 40
100 543 400 100

Lägsta
Lön

Medellön Korrigerad Högsta
Medellön Lön

52 500
52 500
52 500

54 083
54 725
54 340

54 083
54 725
54 340

57 000
59 000
59 000

Analys
Löneskillnaden är till männens fördel. Detta förklaras med rollens ansvarsområde.
Löneskillnaden förklaras också av den individuella lönesättningen som sker med hjälp
av lönekriterier. Vi finner inga osakliga löneskillnader mellan könen.

Osby kommun

Datum
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Bad- idrottspersonal (K)
Antal %

Kvinnor 6
Män
1
Totalt
7

Total
Lön

Löneandel
%
86 155 450 86
14 24 400 14
100 179 850 100

Lägsta
Lön

Medellön Korrigerad
Medellön

Högsta
Lön

23 800
24 400
23 800

25 908
24 400
25 693

28 050
24 400
28 050

25 908
24 400
25 693

Analys
Löneskillnaden är till kvinnornas fördel. Detta förklaras med att gruppen består endast
av en man med betydligt lägre erfarenhet än kvinnorna.
Vi finner inga osakliga löneskillnader mellan könen.
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Barnskötare (K)
Antal %

Kvinnor 97
Män
3
Totalt
100

Total
Lön

Löneandel
%
97 2 436 330 97
3
69 955
3
100 2 506 285 100

Lägsta
Lön

Medellön Korrigerad
Medellön

Högsta
Lön

19 800
21 955
19 800

25 117
23 318
25 063

34 000
25 000
34 000

25 117
23 318
25 063

Analys
Löneskillnaden är till kvinnornas fördel. Detta förklaras med erfarenhet (kvinnorna har
varit anställda i kommunen väsentlig längre än männen).
Löneskillnaden förklaras också av den individuella lönesättningen som sker med hjälp
av lönekriterier. Vi finner inga osakliga löneskillnader mellan könen.
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Bibliotekarie (K)
Antal %

Kvinnor 3
Män
2
Totalt
5

Total
Lön

Löneandel
%
60 92 450 60
40 60 400 40
100 152 850 100

Lägsta
Lön

Medellön Korrigerad
Medellön

Högsta
Lön

29 000
27 000
27 000

30 817
30 200
30 570

32 800
33 400
33 400

30 817
30 200
30 570

Analys
Löneskillnaden är till kvinnornas fördel. Detta förklaras med den individuella
lönesättningen som sker med hjälp av lönekriterier.
Vi finner inga osakliga löneskillnader mellan könen.
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Boendestödjare (K)
Antal %

Kvinnor 45
Män
5
Totalt
50

Total
Lön

Löneandel
%
90 1 177 250 90
10 131 600
10
100 1 308 850 100

Lägsta
Lön

Medellön Korrigerad
Medellön

Högsta
Lön

20 750
25 000
20 750

26 161
26 320
26 177

27 800
28 000
28 000

26 161
26 320
26 177

Analys
Löneskillnaden är till männens fördel. Detta förklaras av den individuella
lönesättningen som sker med hjälp av lönekriterier.
Vi finner inga osakliga skillnader mellan könen.
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Ekonomibiträde (K)
Antal %

Kvinnor 8
Män
1
Totalt
9

Total
Lön

Löneandel
%
89 178 625 88
11 23 860 12
100 202 485 100

Lägsta
Lön

Medellön Korrigerad
Medellön

Högsta
Lön

19 140
23 860
19 140

22 328
23 860
22 498

24 810
23 860
24 810

22 328
23 860
22 498

Analys
Löneskillnaden är till mannens fördel. Löneskillnaden förklaras av den individuella
lönesättningen som sker med hjälp av lönekriterier.
Vi finner inga osakliga löneskillnader mellan könen.

Osby kommun

Datum

Sida

2018-12-10

19(76)

Elevassistent (K)
Antal %

Kvinnor 23
Män
14
Totalt
37

Total
Lön

Löneandel
%
62 567 160 62
38 344 900 38
100 912 060 100

Lägsta
Lön

Medellön Korrigerad
Medellön

Högsta
Lön

22 100
22 000
22 000

24 659
24 636
24 650

29 600
26 950
29 600

24 659
24 636
24 650

Analys
Löneskillnaden till kvinnornas fördel förklaras med den individuella lönesättningen
som sker med hjälp av lönekriterier.
Vi finner inga osakliga löneskillnader mellan könen.
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Enhetschefer/förskolechef (K)
Antal %

Kvinnor 20
Män
7
Totalt
27

Total
Lön

Löneandel
%
74 895 500
73
26 332 850
27
100 1 228 350 100

Lägsta
Lön

Medellön Korrigerad
Medellön

Högsta
Lön

41 000
42 650
41 000

44 775
47 550
45 494

48 700
53 000
53 000

44 775
47 550
45 494

Analys
Löneskillnaden till männens fördel. Vi finner osakliga löneskillnader mellan könen.
Bevakning av löneutvecklingen bör ske.
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Fritidsledare (N)
Antal %

Kvinnor 6
Män
6
Totalt
12

Total
Lön

Löneandel
%
50 159 160 52
50 147 310 48
100 306 470 100

Lägsta
Lön

Medellön Korrigerad
Medellön

Högsta
Lön

24 800
23 300
23 300

26 527
24 552
25 539

28 000
26 960
28 000

26 527
24 552
25 539

Analys
Löneskillnaden är till kvinnornas fördel. Detta förklaras med erfarenhet (kvinnorna
har varit anställda i kommunen längre än männen). Löneskillnaden förklaras även av
den individuella lönesättningen som sker med hjälp av lönekriterier.
Vi finner inga osakliga löneskillnader mellan könen.

Osby kommun

Datum

Sida

2018-12-10

22(76)

Fritidspedagog (K)
Antal %

Kvinnor 11
Män
1
Totalt
12

Total
Lön

Löneandel
%
92 330 250 91
8
31 500 9
100 361 750 100

Lägsta
Lön

Medellön Korrigerad
Medellön

Högsta
Lön

26 200
31 500
26 200

30 023
31 500
30 146

35 250
31 500
35 250

30 023
31 500
30 146

Analys
Löneskillnaden är till männens fördel. Detta förklaras av den individuella
lönesättningen som sker med hjälp av lönekriterier.
Vi finner inga osakliga löneskillnader mellan könen.
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Förskollärare (K)
Antal %

Kvinnor 73
Män
4
Totalt
77

Total
Lön

Löneandel
%
95 2 283 490 95
5
122 360
5
100 2 405 850 100

Lägsta
Lön

Medellön Korrigerad
Medellön

Högsta
Lön

27 900
27 480
27 480

31 281
30 590
31 245

35 500
34 100
35 500

31 281
30 590
31 245

Analys
Löneskillnaden är till kvinnornas fördel. Detta förklaras med erfarenhet (kvinnorna
har varit anställda i kommunen längre än männen). Löneskillnaden förklaras också av
den individuella lönesättningen som sker med hjälp av lönekriterier.
Vi finner inga osakliga löneskillnader mellan könen.
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Förvaltningschefer (K)
Antal %

Kvinnor 3
Män
2
Totalt
5

Total
Lön

Löneandel
%
60 233 700 64
40 132 500 36
100 366 200 100

Lägsta
Lön

Medellön Korrigerad
Medellön

Högsta
Lön

68 500
66 000
66 000

77 900
66 250
73 240

94 200
66 500
94 200

77 900
66 250
73 240

Analys
Löneskillnaden är till kvinnornas fördel. Detta förklaras med att kvinnan med högst lön
är anställd som Kommundirektör och har ett annat ansvarsområde än övriga.
Löneskillnaden förklaras också av den individuella lönesättningen som sker med hjälp
av lönekriterier.
Vi finner inga osakliga löneskillnader mellan könen.

Osby kommun

Datum

Sida

2018-12-10

25(76)

Grundskollärare 4-6 (K)
Antal %

Kvinnor 25
Män
8
Totalt
33

Total
Lön

Löneandel
%
76 838 480
74
24 292 730
26
100 1 131 210 100

Lägsta
Lön

Medellön Korrigerad
Medellön

Högsta
Lön

22 000
34 500
22 000

33 539
36 591
34 279

39 000
39 180
39 180

33 539
36 591
34 279

Analys
Löneskillnaden är till männens fördel. Detta förklaras med att gruppen består av 8
obehöriga lärare varav 6 är kvinnor. Löneskillnaden förklaras även av den individuella
lönesättningen som sker med hjälp av lönekriterier.
Vi finner inga osakliga löneskillnader mellan könen.
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Grundskollärare 7-9 (K)
Antal %

Kvinnor 30
Män
13
Totalt
43

Total
Lön

Löneandel
%
70 1 068 800 69
30 478 430
31
100 1 547 230 100

Lägsta
Lön

Medellön Korrigerad
Medellön

Högsta
Lön

28 500
33 000
28 500

35 627
36 802
35 982

43 500
42 000
43 500

35 627
36 802
35 982

Analys
Löneskillnaden är till männens fördel. Detta förklaras med att gruppen består av 6
obehöriga lärare varav 5 är kvinnor. Det förklaras även av den individuella
lönesättningen som sker med hjälp av lönekriterier.
Vi finner inga osakliga löneskillnader mellan könen.
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Grundskollärare F-3 (K)
Antal %

Kvinnor 21
Män
1
Totalt
22

Total
Lön

Löneandel
%
95 726 590 96
5
31 000 4
100 757 590 100

Lägsta
Lön

Medellön Korrigerad
Medellön

Högsta
Lön

29 000
31 000
29 000

34 600
31 000
34 436

39 810
31 000
39 810

34 600
31 000
34 436

Analys
Löneskillnaden är till kvinnornas fördel. Detta förklaras med att gruppen består av
endast en man med betydligt lägre erfarenhet. Löneskillnaden förklaras även av den
individuella lönesättningen som sker med hjälp av lönekriterier.
Vi finner inga osakliga löneskillnader mellan könen.
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Handläggare (N)
Antal %

Kvinnor 11
Män
11
Totalt
22

Total
Lön

Löneandel
%
50 382 850 49
50 391 525 51
100 774 375 100

Lägsta
Lön

Medellön Korrigerad
Medellön

Högsta
Lön

29 600
26 500
26 500

34 805
35 593
35 199

45 900
46 000
46 000

34 805
35 593
35 199

Analys
Löneskillnaden till männens fördel förklaras av den individuella lönesättningen som
sker med hjälp av lönekriterier.
Vi finner inga osakliga löneskillnader mellan könen.
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Handläggare med myndighetsutövning (K)
Antal %

Kvinnor 11
Män
6
Totalt
17

Total
Lön

Löneandel
%
65 344 300 61
35 217 750 39
100 562 050 100

Lägsta
Lön

Medellön Korrigerad
Medellön

Högsta
Lön

28 000
28 500
28 000

31 300
36 292
33 062

37 000
45 510
45 510

31 300
36 292
33 062

Analys
Löneskillnaden är till männens fördel. Detta förklaras av att männen i gruppen tillhör
en svårrekryterad yrkesgrupp. Löneskillnaden förklaras också av den individuella
lönesättningen som sker med hjälp av lönekriterier.
Bevakning av löneutvecklingen bör ske.
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Handläggare specialist (K)
Antal %

Kvinnor 4
Män
1
Totalt
5

Total
Lön

Löneandel
%
80 149 100 76
20 46 450 24
100 195 550 100

Lägsta
Lön

Medellön Korrigerad
Medellön

Högsta
Lön

30 800
46 450
30 800

37 275
46 450
39 110

48 400
46 450
48 400

37 275
46 450
39 110

Analys
Löneskillnaden är till männens fördel. Detta förklaras med att gruppen består av
befattningshavare med stora skillnader i uppdraget och med att männen har längre
erfarenhet. Löneskillnaden förklaras också av den individuella lönesättningen som sker
med hjälp av lönekriterier.
Vi finner inga osakliga löneskillnader mellan könen.
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Ingenjör högskola (M)
Antal %

Kvinnor 1
Män
6
Totalt
7

Total
Lön

Löneandel
%
14 30 600 12
86 216 423 88
100 247 023 100

Lägsta
Lön

Medellön Korrigerad
Medellön

Högsta
Lön

30 600
32 465
30 600

30 600
36 070
35 289

30 600
42 500
42 500

30 600
36 070
35 289

Analys
Löneskillnaden är till männens fördel. Detta förklaras med erfarenhet (männen har varit
anställda längre i kommunen än kvinnorna). Löneskillnaden förklaras också av den
individuella lönesättningen som sker med hjälp av lönekriterier.
Vi finner inga osakliga löneskillnader mellan könen.
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Lärare gymnasium allmänna ämnen (K)
Antal %

Kvinnor 41
Män
22
Totalt
63

Total
Lön

Löneandel
%
65 1 482 795 65
35 791 711
35
100 2 274 506 100

Lägsta
Lön

Medellön Korrigerad
Medellön

Högsta
Lön

30 900
28 000
28 000

36 166
35 987
36 103

40 050
41 450
41 450

36 166
35 987
36 103

Analys
Löneskillnaden är till kvinnornas fördel. Detta förklaras av den individuella
lönesättningen som sker med hjälp av lönekriterier.
Vi finner inga osakliga löneskillnader mellan könen.
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Lärare gymnasium yrkesämnen (M)
Antal %

Kvinnor 1
Män
9
Totalt
10

Total
Lön

Löneandel
%
10 37 900 11
90 309 845 89
100 347 745 100

Lägsta
Lön

Medellön Korrigerad
Medellön

Högsta
Lön

37 900
27 600
27 600

37 900
34 427
34 774

37 900
39 850
39 850

37 900
34 427
34 774

Analys
Löneskillnaden är till kvinnans fördel. Detta förklaras med att det endast finns en kvinna
i gruppen. Löneskillnaden förklaras också av den individuella lönesättningen som sker
med hjälp av lönekriterier.
Vi finner inga osakliga löneskillnader mellan könen.
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Lärare kulturskolan (M)
Antal %

Kvinnor 3
Män
7
Totalt
10

Total
Lön

Löneandel
%
30 102 000 32
70 219 550 68
100 321 550 100

Lägsta
Lön

Medellön Korrigerad
Medellön

Högsta
Lön

32 600
28 000
28 000

34 000
31 364
32 155

34 900
35 700
35 700

34 000
31 364
32 155

Analys
Löneskillnaden är till kvinnors fördel. Detta förklaras av den individuella
lönesättningen som sker med hjälp av lönekriterier.
Vi finner inga osakliga löneskillnader mellan könen.
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Lärare modersmål (M)
Antal %

Kvinnor 3
Män
5
Totalt
8

Total
Lön

Löneandel
%
38 84 200 37
62 145 800 63
100 230 000 100

Lägsta
Lön

Medellön Korrigerad
Medellön

Högsta
Lön

25 700
26 500
25 700

28 067
29 160
28 750

31 500
31 500
31 500

28 067
29 160
28 750

Analys
Löneskillnaden är till männens fördel. Detta förklaras av att fler av männen har arbete
som renodlade modersmålslärare. Skillnaden kan även förklaras med den individuella
lönesättningen som sker med hjälp av lönekriterier.
Vi finner inga osakliga löneskillnader mellan könen.
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Lärare praktisk och estetiska ämnen (N)
Antal %

Kvinnor 7
Män
5
Totalt
12

Total
Lön

Löneandel
%
58 223 300 56
42 172 830 44
100 396 130 100

Lägsta
Lön

Medellön Korrigerad
Medellön

Högsta
Lön

26 200
28 500
26 200

31 900
34 566
33 011

35 900
39 000
39 000

31 900
34 566
33 011

Analys
Löneskillnaden till männens fördel förklaras av den individuella lönesättningen som
sker med hjälp av lönekriterier.
Bevakning av löneutvecklingen bör ske.
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Rektor (K)
Antal %

Kvinnor 7
Män
3
Totalt
10

Total
Lön

Löneandel
%
70 344 600 70
30 150 000 30
100 494 600 100

Lägsta
Lön

Medellön Korrigerad
Medellön

Högsta
Lön

47 800
46 500
46 500

49 229
50 000
49 460

52 500
52 500
52 500

49 229
50 000
49 460

Analys
Löneskillnaden till männens fördel förklaras av den individuella lönesättningen som
sker med hjälp av lönekriterier.
Vi finner inga osakliga löneskillnader mellan könen.

Osby kommun

Datum

Sida

2018-12-10

38(76)

Sjuksköterska specialist (K)
Antal %

Kvinnor 11
Män
1
Totalt
12

Total
Lön

Löneandel
%
92 402 700 92
8
34 800 8
100 437 500 100

Lägsta
Lön

Medellön Korrigerad
Medellön

Högsta
Lön

34 200
34 800
34 200

36 609
34 800
36 458

39 000
34 800
39 000

36 609
34 800
36 458

Analys
Löneskillnaden till kvinnors fördel förklaras med att gruppen består endast av en
man. Löneskillnaden förklaras också av den individuella lönesättningen som sker
med hjälp av lönekriterier.
Vi finner inga osakliga löneskillnader mellan könen.
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Socialsekreterare (K)
Antal %

Kvinnor
Män
Totalt

26
3
29

Total
Lön

Löneandel
%
90 851 700 91
10 87 800 9
100 939 500 100

Lägsta
Lön

Medellön Korrigerad
Medellön

Högsta
Lön

28 000
28 500
28 000

32 758
29 267
32 397

38 900
30 000
38 900

32 758
29 267
32 397

Analys
Löneskillnaden är till kvinnornas fördel. Detta förklaras av att socialsekreterare inom
barn och familj med myndighetsutövning erhåller ett lönetillägg samt att två av
kvinnorna har utökat ansvarsområde. Skillnaden förklaras även med den individuella
lönesättningen som sker med hjälp av lönekriterier.
Vi finner inga osakliga löneskillnader mellan könen.

Osby kommun

Datum

Sida
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SYV (N)
Antal %

Kvinnor 3
Män
3
Totalt
6

Total
Lön

Löneandel
%
50 91 000 45
50 111 400 55
100 202 400 100

Lägsta
Lön

Medellön Korrigerad
Medellön

Högsta
Lön

30 000
33 400
30 000

30 333
37 133
33 733

31 000
42 500
42 500

Analys
Löneskillnaden är till männens fördel.
Vi finner osakliga löneskillnader mellan könen.

30 333
37 133
33 733

Osby kommun

Datum

Sida

2018-12-10

41(76)

Tekniker (M)
Antal %

Kvinnor 1
Män
5
Totalt
6

Total
Lön

Löneandel
%
17 29 250 17
83 140 950 83
100 170 200 100

Lägsta
Lön

Medellön Korrigerad
Medellön

Högsta
Lön

29 250
23 500
23 500

29 250
28 190
28 367

29 250
34 320
34 320

29 250
28 190
28 367

Analys
Löneskillnaden är till kvinnornas fördel. Detta förklaras av att det endast finns en kvinna
i gruppen samt att hon har längre anställningstid än männen. Skillnaden kan även
förklaras med den individuella lönesättningen som sker med hjälp av lönekriterier.
Vi finner inga osakliga löneskillnader mellan könen.

Osby kommun

Datum

Sida

2018-12-10
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Undersköterska (K)
Antal %

Kvinnor 236
Män
11
Totalt
247

Total
Lön

Löneandel
%
96 6 060 325 96
4
271 200
4
100 6 331 525 100

Lägsta
Lön

Medellön Korrigerad
Medellön

Högsta
Lön

22 000
23 000
22 000

25 679
24 655
25 634

30 350
27 000
30 350

25 679
24 655
25 634

Analys
Löneskillnaden är till kvinnornas fördel. Detta förklaras av att kvinnorna har längre
erfarenhet än männen. Skillnaden förklaras även med den individuella lönesättningen
som sker med hjälp av lönekriterier.
Vi finner inga osakliga löneskillnader mellan könen.
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Vaktmästare (M)
Antal %

Kvinnor 1
Män
12
Totalt
13

Total
Lön

Löneandel
%
8
27 800 8
92 315 425 92
100 343 225 100

Lägsta
Lön

Medellön Korrigerad
Medellön

Högsta
Lön

27 800
23 500
23 500

27 800
26 285
26 402

27 800
29 900
29 900

27 800
26 285
26 402

Analys
Löneskillnad är till kvinnans fördel. Detta förklaras med att det endast är en kvinna i
gruppen samt att hon har längre erfarenhet än männen. Löneskillnaden förklaras också
av den individuella lönesättningen som sker med hjälp av lönekriterier.
Vi finner inga osakliga löneskillnader mellan könen.
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Vårdbiträde (K)
Antal %

Kvinnor 28
Män
4
Totalt
32

Total
Lön

Löneandel
%
88 668 395 88
12 88 315 12
100 756 710 100

Lägsta
Lön

Medellön Korrigerad
Medellön

Högsta
Lön

19 470
19 800
19 470

23 871
22 079
23 647

27 100
24 900
27 100

23 871
22 079
23 647

Analys
Löneskillnaden är till kvinnornas fördel. Detta förklaras av att kvinnorna har längre
erfarenhet än männen. Skillnaden förklaras även med den individuella lönesättningen
som sker med hjälp av lönekriterier.
Vi finner inga osakliga löneskillnader mellan könen.
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Datum

Sida
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Analys mellan grupper (likvärdiga arbeten)
Varje grupp får genom arbetsvärderingen och viktningen av lönefaktorerna ett antal
poäng. På så sätt skapas en siffermässig grund för att jämföra helt olika typer av
arbetsuppgifter. Detta i syfte att avgöra om olika arbeten är att betrakta som likvärdiga.
Eftersom syftet med denna jämförelse är att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga
löneskillnader mellan kvinnor och män har kvinnodominerade grupper jämförts med
likvärdiga grupper som inte är kvinnodominerade. Därmed har grupp, bestående av
mer än 60 % kvinnor ansetts vara kvinnodominerad. Det är medellönen i grupperna
som jämförts. Följande analys har gjorts mellan likvärdiga grupper inom
organisationen.
Mellan Vårdbiträde (K), Behandlingsassistent (M) och Tekniker (M)

Analys
Löneskillnaderna förklaras av marknadsfaktorer. Vid jämförelse mellan gruppen
vårdbiträde och grupperna tekniker samt behandlingsassistenter är det svårare att
rekrytera de två sistnämnda grupperna.
I gruppen tekniker finns det yrkesroller som ställer högre krav på utbildning i
jämförelse vad som krävs för vårdbiträde.
Ingen åtgärd behöver vidtas.
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Datum

Sida
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46(76)

Mellan Fysioterapeut/arbetsterapeut (K), Lärare gymnasium allmänna ämnen
(K), Ingenjör högskola (M) och Lärare praktisk och estetiska ämnen (N)

Analys
Löneskillnaden förklaras av utbildningskrav där lärare gymnasium allmänna ämnen
kräver en längre utbildning än vad övriga grupper kräver. Löneskillnaden mellan
fysioterapeut/sjukgymnast och ingenjör högskola samt lärare praktiska och estetiska
ämnen förklaras av marknadsfaktorer.
Ingen åtgärd behöver vidtas.
Mellan Förskollärare (K), Lärare gymnasium allmänna ämnen (K) och Lärare
gymnasium yrkesämnen (M)

Analys
Löneskillnaden förklaras av olika utbildningskrav.
Ingen åtgärd behöver vidtas.
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Sida
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Mellan Handläggare med myndighetsutövning (K) och Sjuksköterska (K)

Analys
Löneskillnaden förklaras av individuell lönesättning.
Ingen åtgärd behöver vidtas.
Mellan Lärare kulturskolan (M) och SYV (N)

Analys
Löneskillnaden förklaras av individuell lönesättning.
Ingen åtgärd behöver vidtas.
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Mellan Handläggare med myndighetsutövning (K) och Handläggare
specialist (K)

Analys
Löneskillnaden förklaras av att det finns olika typer av yrkesroller i gruppen
handläggare specialist. Dessa yrkesroller kräver olika ansvar vilket medför att
medellönen för gruppen är hög i jämförelse med gruppen handläggare med
myndighetsutövning.
Ingen åtgärd behöver vidtas.
Mellan Fritidspedagog (K), Lärare gymnasium allmänna ämnen (K), Lärare
gymnasium yrkesämnen (M) och Lärare praktisk och estetiska ämnen (N)

Analys
Löneskillnaden förklaras av marknadsfaktorer och utbildningskrav.
Ingen åtgärd behöver vidtas.
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Mellan Lärare gymnasium allmänna ämnen (K) och Lärare praktisk och
estetiska ämnen (N)

Analys
Löneskillnaden förklaras av utbildningskrav där lärare gymnasium allmänna ämnen
kräver en längre utbildning än vad gruppen lärare praktiska och estetiska ämnen
kräver.
Inga åtgärder behöver vidtas.
Mellan Fysioterapeut/arbetsterapeut (K), Handläggare (N) och Lärare
modersmål (M)

Analys
Löneskillnaden förklaras av att det i gruppen lärare modersmål finns personer som
inte har lärarlegitimation samt har en kombinerad tjänst. I gruppen handläggare finns
yrken med krav på längre utbildning.
Inga åtgärder behöver vidtas.
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Mellan Fritidspedagog (K), Kurator (K), Handläggare (N) och Lärare
modersmål (M)

Analys
Löneskillnaden är osaklig.
Löneutvecklingen bör bevakas.
Mellan Fritidspedagog (K), Förskollärare (K) och Lärare gymnasium
yrkesämnen (M)

Analys
Löneskillnaden förklaras av nuvarande lönepolitik samt marknadsfaktorer. Lärare
gymnasium yrkesämne har specialistkunskap inom sitt yrkesområde som de har med
sig från mångårig erfarenhet i arbetslivet.
Inga åtgärder vidtas.
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Mellan Elevassistent (K) och Behandlingsassistent (M)

Analys
Löneskillnaden förklaras av att det inom gruppen behandlingsassistent finns ett yrke
som har krav på eftergymnasial utbildning.
Inga åtgärder vidtas.
Mellan Undersköterska (K) och Lärare kulturskolan (M)

Analys
Löneskillnaden förklaras av att gruppen lärare kulturskolan kräver eftergymnasial
utbildning.
Inga åtgärder vidtas.
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Mellan Boendestödjare (K) och Behandlingsassistent (M)

Analys
Löneskillnaden förklaras av individuell lönesättning.
Inga åtgärder vidtas.
Mellan Grundskollärare F-3 (K), Brandman (M) och Lärare praktisk och
estetiska ämnen (N)

Analys
Löneskillnaden förklaras av att gruppen brandman har annan typ av ansvarsnivå.
Skillnaden mellan gruppen grundskollärare F-3 och lärare praktiska och estetiska
ämnen förklaras av individuell lönesättning.
Inga åtgärder vidtas.
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Mellan Grundskollärare 4-6 (K), Brandman (M) och Lärare praktisk och
estetiska ämnen (N)

Analys
Löneskillnaden förklaras av att gruppen brandman har annan typ av ansvarsnivå.
Skillnaden mellan gruppen grundskollärare 4 - 6 och lärare praktiska och estetiska
ämnen förklaras av individuell lönesättning.
Inga åtgärder vidtas.
Mellan Kurator (K), Handläggare (N) och Lärare modersmål (M)

Analys
Löneskillnaden förklaras av marknadsfaktorer. Skillnaden kan även förklaras med den
individuella lönesättningen som sker med hjälp av lönekriterier.
Inga åtgärder vidtas.
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Mellan Förskollärare (K) och Lärare gymnasium yrkesämnen (M)

Löneskillnaden förklaras av marknadsfaktorer samt nuvarande lönepolitik. Lärare
gymnasium yrkesämne har specialistkunskap inom sitt yrkesområde som de har med
sig från mångårig erfarenhet i arbetslivet.
Inga åtgärder behöver vidtas.
Analys mellan grupper som har högre lön men lägre värdering
Mellan Förskollärare (K), Sjuksköterska (K), Socialsekreterare (K) och Lärare
gymnasium yrkesämnen (M)

Analys
Löneskillnaden kan förklaras av att ett antal lärare har fått lönetillägg som
förstelärare. Lärare gymnasium yrkesämne har specialistkunskap inom sitt
yrkesområde som de har med sig från mångårig erfarenhet i arbetslivet.
Det finns inga osakliga löneskillnader mellan gruppen lärare gymnasium
yrkesämnen och övriga grupper.
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Mellan Fritidspedagog (K), Förskollärare (K), Sjuksköterska (K),
Socialsekreterare (K) och Lärare praktisk och estetiska ämnen (N)

Analys
Löneskillnaden förklaras av individuell lönesättning.
Inga åtgärder behöver vidtas.
Mellan Fritidspedagog (K), Förskollärare (K) och Lärare kulturskolan (M)

Analys
Löneskillnaden förklaras av den individuella lönesättningen.
Det finns inga osakliga löneskillnader.
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Mellan Barnskötare (K), Vårdbiträde (K) och Behandlingsassistent (M)

Analys
Löneskillnaden förklaras av marknadsfaktorer. Vid jämförelse med barnskötare och
vårdbiträde har det varit svårare att rekrytera behandlingsassistenter. Gruppen
vårdbiträde kräver ingen yrkesutbildning.
Det finns inga osakliga löneskillnader mellan gruppen behandlingsassistenter och de
övriga två grupperna.
Mellan Fritidspedagog (K), Förskollärare (K), Bibliotekarie (K) och SYV (N)

Analys
Löneskillnaden förklaras av individuell lönesättning.
Det finns inga osakliga löneskillnader mellan gruppen bibliotekarie och de övriga
grupperna.
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Mellan Fritidspedagog (K), Förskollärare (K) och Lärare kulturskolan (M)

Analys
Löneskillnaden förklaras av den individuella lönesättningen.
Det finns inga osakliga löneskillnader.
Mellan Handläggare med myndighetsutövning (K) och Socialsekreterare (K)

Analys
Löneskillnaden förklaras av att handläggare med myndighetsutövning har en längre
erfarenhet än gruppen socialsekreterare. Löneskillnaden kan också förklaras av den
individuella lönesättningen.
Det finns inga osakliga löneskillnader mellan gruppen handläggare med
myndighetsutövning och socialsekreterare.
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Mellan Barnskötare (K), Boendestödjare (K), Ekonomibiträde (K),
Elevassistent (K), Kock (K), Undersköterska (K), Vårdbiträde (K),
Anläggning, fordon och park (M)

Analys
Löneskillnaden kan ej förklaras.
Det finns osakliga löneskillnader.
Åtgärder vidtas.
Mellan Barnskötare (K), Undersköterska (K), Vårdbiträde (K) och
Fritidsledare (N)

Analys
Löneskillnaden förklaras av att gruppen fritidsledare kräver specifik utbildning i
jämförelse med vårdbiträde. Löneskillnaden förklaras även av den individuella
lönesättningen.
Vi finner inga osakliga löneskillnader.
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Mellan Barnskötare (K), Boendestödjare (K), Undersköterska (K) och
Tekniker (M)

Analys
Löneskillnaden förklaras av att det i gruppen tekniker finns medarbetare med krav på
eftergymnasial utbildning.
Vi finner inga osakliga löneskillnader.
Mellan Fritidspedagog (K), Förskollärare (K), Socialsekreterare (K) och
Ingenjör högskola (M)

Analys
Löneskillnaden förklaras av att vi konkurrera med det privata näringslivet om
medarbetarna i gruppen ingenjör högskola.
Det finns inga osakliga löneskillnader.
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Mellan Grundskollärare 4-6 (K), Grundskollärare F-3 (K), Handläggare med
myndighetsutövning (K), Sjuksköterska (K), Socialsekreterare (K) och Lärare
gymnasium yrkesämnen (M)

Analys
Löneskillnaden kan förklaras av individuell lönesättning mellan grupperna lärare
gymnasium yrkesämnen och grundskollärare F-3 samt 4–6.
Löneskillnaden kan förklaras mellan lärare gymnasium yrkesämne och
socialsekreterare, handläggare med myndighetsutövning och sjuksköterskor. Lärare
gymnasium yrkesämne har specialistkunskap inom sitt yrkesområde som de har med
sig från mångårig erfarenhet i arbetslivet.
Inga åtgärder behöver vidtas.
Mellan Socialsekreterare (K) och Lärare praktisk och estetiska ämnen (N)

Analys
Löneskillnaden förklaras av individuell lönesättning.
Det finns inga osakliga löneskillnader.
Inga åtgärder behöver vidtas.
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Mellan Barnskötare (K), Boendestödjare (K), Undersköterska (K),
Vårdbiträde (K) och Behandlingsassistent (M)

Analys
Löneskillnaden förklaras av att en yrkeskategori inom gruppen behandlingsassistent
kräver eftergymnasial utbildning.
Det finns inga osakliga löneskillnader.
Inga åtgärder vidtas.
Mellan Bad- idrottspersonal (K), Barnskötare (K), Boendestödjare (K),
Ekonomibiträde (K), Elevassistent (K), Kock (K), Undersköterska (K),
Vårdbiträde (K), Anläggning, fordon och park (M)

Analys
Löneskillnaden kan ej förklaras.
Det finns osakliga löneskillnader.
Åtgärder vidtas.
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Mellan Barnskötare (K), Elevassistent (K), Vårdbiträde (K) och Fritidsledare
(N)

Analys
Löneskillnaden förklaras av att gruppen fritidsledare kräver eftergymnasial
utbildning genom folkhögskola.
Det finns inga osakliga löneskillnader.
Åtgärder vidtas ej.
Mellan Fritidspedagog (K), Förskollärare (K), Handläggare med
myndighetsutövning (K), Sjuksköterska (K), Socialsekreterare (K),
Undersköterska (K), Vårdbiträde (K) och SYV (N)

Analys
Löneskillnaden förklaras av att gruppen SYV kräver efter gymnasial utbildning till
skillnad från grupperna vårdbiträde och undersköterska.
Det finns inga osakliga löneskillnader.
Inga åtgärder vidtas.
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Mellan Grundskollärare 4-6 (K), Grundskollärare 7-9 (K), Grundskollärare F-3
(K), Handläggare med myndighetsutövning (K), Lärare gymnasium allmänna
ämnen (K), Sjuksköterska (K), Sjuksköterska specialist (K),
Socialsekreterare (K) och Brandman (M)

Analys
Löneskillnaden förklaras dels av att gruppen brandman har ett annat ansvarsområde
samt nuvarande lönepolitik och individuell lönesättning.
Det finns inga osakliga löneskillnader.
Inga åtgärder vidtas.
Mellan Barnskötare (K), Boendestödjare (K), Elevassistent (K),
Undersköterska (K), Vårdbiträde (K) och Tekniker (M)

Analys
Löneskillnaden förklaras av att inom gruppen tekniker finns yrkesgrupp med
eftergymnasial utbildning.
Det finns inga osakliga löneskillnader.
Inga åtgärder vidtas.
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Mellan Fritidspedagog (K), Förskollärare (K), Grundskollärare 4-6 (K),
Grundskollärare F-3 (K), Handläggare med myndighetsutövning (K),
Sjuksköterska (K), Socialsekreterare (K) och Handläggare (N)

Analys
Löneskillnaden förklaras av individuell lönesättning samt nuvarande lönepolitik.
Det finns inga osakliga löneskillnader.
Inga åtgärder vidtas.
Mellan Fritidspedagog (K), Fysioterapeut/arbetsterapeut (K), Förskollärare
(K), Grundskollärare 4-6 (K), Grundskollärare F-3 (K), Handläggare med
myndighetsutövning (K), Sjuksköterska (K), Socialsekreterare (K),
Undersköterska (K) och Ingenjör högskola (M)

Analys
Löneskillnaden förklaras av marknadsfaktorer och individuell lönesättning,
utbildning.
Det finns inga osakliga löneskillnader.
Inga åtgärder behöver vidtas.
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4 Slutsats
Lönekartläggningen i Osby kommun genomfördes under augusti till december 2018.
Lönerna är aktuella per november månad 2018.
Osby kommuns policy för lönesättning är könsneutral för att eventuella könsrelaterade
skillnader i lön och andra förmåner inte ska förekomma. Årliga lönekartläggningar
resulterar i god kontroll över rådande löneläge samt skapar förutsättningar för en
jämställd utveckling av organisationens löner.
Utifrån resultatet av kartläggningen är slutsatsen att det förs en jämställd lönepolitisk
utveckling i kommunen. Upptäckta skillnader i lön mellan könen som inte kan
förklaras har tidigare, och kommer även i framtiden, att åtgärdas då de upptäcks.
Förslag till handlingsplan för jämställda löner
Arbetsgivaren har i enlighet med diskrimineringslagens regler (3 kap. 8–10 §§)
kartlagt och analyserat bestämmelser och praxis om löner och andra
anställningsvillkor som tillämpas hos arbetsgivaren samt kartlagt och analyserat
löneskillnader mellan kvinnor och män som har lika eller likvärdiga arbeten.
Vid denna kartläggning och analys har arbetsgivaren funnit följande.
Analys inom grupper (lika arbeten)
Arbetsgivaren har funnit att det föreligger osakliga löneskillnader inom följande tre
grupper:
•
•
•

Handläggare med myndighetsutövning
Lärare praktiska och estetiska ämnen
Enhetschefer/förskolechef (K)

På grund av detta avser arbetsgivaren att vidta åtgärderna som presenteras nedan.
Grupp
Handläggare med
myndighetsutövning

Åtgärd

En
genomgång av
utbildning och
erfarenhet ska
Lärare praktiska och
ske och
estetiska ämnen
eventuella
osakliga
Enhetschefer/förskolechef löneskillnader
(K)
ska justeras.

Ansvarig

Klar

Kommunledningsgruppen 2019

Barn och utbildning

2019

Områdeschef
Kommunledningsgruppen 2019
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Analys mellan grupper (likvärdiga arbeten)
Arbetsgivaren har funnit att det föreligger osakliga löneskillnader mellan
fritidspedagog (K), kurator (K), handläggare (N) och lärare modersmål (M). Detta
trots att arbetet som grupperna utför är likvärdigt.
På grund av detta avser arbetsgivaren att vidta åtgärderna som presenteras nedan.
Grupp

Åtgärd

Ansvarig

Klar

Mellan Fritidspedagog (K),
Kurator (K), Handläggare
(N) och Lärare modersmål
(M)

En genomgång av
utbildning och
erfarenhet ska ske och
eventuella osakliga
löneskillnader ska
justeras.

Barn och
Utbildning

2019

Områdeschef

Analys mellan grupper som har högre lön men lägre värdering
Arbetsgivaren har funnit att det föreligger osakliga löneskillnader mellan Badidrottspersonal (K), Barnskötare (K), Boendestödjare (K), Ekonomibiträde (K),
Elevassistent (K), Kock (K), Undersköterska (K), Vårdbiträde (K), Anläggning,
fordon och park (M)
På grund av detta avser arbetsgivaren att vidta åtgärderna som presenteras nedan.
Grupp

Åtgärd

Mellan Bad- och
idrottspersonal (K),
Barnskötare (K),
Boendestödjare (K),
Ekonomibiträde (K),
Elevassistent (K), Kock
(K), Undersköterska (K),
Vårdbiträde (K),
Anläggning, fordon och
park (M)

Yrkesgruppen Hr-chef
Kock
Enhetschef
behandlas
enligt förslag
till prioritering
i löneöversyn
2019.
En genomgång
av utbildning
och erfarenhet
ska ske och
eventuella
osakliga
löneskillnader
ska justeras.

Ansvarig

Klar
2019
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5 Bilaga – Arbetsvärderingsfrågor
Fråga 1 - Grundutbildning
Faktorn utbildning handlar oftast om grundutbildning och vidareutbildning. Tänk på
vad som krävs för befattningen vid nyrekrytering, t.ex. vid högskoleutbildning, hur
många poäng som krävs.
1. Grundskoleutbildning
2. Gymnasieutbildning
3. Eftergymnasial utbildning - KY/YH eller motsvarande
4. Högskoleutbildning
yrkesexamen)

-

grundnivå

(Kandidatexamen,

högskoleexamen,

5. Högskoleutbildning - avancerad nivå (Magisterexamen, masterexamen,
yrkesexamen)
Fråga 2 - Specialist- eller fortbildning
Faktorn utbildning handlar också om specialist- eller annan form av fortbildning.
Fundera över om det krävs någon fortbildning utöver grundutbildning vid
nyrekrytering.
1. Ringa krav på specialist- eller fortbildning
2. Någon fortbildning utöver grundutbildning
3. Specialistutbildning minst ett år
4. Används vid behov
5. Används vid behov
Fråga 3 - Självständig kompetensutveckling
Faktorn utbildning omfattar även att det sker en kontinuerlig utbildning i form av att
arbetstagaren ska hålla sig uppdaterad med det som händer inom hans/hennes
arbetsområde. Vad krävs av arbetstagaren när det gäller att hålla sin kompetens
aktuell, hämta in information och vad är det för svårighetsgrad på informationen m.m.
1. Att man ska följa muntliga och skriftliga rutiner och instruktioner
2. Krav på att efter uppmaning sätta sig in i förändringar inom arbetet.
3. Att man läser facklitteratur/ tidskrifter och självständigt söker den information
som krävs
4. Höga krav på att hålla sig ajour vad gäller forskning, nyheter samt skaffar sig
spetskunskap inom lagar, avtal och annan fackkunskap inom sitt område.
5. Mycket höga krav på att hålla sig ajour vad gäller forskning, nyheter samt
skaffar sig spetskunskap inom lagar, avtal och annan fackkunskap inom sitt
område.
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Fråga 4 - Arbetslivserfarenhet
Faktorn arbetslivserfarenhet handlar om behovet av erfarenhet av tidigare arbete för
möjligheten att utföra nuvarande arbetsuppgifter. På den här frågan och även
efterföljande fråga är det viktigt att man – innan arbetsvärderingen görs- anpassar antal
år i nivåstegen efter er organisation.
1. Inga särskilda krav på arbetslivserfarenhet
2. Ringa arbetserfarenhet (ex upp till 1 år)
3. Viss arbetslivserfarenhet (ex 2-5 år)
4. Lång arbetslivserfarenhet (ex 6-10 år) 5. Mycket lång arbetslivserfarenhet (ex
mer än 10 år)
Fråga 5 - Yrkeserfarenhet
Faktorn yrkeserfarenhet handlar om erfarenhet i det aktuella yrket/den aktuella
branschen (för de aktuella arbetsuppgifterna). I praktiken är det alltså fråga om att
bedöma om någon yrkeserfarenhet krävs för att arbetstagaren ska kunna utföra sina
nuvarande arbetsuppgifter.
1. Inga särskilda krav på yrkeserfarenhet
2. Ringa krav på yrkeserfarenhet (ex upp till 1 år)
3. Viss yrkeserfarenhet (ex 2-5 år)
4. Lång yrkeserfarenhet (ex 6-10 år)
5. Mycket lång yrkeserfarenhet (ex mer än 10 år)
Fråga 6 - Kontakter med interna och externa kunder/kontakter
Faktorn social kompetens handlar om de relationer som ska hanteras i ett arbete. Den
sociala kompetensen omfattar omvärldens krav på kontakter; kunder, medborgare och
andra tredje män som kan kräva kontakter och kommunikation. Det förtjänar att
framhållas – liksom på övriga punkter i arbetsvärderingen - att bedömningen avser
arbete/arbetsuppgifter och inte individ.
1. Begränsade krav på kontakter med interna och externa kunder
2. En stor del av arbetet består av kontakter med interna och externa kunder
3. Större delen av arbetet sker med interna och externa kunder
4. En stor del av arbetet består av komplicerade kontakter med interna och
externa kunder
5. Större delen av arbetet består av komplicerade kontakter med interna och
externa kunder
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Fråga 7 - Samarbete
I det interna sammanhanget handlar krav på social kompetens om förhållandet till
arbetskamrater, chefer och underställd personal och förmågan att kunna samarbeta i
dessa olika relationer. I vilken mån krävs det att arbetstagaren samarbetar för att kunna
lösa arbetsuppgifterna?
1. Ibland krav på samarbete med arbetskamrater/chefer
2. Ofta förekommande samarbete med arbetskamrater/chefer
3. Omfattande samarbete med arbetskamrater/chefer
4. Höga krav på komplicerat samarbete med arbetskamrater/chefer (Arbetet
ställer stora krav på att medarbetare arbetar och samarbetar, i ex team.)
5. Ständigt höga krav på komplicerat samarbete med arbetskamrater/chefer
(Arbetet förutsätter att yrkeskategorier samarbetar utan behov av direkt
arbetsledning).
Fråga 8 - Aktivt ledarskap
Faktorn social kompetens kan naturligtvis också innebära krav på aktivt dagligt
ledarskap och arbetsledning av underställd personal. Det är således den sociala
kompetensen i ledarskapet som skall bedömas och inte det formella personalansvaret.
1. Inga krav på aktivt ledarskap
2. Ibland förekommer krav på aktivt ledarskap
3. Ofta krav på aktivt ledarskap
4. Höga krav på aktivt ledarskap
5. Mycket höga krav på aktivt ledarskap
Fråga 9 - Problemlösning
Förmågan att lösa problem kan ha betydelse i åtminstone två nivåhänseenden. Den
mest avancerade nivån handlar om att arbetstagaren - utifrån verksamhetens mål och
därmed krav – helt självständigt ska formulera eller lösa problem. Den något mindre
avancerade nivån innebär att arbetstagaren efter konsultation eller tillsammans med
någon annan (t.ex. närmaste chef) formulerar eller löser problem i verksamheten.
1. I arbetet uppkommer problem som har klara och entydiga lösningar, den
information som behövs är lättillgänglig
2. Själv lösa problem utifrån givna regler där det finns ett fåtal givna lösningar
3. Förmåga att formulera problem och efter konsultation/- tillsammans med
annan (t.ex. chef) lösa mer komplicerade problem i arbetet
4. Höga krav på förmåga att lösa oväntade problem i arbetet.
5. Mycket höga krav på förmåga att lösa oväntade problem i arbetet.
(Medarbetaren måste självständigt insamla, bearbeta och analysera
information för att fatta självständiga beslut, specialist på befattningen)
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Fråga 10 - Tillgänglighet
Krav på tillgänglighet utanför arbetstid. Om det ingår i ett arbete eller en viss typ av
arbetsuppgift, att arbetet till viss del måste utföras utanför ordinarie arbetstid, är det
brukliga att arbetstagaren antingen erhåller särskild ersättning för detta arbete eller att
rätten till särskild ersättning är bortavtalad (genom t.ex. kollektivavtal). I det senare
fallet är det vanligt att berörd arbetstagare belönas genom en relativt sett högre lön.
1. Sällan eller aldrig förekommande tillgänglighet utanför ordinarie arbetstid
2. Ibland förekommande tillgänglighet utanför ordinarie arbetstid
3. Ofta förekommande tillgänglighet utanför ordinarie arbetstid
4. Mycket ofta förekommande tillgänglighet utanför ordinarie arbetstid.
5. Ingen direkt avgränsning i ordinarie arbetstid.
Fråga 11 - Arbetsbelastning
Krav på arbetstakt/arbetsbelastning handlar om tempot i arbetet. Vid t.ex. jämn
arbetstakt hinner arbetstagaren med sina arbetsuppgifter och kan planera sin arbetsdag.
Vid hög arbetstakt kan det exempelvis handla om att arbetstagaren aldrig hinna
slutföra sina arbetsuppgifter utan handlar om ständiga omprioriteringar. Den här
frågan utgår från normal bemanning, alltså ej underbemanning.
1. Jämn arbetsbelastning (Man hinner med de uppgifter man är ålagd att utföra,
möjlighet att planera sin dag med vissa undantag, någon kan ta över om man
lämnar sin arbetsuppgift, någon prioriterar åt den berörda.)
2. Ibland hög arbetsbelastning
3. Ofta hög arbetsbelastning (Måste tidvis lägga undan saker, ligger efter för att
senare jobba ifatt, ex. revisorer vid bokslutsarbete, arbetstoppar)
4. Mycket hög arbetsbelastning
5. Ständigt hög arbetsbelastning (Ständiga prioriteringar, hinner ej slutföra, när
man är borta är det ingen som kan utföra merparten av arbetsuppgifterna,
kommer aldrig ifatt utan måste prioritera bort)
Fråga 12 - Flexibilitet i arbetssätt/arbetsformer
Kravet på flexibilitet i arbetet innebär förmåga hos individen att ändra arbetssätt, ta på
sig nya arbetsuppgifter och acceptera nya arbetsformer. Ökade krav på flexibilitet kan
i sin tur öka kraven på kompetens i olika avseenden, t.ex. vad gäller förmåga att utföra
flera olika typer av arbetsuppgifter.
1. Begränsade krav på flexibilitet i arbetssätt/arbetsformer (Klara och entydiga
arbetssätt och metoder som sällan ändras)
2. Förekommande krav på flexibilitet i arbetssätt/arbetsformer
3. Ofta förekommande krav på flexibilitet
4. Mycket ofta förekommande krav på flexibilitet
5. Ständig flexibilitet i arbetssätt/arbetsformer

Osby kommun

Datum

Sida

2018-12-10

71(76)

Fråga 13 - Oförutsedda ändringar av arbetstider
Arbetstiden är en för arbetstagaren viktig praktisk och social faktor. Om arbetet ställer
krav på att arbetstiden ska ändras, påverkar detta den enskilde arbetstagaren i en rad
avseenden. Det kan exempelvis handla om ökade reskostnader, ändrade
barnpassningsförhållanden eller sämre möjligheter till ett socialt liv. Befattningar som
reser mycket bör också tas i beaktande då förseningar eller risk för förseningar blir en
inskränkning på det sociala livet.
1. Aldrig ändrade arbetstider (Exempelvis - Inga förändringar i ordinarie schema)
2. Sällan ändrade arbetstider
3. Ibland ändrade arbetstider (Exempelvis - Minst en gång varje månad)
4. Ofta ändrade arbetstider
5. Mycket ofta ändrade arbetstider (Exempelvis - Minst en gång varje vecka)
Fråga 14 - Verksamhetsansvar
Krav på ansvarstagande för avseende på verksamhetens mål och resultat. Här kan bl.a.
ingå ansvar för bokslut, budgetansvar, försäljningsmål och resultat/analys av
måluppfyllelse. Inget uttalat verksamhetsansvar
1. Chefsnivå 4 (AID L)
2. Chefsnivå 3 (AID C)
3. Chefsnivå 2 (AID B)
4. Chefsnivå 1 Förvaltningschefer eller motsvarande (AID A)
Fråga 15 - Intäktsansvar
Kravet på ekonomiskt ansvarstagande avser här ansvar för intäkter inom
arbetsområdet, t.ex. ansvar för att uppnå en personlig budget som säljare.
1. Inget direkt ansvar för intäkter
2. Mellannivå
3. Delansvar för intäkter inom arbetsområdet
4. Mellannivå
5. Totalansvar för intäkter inom arbetsområdet
Fråga 16 - Kostnadsansvar
Ekonomiskt ansvarstagande avser här ansvar för kostnader. Det kan handla om att man
har ett uttalat ansvar för kostnader, t.ex. produktionskostnader eller ett kostnadsansvar
för en hel grupp.
1. Normalt aktsamt beteende
2. Chefsnivå 4 (AID L)
3. Chefsnivå 3 (AID C)
4. Chefsnivå 2 (AID B)
5. Totalansvar för kostnader inom arbetsområdet (AID A)
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Fråga 17 - Kvalitetsmässigt ansvarstagande - externt
Kvalitetsmässigt ansvarstagande kan mätas externt och internt. Den som har
kvalitetsansvar gentemot kund eller tredje man har ett externt ansvar. Det ska noteras
att kvalitetsansvaret kan avse ansvar för såväl människor (hälso- och sjukvården) som
varor och tjänster. Det görs ingen skillnad mellan till exempel ekonomiskt ansvar och
ansvar för människors liv eller hälsa. Det kvalitetsmässiga ansvaret inrymmer båda
dessa aspekter; det ena är inte viktigare än det andra. Kvalitetsansvaret handlar således
om kvalitet med avseende på resultatet av utfört arbete i såväl mänsklig som materiell
mening. Det externa kvalitetsansvaret handlar om att arbetstagaren självständigt eller
delvis självständigt ska se till att verksamheten fullgör sina åtaganden och levererar
kvalitet i förhållande till kund eller annan tredje man.
1. Ringa kvalitetsansvar gentemot kund/tredje man. (Ex - jobbar primärt internt)
2. Begränsat kvalitetsansvar gentemot kund/tredje man. klandras
personligen, tätt arbetsledd. Primärt internt

inte

3. Delvis kvalitetsansvar gentemot kund/tredje man inom arbetsområdet.
4. Stort kvalitetsansvar gentemot kund/tredje man inom arbetsområdet.
5. Mycket stort kvalitetsansvar gentemot kund/tredje man inom arbetsområdet.
(Exempelvis - Förutsätter ofta direkt klient-/kundkontakt. Ju självständigare
arbete desto större ansvar. Kvalitetsansvar för myndighetsbeslut samt för sin
legitimation. Kan personligen hållas ansvarig av tredje man)
Fråga 18 - Kvalitetsmässigt ansvarstagande - internt
Internt kvalitetsmässigt ansvarstagande handlar om eget kvalitetsansvar för utfört
arbete. Vilket ansvar har arbetstagaren gentemot arbetsgivaren/organisationen
gällande att arbetet utförs i enlighet med organisationens kvalitetskrav? På ena sidan
av skalan har den anställde en chef som har kvalitetsansvaret, man jobbar i lag, det
märks inte tydligt vem som gjort fel och på andra sidan är den anställde ytterst ansvarig
(exempelvis specialist på befattningen).
1. Inget direkt kvalitetsansvar (normal aktsamhet i arbetet) i förhållande till
arbetsgivaren/organisationen.
2. Delvis kvalitetsansvar i förhållande till arbetsgivaren/organisationen
3. Stort kvalitetsansvar i förhållande till arbetsgivaren/organisationen
4. Mycket stort kvalitetsansvar i förhållande till arbetsgivaren/organisationen
5. Totalt kvalitetsansvar i förhållande till arbetsgivaren/organisationen
Fråga 19 - Personalansvar
Arbetsuppgifterna ställer krav på formellt personalansvar. Det bör – innan
arbetsvärderingen genomförs – bedömas vilka ”brytpunkter” som ska användas.
Beroende på verksamhetens storlek och organisation kan det vara motiverat med olika
definitioner av chefsnivåer.
1. Inget personalansvar
2. Chefsnivå 4 (AID L)
3. Chefsnivå 3 (AID C)
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4. Chefsnivå 2 (AID B)
5. Chefsnivå 1 (AID A)
Fråga 20 - Ansvar för kompetensutveckling
Arbetsuppgifterna ställer krav på kompetensutvecklingsansvar. Naturligtvis kan andra
brytpunkter formuleras. Det ska också framhållas att det inte alltid är självklart att den
som formellt är chef också har ansvar för kompetensutveckling. Det är med andra ord
viktigt att man på den här punkten verkligen bedömer om den formelle chefen också
har ansvar för kompetensutveckling.
1. Inget ansvar kompetensutveckling av underställd personal
2. Chefsnivå 4 (AID L)
3. Chefsnivå 3 (AID C)
4. Chefsnivå 2 (AID B)
5. Chefsnivå 1 (AID A)
Fråga 21 - Arbetsmiljöansvar
Arbetsuppgifterna ställer krav på arbetsmiljöuppgifter med åtföljande ansvar. Det bör
vara så att närmaste chef också har arbetsmiljöansvar för underställd personal. Detta
förutsätter dock att arbetsmiljöarbetsuppgifter är fördelade/delegerade och att chefen
har kompetens (kunnande och tillgång till erforderlig information) och befogenhet
(rätt att agera å arbetsgivarens vägnar).
1. Ansvar för sin egen arbetsmiljö
2. Chefsnivå 4 (AID L)
3. Chefsnivå 3 (AID C)
4. Chefsnivå 2 (AID B)
5. Chefsnivå 1 (AID A)
Fråga 22 - Nattarbete och/eller jour och beredskap
Nattarbete är en från arbetsmiljösynpunkt särskilt uppmärksammad fråga. Med
nattarbetande avses den som normalt utför minst tre timmar av sitt arbetspass under
natt eller troligen kommer att fullgöra minst en tredjedel av sin årsarbetstid under natt.
Med natt avses perioden mellan klockan 22 och klockan 6 (13:a § i Arbetstidslagen).
Med jour eller beredskap avses att arbetstagaren ska finnas till hands för att kunna
utföra arbete vid behov. Vid jour ska arbetstagaren finnas på arbetsplatsen eller i dess
omedelbara närhet. Under beredskap får arbetstagaren vistas utanför arbetsplatsen
men han/hon ska (oftast inom viss tid) kunna inställa sig på arbetet.
1. Inget nattarbete och/eller jour och beredskap
2. Mellannivå
3. Ibland förekommande nattarbete och/eller jour och beredskap (Ex. 1
gång/månad) 4. Mellannivå
4. Ofta förekommande nattarbete och/eller jour och beredskap (Ex. minst en gång
varje vecka)
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Fråga 23-Fysiska risker
Bedöm förekomst av fysiska risker och belastning. Alla arbetsgivare ska, som en del
av det systematiska arbetsmiljöarbetet, kartlägga alla typer av risker för skada eller
annan ohälsa. Om man finner, att arbetet innehåller påtagliga risker för fysisk
skada/ohälsa, ska detta som regel påverka bedömningen av arbetet. (T.ex. bilkörning,
tunga lyft, handhavande med kemiska substanser).
1. Normalt sett låg förekomst av fysiska risker & belastning
2. mellannivå
3. Ibland förekommer fysiska risker & belastning
4. mellannivå
5. Ofta förekommer fysiska risker & belastning
Fråga 24 - Psykiska påfrestningar
Bedöm förekomst av psykiska påfrestningar. Alla arbetsgivare ska, som en del av det
systematiska arbetsmiljöarbetet, kartlägga alla typer av risker för skada eller annan
ohälsa. Om man finner, att arbetet innehåller påtagliga risker för psykisk skada/ohälsa,
ska detta som regel påverka bedömningen av arbetet. (T.ex. kommunikation med
sjuka, upprörda, arga personer).
1. Normalt sett låg förekomst av psykiska påfrestningar
2. mellannivå
3. Ibland förekommer psykiska påfrestningar
4. mellannivå
5. Ofta förekommer psykiska påfrestningar
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6 Bilaga – Gruppindelning
Gruppnamn

Befattning

Administratör

Administrativ, arkivassistent, assistent,
barnskötare/Adm, bemanningsassistent,
biblioteksassistent, kontaktcentervägledare,
receptionist, skolassistent,
skolassistent/vikariesamordnare, skoladminstratör
Adminstratör, ekonomiadminstratör,
förvaltningsassistent, förvaltningssekreterare,
handläggare/skolassistent, integrationssamordnare,
kulturadministratör, lönekonsult, nämndsekreterare,
praktikhandledare, projektmedarbetare, Hrassistent/lönekonsult, systemutvecklare,
telefonisamordnare, administrativt It-stöd

Anläggning, fordon, park

Badplats-och ledansvarig, Förrådsförvaltare,
kommunalarbetare, skogsansvarig, parkarbetare

Arbetsledare
Avdelningschefer och Verksamhetschef

Arbetsledare, bibliotekschef, kommunsekreterare,
funktionsansvarig, sim- och ishallschef, fritidschef,
chef boende
Ekonomichef, HR-chef. Områdeschef, Räddningschef

Bad- idrottspersonal

Badmästare

Barnskötare

Barnskötare, dagbarnvårdare, fritidspersonal,
förskolepersonal, resurspedagog

Behandlingsassistent

Arbetskonsulent, handledare

Behandlingspedagog

Behandlingspedagog

Bibliotekarie

Boendestödjare
Brandman

Bibliotekarie, skolbibliotekare
Boendeassistent, boendestödjare, familjeassistent,
hjälpmedelsassistent, rehabiliteringsassistent,
stödassistent, stödbiträde
Brandförman, brandman, styrkeledare/brandman

Ekonomibiträde

Ekonomibiträde, cafébiträde

Elevassistent

Elevassistent, lärarassistent

Enhetschefer

Driftchef, enhetschef, fastighetschef, förskolechef, Itchef/strateg, kost- och lokalvårdschef, miljö- och
byggchef, musikledare, Tf. lokalvårdschef

Fritidsledare

Fritidsledare

Fritidspedagog

Fritidspedagog

Fysioterapeut/arbetsterapeut

Fysioterapeut, Sjukgymnast, arbetsterapeut

Förskollärare

Förskollärare, förskollärare/specialpedagog,
resurspedagog/förskollärare

Förvaltningschefer

Förvaltningschefer, kommunchef

Grundskollärare 4-6

Grundskollärare, förstelärare, lärare mellanstadiet

Grundskollärare 7-9

Grundskollärare, förstelärare, adjunkt

Grundskollärare F-3

Grundskollärare, förstelärare

Handläggare

Arbetsmarknadshandläggare, behandlare, Controller,
verksamhetscontroller, dataskyddssamordnare,
ekonom, fritids- och folkhälsoutvecklare, hrspecialist, kommunikatör, kulturutvecklare,
planarkitekt, praktiksamordnare, projektledare,
redovisningsekonom, registrator/arkivarie,
samhällsplanerare,
samordnare/utredare/handläggare, behandlare

Administrativa assistenter

Osby kommun

Datum

Sida

2018-12-10

76(76)

Ingenjör högskola

Bistånds-LSS handläggare, biståndshandläggare,
brandinspektör, byggnadsinspektör, LSS-handläggare,
miljöinspektör, miljöstrateg/kommunekolog,
överförmyndarhandläggare
Kommundietist, kommunikationsstrateg, logoped,
löne- och systemansvarig, näringslivsstrateg,
turismstrateg, utvecklingsstrateg,
verksamhetsutvecklare
Brandingenjör, fastighetsingenjör, GIS-ingenjör,
mätningsingenjör, säkerhets- och
beredskapssamordnare, trafik/gatuingenjör

Kock

Kock/kokerska

Kurator

Kurator, skolkurator

Lokalvårdare

Lokalvårdare, lokalvårdare/gruppledare, städare

Lärare gymnasium allmänna ämnen

adjunkt, gymnasielärare, lärare,

Lärare gymnasium yrkesämnen

instruktör, lärare, yrkeslärare

Lärare kulturskolan

Lärare, musiklärare

Lärare modersmål

Lärarassistent/Modersmålslärare, modersmålslärare,
modersmålslärare/studiehandledare

Pedagoger specialist

Lärare, speciallärare, specialpedagog

Rektor

Rektor, rektor/förskolechef

Sjuksköterska

Sjuksköterska

Sjuksköterska specialist

Demenssjuksköterska, skolsköterska,
specialistsjuksköterska

Skolpsykolog

Skolpsykolog

Socialsekreterare

Socialsekreterare, familjehemssekreterare,
familjerättssekreterare, förste socialsekreterare
socialpedagog/beteendevetare, ungdomsbehandlare

SYV

KAA-samordnare/Ungdomsvägledare, Studie- och
yrkesvägledare

Tekniker

Driftansvarig, Gis-tekniker, supporttekniker,
systemtekniker

Undersköterska

Silviasyster/Undersköterska, demenssjuksköterska,
undersköterska

Vaktmästare

Kontorsvaktmästare, skolvaktmästare

Vårdbiträde

Vårdbiträde

Handläggare med myndighetsutövning

Handläggare specialist
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2019-01-28
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Kettil Svensson
Tel 0709 318 376
kettil.svensson@osby.se

Ny detaljplan för del av Lönsboda 44:1
Dnr SBN/2019:39 214

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till samhällsbyggnadsnämnden
Föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta detaljplanen.
Sammanfattning av ärendet
Kommunen har behov av fler bostäder i ett centrumnära läge med direkt närhet till
butiker, matvaruaffärer och kollektivtrafiksmöjligheter. Behoven av nya äldreboenden har
också ökat i Lönsboda. Detaljplaneförslaget innebär i huvudsak att möjliggöra
bostads- och vårdbebyggelse i centrala Lönsboda, men också andra verksamheter som kan
nyttjas i centrum såsom kontor och handel.
Stortorget i Lönsboda är idag till största delen obrukat frånsett de dagar då det anordnas
marknad och eventuell cirkus på platsen. Den stora markytan som torget utgör kan därför
användas mer effektivt. Marknaden har flyttats till gamla busstorget, strax söder om
planområdet. Detta busstorg har iordningsställts med ny asfaltering, belysning, konstverk,
m.m.
Det aktuella planområdet ligger centralt i Lönsboda tätort och omfattar del av fastigheten
Lönsboda 44:1. Södra delen av planområdet utgörs av en allmän parkering som främst
används av boende och närliggande verksamheter. Inom planområdet finns en
toalettbyggnad och en transformatorstation. Trots det centrala läget för planområdet är
bebyggelse och exploateringsraden förhållandevis låg. Bebyggelsen karaktäriseras
mestadels av markbostäder, främst i 1-2 våningar.
Efter granskning 2 har ett antal synpunkter från fastighetsägare inkommit.
Gällande stadsplan fastställdes 1936-02-24 och anger ingen användning för planområdet.
Översiktsplanen antagen 2010-11-29 av kommunfullmäktige redogör inte i någon större
utsträckning för planområdet.
Förslag till detaljplan handläggs med utökat förfarande efter att ha drivits med
standardförfarandet.
Besöksadress Västra Storgatan 35
Postadress
Samhällsbyggnadsförvaltningen
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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Beslutsunderlag
Plankarta
Plan- och genomförandebeskrivning
Granskningsutlåtande 2
Fastighetsägarförteckning

Mathias Karlsson

Kettil Svensson

Samhällsbyggnadschef

Planarkitekt FPR/MSA

Beslutet skickas till:
Kettil svensson och samhällsbyggnad
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2019-01-15
Barn och utbildning
Sara Johansson
/0709-318313/
sara.johansson@osby.se

Biblioteksplan 2019-2022 för Osby kommun
Dnr BUN/2019:33 800
KS/2019:84 800
Barn och utbildning förslag till Barn- och utbildningsnämnden
Barn och utbildningsnämnden antar Biblioteksplanen 2019-2022.
Sammanfattning av ärendet
Enligt bibliotekslagen 17§ ska kommuner anta en biblioteksplan för sin verksamhet på
biblioteksområdet. Biblioteksplanen avser åren 2019-2022. Biblioteksplanen täcker folkoch skolbiblioteken vars verksamhet grundar sig på bibliotekslagen samt skollagen.
Biblioteksplanen fastlår vikten av bemannade bibliotek för att få ett hållbart samhälle. En
mötesplats för människor, litteratur och kultur ger den enskilde och samhället
demokratiska värden, bildning, integration, igenkänning.
Grundverksamheten med bemannade öppettider på biblioteken är av vikt för en god
verksamhet. I samverkan med kultur och fritid, övriga förvaltningar, Skåne nordostkommunerna samt studieförbund kommer biblioteken att erbjuda verksamhet för alla
prioriterade målgrupper, däribland barn och unga. Verksamhetsmålen blir följande:
År 2022 har antalet besökare till folkbiblioteket i Osby kommun ökat med 10 % jämfört
med år 2018. Målet mäts via Kolada.se, besök på hemsidan och youtube.
År 2022 ska antalet utlån till barn och unga ha ökat med 10 % jämfört med år 2018. Målet
mäts via Kolada.se
År 2022 ska 100 % av personalen på biblioteket ha fått utbildning i bemötande/värdskap
samt ha fått tillgängliggöra sig kunskap om behov/önskemål hos de olika målgrupperna
som biblioteket vänder sig till.
Målen är tillkomna med stöd ur bibliotekslagen, den regionala biblioteksplanen, den
föregående biblioteksplanen och den fritidspolitiska planen, Unescos biblioteksmanifest
och FNs barnkonvention.

Besöksadress Västra Storgatan 35
Postadress Barn och utbildning
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

Sida

2(2)

Beslutsunderlag
- Bibliotekslagen (2013:801)
- Regional biblioteksplan 2017-2020
- Biblioteksplan 2019-2022

Reia Sofiadotter Collberg

Mia Johansson

Kultur och fritidschef

Förvaltningschef

Beslutet skickas till
Kultur och fritid, Enhetschef och Bibliotekschef
Barn och utbildning, Förvaltningschef, Områdeschef gymnasiet och vuxenutbildning,
områdeschef Grundskola, Områdeschef förskola samt verksamhetsutvecklare

Biblioteksplan
2019-2022

”Ett barn som blir läst för regelbundet har ett ordförråd på 50 000 ord när den är
17 år att jämföra med 15 000 ord hos ett barn som inte har blivit läst för ”.
Treåringar som har någon som dagligen läser högt för sig har det mycket lättare när de börjar skolan, att lyssna
på berättelser verkar också stimulera andra förmågor till exempel matte.1 - Folkbiblioteket i Osby satsar därför
på att barn och vuxna läser tillsammans

”På biblioteken kan en vara utan att ange några skäl och utan att behöva betala
något, delta i de olika aktiviteter som anordnas eller om en vill ha en lugn och tyst
miljö för studier, avkoppling eller läsande”
- Folkbiblioteket i Osby satsar på bemötande, att få fler besökare och öka värdet för den enskilde
kommuninvånaren som mötesplats

1

The Millenium Cohort Study 4. User´s Guide to Initial findings

http://www.cls.ioe.ac.uk/page.aspx?&sitesectionid=1330&sitesectiontitle=MCS+age+11+initial+findings

Förord
Osby kommuns vision är på spåret och naturligt nära. Detta innebär att Osby kommun är måna om att
ha ett hållbart samhälle som utvecklas i takt med övriga samhället. För att skapa långvarig hållbarhet i
Osby kommun krävs en väl fungerande biblioteksverksamhet, där det läggs stora resurser på att bemanna
biblioteken och att fokusera på barn och ungas rätt till ordet. Om det inte satsas på biblioteken i Osby
kommun kommer barn och ungas läsutveckling försämras, bildning och kunskap hos kommunens invånare
sjunka och de demokratiska värdena bibehålls inte.
Vi vill ha ett hållbart samhälle där Osby kommuns invånare får möjlighet att leva hållbart. För att få
balans i din tillvaro behöver du få möjlighet att uttrycka dig och ta del av information, kultur och media. I
mötet med litteratur och kultur händer det något positivt i dig som får betydelse för dig men även för din
omgivning. Det är av vikt att förstå att biblioteken erbjuder detta för individen, människor, kommunen och
samhället.
Biblioteken verkar för demokrati, kunskapsutveckling och fri åsiktsbildning. Folkbiblioteken i Osby kommun
är en öppen mötesplats för alla invånare. På biblioteken får du fritt ta del litteratur, information, musik,
film och kulturupplevelser. Skolbiblioteksverksamheten och skolbibliotekarien har ett viktigt pedagogiskt
uppdrag som både är en tillgång för elever och lärare i kommunen.
Både folk- och skolbibliotek är lagstadgad verksamhet som arbetar utifrån tydliga uppdrag enligt
biblioteks- samt skollagen. Enligt bibliotekslagen skall alla kommuner anta en biblioteksplan som anger
verksamheten på biblioteksområdet. Osby kommuns biblioteksplan gäller 2019-2022 och är antagen av
kommunfullmäktige. Biblioteksplanen följs årligen upp genom verksamhetsplaner och
verksamhetsberättelser vid respektive verksamhet.
All biblioteksverksamhet i Osby utgår ytterst från artikel 19 i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga
rättigheterna, FN:s barnkonvention, Unescos skol- och folkbiblioteksmanifest, bibliotekslagen, skollagen,
Skånes regionala biblioteksplan och värdegrunden och målen för Osby kommun.

Sara Johansson
Bibliotekschef
Kultur- och fritid
Barn och utbildningsförvaltningen

Biblioteken i Osby kommun
Folkbiblioteken i Osby kommun består av huvudbiblioteket i Osby, samt filialerna i Lönsboda och
Killeberg. Huvudbiblioteket har öppet 35 timmar/vecka och filialerna har sammantaget öppet 14
timmar/vecka. Hösten 2017 infördes Meröppet bibliotek på Osby bibliotek vilket innebär att de som är
Meröppet-låntagare kan använda biblioteket även under obemannade tider med hjälp av sitt lånekort och
en kod mellan 07.00-22.00, vardag som helgdag.
Lönsboda bibliotek som är beläget i Medborgarhuset har bemannade öppettider 11 timmar/vecka.
Biblioteket i Killeberg är ett integrerat folk och skolbibliotek, där folkbiblioteksdelen är öppen tre
timmar/vecka och skolbiblioteket fem timmar/vecka.
Skolbiblioteket i Killeberg bemannas av skolbibliotekarie och folkbiblioteket ansvarar för den allmänna
bemanningen. Folkbiblioteket har år 2018 sex heltidstjänster fördelade på sju anställda. Skolbiblioteken
har två årsarbeten bemannas av två skolbibliotekarier.

Verksamhetsmål för folkbiblioteket i Osby kommun 2019-2022
Nedanstående tre mål har tagits fram för folkbiblioteken i Osby kommun år 2019 till 2022.

Mål 1: År 2022 har antalet besökare till folkbiblioteket i Osby kommun ökat med 10 % jämfört med år
2018. Målet mäts via Kolada.se, besök på hemsidan och youtube.
Syftet är att stärka vår roll som samhällsaktör och att folkbiblioteken i Osby kommun är en självklar
mötesplats i samhället. Att biblioteket är en naturlig del av livet för barn, unga, medelålders och äldre
samt för individ, grupp och samhälle såväl fysiska som den virtuella mötesplatsen.
Vi uppnår målet genom fler samarrangemang med andra aktörer, se över övriga bemannade öppettider
för att optimera dem för alla, tillgängligheten till folkbiblioteket i alla orter. Erbjuda program från liten till
stor för att få fler besök från individer och grupper i alla åldrar. Utbildning i digital delaktighet.

Mål 2: År 2022 ska antalet utlån till barn och unga ha ökat med 10 % jämfört med år 2018. Målet mäts
via Kolada.se
Syftet är barns rätt att kunna ta del av information, rätten att uttrycka sig, rätten till kunskap och bildning.
För att på ett jämlikt och hållbart sätt bli delaktiga i ett demokratiskt samhälle
Att fler tar del av media- och programutbud. Utveckla den fysiska miljön och göra den mer kreativ och
lekande som lockar till interaktion. Öka antal aktiva låntagare och deltagare i programverksamhet genom
läsfrämjande arbete. Att ha dialog med föreningar och studieförbund. Arbeta uppsökande och formalisera
arbetet med de yngsta barnen tillsammans med förskola och BVC.

Mål 3: År 2022 ska 100 % av personalen på biblioteket ha fått utbildning i bemötande/värdskap samt
ha fått tillgängliggöra sig kunskap om behov/önskemål hos de olika målgrupperna som biblioteket
vänder sig till.
Syftet är att besökarna på folkbiblioteken upplever sig vara delaktiga i utbud/program oavsett
förutsättningar och från olika prioriterade målgrupper. Att rikta oss/nå ut till de någon gång- besökare och
få dem att bli ofta-besökare. Att kunna möta
de utmaningar den nya tekniken ger både
besökare och personal.
Vi uppnår målet genom målgruppsanalyser
och utbildning i värdskap, samt fortbildning i
den nya tekniken för personalen. Utveckla
teknik dropin och olika event som vänder sig
till alla oavsett förutsättningar.

Uppdrag och styrdokument
Folkbiblioteken är skyldiga enligt bibliotekslagen att ha fokus på vissa uppdrag och målgrupper. För att
upprätthålla lagen krävs resurser och god personaltäthet.
§2 demokratiska samhället, fri åsiktsbildning, kunskapsförmedling
Bibliotekslagens 2§ förklarar folkbibliotekens uppdrag att verka för ett demokratiskt samhälle,
kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning samt främja litteraturens ställning2.
§4,5,8 fokusgrupper
Bibliotekslagen anger även specifika målgrupper som
skall ägnas särskild stort fokus. Dessa målgrupper är
funktionshindrade, barn och unga, minoritetsspråk och
personer med annat modersmål än svenska
Skolbibliotek
Bibliotekslagen anger i §10 att enligt 2 kap 36§ i
skollagen (2010:800) ska eleverna i grundskolan,
grundsärskolan, specialskolan, sameskolan,
gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ha tillgång till
skolbibliotek3.
Unescos biblioteksmanifest, FN:s barnkonvention
FN:s barnkonvention och Unescos skol- och folkbiblioteksmanifest betonar rätten för alla barns rätt att
kunna ta del av information, rätten att uttrycka sig, rätten till kunskap och bildning. För att på ett jämlikt
och hållbart sätt bli delaktiga i ett demokratiskt samhälle.
Regionala biblioteksplanen
Region Skåne har utarbetat en regional biblioteksplan för åren 2017-2020. Den regionala biblioteksplanen
behandlar fyra utvecklingsområden för den regionala biblioteksverksamheten. De områdena är demokrati
och fri åsiktsbildning, folkbibliotek för alla, digitalisering och litteratur- och läsfrämjande.4
Biblioteksplanen 2015-2018
Biblioteksplanen för 2015-2018 är en del av den Kultur- och fritidspolitiska planen för Osby kommun.
Biblioteksplanen berörde åtgärder utifrån utgångspunkter, uppdrag, mötesplats och samarbeten. Ett stort
antal av de uppsatta målen är uppnådda. Detta ligger till grund för det fortsatta arbetet och utvecklingen
av biblioteksverksamheten i Osby kommun.

2

Bibliotekslagen (2013:801)
Bibliotekslagen (2013:801) §10.
4
Regionala biblioteksplanen https://utveckling.skane.se/publikationer/strategier-och-planer/regionalkulturplan-for-skane-2016-2019/
3

Målgrupper
Barn och unga
Folkbiblioteken har särskilt fokus på barn och unga. Biblioteken erbjuder läsfrämjande aktiviteter som
babysagor, pytteträff, sagostund och särskilda träffar med alla kommunens sexåringar. På loven erbjuder
biblioteken aktiviteter av olika slag för barn och unga som lockar till läslust, skapande och kreativitet. Alla
barn i Osby kommun erbjuds en bok vid tre tillfällen fram till dess de fyller sex år. I samband med BVCbesök, när de fyller 4 år och i samband
med besök på biblioteket med sin
förskoleklass.
Personer med annat modersmål och
minoritetsspråken
Folkbiblioteken erbjuder litteratur på
andra språk, utlån av språkkurser etc.
samt språkcafé där svenskar och
nysvenskar träffas och pratar på lätt
svenska.
Funktionsnedsättning
Den prioriterade målgruppen personer
med funktionshinder erbjuds extra stöd i form läsning via s.k. daisy-skivor och egen nedladdning av
litteratur från MTM (Myndigheten för tillgänglig media) som administreras via biblioteken. På bibliotekets
Äppelhylla finner man litteratur och media för personer med olika funktionsnedsättningar, samt litteratur
till anhöriga om att leva med funktionshinder.

Verksamhet
Folkbiblioteken tillhandahåller ett brett urval av litteratur, musik, film och spel. Tillgänglighet och
profession är ett krav för att kunna tillmötesgå kommuninvånare i deras behov. Den digitala
utvecklingen lämnar också ett stort behov av stöd och guidning för att använda sig av de möjligheter
teknikutvecklingen ger. För att bibehålla ett demokratiskt samhälle krävs bland annat att
kommuninvånarna är kapabla till att
ta ställning till trovärdig
information. Detta kan biblioteken
bistå med i sin specialkunskap kring
information, källkritik och litteratur.
Läsfrämjande
Det läsfrämjande arbetet drivs både
bland barn, unga och vuxna i form av
sagostunder, bokprat, författarbesök
och högläsning exempelvis vid Kura
skymning och Decembermys.

Integration/mötesplats
Biblioteken är en öppen mötesplats där vi kan överbrygga olikheter när vi möts i ett gemensamt intresse
eller i en aktivitet. Språkcafé kan vara en plattform för att utveckla språket tillsammans. Författarbesök
anordnas med särskild inriktning på olika språk. Andra initiativ till mötesplats är Läxhjälp och Stickkafé
som anordnas i samarbete med frivilliga.
Digital delaktighet
Digital delaktighet innebär kunskaper att navigera i den digitala världen. På lärtillfällen och på teknik
dropin på biblioteken kan människor få hjälp med just detta. Om man ännu inte har lärt sig att använda
eller navigera i det digitala samhället lämnar detta ofta ett stort utanförskap och människor kan inte
känna sig delaktiga i samhället på lika villkor.
Kulturarrangemang
På biblioteken kan du ta del av kulturarrangemang. Vi erbjuder kulturupplevelser i olika former;
författarbesök, teater, film, utställningar, eget skapande.

Samverkan
Snokabiblioteken
Folkbiblioteken i Osby kommun har ett genomgripande samarbete med biblioteken i Skåne Nordost
genom gemensam utvecklingsplan, bibliotekskatalog, digitalt bibliotek – webbsida och server. Vi deltar i
arbetsgrupper för alla verksamhetsområden såsom barnverksamhet, hemsida, datasystem, mångspråk
och medieinköp.
Kultur Osby kommun
Osby kultur och folkbiblioteken har ett tätt samarbete kring att erbjuda olika typer av kulturupplevelser
för kommunens invånare. Osby konsthall är belägen i Osby bibliotek och där arrangeras utställningar som
även kommer bibliotekens besökare till del.

Studieförbund
Folkbiblioteken samarbetar med de olika studieförbunden för att erbjuda ett brett och varierat utbud av
föreläsningar och lärtillfällen.
Skola och övriga förvaltningar inom kommunen
Folkbiblioteken samarbetar med skolbibliotekarier kring bokpool för lärare, bokprat/bokjury och
sommarboken för att ge barn och unga tillträde till litteraturupplevelser både på fritiden och på skoltid.

Skolbibliotek i Osby kommun
Med syftet att ge varje elev möjlighet till fördjupad kunskap och ökad måluppfyllelse ska
skolbiblioteksverksamheten i Osby kommun:
1. Erbjuda ett mångfacetterat och brett bestånd, anpassat efter skolans elever och
läroplanens mål, med olika sorters texter i en lokal specifikt anpassad för skolbibliotekets
verksamhet.
2. Samarbeta med och föra en dialog med skolledningen. Detta är en av de viktigaste
faktorerna för att ett skolbibliotek skall fungera som ett pedagogiskt redskap och för att
skolbiblioteket skall kunna bli, och fortsätta vara, en självklar del i undervisningen.
3. Verka aktivt för ett samarbete med pedagoger och övrig personal utifrån det centrala
innehållet i LGR11 och berör områdena informationskompetens, källkritik och
läsfrämjande.
4. Ta till vara, uppmuntra och utveckla elevens läslust och nyfikenhet i och utanför
klassrummet.
5. Erbjuda alla elever möjligheter att utveckla sin medie- och informationskunnighet samt
sin förmåga att tillägna sig kunskap på egen hand.
6. Med stöd i bibliotekslagen 8 § ägna särskild uppmärksamhet åt elever med
funktionshinder samt elever med annat modersmål än svenska.

Nationella och internationella övergripande mål I formuleringarna av ovanstående punkter stödjer vi oss
främst på citat ur följande dokument:
IFLA/UNESCO:s Riktlinjer för skolbibliotek
Enligt IFLA/UNESCO:s Riktlinjer för skolbibliotek skall skolbiblioteket förmedla ”kunskap och tankar som
är grundläggande i ett informations- och kunskapssamhälle. Skolbiblioteket [skall ge] eleverna de
färdigheter som behövs för ett livslångt lärande. Det ger dem möjlighet att utveckla sin inlevelseförmåga
för att de ska kunna ta sitt ansvar som medborgare. ” (IFLA/UNESCO, s. 7) Vidare säger IFLA/UNESCO att
skolledning, pedagoger och bibliotekarie tillsammans skall planera skolans pedagogiska arbete.
Skollagen (2010)
”36 § Eleverna i grundskolan […] ska ha tillgång till skolbibliotek.”
Bibliotekslagen (1996)
”8 § Folk- och skolbiblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet åt funktionshindrade samt invandrare

och andra minoriteter bl.a. genom att erbjuda litteratur på andra språk än svenska och i former särskilt
anpassade till dessa gruppers behov. ”
”9 § Folk- och skolbiblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar genom att
erbjuda böcker, informationsteknik och andra medier anpassade till deras behov för att främja
språkutveckling och stimulera till läsning.”
Läroplan för grundskolan, förskolan och fritidshemmet 2011 (LGR11)
”Eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde och en snabb
förändringstakt. Studiefärdigheter och metoder att tillägna sig och använda ny kunskap blir därför viktiga.
Det är också nödvändigt att eleven utvecklar sin förmåga att kritiskt granska fakta och förhållanden och
att inse konsekvenserna av olika alternativ.” (Lgr 11, s 9)
”Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att
kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga.” (Lgr 11, s. 9)
”En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och sammanhang. Skolan ska stimulera elevernas
kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem. Eleverna
ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som
tillsammans med andra. Skolan ska därigenom bidra till att eleverna utvecklar ett förhållningssätt som
främjar entreprenörskap.” (LGR11 s.9)
”Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola … kan lära, utforska och arbeta
både självständigt och tillsammans med andra, … kan använda sig av ett kritiskt tänkande och
självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden, … kan använda
modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande.” (Lgr 11, s.
13f)
Övergripande arbetsplan för skolbiblioteken
Tillsammans med berörda pedagoger utformas lektionerna utifrån elevernas behov. För en mer detaljerad
arbetsplan hänvisar vi skolbibliotekens lokala arbetsplaner.

Gymnasiet och Vuxenutbildningen
Skolbiblioteket har en viktig funktion i två av skolans uppdrag – att hjälpa eleven att utvecklas sin läs- och
skrivförmåga. – att hjälpa eleven att förbättra sin förmåga att hantera information.
Skolbiblioteket ska ges förutsättningar att bidra till skolans pedagogiska utveckling och vara ett stöd för
lärarna i deras verksamhet. Biblioteket har en lärande roll och ska vara en integrerad del av
undervisningen. Bibliotekspersonalen ska ge eleverna uppmuntran och stimulans så att de kan förverkliga
sina kunskapsmål.
Bibliotekspersonalen ska aktivt bedriva olika former av läsfrämjande verksamhet med mål att uppmuntra
eleverna och stödja dem i deras läs- skriv- och språkutveckling. Alla elever ska ges möjlighet att ta del av
bibliotekets resurser utifrån vars och ens egna förutsättningar.

Eleverna ska ges handledning och träning i informationssökning och tillgång till ett kritiskt perspektiv på
informationsmängden. Detta arbete ska bedrivas i anslutning till ämnena av lärare och bibliotekarie i
samarbete.
Mål för tal- läs- och skrivutveckling Skolbibliotekarien bör bidra till att skapa en kreativ, utvecklande miljö i
skolan genom att erbjuda biblioteket inte bara som rum för bokutlåning och läsning, utan även för samtal,
skrivande och berättande. Skolbiblioteket ska vara en språkstimulerande plats där man läser, skriver, talar
och lyssnar på varandra. Tillsammans med läraren ska bibliotekarien bidra till att skapa lust och förståelse
för språket.
Förutom att vara ett språkrum ska skolbiblioteket också vara en mötesplats där eleverna får ta del av vårt
kulturarv, exempelvis möta en författare eller titta på en utställning.
Mål för informationskompetens – fem övergripande färdigheter Eleven bör – ha förmåga till
faktagranskning och problemdefinition – förståelse för de problem och möjligheter som dagens massiva
informationsflöde innebär – förmåga att finna lämpliga metoder för planering, insamling, bearbetning och
presentation – förtrogenhet med såväl tryckta som elektroniska informationskällor som verktyg
Delmål som eleverna bör ha uppnått i år 3 i gymnasiet Eleven bör – kunna fokusera och avgränsa ett
ämne och göra en relevant problemformulering. – känna till de vanligaste leverantörerna av information
såsom bibliotek, myndigheter, arkiv, museer, databaser och Internet. – kunna använda alla viktiga
sökverktyg som står tillbuds. – kunna använda en bred och effektiv sökstrategi.
– känna till offentlighetsprincipen, datalagen och upphovsrätten. – kunna använda ett analytiskt tänkande
och kritiskt kunna granska och jämföra fakta från olika texter och källor, samt kunna värdera dessa. –
kunna skriva en korrekt källförteckning.

Referenser:
➢ Bibliotekslagen (2013:801)
➢ Regionala biblioteksplanen https://utveckling.skane.se/publikationer/strategier-ochplaner/regionalkulturplan-for-skane-2016-2019/
➢ Schultz-Jones, Barbara och Dianne Oberg, red (2015). IFLA:s riktlinjer för skolbibliotek.
Pedagogiska Centralen, Malmö.
➢ Skolverket (2010). Skollagen. Fritzes, Stockholm.
➢ Skolverket (2011). Läroplan för grundskolan, förskolan och fritidshemmet. Fritzes, Stockholm.
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REGIONAL BIBLIOTEKSPLAN
2017–2020, REGION SKÅNE
Uppdrag och syfte
Enligt Bibliotekslagen (SFS 2013:801) ska biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Alla ska kunna vara
delaktiga i samhällslivet. Biblioteken ska främja litteraturens ställning och intresset för bildning, upplysning,
utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i övrigt. Biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för alla,
utan avgränsning till de som har svenskt medborgarskap eller är folkbokförda i en viss kommun. De målgrupper som är särskilt prioriterade är personer med funktionsnedsättning, nationella minoriteter, personer med
annat modersmål än svenska samt barn och unga.
Lagen föreskriver att kommuner och landsting ska ha en politiskt antagen biblioteksplan för sin biblioteksverksamhet. För Region Skånes del innebär det att biblioteksplanen ska omfatta de biblioteksverksamheter som
Region Skåne är huvudman för, det vill säga den regionala biblioteksverksamhet som Region Skånes kulturförvaltning bedriver samt sjukhusbiblioteken, som är organisatoriskt placerade i hälso- och sjukvårdsförvaltningarna Sund, Kryh och SUS. Verksamheterna benämns i fortsättningen regional biblioteksverksamhet och
sjukhusbiblioteken.
Planen har tagits fram på uppdrag av och i ett samarbete mellan
kulturnämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden och fastställts
av regionfullmäktige. Den regionala biblioteksplanen är ett
styrdokument som gäller för både regional biblioteksverksamhet
och sjukhusbiblioteken. Planen beskriver uppdrag och utvecklingsområden för var och en av verksamheterna, men anger också
områden för samarbete dem emellan.

Regional biblioteksverksamhet
och sjukhusbiblioteken
Cecilia Bodelsson och Lotte Johannesson, bibliotekarier
på Bjärreds respektive Lomma bibliotek, deltar i utbildning för Talboken kommer, en ny tjänst för att förmedla
talböcker till it-ovana låntagare. Foto: Tove Eriksson
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Kulturförvaltningen ansvarar för regional biblioteksverksamhet
i Skåne bland annat genom att fördela statliga och regionala
bidrag till utvecklingsprojekt på folkbibliotek och anordna samt
ge bidrag till fortbildning för bibliotekspersonal. Fokus ligger på

Oscar, Magnus och Julia
Forsstedt pysslar tillsammans
utanför Biblioteksbussen på
Malmöfestivalen.
Foto: Tove Eriksson

gemensamt lärande, forskning för utveckling och samarbete samt
nätverk och dialog. Kulturförvaltningen främjar genom regional
biblioteksverksamhet även likvärdig tillgång till litteratur, information och kultur genom att stärka infrastrukturen och mediesamarbetet mellan biblioteken.
Sjukhusbiblioteken är en sjukhusövergripande resurs för personal,
sjukvårdsledning, forskare och studerande samt patienter, närstående och allmänhet. De verkar som en effektiv informationsverksamhet för att säkra kvalitet i vården, men är också mötesplatser
och verktyg för forskning, lärande, hälsa och kultur. Patienter,
närstående och allmänhet erbjuds patientinformation, patientutbildningar, populärmedicinska föreläsningar i samarbete med
vården, läkande läsning och kulturförmedling.

Lagar, styrdokument och strategier
Region Skåne har ett antal övergripande styrdokument och
gällande lagstiftning att förhålla sig till. Dels sådana som är
gemensamma för den regionala biblioteksverksamheten och för
sjukhusbiblioteken och dels sådana som är specifika för respektive
verksamhetsområde. Dessa har varit viktiga utgångspunkter under
framtagandet av biblioteksplanen.

Gällande lagstiftning

• Bibliotekslag (2013:801)
• Hälso- och sjukvårdslag (1982:763)
• Patientlag (2014:821)
Gällande regionala styrdokument

• Det öppna Skåne 2030, Skånes
regionala utvecklingsstrategi

• Forskningspolicy Region Skåne
• Region Skånes strategiska
handlingsplan för forskning
inom hälso- och sjukvården

• Strategi för förbättringsarbete
i Region Skåne 2016–2020

• Regional kulturplan för
Skåne 2016–2019

• Region Skånes strategi samt
handlingsplan för kultur och
hälsa 2015–2020
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Bild från förskolebesök på Malmö stadsbibliotek.
Foto: Erik Leo, Malmö stadsbibliotek
Bildtext. Foto: XXX

KULTURFÖRVALTNINGENS REGIONALA
BIBLIOTEKSVERKSAMHET
Bakgrund
Den tidigare länsbiblioteksfunktionen med huvuduppgift att komplettera kommunbibliotekens mediebestånd
förändrades när Kultursamverkansmodellen1 infördes 2011. Regionerna fick då ansvaret för att fördela de statliga bidragen inklusive medel och huvudmannaskap för den regionala biblioteksverksamheten. Prioriteringar
och utvecklingsområden måste beskrivas i kulturplaner. Kulturförvaltningens organisation är därför anpassad
efter samverkansmodellens intentioner med gränsöverskridande samarbeten. Uppdraget att ansvara för regional
biblioteksverksamhet är en integrerad del av den samlade Kulturförvaltningen. Det innebär att biblioteksutveckling bedrivs i nära samarbete med andra verksamhetsområden såsom till exempel kulturarv, folkbildning
samt kultur och hälsa.
Den regionala biblioteksverksamhetens inriktning har förändrats från medieförsörjning till ett mer strategiskt,
konsultativt och utvecklande arbetssätt.

Uppdrag för regional biblioteksverksamhet
Den regionala biblioteksverksamheten styrs främst av Bibliotekslagen och av den regionala kulturplanen. Kulturplanen tas fram vart fjärde år i samtal med regionens kommuner, dess kulturliv och den idéburna sektorn.
Regional biblioteksplan 2017–2020 formulerar övergripande mål och utvecklingsområden för den regionala
biblioteksverksamheten inom Kulturförvaltningen.

Regional biblioteksverksamhet i Bibliotekslagen
Den regionala biblioteksverksamheten beskrivs i en egen paragraf i Bibliotekslagen (§ 11):
”Varje landsting och de kommuner som inte ingår i ett landsting ska bedriva regional biblioteksverksamhet med syfte
att främja samarbete, verksamhetsutveckling och kvalitet när det gäller de folkbibliotek som är verksamma i länet.”

1. Kultursamverkansmodellen är resultatet av en statlig kulturpolitisk reform som successivt införts i landet sedan 2011. Skåne var ett av fem pilotlän och har varit med i
modellen sedan starten. Modellen omfattar idag 20 av 21 landsting/regioner. Reformen ska öka samspelet mellan den statliga, regionala och kommunala kulturpolitiken och
samordna resurserna på de områden där det är möjligt och önskvärt.
I den statliga förordningen (2010:2012) finns bestämmelser i anslutning till lagen (2010:1919) om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet. I förordningen regleras även den kultursamverkansmodell som är en förutsättning för bidragsgivningen. Den innebär att Region Skåne fördelar statsbidraget för den regionala kulturverksamheten. Fördelningen bygger på Regional kulturplan för Skåne 2016–2019 som är framtagen i samverkan med kommunerna och i samråd med kulturlivet.
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Biblioteksutveckling i Region Skånes kulturplan
Regional kulturplan för Skåne 2016–2019 innehåller ett omfattande avsnitt om biblioteksutveckling. Texten är
en vision för hur folkbiblioteken i Skåne ska utvecklas inom olika områden under perioden och beskriver hur
Region Skåne vill bidra till den utvecklingen.
Ur Regional kulturplan för Skåne 2016–2019
”Region Skåne vill:
• främja en likvärdig tillgång till litteratur, information och kultur för alla invånare
• utveckla folkbibliotekens arbete med livslångt lärande och eget skapande
• utveckla folkbibliotekens läsfrämjande arbete
• stimulera fortsatt utveckling av bibliotek till öppna, tillgängliga och dynamiska
platser och aktörer i lokalsamhället
• stärka bibliotekens roll i en internationell och digital kontext
• tydliggöra och stärka biblioteken som viktiga aktörer i demokrati– och samhällsutvecklingen”

Övergripande mål för regional biblioteksverksamhet 2017–2020
Bidrag till biblioteksutveckling ska nå ett större antal folkbibliotek än tidigare och i högre grad generera
kunskapsdelande och kompetensutvecklande aktiviteter mellan folkbiblioteken.

Metoder
Kulturförvaltningen använder sig av olika redskap för att uppfylla sina uppdrag och mål för regional biblioteksverksamhet (se även modellen på sidan 17).

Stöd till mediesamarbete och logistik
Kulturförvaltningen främjar likvärdig tillgång till litteratur, information och kultur genom att stärka infrastrukturen och mediesamarbetet mellan biblioteken. Detta sker genom delfinansiering av dagliga medietransporter
mellan samtliga folkbibliotek i Skåne. Kulturförvaltningen ger också stöd till mediestrategiska projekt som
förbättrar tillgången till litteratur, information och kultur. Dessutom organiserar förvaltningen nätverksträffar,
seminarier och konferenser inom det mediestrategiska området.

Utvecklingsbidrag för bibliotek
Ett viktigt redskap för Kulturförvaltningen är bidrag till biblioteksutveckling. En gång om året kan folkbiblioteken söka medel för att starta och driva större utvecklingsprojekt, på egen hand eller i samarbete med andra.
Detta kompletteras av experimentspåret, ett mindre bidrag som kan sökas löpande under året för att testa en
idé i ett experimentellt skede. En idé som får utvecklas i ett experimentspår kan, men behöver inte, leda till en
ansökan om utvecklingsbidrag för ett större projekt.
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Tilde Höst, Ali Nasser,
Jenny Wang och Olfat
Alzoubi deltar i en
designprocess inom
projektet KRUT på
Malmö stadsbibliotek,
med Ung i Sommarpraktikanter, White
arkitekter och Tjejer i
förening. Foto: White
arkitekter

Under perioden 2017–2020 sker utlysning av biblioteksutvecklingsbidrag inom områdena Demokrati och fri
åsiktsbildning, Folkbibliotek för alla, Digitalisering samt Litteratur– och läsfrämjande.

Gemensamt lärande
Kontinuerligt lärande, kunskapsdelning och erfarenhetsutbyte är en förutsättning för allt biblioteksarbete idag.
Kulturförvaltningen arrangerar kompetensutvecklingsinsatser för folkbibliotekspersonal, bland annat seminarier, kurser, forskningscirklar, nätverksträffar och andra utbildningstillfällen. Under 2017–2020 ska Kulturförvaltningen också samverka med sjukhusbiblioteken kring kompetensutvecklingsinsatser (se Gemensamma
utvecklings- och samarbetsområden för regional biblioteksverksamhet och sjukhusbiblioteken på sidan 25).
Folkbiblioteken i Skåne kan få finansiering från Kulturförvaltningen för att själva genomföra liknande kompetensutvecklingsinsatser, under förutsättning att de då också bjuder in personal från andra bibliotek. Utvecklingsprojekt på biblioteken genererar erfarenheter och kunskap som delas med andra bibliotek och kan på så vis
ge ett regionalt mervärde. Detta sker både under projektets gång och genom redovisningarna av genomförda
projekt. Kulturförvaltningen stödjer kunskapsdelande under och efter projektperioden med insatser som projektmöten, workshops och ett gemensamt redovisningstillfälle.
Ett folkbibliotek kan också söka finansiering för att anordna en specifik kunskapsdelande insats, såsom ett
seminarium, en publikation eller en workshop. Förutsättningen för regional finansiering av en sådan insats är
att den riktar sig till andra folkbibliotek i Skåne, samt att den kunskap som ska delas bygger direkt på erfarenheter från ett regionalt finansierat utvecklingsprojekt.
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Kulturförvaltningen initierar och driver nätverk och samarbeten inom olika områden av folkbibliotekens verksamhet, vilket skapar arenor för kunskapsdelning och gemensamt lärande, där samarbeten mellan bibliotek kan
ta form.
Erfarenheter och kunskap från utvecklingsprojekten ligger till grund för nya samarbeten, utveckling och kvalitetsarbete på folkbiblioteken i hela Skåne. Det blir en positiv cirkelrörelse där experimentspår kan leda till utvecklingsprojekt, som i sin tur kan inspirera till nya experimentspår på andra bibliotek. Kulturförvaltningen tar
tillvara den kunskap och omvärldsbevakning som utvecklingsprojekten ger genom ansökningar, redovisningar
och resultat, och använder detta som underlag för det fortsatta utvecklingsarbetet.

Forskning för utveckling
Forskning är ett viktigt redskap för verksamhets– och metodutveckling inom folkbibliotek. Kulturförvaltningen
utgår i sin verksamhet från aktuell forskning samt bevakar och sprider kunskap om forskningsresultat inom
biblioteksområdet. I samarbete med universitet och högskolor initierar och finansierar Kulturförvaltningen ny
angelägen forskning och följeforskning inom biblioteksområdet. Den utgår från och involverar folkbiblioteksverksamhet i Skåne. För att främja ett forskningsbaserat arbetssätt på bibliotek organiserar Kulturförvaltningen
exempelvis forskningscirklar för bibliotekspersonal.

Samarbete, nätverk och dialog
Kulturförvaltningen använder sin position mellan den nationella och kommunala nivån i sin uppgift att främja
biblioteksutveckling i Skåne. Detta sker bland annat genom omvärldsbevakning, analys och dialog, alltid med
det regionala utvecklingsperspektivet i fokus. Dialogen och diskussionen om folkbiblioteket och dess roll i samhället är i sig ett redskap för utveckling. En levande diskussion som får bränsle från internationellt, nationellt
och kommunalt håll stärker folkbiblioteken i tolkningen av sitt uppdrag.
En viktig uppgift för Kulturförvaltningen är att synliggöra och skapa dialog om folkbiblioteksfrågorna i ett
bredare kulturpolitiskt perspektiv inom ramen för Kultursamverkansmodellen. Detta sker bland annat i de
regelbundna delregionala kulturpolitiska överläggningarna och på kulturpolitiska temakonferenser. Samverkan
sker dagligen mellan regional biblioteksverksamhet och Kulturförvaltningens övriga konst– och kulturfrämjande verksamhet, vilket skapar synergier som gynnar arbetet med biblioteksutveckling. Ett exempel är gemensamma nätverksmöten för folkbiblioteks– och kulturarvsrepresentanter.
I Kulturförvaltningens nätverk på den nationella nivån när det gäller biblioteksfrågor finns bland andra Kungliga biblioteket med sekretariatet för en nationell biblioteksstrategi, Svensk biblioteksförening, Statens kulturråd
och Sveriges kommuner och landsting. De är alla viktiga aktörer inom svenskt biblioteksväsende, och deras
verksamheter påverkar på olika sätt folkbibliotekens utveckling och villkor. Kulturförvaltningen står i dialog
med alla dessa aktörer. Genom att vara med i Föreningen för regional biblioteksverksamhet, FRB, har Kulturförvaltningen också regelbunden kontakt med de andra regionala biblioteksverksamheterna i landet.
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På den kommunala nivån finns folkbiblioteken, övrig kommunal verksamhet, föreningar och olika kultur
aktörer. Genom Regionala biblioteksrådet har Kulturförvaltningen viktiga kontakter med andra bibliotekstyper
inom länet, såsom forsknings– och högskolebibliotek, skolbibliotek och sjukhusbibliotek. Att följa vad som
händer inom biblioteksväsendet i de nordiska länderna, men också på internationell nivå, bland annat via
IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions), ingår också i Kulturförvaltningens
omvärldsbevakning.

Utvecklingsområden för regional biblioteksverksamhet
2017–2020
På bara några få år har omvärlden och samhället förändrats i snabb takt. Digitaliseringen går framåt i ett ökande tempo, men samhället går i otakt och utvecklingen lämnar många bakom sig. Internet blir en allt viktigare
källa till information, men det krävs samtidigt allt större förmåga att kritiskt värdera informationen och förstå
dess väg till användaren. Den politiska kartan i världen och Europa ritas om med stora penseldrag samtidigt
som antalet flyktingar i världen slår rekord på grund av krig och konflikter. Polarisering, okunskap och brist på
delaktighet präglar samhällsdebatten, vilket belyser behovet av neutrala och tillgängliga mötesplatser för diskussion och debatt. Det ökar också betydelsen av allas möjlighet till ett livslångt lärande, bildning och läsning och
allas tillgång till litteratur och kultur.
Denna snabba utveckling berör folkbiblioteken och deras uppdrag på en mängd olika sätt, och kommer att fortsätta att påverka
verksamheten under den fyraårsperiod som den regionala biblio
teksplanen gäller. Kulturförvaltningen kommer därför under
perioden att rikta sina insatser och resurser till fyra områden
inom biblioteksutveckling:
1)
2)
3)
4)

Demokrati och fri åsiktsbildning
Folkbibliotek för alla
Digitalisering
Litteratur– och läsfrämjande

I dialog med folkbiblioteken i Skåne har Kulturförvaltningen
identifierat några utmaningar och teman för insatser inom vart
och ett av dessa fyra utvecklingsområden. Detta är vägledande för
den regionala biblioteksverksamhetens insatser under perioden
2017–2020.

Ingrid Collin läser regelbundet tidningen och lånar
böcker på biblioteket i Eslöv. Foto: Tove Eriksson

Arbetet med biblioteksutveckling innebär att det sker en kontinuerlig dialog med folkbiblioteken kring deras utmaningar och
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behov. I det praktiska biblioteksarbetet är de fyra utvecklingsområdena tätt sammanflätade och utgör förutsättningar för varandra. Demokrati och fri åsiktsbildning ska läsas som ett övergripande område.
Nedan följer en presentation av utvecklingsområdena med tillhörande teman för insatser.

1) Demokrati och fri åsiktsbildning
Biblioteken ska enligt Bibliotekslagen verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till
kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Det gör de skånska folkbiblioteken på en mängd olika sätt varje
dag. Genom att vara en mötesplats, en plats för skapande och livslångt lärande med fri och jämlik tillgång till
kunskap, tankar, kultur och information ger de individen möjlighet till ökad delaktighet i samhället och i det
offentliga samtalet. Bibliotekens förankring i och samverkan med det omgivande lokalsamhället stärker samhörigheten mellan människor. Ett brett relationsskapande arbete är en förutsättning för att nå fler och för att
kunskapsförmedling och kunskapsutbyte ska kunna äga rum. Biblioteksverksamhet på nya platser, både fysiskt
och digitalt, möjliggör fler möten över gränserna.
Folkbiblioteken utforskar rollen som möjliggörare, där invånarna själva skapar verksamhet inom biblioteket utifrån sina egna idéer med hjälp av bibliotekets resurser och nätverk. Detta gäller såväl barn och unga som vuxna.
Det innebär att folkbiblioteken förmedlar demokratiska principer genom sitt eget sätt att verka.
Att vara ett offentligt rum där olika åsikter får ta plats och brytas mot varandra leder oundvikligen också till
dilemman och konflikter som alla som arbetar på biblioteket måste hantera utifrån bibliotekets specifika förutsättningar. Det kan exempelvis handla om urval och förvärv av medier, om hur man tillgängliggör medier, om
hur man sammanställer program, hur man sätter upp regler för biblioteksrummet eller lånar ut och använder
bibliotekets lokaler, exempelvis som val– eller debattlokal.
Teman för insatser inom området Demokrati och fri åsiktsbildning:
• Folkbibliotekens demokratiuppdrag i praktiken
• Folkbiblioteket som möjliggörare, invånaren som medskapare

2) Folkbibliotek för alla
Folkbiblioteken ska vara tillgängliga för alla och anpassade till besökarnas behov. Prioriterade grupper är, enligt
Bibliotekslagen, personer med funktionsnedsättning, de nationella minoriteterna, personer med annat modersmål än svenska samt barn och ungdomar. Det ställer stora krav på folkbiblioteken, inte minst när förutsättningarna förändras mycket på kort tid. Ett exempel är hur det stora antalet nyanlända har präglat verksamheten på
de skånska folkbiblioteken sedan hösten 2015 och förväntas fortsätta att göra det under åren som kommer.
Sådana snabba förändringar sätter ljuset på hur folkbiblioteken alltid måste arbeta utforskande och i samverkan
med andra för att uppfylla sin uppgift att vara till för alla. Det kräver flexibilitet och nytänkande, ett ständigt
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3D-workshop på Hjärups bibliotek i Staffanstorp.
Foto: Gustav Max Lindholm

lärande och anpassade resurser. För att nå och involvera invånarna i de prioriterade grupperna behöver folkbiblioteken arbeta tillsammans med aktörer som verkar
nära dessa grupper, som exempelvis föreningar, skola,
förskola, intresse- och brukarorganisationer, myndigheter, sjukhusbibliotek och barnhälsovård.

Akbar Hosseini får hjälp med kopiatorn av Monica Sundell
på Eslövs bibliotek. Foto: Tove Eriksson

Det är viktigt att vara tydlig med gränser för vad som
är folkbibliotekets och bibliotekspersonalens uppgift.
Samtidigt är det angeläget att hitta nya vägar och
metoder för att möta invånarna och deras behov, alltid
med hänsyn till det enskilda bibliotekets förutsättningar, det lokala sammanhanget och samhällets
utveckling.

Folkbiblioteket ska samtidigt värna sin funktion som ett öppet rum för alla, där den som vill fritt kan söka
kunskap, förströelse och inspiration. Att möta biblioteket och få läs– och kulturupplevelser i olika livsfaser kan
vara avgörande för en människas personliga utveckling och livskvalitet.
Teman för insatser inom området Folkbibliotek för alla:
• Det inkluderande och tillgängliga biblioteket
• Samverkan för att nå fler
• Nya former av biblioteksverksamhet

3) Digitalisering
Folkbiblioteken ska enligt Bibliotekslagen verka för att öka kunskapen om hur informationsteknik kan användas för kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet i kulturlivet. Närmare en miljon svenskar har ingen
eller väldigt liten delaktighet i internetsamhället enligt rapporten Svenskarna och internet 2016, vilket är ett stort
problem för det demokratiska samhällets utveckling.
Kungliga biblioteket och utredningen för en nationell biblioteksstrategi 2 beskriver i förslaget Digitalt först med
användaren i fokus (2016) en bred digital kompetenshöjning för hela befolkningen med stöd i folkbiblioteken.
Kungliga biblioteket ska enligt förslaget ansvara för att samordna en utbildning av landets bibliotekarier till-

2. Kungliga Biblioteket (KB) har fått i uppdrag av regeringen att ta fram en nationell biblioteksstrategi. (Ku2014/01693/KI Ku2015/00747/KI). Uppdraget innebär att KB
ska föreslå långsiktiga mål och strategier, utifrån Bibliotekslagens bestämmelser, för att främja samverkan och kvalitetsutveckling för samtliga bibliotekstyper, sålunda även
sjukhusbiblioteken. Uppdraget ska redovisas till regeringen senast 1 mars 2019.
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sammans med de regionala biblioteksverksamheterna, för att ge folkbiblioteken förutsättningar och möjligheter
att nå ut till hela befolkningen. När och om ett sådant uppdrag kommer har Kulturförvaltningen beredskap för
detta.
Digitaliseringen genomsyrar hela folkbibliotekets verksamhet, allt från de egna digitala systemen till förmedling
av e–tjänster och kunskap om digitala verktyg till besökarna. Den påverkar biblioteksrummets utformning och
tillgängliggörandet av medier. Den ger nya förutsättningar för besökarnas eget skapande på biblioteket.
Folkbiblioteken har en självklar och viktig roll i arbetet att hjälpa och utbilda människor i att använda digitala
verktyg för att kunna ta del av digital information. I detta arbete måste biblioteken värna sin integritet i rollen
som obunden och icke–kommersiell aktör för kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning och också beakta
användarnas integritet.
Medie– och informationskunnighet, MIK, är ett område som blir allt viktigare i en föränderlig medievärld där
alla måste förhålla sig till vad som är sant och falskt i ett ständigt informationsflöde. Utvecklingen går så snabbt
att även den som har en gedigen utbildning och erfarenhet av att arbeta med sökkritik och källkritik behöver
uppdatera sina kunskaper löpande. Folkbiblioteken undersöker hur man kan ta en mer aktiv roll och arbeta
förmedlande med medie– och informationskunnighet, exempelvis genom samarbeten med andra aktörer som
skol– och förskolebibliotek.
För att fullgöra sitt uppdrag behöver folkbiblioteken i Skåne fortbildning för personalen inom alla områden
som rör bibliotekets digitala arbete och MIK.
Teman för insatser inom området Digitalisering:
• Rätt kompetens i en digital samtid
• Samarbeten och metoder för att inkludera fler i det digitala samhället

4) Litteratur– och läsfrämjande
Litteratur ingår som ett eget konstområde i Kultursamverkansmodellen och syftet är att stärka litteraturens ställning. Utvecklingsuppdragen inom regional biblioteksverksamhet och litteraturområdet är nära knutna till varandra. Kopplingen mellan läsfrämjande och litteraturfrämjande är naturlig och de är varandras förutsättning.
I Bibliotekslagen tydliggörs bibliotekens uppdrag att främja litteraturens ställning och intresset för bildning,
upplysning, utbildning, forskning och kulturell verksamhet. Lagen lyfter de nationella minoriteterna och personer som har annat modersmål än svenska samt barn och unga som särskilt prioriterade grupper.
Under de senaste åren har internationella rapporter visat att läsförmågan och läsförståelsen har försämrats hos
barn och ungdomar i Sverige. Trots vissa förbättringar av resultaten är området fortfarande prioriterat. Sedan
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2013 har Sverige nationella mål för litteratur– och läsfrämjande, som anger att alla i Sverige ska, oavsett bakgrund och med utgångspunkt i vars och ens särskilda förutsättningar, ges möjlighet att utveckla god läsförmåga
och ha tillgång till litteratur av god kvalitet. Fokus ligger här på litteraturen som konstform och läsningen som
konstnärlig upplevelse och en väg till bildning.
När det gäller att arbeta med barns språkutveckling och att inspirera till läsning och främja litteratur är folk
biblioteken i Skåne centrala aktörer. Sedan länge utvecklar de beprövade metoder och testar nya, ofta i samverkan med föreningsliv, studieförbund, skolbibliotek, förskola samt barnhälsovård. En utmaning för många av
folkbiblioteken är att få till stånd en bredare samverkan kring det litteratur– och läsfrämjande uppdraget lokalt
i den egna kommunen, till exempel med skola och förskola.
Inom ramen för det nationella projektet
Bokstart kommer Kulturförvaltningens
regionala biblioteksverksamhet att tillsammans med folkbiblioteken arbeta
med små barns språkutveckling i åldern
0–3 år och vuxna i deras närhet.
Kulturförvaltningens regionala biblioteksverksamhet och folkbiblioteken har
tillsammans skapat framgångsrika läsfrämjande och kompetenshöjande projekt,
till exempel forskningscirklar i samarbete
med Malmö högskola. Det är angeläget
att utveckla detta vidare. Folkbiblioteken
är viktiga arenor för litterära möten och
Kulturförvaltningen vill bidra till att stärka
bibliotekens roll som kulturförmedlare och
ge fler människor möjlighet till en konstnärlig upplevelse via litteraturen.
Teman för insatser inom området
Litteratur- och läsfrämjande:
• Forskning och metodutveckling
för läsfrämjande
• Det livslånga läsandet
• Folkbiblioteken som litterära scener
Tova Olsson i åk 5 på Montessorifriskolan i Eslöv laddar upp med
böcker när hennes klass besöker biblioteket. Foto: Tove Eriksson
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Vårdpersonal på språng utanför Sjukhusbiblioteket
i Malmö. Foto: Anna-Lena Andersson

SJUKHUSBIBLIOTEKEN INOM
HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN
Sjukhusbibliotekens uppdrag
Biblioteksverksamhet inom hälso- och sjukvården omfattas av Bibliotekslagen. Två interna biblioteksutredningar3 har genomförts som visar på en ojämlik tillgång till bibliotekstjänster inom sjukvården. Utredningarna
pekar på behovet av ett uppdrag till sjukhusbiblioteken och lägger även förslag till bibliotekens organisatoriska
placering. Denna biblioteksplan förankrar och tydliggör uppdraget samt lägger grunden för samarbete och
bästa utnyttjande av sjukhusbibliotekens resurser, oberoende av var i vården man befinner sig som personal,
patient eller närstående.
Sjukhusbibliotekens uppdrag är att bidra till bättre vård för patienten. Modern sjukvård förutsätter god tillgång
till medicinsk information i både fysisk och i elektronisk form. Sjukhusbiblioteken är ett stöd för forskning,
utbildning och det kliniska arbetet samt bidrar till att säkra evidens och kvalitet i vården. Sjukhusbiblioteken
fungerar även som en mötesplats för tvärprofessionellt lärande och för individuell kunskapsinhämtning. Biblio
teken stödjer patientdelaktighet. Patienter och anhöriga erbjuds information samt utbildningar i samverkan
med behandlande enheter. Biblioteken bidrar till patientens livskvalitet genom att erbjuda kulturella insatser,
litteratur för läkande läsning4 och avkoppling.

Sjukhusbibliotekens utvecklingsområden 2017–2020
Sjukhusbiblioteken har tre utvecklingsområden för perioden 2017-2020, som ligger i linje med gällande lagstiftning och styrdokument. Nedan följer en presentation av utvecklingsområden med tillhörande teman för
insatser.

1) Sjukhusbiblioteken som kunskapsförsörjare inom Region Skåne
Huvudspåret för de närmaste årens verksamhetsinriktning handlar om att sjukhusbiblioteken i Region Skåne
ska stärka sitt bidrag till sjukvårdens behov av kunskapsstyrning.

3. Biblioteksprojektet, slutrapport 2012-01-17 (Vigre) 2. Översyn av sjukhusbiblioteksverksamheten i Region Skåne 2016, slutrapport 2016-09-28 (Frobell, Petersson, Rose)
4. Läkande läsning och biblioterapi innebär att hälsa främjas genom läsning och samtal om skönlitteratur. Begreppet biblioterapi används i olika betydelser; dels den
humanistiska biblioterapin där själva läsningen anses ha en läkande effekt och dels den kliniska terapin som fokuserar på den läkande effekten med läsande och samtal,
under ledning av vårdpersonal. Frid, N. (2016) Läsa, läka, leva! Om läsfrämjande och biblioterapi. Btj Lund.
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Förstärka arbetet med systematisk kunskapsförmedling och evidensbaserad vård
Sjukhusbibliotekens uppgift är att se till att det för sjukvårdspersonalen finns rätt verktyg för kunskapsstöd och
evidensbaserad vård. Bibliotekariernas pedagogiska roll är viktig för att stödja vårdpersonalen i användandet av
e-resurser för omvärldsbevakning. Den medicinska bibliotekarien är personalens guide, lärare och handledare
inom informationsområdet.
Pålästa patienter, som vill och bör vara medskapare av sin vård, behöver möjligheter till egen kunskapsinhämtning och de ställer krav på att vårdens medarbetare har uppdaterade kunskaper. Här kommer sjukhusbibliotekens undervisning i sök- och källkritik in som ett viktigt komplement för att säkra kvalitet i informationssökningen både för personal och patienter, vilket bidrar till att underlätta vårdprocessen.
Särskild fokus läggs på det arbete som bedrivs tillsammans med HTA Skåne, vars verksamhet är integrerad med
Sjukhusbiblioteket SUS. Här ges resurs- och metodstöd för HTA (Health technology assessment) åt alla förvaltningar i Region Skåne som bedriver vård, diagnostik eller behandling5.
En framtidssäker och flexibel HTA-verksamhet i Region Skåne behöver en successiv ökning av antalet personer
med särskild bibliotekskompetens, som kan medverka i HTA-projekten. Sjukhusbiblioteken arbetar med att
bygga upp en solid informatiker- och medicinsk kompetens, samt med att fördjupa och effektivisera arbetsprocesser och rutiner för HTA-arbetet.
I maj 2017 lanserades Cochrane Sweden6 med sin bas i Lund. Verksamheten kommer att få tillgång till informatikerkompetens genom sjukhusbiblioteken och Lunds universitets medicinska fakultetsbibliotek.
Fortsatt erbjuda ett digitalt och fysiskt medieutbud för att säkra kvalitet i vården
Sjukvården behöver tillgängliga bibliotek som håller hög kvalitet – både fysiskt och digitalt. Biblioteken ska
följa den digitala utvecklingen och förstärka arbetet med att erbjuda ett kvalitativt utbud av e-resurser, samtidigt
som man säkrar tillgången av fysiska medier. E-biblioteket med sitt digitala utbud är komplext, med en mångfald av medier och plattformar. Målsättningen är ett tillgängligt och lättarbetat e-bibliotek för personalen med
god åtkomst dygnet runt, både internt på intranätet och hemifrån.
Sjukhusbiblioteken administrerar e-resurser efter användarnas behov av flexibla bibliotekstjänster. Nedladdningen av artiklar från e-tidskrifterna och användningen av till exempel det kliniska beslutsstödet UpToDate har

5. HTA Skåne arbetar med utvärdering av teknologier i vården enligt Health Technology Assessment – en metod för att systematiskt utvärdera vetenskapliga publikationer om
diagnostik, behandling och omvårdnad samt sammanfatta vad metoderna har för konsekvenser. En grundförutsättning för HTA-arbetet är tillgången till kvalitetsgranskade
underlag, som artiklar och databaser, samt kvalificerade bibliotekarier/informatiker som kan förstå och söka i källorna efter relevant information.
6. Cochrane är ett globalt oberoende nätverk av forskare, praktiker, patienter, vårdgivare och människor i allmänhet intresserade av hälso- och sjukvårdsfrågor. Cochrane är
en icke vinstdrivande organisation med över 37 000 medarbetare i fler än 130 länder. Nätverket arbetar för att producera trovärdig och tillgänglig hälsoinformation genom
att sammanställa översikter som summerar tillgänglig evidens av forskning för beslutsunderlag till hälso- och sjukvården. Cochrane Sweden finansieras av Region Skåne och
Lunds universitet.
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ökat markant de senaste åren, vilket visar att sjukhusbibliotekens administration av e-resurser behövs som stöd
för kvalitetssäkring i vården.
Bibliotekens pedagogiska kompetens ska utnyttjas mer strategiskt inom Region Skåne och biblioteken
ska bli en mer integrerad del av den kliniska vårdens lärande
Sjukhusbibliotekens pedagogiska kompetens och förhållningssätt blir allt viktigare för sjukvårdsorganisationen.
Undervisning inom informationskompetens (förmåga att söka, värdera och hantera information) är en prioriterad del av biblioteksverksamheten. Målsättningen är att nå ut till fler som behöver undervisning. Sjukhusbiblioteken ska genom ett utåtriktat och uppsökande arbete nå ut till sjukhusens verksamheter och till primärvården,
i syfte att förbättra tillgången till medicinsk evidens i vardagen och bidra till att öka patientsäkerheten.
Sjukhusbiblioteken arbetar med att höja den digitala kompetensen hos vårdpersonal och patienter i enlighet
med Nationella biblioteksstrategins förslag Digitalt först med användaren i fokus (2016). För utlandsfödd vårdpersonal som sökt sig till Region Skåne ger sjukhusbiblioteken stöd med litteratur om svensk sjukvård, anpassad
svensk medicinsk litteratur för målgruppen och medverkar i språkcaféer.
Utveckla arbetet med information och lärande till patienter, för fortsatt nytta för både patienter och
sjukvård
Patientlagen8 ökar patienters inflytande och rätt till information och delaktighet i sitt möte med vården.
Sjukvården står inför flera framtida utmaningar i takt med att patientens delaktighet i vårdprocessen stärks och
kravet på egenvård ökar. Sjukhusbiblioteken ska visa på enkel, kvalitetssäkrad och tydlig information, för att
stödja patienters och närståendes delaktighet och inflytande över sin vård och behandling. Sjukhusbiblioteken
ska i samverkan med vårdpersonal stödja utvecklandet av patientutbildningar9. Detta också i enlighet med
Patientlagen (1 §).
Genom sjukhusbibliotekens nationella samarbeten men också genom samarbeten med lokala aktörer som sjukhusens tillgänglighetskoordinatorer, hälsoinspiratörer, kommunikatörer, patientorganisationer med flera, skapas
ett gott stöd för patienten i dess väg genom vårdprocessen.

2) Sjukhusbiblioteket som kulturförmedlare inom Region Skåne
En förändring i den nya Bibliotekslagen (SFS 2013:801) syns i ändamålsparagrafen (§ 2). Det som tidigare gällde folkbibliotek gäller nu hela det allmänna biblioteksväsendet. Alla bibliotekstyper, även sjukhusbibliotek och
forskningsbibliotek ska nu ”främja litteraturens ställning”.

8. Patientlagen (2014:821). Denna lag syftar till att inom hälso- och sjukvårdsverksamhet stärka och tydliggöra patientens ställning samt till att främja patientens integritet,
självbestämmande och delaktighet.
9. Patientutbildningar som sjukhusbiblioteken arbetar med tillsammans med vårdpersonal bygger på en norsk hälsopedagogisk modell, Laering og Mestring. Den består i
gruppsamtal mellan patienter och klinisk personal, med en samtalsledare. I gruppen finns erfarna patienter från patientföreningar eller utbildade stödpersoner samt bibliotekarie som tipsar om litteratur och kvalitetssäkrad information på internet.

REGIONAL BIBLIOTEKSPLAN 2017–2020 REGION SKÅNE | 21

Det andra prioriterade utvecklingsområdet för sjukhusbiblioteken handlar därför om att stärka och vidareutveckla sin roll som kulturaktör inom vården. I linje med vad som uttrycks i Region Skånes strategi för kultur och
hälsa 2015–2020 bidrar kultur i vården till delaktighet, välbefinnande och positiva vårdupplevelser. Dessutom
bidrar den till en utvecklande och attraktiv arbetsplats för vårdpersonal. Forskningen visar också att kultur kan
förkorta vårdtider, vara en resurs i rehabiliteringsarbetet samt minska behovet av mediciner.
Stärka den positiva vårdupplevelsen genom läkande läsning
Läsning och samtal om böcker ökar människors välbefinnande. Forskning har visat att kulturupplevelser kan
bidra till att förebygga ohälsa genom att ge människor sammanhang och en bättre beredskap att möta sjuk
domar, psykiska trauman och sociala problem. Genom sitt utbud av och vägledning i litteratur och andra
medier kan biblioteken stärka den läkande processen hos patienterna och utgöra den vardagskultur och
rekreationsmiljö som bidrar till en positiv vårdupplevelse.

Vårdpersonal söker i bokhylla på Helsingborgs sjukhusbibliotek.
Foto: Sanja Matonickin
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Bibliotekarie Emelie Estling sätter upp tidskrifter i hylla
på Sjukhusbiblioteket i Malmö. Foto: Roger Lundholm

Arbeta med prioriterade grupper enligt Bibliotekslagen och hälso- och sjukvårdens intentioner
Enligt Bibliotekslagen ska biblioteken ägna särskild uppmärksamhet åt personer med funktionsnedsättning
bland annat genom att utifrån deras olika behov och förutsättningar erbjuda litteratur och tekniska hjälpmedel
för att kunna ta del av information. Sjukhusbiblioteken ska även ägna särskild uppmärksamhet åt de nationella
minoriteterna, nyanlända och personer som har annat modersmål än svenska. Detta bland annat genom att erbjuda litteratur på de nationella minoritetsspråken, andra språk och lättläst svenska. En annan prioriterad grupp
är barn och unga. Ett samarbete med vårdpersonal inom andra verksamheter, såsom lekterapi, ökar förutsättningarna för att så många barn som möjligt ska få ta del av bibliotekens medieutbud och tjänster.

3) Strategiskt förbättringsarbete för en effektiv verksamhet med hög kvalitet
Det tredje utvecklingsområdet för sjukhusbiblioteken handlar om att tillsammans utarbeta sätt och metoder
för att driva ett fortsatt strategiskt förbättringsarbete.
Vårda goda samarbeten och skapa nya former för samverkan i syfte att stärka biblioteken som
stödfunktion inom Region Skåne
I sjukhusbibliotekens nationella nätverk finns Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och det SKL-baserade
företaget Inera som faciliterar EIRA (landstingssamarbetet kring e-resurser). I nätverket finns också alla övriga
landstingsbibliotek, Svensk biblioteksförening och Kungliga biblioteket. Regionalt finns ett nära samarbete mellan alla sjukhusbiblioteken i Region Skåne. Dessutom sker samarbete med universitets- och högskolebibliotek.
Samarbetet med andra aktörer inom Region Skåne, till exempel med Kulturförvaltningens regionala biblioteksverksamhet och med folkbiblioteken ska fördjupas, inte minst för att skapa förutsättningar för förnyelse inom
gemensamma intresseområden. Sjukhusbiblioteken kan bidra till ett fördjupat samarbete i kunskapsstyrningsfrågor, med kommunikationsstaberna och de egna staberna för forskning och utbildning.
Förnya den öppna bibliotekslokalen - en strategisk placering ger ett optimalt utnyttjande
av biblioteksresurserna som kunskapsbank och mötesplats för alla i vården
Kunskapsstöd/bibliotek behöver en lokal förankring. Tillgänglighet och närvaro i vårdens vardagliga arbete
är en viktig förutsättning för att kunna ge bra biblioteksservice. Biblioteken är inte bara en kunskapsfacilitator
utan också en fristad i vårdmiljön, en öppen och välkomnande mötesplats för vårdpersonal och patienter. Det
är därför viktigt att lokalfrågan sätts högt upp på agendan. Det handlar om mötesplatsens utformning, estetik
och tillgänglighet.
Förmedla och förankra bibliotekets verksamhetsinnehåll och utvecklingsinriktning
Sjukhusbiblioteken behöver förmedla och förankra sin verksamhets innehåll och utvecklingsinriktning med
sjukhusledning, uppdragsgivare och andra signifikanta intressenter. Inte minst gäller det stödet som kan erbjudas för patientutbildningar och evidensbaserad vård. Sjukhusbiblioteken medverkar som resurs vid sjukhusövergripande utvecklingsarbeten, som exempelvis värdegrundsarbetet och det personcentrerade förhållningsättet,
samt samarbetet med patientorganisationerna. För att säkerställa rätt verksamhetsinnehåll följer man biblioteksutvecklingen i omvärlden med ambitionen att initiera relevant forskning inom området.
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Imad Mosamem ska få eget lånekort och letar efter bra
böcker tillsammans med mamma Wazma Mosamem på
Sjöbo bibliotek. Foto: Tove Eriksson

GEMENSAMMA UTVECKLINGSOCH SAMARBETSOMRÅDEN FÖR
REGIONAL BIBLIOTEKSVERKSAMHET
OCH SJUKHUSBIBLIOTEKEN
Bibliotekslagen har stort fokus på samarbete och samverkan inom biblioteksväsendet för att användaren ska
uppfatta biblioteken som en gemensam resurs.
Det förekommer, när denna plan fastställs, inget konkret samarbete mellan Kulturförvaltningens regionala
biblioteksverksamhet och sjukhusbiblioteken. Dialog sker idag i Regionala biblioteksrådet som är Kulturför
valtningens referensgrupp med representanter från olika biblioteksverksamheter i Skåne. Syftet med rådet är
att stärka samverkan mellan olika typer av offentligt finansierade bibliotek och identifiera gemensamma frågor
och utmaningar. Medlemmarna ska föra strategiska diskussioner med utgångspunkt i de olika bibliotekstyperna
och informera varandra om utvecklingen inom respektive område.
Inom tre områden ska strukturer byggas för ett långsiktigt samarbete och gemensam utveckling mellan regional
biblioteksverksamhet och sjukhusbiblioteken.

1) Kunskapsdelning och kompetensutveckling
Både sjukhusbiblioteken och Kulturförvaltningens biblioteksverksamhet har kunskapsdelning och kompetensutveckling i sina uppdrag.
Kulturförvaltningen och sjukhusbiblioteken ska skapa en gemensam kunskapsbas och fler kontaktytor.
Dessa åtgärder kan leda till nya samarbeten, även mellan folkbiblioteken och sjukhusbiblioteken. Ett aktuellt
område för gemensamma insatser är digitalisering. Folkbiblioteken ska enligt Bibliotekslagen verka för att öka
kunskapen om hur informationsteknik kan användas för kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet i kulturlivet. På samma vis är det sjukhusbibliotekens uppgift att öka kunskapen hos medicinsk personal för digital
omvärldsbevakning med avseende på kvalitetssäkring och evidensbaserad vård.
Kulturförvaltningen och sjukhusbiblioteken ska utveckla användarnas kunskap i sök- och källkritik.
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2) Forskning och utvecklingsarbete
I all biblioteksutveckling är forskning en viktig kvalitetskomponent. Kulturförvaltningen bevakar och utgår
från aktuell forskning inom biblioteksområdet. Folkbiblioteken involveras i nya forskningsinitiativ genom möjligheten att tillämpa ett forskningsbaserat arbetssätt. Sjukhusbiblioteken bevakar forskningen inom sitt område.
Både Kulturförvaltningen och sjukhusbiblioteken samarbetar på olika sätt med universitet och högskolor.
Kulturförvaltningen och sjukhusbiblioteken ska under perioden undersöka möjligheterna till gemensamma forskningsinsatser, som gynnar metodutveckling inom biblioteksområdet.

3) Kultur och hälsa/Kultur i vården
För att vidare utveckla och stärka samarbetet inom kultur och hälsa-området har Region Skånes kulturnämnd
och hälso- och sjukvårdsnämnd antagit en gemensam strategi och handlingsplan för Kultur och hälsa för perioden 2015–2020. Med kultur avses här kulturella aktiviteter och konstnärliga uttryck som musik, teater, dans,
bildkonst och litteratur, men även den verksamhet som bedrivs av kulturorganisationer som museer, bibliotek
och studieförbund. Prioriterade patientgrupper är barn, äldre och personer med psykisk ohälsa. Även anhöriga
kan gynnas av denna verksamhet. Genom den dagliga biblioteksverksamheten med kultur i vården ska sjukhusbiblioteken fortsätta stärka samarbetet inom kultur och hälsa-området. I implementeringsarbetet med strategin
och handlingsplanen har man sett att sjukhusbiblioteken kan spela en viktig roll som möjliggörare och fysisk
plats för kulturupplevelser.
När det gäller exempel på litteraturområdets koppling till kultur
och hälsa kan nämnas biblioterapeutiska arbetssätt för specifika
grupper, samt läkande läsning i rehabiliteringsprocessen.
Kultur och hälsa-verksamheten och regional biblioteksverksamhet finns båda inom Kulturförvaltningens organisation vilket
ger goda förutsättningar för ett samarbete mellan dessa två och
sjukhusbiblioteken inom Region Skåne.
Kulturförvaltningen och sjukhusbiblioteken ska med utgångspunkt i Region Skånes strategi och handlingsplan för kultur
och hälsa utveckla former för samarbete. Ett sådant samarbete
kan även bli intressant för folkbiblioteken.
En samordningsgrupp ska bildas mellan sjukhusbiblioteken och
Kulturförvaltningen för att säkra och följa upp de gemensamma
samarbetsområdena.
Bibliotekarie Katrin Ferstl på sjukhusbiblioteket i Lund.
Foto: Sofia Moberg
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Luna Johnsen gör en garnboll när Biblioteksbussen
ordnar pysselverkstad på
Malmöfestivalen.
Foto: Tove Eriksson

UPPFÖLJNING OCH REVIDERING
AV REGIONAL BIBLIOTEKSPLAN
2017–2020
Region Skånes biblioteksplan ska under 2020 revideras av Kulturförvaltningen och sjukhusbiblioteken
på uppdrag av kulturnämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden.
Då Region Skåne ska fatta beslut om en ny regional kulturplan 2019 och den valda tidsperioden för den
regionala biblioteksplanen löper till och med 2020, blir revideringen naturligt kopplad till innehållet och
prioriteringar i kulturplanen.
Kungliga biblioteket (KB) har fått i uppdrag av regeringen att ta fram en nationell biblioteksstrategi. Uppdraget innebär att KB ska föreslå långsiktiga mål och strategier, utifrån Bibliotekslagens bestämmelser, för att
främja samverkan och kvalitetsutveckling för samtliga bibliotekstyper. Uppdraget ska redovisas till regeringen
2019–03–01. Sekretariatet för nationell biblioteksstrategi har aviserat att man också avser att under själva
strategiarbetet löpande presentera förslag till regeringen. Region Skåne följer strategiarbetet noggrant vad
gäller eventuella konsekvenser för Region Skånes samlade biblioteksverksamhet.

Biblioteksplanen har tagits fram på uppdrag av och i ett samarbete
mellan kulturnämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden och fastställts av regionfullmäktige. Den regionala biblioteksplanen är ett
styrdokument som gäller för både regional biblioteksverksamhet
och sjukhusbiblioteken. Planen beskriver uppdrag och utvecklingsområden för var och en av verksamheterna, men anger också områden för samarbete dem emellan.
Region Skånes kulturförvaltning ansvarar för regional biblioteksverksamhet i Skåne bland annat genom att fördela statliga och regionala
bidrag till utvecklingsprojekt på folkbibliotek och anordna samt ge
bidrag till fortbildning för bibliotekspersonal.
Sjukhusbiblioteken är en sjukhusövergripande resurs för personal,
sjukvårdsledning, forskare och studerande samt patienter, närstående och allmänhet.

Region Skåne
291 89 Kristianstad

17-0354 Tryck: Elanders
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Tillämpningsområde
1 § I denna lag finns bestämmelser om det allmänna biblioteksväsendet. Det allmänna
biblioteksväsendet består av all offentligt finansierad biblioteksverksamhet och utgörs av:
1. folkbibliotek,
2. skolbibliotek,
3. regional biblioteksverksamhet,
4. högskolebibliotek,
5. lånecentraler, och
6. övrig offentligt finansierad biblioteksverksamhet.
Ändamål
2 § Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska verka för det demokratiska samhällets
utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning.
Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska främja litteraturens ställning och intresset
för bildning, upplysning, utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i övrigt.
Biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för alla.
Ansvarsfördelning
3 § Bibliotekshuvudmän är kommunerna, landstingen, staten och, i fråga om vissa skolor,
enskilda.
1. För folkbibliotek ansvarar kommunerna.
2. För skolbibliotek ansvarar kommuner, landsting, staten eller enskilda huvudmän i
enlighet med bestämmelserna i 2 kap. skollagen (2010:800).
3. För regional biblioteksverksamhet ansvarar landstingen och de kommuner som inte ingår
i ett landsting.
4. För högskolebibliotek vid universitet och högskolor som omfattas av högskolelagen
(1992:1434) ansvarar staten.
5. För lånecentraler ansvarar staten.
6. För övrig offentligt finansierad biblioteksverksamhet ansvarar den som enligt särskilda
bestämmelser är huvudman för verksamheten.
Om ett kommunalt eller statligt bibliotek drivs av någon annan än huvudmannen ansvarar
huvudmannen för att den som driver biblioteket följer bestämmelserna i denna lag.
Prioriterade grupper

4 § Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska ägna särskild uppmärksamhet åt
personer med funktionsnedsättning, bland annat genom att utifrån deras olika behov och
förutsättningar erbjuda litteratur och tekniska hjälpmedel för att kunna ta del av information.
5 § Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska ägna särskild uppmärksamhet åt de
nationella minoriteterna och personer som har annat modersmål än svenska, bland annat
genom att erbjuda litteratur på
1. de nationella minoritetsspråken,
2. andra språk än de nationella minoritetsspråken och svenska, och
3. lättläst svenska.
Folkbibliotek
6 § Varje kommun ska ha folkbibliotek. Folkbiblioteken ska vara tillgängliga för alla och
anpassade till användarnas behov.
Folkbibliotekens utbud av medier och tjänster ska präglas av allsidighet och kvalitet.
7 § Folkbiblioteken ska särskilt främja läsning och tillgång till litteratur.
Folkbiblioteken ska verka för att öka kunskapen om hur informationsteknik kan användas för
kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet i kulturlivet.
8 § Folkbiblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar för att främja
deras språkutveckling och stimulera till läsning, bland annat genom att erbjuda litteratur
utifrån deras behov och förutsättningar.
9 § På folkbiblioteken ska allmänheten avgiftsfritt få låna eller på annat sätt få tillgång till
litteratur under en viss tid oavsett publiceringsform.
Första stycket hindrar inte att folkbiblioteken tar ut
1. ersättning för kostnader för porto, fotokopiering och andra liknande tjänster, och
2. avgift för de fall låntagare inte inom avtalad tid lämnar tillbaka det som de har lånat.
Skolbibliotek
10 § Enligt 2 kap. 36 § skollagen (2010:800) ska eleverna i grundskolan, grundsärskolan,
specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ha tillgång till
skolbibliotek.
Regional biblioteksverksamhet
11 § Varje landsting och de kommuner som inte ingår i ett landsting ska bedriva regional
biblioteksverksamhet med syfte att främja samarbete, verksamhetsutveckling och kvalitet när
det gäller de folkbibliotek som är verksamma i länet.
Högskolebibliotek

12 § Det ska finnas tillgång till högskolebibliotek vid alla universitet och högskolor som
omfattas av högskolelagen (1992:1434). Dessa bibliotek ska svara för biblioteksverksamhet
inom de områden som anknyter till utbildning och forskning vid universitetet eller högskolan.
Lånecentraler
13 § För en kompletterande informations- och medieförsörjning ska det finnas en eller flera
lånecentraler.
Samverkan
14 § I syfte att ge alla tillgång till landets samlade biblioteksresurser ska bibliotek och
bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet samverka.
15 § Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska avgiftsfritt ställa litteratur ur de egna
samlingarna till varandras förfogande.
Skyldigheten att avgiftsfritt ställa litteratur till förfogande gäller inte för folk- eller
skolbibliotek.
16 § Bestämmelsen i 2 kap. 1 § kommunallagen (2017:725) om anknytning till kommunens
område eller dess medlemmar hindrar inte att folk- eller skolbibliotek avgiftsfritt ställer
litteratur till förfogande för ett bibliotek i det allmänna biblioteksväsendet som är beläget
utanför kommungränsen.
Lag (2017:768).
Biblioteksplaner
17 § Kommuner och landsting ska anta biblioteksplaner för sin verksamhet på
biblioteksområdet.
Uppföljning
18 § Den myndighet som regeringen bestämmer ska ha en nationell överblick över och
främja samverkan inom det allmänna biblioteksväsendet.
Myndigheten ska tillsammans med de regionala biblioteksverksamheterna och kommunerna
följa upp hur de biblioteksplaner som antagits har utformats och hur de används.

