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Instans: Kommunstyrelsen 

Tid: onsdagen den 11 januari 2023 kl. 08.30-14.00 

Plats: Osby-salen 

Föredragningslista 
Nr Ärende Tid Föredragande 

1.  Upprop och protokollets justering 08.30-08.35  

2.  Godkännande av dagordning  08.30-08.35  

3.  Anmälningar 08.30-08.35  

4.  Anmälan av delegationsbeslut 08.30-08.35  

5.  Riktlinje - Fördelning av arbetsmiljöuppgifter 08.35-08.55 Emma Gustafsson, 
HR-specialist 

6.  Uppföljning - Revisionens granskning av projektstyrning 
av investeringsprojekt 

08.55-09.10 Mathias Karlsson 

7.  Val av kommunstyrelsens arbetsutskott 09.10-09.15  

8.  Val av kommunstyrelsens individutskott 09.10-09.15  

9.  Kompletterande beslutanderätt uppdaterad 221207 
tjänsteskrivelse AoV 

09.15-09.20 Emma Frostensson 

10.  FAV Beslutsattester Arbete och välfärd 
mandatperioden 2023-2026 
 

Fika 09.20-09.30 

09.15-09.20 Emma Frostensson 

11.  Kommunpolis Veronica Gustafsson 09.30-10.00  

12.  Information 
Emma Frostensson, förvaltningschef 
Petra Gummesson, kommundirektör 
Margareta Persson Larsson, administrativ chef  

10.00-11.30  

13.  Revisionsrapport - Granskning av samverkan av IT-
frågor 

11.30-11.50 Revisionen 

 

Kommunstyrelsen 

Kallelse 
2023-01-04 
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Nr Ärende Tid Föredragande 

14.  Beslutsattester - Kommunstyrelseförvaltningen 2023 
 

Lunch 12.00-13.00 

 

11.50-11.55 Cindy Balte 

15.  Val av personaldelegationen 13.00-14.00  

16.  Val av kontaktperson i Skånetrafikens färdtjänstfrågor 13.00-14.00  

17.  Val av Wennströms studiefond 13.00-14.00  

18.  Val av ledamöter och ersättare i Medborgarhuset i 
Osby, ekonomisk förening 

13.00-14.00  

19.  Val av ombud och ersättare i Medborgarhuset i Osby, 
ekonomisk förening  

13.00-14.00  

20.  Val av ombud och ersättare i Kommuninvest ekonomisk 
förening 

13.00-14.00  

21.  Val av ledamöter i Lekoseum:s bevarande och 
utveckling i Osby (Stiftelsen) 

13.00-14.00  

22.  Val av ledamot och ersättare i Brioveteranernas fond 13.00-14.00  

23.  Val av ombud och ersättare vid bolagsstämman 
Kommunassurans Syd Försäkring AB 

13.00-14.00  

24.  Val av ledamöter och ersättare i Helgeå kommitté för 
samordnad kontroll  

13.00-14.00  

25.  Val av ombud och ersättare i Helgeåns vattenråd 13.00-14.00  

26.  Val av ledamöter och ersättare i Västra Hanöbuktens 
Vattenvårdsförbund  

13.00-14.00  

27.  Val av ombud och ersättare i Skräbeån kommitté för 
samordnad kontroll 

13.00-14.00  

28.  Val av ombud och ersättare i Skräbeåns vattenråd  13.00-14.00  

29.  Val av ombud och ersättare i Skånes luftvårdsförbund  13.00-14.00  

30.  Val av ledamöter i Vänortskommittén  
 
 
 

13.00-14.00  
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Nr Ärende Tid Föredragande 

31.  Anmälningar till KS 2022  Tillhör ärende 3 

32.  Samlingsärende Sydarkivera 2022 - protokoll, rapporter 
mm 

 Tillhör ärende 3 

33.  Samlingsärende - Kommunassurans Syd Försäkrings AB 
2022 

 Tillhör ärende 3 

34.  Anmälningar till kommunstyrelsen 2023  Tillhör ärende 3 

35.  Osby Ishockeyklubb förslag till renovering eller 
ombyggnad av ishallen 

 Tillhör ärende 3 

36.  Datadelningsöverenskommelse - Gemensam 
överförmyndarverksamhet 

 Tillhör ärende 3 

37.  FAV Ny överenskommelse om samverkan mellan Osby 
kommun och arbetsförmedlingen 

 Tillhör ärende 4 

38.  FAV Delegationsbeslut inför nämnd  Tillhör ärende 4 

 

Niklas Larsson 

ordförande 

Amanda Svensson 

nämndsekreterare 

 





 
 

 
 

 

Till Osby Kommun     Osby 20221220 

Kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige 

Samhällsbyggnadsnämd 

Miljö & byggnadsnämnden 

Kultur & Fritid 

 

Med anledning, av Osby Kommuns beslut om att i detta Nu inte satsa pengar på en 

investering av Ny arena på Idrottsplatsen i Osby hösten 2022 vill Vi inkomma med 

följande skrivelse.  

 

Därför vill Osby Ishockeyklubb, inkomma med förslag på hur en renovering/om/ 

tillbyggnad av befintlig arena skulle kunna göras. Att renovera befintlig arena gör att 

den blir en stor tillgång för inte bara föreningar utan även företagen i Osby.  

Man kan avhålla t.ex mässor, teater, konserter och sport evenemang. Därför är det 

lokala samarbetet med entreprenörer oerhört viktigt för att Dem ska känna sam-

hörighet och deltagande. I detta Nu finns det redan färdiga ritningar och priskalkyl 

vilka är framtagna med arkitekt och entreprenörer vilka prissatt kostnaderna.  

 

Tanken är, att en ”Ishallsförening” bildas med personer från näringslivet, 

föreningarna, politiken och tjänstemän från Osby Kommun. Denna ”Ishallsförening” 

bildas och registrerats hos Länsstyrelsen som vilken förening som helst. I föreningen 

finns det, sammankallande, sekreterare, kassör, arkitekt och andra ledamöter. 

 

Projektets gång; 

* Osby Kommun överlåter åt Osby Ishallsföreningen att ta över befintlig arena under 

projekteringstiden då om och tillbygge av arenan sker. Viktigt att notera ! 

Driften/driftskostnader och skötsel av arenan kvarstår under Osby Kommun. 

När arenan är färdigställd övergår den till Osby Kommun för att driva och förvalta. 

 

* Osby Ishallsförening utvärderar och beslutar tillsammans företrädare för 

kommunen ritningar och inkomna anbud/offerter. 

 

* Det kan förekomma att lokala entreprenörer utför arbeten, uppdrag åt projektet som 

en ren sponsring. Företag som på något sätt sponsrar projektet med arbeten och/eller 

produkter erbjuds utställningsmonter/reklam plats i arenans allmänytor. 

 

* Projektet kommer att föra dagbok på projektet för redovisning till bidragsgivare och 

kommun. 



 

 

 

 

 

 

 

Bildande av projektgrupp, vilken driver renovering, om och tillbyggnad av arenan. 

Föreningen söker De bidrag som finns möjliga, typ ”Leader pengar”, Allmänna 

Arvsfonden och många andra bidragsmöjligheter. Osby Kommun kommer att vara 

en ekonomisk garant för projektet och således belastas med en del ekonomiska behov. 

T.ex att Osby Kommun betalar bygglovskostnaderna och/eller andra formalier.  

 

Målet är att renoveringen om/tillbyggnad sker under två (2) år/säsonger. Detta för att 

INTE störa OIK,s och OKK,s verksamheter mer än nödvändigt.  

Projektet ska genomföras tillsammans med lokala aktörer, för att ge Osby baserade 

entreprenörer möjligheten att vara delaktiga i Ny Arena. Många delar av 

renoveringen kan göras av ideella inslag från föreningsmedlemmar. Vilket gör att 

kostnaderna kan hållas på en rimlig nivå. (vem minns inte 1966-67 års insamlingar) 

 

Det hör också till att valda delar av renoveringen kommer att göras som en sponsring 

från våra lokala entreprenörer/företag. Dessa kommer sedan att erbjudas reklam plats 

i samband med aktiviteter/evenemang i arenan.  

 

En viktig point, för planeringen och få med alla ideer så en kortsiktig planering inte 

stör framtiden. Det bör på längre sikt planeras för nya fotbollsplaner, utegym, 

löpslingor, skateboardramper, boulen och andra mindre aktivitetsytor.   

 

Tilltänkt projektgrupp/styrelse som Vi vill tillsätta är;  

 

Sammankallade Göran Dahlquist, OIK 

Sekreterare  Representant OKK  

Kassör  Representant IFK 

Projektledare Representant OIK 

Arkitekt  Hans-Gösta Hansson 

Ledamöter  Sven-Arne Svensson, OIK 

   Representant, OKK 

   Representant, IFK 

Från näringslivet Företagsrepresentant 1 

   Företagsrepresentant 2 

 

 

 

 

 



Kalkyl för renovering och om/tillbyggnation; 

 

ÅTGÄRD        KOSTNAD 

1. Rivn tak, väggar, inredning i cafeteria/kiosk  2.600.000:- 

2. Nytt betong golv 2150 m2    1.483.500:- 

3.  Markarbeten tillbygg 28 nya plintar      595.000:- 

4. Rörarbeten, dagvatten, avlopp       250.000:- 

5. Stålstomme tillbyggnad     1.125.000:- 

6. Nytt tak, tillbyggnad – befintlig ishall   2.250.000:- 

7. Hiss inklusive arbeten        730.000:- 

8. Väggelement Parock     1.575.000:- 

9. Reparation befintliga plintar       576.000:- 

10. Gjutning plintar till läktare       336.000:- 

11. Helklinkning av 10 toa o duschrum      720.000:- 

12. Inredningsmöbler         500.000:- 

13. Golv övervåning 850 m2     1.504.000:- 

14.  Byggnation ny cafeteria inkl toalett   1.200.000:- 

15. Byggnation kiosk nederplan       900.000:- 

16. Inredning övervåning, inglasning – fönster  2.600.000:- 

17. Uppbyggnad läktare 2 st inkl sittplatser  2.150.000:- 

18. Reparation av befintlig gavel mot maskinrum    650.000:- 

19.  Nytt kansli, OIK-OKK-IFK       450.000:- 

20. Samlingslokal vägg mot ishall inkl trappor     675.000:- 

21. Målningsarbeten övervåning -  skärmväggar    925.000:- 

22.  Elarbeten – värme      2.300.000:- 

23. Ventilation VVS      3.250.000:- 

24. Toaletter allmän         925.000:- 

25. Övrig inredning, dörrar-fönster-låssystem  1.200.000:- 

26. Konsultarvode         150.000:- 

27.  Projektledare         250.000:- 

28. Projektering          275.000:- 

29. Ekonomiansvarig gemensam med Osby Kommun    150.000:- 

30. Bygglov – ritningar        250.000:- 

31. Sarg stora & lilla banan        650.000:- 

32. Byggmöteskostnader        150.000:- 

33. Skyddsåtgärder, ställningar, bodar, förråd     875.000:- 

34. Vatten – ström under byggtid       100.000:- 

35. Arbetsledning         300.000:- 

36. Ny betongsplatta – pist     4.000.000:- 

        ================= 

      Totalt   38.869.000:- 
Priset uppräknat till dagens priser ökat med 35%  13.604.150:- 

Vilket gör ett pris på ungefär +- 15%     7.870.972:- 

        ================= 

    Ny total skattad kostnad 60.344.122:-   



  
 

 

 

 

 

 

Slutord 

Nytta och fördelar, med projektet som omfattar nybyggnation av 10 

omklädningsrum, bastu, duschar och toaletter. Ledarrum, materialförråd, 

gemensamma utrymme på ovanplan. Platser för tre (3) föreningar i samma lokaler, 

begagnat shop, samlingslokaler, cafeteria, styrelse/klubbrum för föreningarna. 

Fritidsgårdsmöjligheter för ungdomarna att vistas och vara i efter skoltid. 

 

Under samma tak kan flera andra föreningar såklart vara delaktiga också. Detta 

stimulerar och gynnar samverkan mellan föreningarna, Ekbackskolan o deras elever. 

 

Projektet, kommer att, så snart det är färdigt, få en positiv effekt för alla 

föreningarnas verksamheter. Våra respektive ungdomar får en möjlighet att växa upp, 

utöva sina idrottsintresse i en positiv och bra miljö. Kommunen vaktmästare får en  

fin och bra arbetsmiljö att jobba och vistas i. Alla berörda slipper eventuelle framtid 

problem med luftrör – allergier – astma.    

 

Slutligen, Vi ber Er att skriftligen bekräfta att detta förslag är mottagit. Det vore även 

positivt om Vi kan få en tidsram på hur lång tid det kan ta för Ert slutliga ställnings-

tagande av detta initiativ till renovering om/tillbyggnad av ny arena. 

 

I detta Nu, är vi intresserade för att i mindre grupp diskutera ovanstående förslag 

kanske innan slutligt beslut fattas, men för att klargöra för alla politiker vår 

ståndpunkt i projektet.  
 

 

 

 

 

För Osby Ishallsförening, med hopp om positivt besked från Osby Kommun 

 

 

__________________   __________________  

Göran Dahlquist    Sven-Arne Svensson  
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Förbundsstyrelse  2022-12-02  

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

 

§ 33 

Arkivcentrum 

 

Förbundsstyrelsens beslut 

 

1. Förbundschef Mats Porsklev får i uppdrag att snarast göra de förändringar i 

förbundsordningen som krävs enligt förbundsfullmäktiges återremiss. 

Sammanfattning  

På dagens sammanträde diskuteras återremissen från förbundsfullmäktige. Bland annat tas upp 

hur förbundet ska säkerställa att förbundet inte går med förlust i samband med byggande av ett 

arkivcentrum. Det tas upp som förslag att de förbundsmedlemmar som har intresse av att ett 

arkivcentrum byggs kan bilda ett aktiebolag som hanteras byggande och förvaltning av en 

arkivdepå. Som motförslag diskuteras att förbundet ska bilda ett sådant bolag. Diskuteras även 

att risken med förlust för förbundet kan lösas genom att de medlemsorganisationer som har 

intresse av att ett arkivcentrum byggs får teckna avtal med förbundet att de solidariskt godtar 

täckande av eventuella förluster som möjligen kan uppkomma om inte depåverksamheten kan 

fullt hyras ut till organisationer som har behov av att på ett säkert och kostnadsmässigt 

acceptabelt sätt förvara sin arkivalier. Inga yrkanden görs och den potentiella risken med 

byggande av ett arkivcentrum återstår att lösa.  

Förbundsstyrelsens beslut ska skickas till 

Förbundsmedlemmar (nuvarande och anslutande), Mats Porsklev, Bernhard Neuman, akt. 
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Förbundsfullmäktige  2022-11-11  

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

 

§ 11 

Sammanträdeskalender för styrelse och fullmäktige 2023 

SARK/2022:185  

Förbundsfullmäktiges beslut 

1. Följande datum och tider för sammanträde med förbundsfullmäktige under 2023 
fastställs. 
 
3 februari (konstituerande sammanträde) 
31 mars 
10 november 

2. Samtliga sammanträden börjar kl. 10.00. Sammanträdena kommer att genomföras på 
plats i Alvesta med möjlighet till digital medverkan under förutsättning av ordförandens 
beslut. 

Sammanfattning 
Datum och tider för sammanträden under 2023 för förbundsstyrelsen och förbundsfullmäktige 
behöver beslutas under hösten 2022.  

Då ny mandatperiod börjar 2023 behöver förbundsfullmäktige ha ett konstituerande 
sammanträde i början på året då val till förbundsfullmäktiges presidium och övriga organ inom 
kommunalförbundet Sydarkivera väljs. 

Förbundsfullmäktiges beslut ska skickas till 
Förbundsfullmäktige, förbundsstyrelsens ledamöter och ersättare, samtliga medlemmar, akten, 
för publicering på anslagstavla, ledningsgrupp, revisorerna 



  

 

 

 

 

 

Kommunassurans Försäkring 
Kommunassurans Syd Försäkrings AB, Göran Olsgatan 1, 211 22 Malmö 

040-611 22 00 • info@ksfab.se/skador@ksfab.se • ksfab.se 

 
 
 

 
Egenandelsavtal gällande 

Osby kommuns egenandel 2023 
Avtalsnummer A11273E:1, utskriftsdatum 2022-12-29  
 

 

 

 

Avd. I. Egenandelsavtalet 

1. Om egenandelsavtalet 

1.1. Avtalsparter och försäkrade 

1.1.1. Försäkringsgivaren (Kommunassurans) 

 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB  

Göran Olsgatan 1 

211 22 Malmö 

 

Kundansvarig 

Kundansvarig 

Ann-Louise Möller 

 

Organisationsnummer: 516406-0294 

Säte: Lund, Skåne län  

E-post: info@ksfab.se 

Telefon: 040-611 22 00 

Webbplats: www.ksfab.se 

1.1.2. Egenandelsinnehavare (kommunen) 

 

Osby kommun 

Ek chef 

283 80 Osby 

 

Ansvarig tjänsteperson 
Ekonomi- och utvecklingschef 

Johanna Lindhe 

 

Organisationsnummer: 212000-0902 

 

1.3. Internupphandlad försäkring 
Osby kommun har som delägare av Kommunassurans valt att internupphandla försäkringsskyddet. 

med stöd av bestämmelserna i 3 kap. LOU*. Även egenandelsavtalet är internt upphandlat. 

1.4. När egenandelsavtalet gäller 
Egenandelsavtalet avser kalenderåret 2023, dvs. 2023-01-01– 2023-12-31.  

 

Egenandelsavtalet förnyas årligen per den 1 januari.  

 

Vi
sm

a 
Ad

do
 ID

-n
um

m
er

 : 
5c

bf
39

ea
-f

3d
7-

4a
ef

-8
d7

e-
b8

6b
f7

9a
7d

fc

tel:+46406112200
mailto:info@ksfab.se
file://///KSFAB220521/Storegate/Gemensamma%20filer/Försäkringsvillkor%20och%20-produkter/Produkter%20-%20Pågående%20internt%20produktarbete/Enskilda%20villkorsprojekt/2022%20Villkorsprojekt%202022/skador@ksfab.se
http://www.ksfab.se/
http://www.ksfab.se


 
 

Avtalsnummer A11273E 
Osby kommuns egenandel 2023 

Egenandelsavtalet 

 
 

  
 
 
 

 
2 (2) 

 
 

3. Kommunal egenandel 

3.3. Egenandelsnivå 
För egenandelsåret 2023 gäller för Osby kommun en egenandelsnivå om 30 pbb*. 

3.4. Försäkringsavtal som ingår i egenandelen 
För egenandelsåret 2023 ingår i Osby kommuns egenandel följande försäkringsavtal och 

avropsmöjligheter. 

• Osby kommuns kommunförsäkring 

• Möjlighet att avropa handläggning av skadeståndskrav till följd av nederbörd eller 

snösmältning (VA-försäkring) 

3.5. Allokering av intäkter till egenandelen 
För egenandelsåret 2023 allokeras ett belopp om 426 117 kronor motsvarande 3.5 punkt a. i A20050. 

 

Beloppet enligt första stycket utgör även nettosaldo enligt 3.6 punkt e. 

3.5.1. Frivillig förskottsbetalning 

Osby kommuns egenandelsavtal omfattar inte frivillig förskottsbetalning. 

 

 

Malmö, dag enligt digital signatur Osby, dag enligt digital signatur 

För Kommunassurans Försäkring För Osby kommun 

Digitalt signerat  Digitalt signerat 

Ann-Louise Möller Petra Gummesson  

Kundansvarig  Kommunchef 

 

Telefon direkt 040-611 24 75  

E-post ann-louise@ksfab.se E-post petra.gummesson@osby.se 
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Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat med Visma Addos säkra digitala signatur.
Undertecknarens identitet registreras fysiskt i det elektroniska PDF-dokumentet och visas nedan.

Dokumentet signeras digitalt med den säkra signeringstjänsten Visma 
Addo. Signaturbeviset i dokumentet säkras och valideras med det 
matematiska hashvärdet för originaldokumentet.

Dokumentet är låst för ändringar och tidsstämplat med ett certifikat från 
en betrodd tredje part. Alla kryptografiska signeringsbevis är inbäddade i 
PDF-dokumentet ifall de ska användas för validering i framtiden.

Hur man verifierar dokumentets äkthet
Dokumentet är skyddat med ett Adobe CDS-certifikat. När dokumentet 
öppnas i Adobe Reader ser det ut att vara signerat genom Visma Addo 
signeringstjänst.

Undertecknare

ANN-LOUISE MÖLLER
rVHKTdmikzKbiNueVNLZ9Q

2022-12-29 10:14
PETRA GUMMESSON
Osby kommun

CSJglClXZeVCX0gpiS4w0w
2022-12-30 09:47
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2022-12-29 Osby kommun - Egenandelsavtal 2023.pdf Detta dokument

A20050_1 Allmänna avtalsbestämmelser, Egenandelsavtal.pdf



 1 (10) 
 

 
 

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

Enligt sändlista 
  

Förordnande av begravningsombud för kommunerna i 
Blekinge, Kronobergs och Skåne län 

Beslut 
Länsstyrelsen förordnar följande personer som begravningsombud för 
tiden från och med den 1 januari 2023 till och med den 31 december 
2026: 

Blekinge län 
 
Församlingar inom Karlshamns kommun 
Sivert Eklundh 
Norratorp 
360 24 Linneryd 
sivertrseklundh@hotmail.com 
 
Församlingar inom Karlskrona kommun 
Börje Dovstad 
Fiskaregårdsvägen 40 
373 66 Hasslö 
borje.dovstad@karlskrona.se 
 
Församlingar inom Olofströms kommun 
Sivert Eklundh 
Norratorp 
360 24 Linneryd 
sivertrseklundh@hotmail.com 
 
Församlingar inom Ronneby kommun 
Teopoula Zickbauer 
Hjortronvägen 12 
372 38 Ronneby 
teo.zickbauer@ronneby.se 
 
Församlingar inom Sölvesborgs kommun 
Birger Larsson 
Janne Nilssons väg 16 
242 32 Hörby 
birger.larsson@telia.com  

 

Beslut  
 

Datum 
2022-12-21  
 

  
 

Ärendebeteckning  
204-27362-2022  
 

mailto:sivertrseklundh@hotmail.com
mailto:borje.dovstad@karlskrona.se
mailto:sivertrseklundh@hotmail.com
mailto:teo.zickbauer@ronneby.se
mailto:birger.larsson@telia.com


Länsstyrelsen Skåne Beslut  
 

2022-12-21  
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204-27362-2022  

 
 

Kronobergs län 
 
Församlingar inom Alvesta kommun 
Bertil Olsson 
Movägen 31 
342 50 Vislanda 
olssonbertil1939@gmail.com 
 
Församlingar inom Lessebo kommun 
Per-Gunnar Åkesson 
Badstrandsvägen 1 
360 50 Lessebo 
pg.akesson@gmail.com 
 
Församlingar inom Ljungby kommun 
Vakant 
 
Församlingar inom Markaryds kommun 
Vakant 
 
Församlingar inom Tingsryds kommun 
Sivert Eklundh 
Norratorp 
360 24 Linneryd 
sivertrseklundh@hotmail.com 
 
Församlingar inom Uppvidinge kommun 
Ingemar Petersson 
Vasavägen 19 
352 61 Växjö 
ingemar.p@hotmail.com 
 
Församlingar inom Växjö kommun 
Therese Jaramillo 
Storgatan 82 B 
352 46 Växjö 
therese.jaramillo@vaxjo.se 
 
Församlingar inom Älmhults kommun 
Bo Mazetti-Nissen 
Nils Petters väg 9 
343 96 Hallaryd 
bo.mazetti-nissen@almhult.se 

mailto:olssonbertil1939@gmail.com
mailto:pg.akesson@gmail.com
mailto:sivertrseklundh@hotmail.com
mailto:ingemar.p@hotmail.com
mailto:therese.jaramillo@vaxjo.se
mailto:bo.mazetti-nissen@almhult.se
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Skåne län 
 
Församlingar inom Bjuvs kommun 
Omfattar Bjuvs församling, omfattar inte Kropps församling 
Urban Berglund 
Astergatan 10 
267 34 Bjuv 
ur.berglund@telia.com 
 
Församlingar inom Bromölla kommun 
Birger Larsson 
Janne Nilssons väg 16 
242 32 Hörby 
birger.larsson@telia.com  
 
Församlingar inom Burlövs kommun 
Bo Wendt 
Allévägen 9 
269 36 Båstad 
bo.wendt@bahnhof.se 
 
Församlingar inom Båstads kommun 
Bo Wendt 
Allévägen 9 
269 36 Båstad 
bo.wendt@bahnhof.se 
 
Församlingar inom Eslövs kommun 
Omfattar Eslövs pastorat och Löberörds församling, omfattar inte 
Ringsjö församling 
 
Dan Hansson 
Blåklintsgatan 7 
268 72 Teckomatorp 
danhansson51@gmail.com 
 
Församlingar inom Helsingborgs kommun  
Omfattar Helsingborgs pastorat, Allerums pastorat, Kropps församling 
och Kvistofta församling, omfattar inte Landskrona församling 
 
Sivert Friberg 
Skrombergagården 
267 75 Ekeby 
sivert.friberg@hotmail.se 
 
 

mailto:ur.berglund@telia.com
mailto:birger.larsson@telia.com
mailto:bo.wendt@bahnhof.se
mailto:bo.wendt@bahnhof.se
mailto:danhansson51@gmail.com
mailto:sivert.friberg@hotmail.se
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Församlingar inom Hässleholms kommun 
Eva Axmin 
Morellvägen 4 
281 40 Hässleholm 
Eva.axmin@hassleholm.se 
 
Församlingar inom Höganäs kommun 
Tommy Lindvall 
Lerbergsvägen 63 
263 32 Höganäs 
tommy.lindvall@telia.com 
 
Församlingar inom Hörby kommun 
Anders Larsson  
Box 25 
273 21 Tomelilla 
anders.tretom@gmail.com 
 
Församlingar inom Höör kommun 
Vakant 
 
Församlingar inom Klippans kommun 
Paul Gustafsson 
Ängelholmsgatan 80 
264 31 Klippan 
 paulgustafsson1967@outlook.com 
 
Församlingar inom Kristianstads kommun 
Peter Isacson 
Spånvägen 3 
291 66 Kristianstad 
peter.isacson75@gmail.com 
 
Församlingar inom Kävlinge kommun 
Ulf Nordström  
Blåeldsvägen 31 
246 51 Löddeköpinge 
nordstrom1945@gmail.com 
 
Församlingar inom Landskrona kommun 
Omfattar Landskrona församling och Häljarps församling, omfattar inte 
Kvistofta församling 
Ulf Nordström  
Blåeldsvägen 31 
246 51 Löddeköpinge 
nordstrom1945@gmail.com 

mailto:Eva.axmin@hassleholm.se
mailto:tommy.lindvall@telia.com
mailto:anders.tretom@gmail.com
mailto:paulgustafsson1967@outlook.com
mailto:peter.isacson75@gmail.com
mailto:nordstrom1945@gmail.com
mailto:nordstrom1945@gmail.com
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Församlingar inom Lomma kommun 
Bengt Persson 
Nobelvägen 147 I, lgh 1503 
212 15 Malmö 
 bengt.persson@bredband2.com 
 
Församlingar inom Lunds kommun 
Ulf Nordström  
Blåeldsvägen 31 
246 51 Löddeköpinge 
nordstrom1945@gmail.com 
 
Församlingar inom Malmö kommun 
Bengt Persson  
Nobelvägen 147 I, lgh 1503 
212 15 Malmö 
bengt.persson@bredband2.com 
 
Församlingar inom Osby kommun 
Anders Larsson  
Box 25 
273 21 Tomelilla 
anders.tretom@gmail.com 
 
Församlingar inom Perstorps kommun 
Peter Nilsson 
Viktor Ewaldsväg 47 
269 41 Östra Karup 
peter@pmmiljomusik.se  
 
Församlingar inom Simrishamns kommun 
Anders Larsson  
Box 25 
273 21 Tomelilla 
anders.tretom@gmail.com 
 
Församlingar inom Sjöbo kommun 
Peter Nilsson 
Viktor Ewaldsväg 47 
269 41 Östra Karup 
peter@pmmiljomusik.se  
 
 
 
 

mailto:bengt.persson@bredband2.com
mailto:nordstrom1945@gmail.com
mailto:bengt.persson@bredband2.com
mailto:anders.tretom@gmail.com
mailto:peter@pmmiljomusik.se
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Församlingar inom Skurups kommun 
Yvonne Jandréus  
Dybäck 42:60 
274 54 Skivarp 
orkide46@gmail.com 
 
Församlingar inom Staffanstorps kommun 
Bengt Nilsson 
Idunavägen 18 
216 19 Malmö 
bengtga.nilsson@telia.com 
 
Församlingar inom Svalövs kommun 
Katarina Lundgren 
Gesällgatan 9 
268 72 Teckomatorp 
 katarinaL4@hotmail.com 
 
Församlingar inom Svedala kommun 
Bengt Nilsson 
Idunavägen 18 
216 19 Malmö 
 bengtga.nilsson@telia.com 
 
Församlingar inom Tomelilla kommun 
Anders Larsson  
Box 25 
273 21 Tomelilla 
anders.tretom@gmail.com 
 
Församlingar inom Trelleborgs kommun 
Peter Nilsson 
Viktor Ewaldsväg 47 
269 41 Östra Karup 
peter@pmmiljomusik.se  
 
Församlingar inom Vellinge kommun 
Vakant 
 
Församlingar inom Ystads kommun 
Michael Michaelsen  
Oskarsgatan 22 B 
271 40 Ystad 
michmich1962@gmail.com 
 

mailto:orkide46@gmail.com
mailto:bengtga.nilsson@telia.com
mailto:katarinaL4@hotmail.com
mailto:bengtga.nilsson@telia.com
mailto:anders.tretom@gmail.com
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mailto:michmich1962@gmail.com
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Församlingar inom Åstorps kommun 
Anita Sjöberg 
Änggatan 36 
265 35 Åstorp 
Anita.sjoberg@live.se 
 
Församlingar inom Ängelholms kommun 
Sten Christiansson 
Villagatan 24 A 
262 37 Ängelholm 
sten.christiansson@icloud.com  
 
Församlingar inom Örkelljunga kommun 
Bo Wendt 
Allévägen 9 
269 36 Båstad 
bo.wendt@bahnhof.se 
 
Församlingar inom Östra Göinge kommun 
Erling Emsfors  
Bronsringen 19 
289 32 Knislinge 
Erling.emsfors@hkr.se  
 
Detta beslut får inte överklagas 

Redogörelse för ärendet 
Kommunerna i Blekinge-, Kronobergs- och Skåne län samt andra 
trossamfund än Svenska kyrkan och livsåskådningsorganisationer som är 
verksamma inom respektive kommun, har lämnats möjlighet att föreslå 
lämpliga personer. Ovan angivna personer har anmält sitt intresse för 
uppdraget som begravningsombud. 

Skäl för beslut 
När en församling är huvudman för begravningsverksamheten ska 
länsstyrelsen förordna ett eller flera begravningsombud att granska hur 
församlingen tar till vara de personers intressen som inte tillhör Svenska 
kyrkan. Ett sådant förordnande får inte överklagas. Se 10 kap 2 § och 11 
kap 8 § begravningslagen (1990:1144). 

Verksamhetsområdet för ett begravningsombud omfattar församlingarna 
inom en kommun. Länsstyrelsen får besluta om ett annat 
verksamhetsområde om det finns skäl för det. Ett begravningsombud ska 
utses för en tid av fyra kalenderår, räknat från och med den 1 januari året 

mailto:Anita.sjoberg@live.se
mailto:sten.christiansson@icloud.com
mailto:bo.wendt@bahnhof.se
mailto:Erling.emsfors@hkr.se
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efter det år det hållits val till kommunfullmäktige. Se 50-51 §§ 
begravningsförordningen (1990:1147).  

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

Länsstyrelsen förordnar ovan angivna personer som begravningsombud 
för församlingarna inom respektive kommun. 

Beslutande 
Beslutet har fattats av länsassessor Ida Persson. 

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift. 

Information 
Begravningsombudens namn, telefonnummer och e-postadress kommer 
att publiceras på Länsstyrelsens webbplats för att möjliggöra för 
allmänheten att ta kontakt med begravningsombuden. För information 
om hur Länsstyrelsen hanterar personuppgifter, se 
www.lansstyrelsen.se/dataskydd. 

Vad som ingår i begravningsombudets uppdrag och vilken ersättning 
begravningsombudet har rätt till framgår av bifogad broschyr ”Att vara 
begravningsombud”. Begravningsombudet ska medverka i sådan 
utbildning som krävs för fullgörande av uppdraget. Det är 
församlingarna inom kommunen som betalar för utbildningen. 
Utbildning kommer att anordnas våren 2023, mer information sänds ut 
till begravningsombuden inom kort. 

http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd
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Bilagor 
Informationsblad – Att vara begravningsombud 

Sändlista 
Till begravningsombuden enligt ovan 

Kopia till 
Huvudmännen inom Blekinge, Kronobergs och Skåne län 
Kammarkollegiet, registratur@kammarkollegiet.se  
Kommunerna inom Blekinge, Kronobergs och Skåne län 
SKKF, katarina.ahlman@skkf.se 
Alevitiska Riksförbundet info@alevi.se 
Anglikanska kyrkan i Sverige chaplain@standrews.se 
Antiokiska ortodoxa kyrkan moris@gardenfood.se 
Armeniska apostoliska kyrkan i Sverige 
fader.yeghishe@armeniskakyrkan.se 
Bosniakiska islamiska samfundet (BIS) kontakt@izb.se 
Danska kyrkan i Sverige danskkirke@dkig.se 
ELM-Bibeltrogna vänner expeditionen@elmbv.se 
Equmeniakyrkan info@equmeniakyrkan.se 
Eritreanska ortodoxa tewahdo kyrkan aman@kth.se 
Estniska evangelisk-lutherska kyrkan i Sverige 
estniska.forsamling@telia.com 
Etiopisk-ortodoxa Tewahedo kyrkan 
debereselammedhanealem@gmail.com 
EFS - Evangeliska fosterlandstiftelsen efs@efs.nu 
Evangeliska frikyrkan info@efk.se 
Finska ortodoxa församlingen i Sverige info@ortodox-finsk.se 
Frälsningsarmén info@fralsningsarmen.se 
Förenade islamiska föreningar i Sverige (FIFS) info@fifs.se 
Grekisk ortodoxa Metropolitdömet metropolitancleopas@gmail.com 
metropolisofsweden@gmail.com 
Islamiska Fatwabyrån i Sverige info@ifbs.se 
Islamiska kulturcenterunionen i Sverige (IKUS) info@ikus.nu 
Islamiska shia samfunden i Sverige (ISS) info@shiasamfund.se 
Isländska kyrkan i Sverige kirkjan@telia.com 
Judiska centralrådet info@jfst.se 
Koptisk-ortodoxa kyrkan tinay_77@hotmail.com 
Lettiska evangelisk-lutherska kyrkan i Sverige kristine@abc.se 
kristine.bergholcs@gmail.com 
Makedonsk-ortodoxa kyrkan mpco@mpc-malmo.org 
Mandeiska sabeiska samfundet i Sverige arhimat@hotmail.com 
Norska kyrkan i Sverige stockholm@sjomannskirken.no 
Pingströrelsen info@pingst.se 
Romersk-katolska kyrkan i Sverige info@katolskakyrkan.se 
Rumänsk-ortodoxa kyrkan bors.td@hotmail.com 
Ryska ortodoxa kyrkan (Moskvapatriarkatet) rusortswed@hotmail.com 

mailto:registratur@kammarkollegiet.se
mailto:katarina.ahlman@skkf.se
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Ryska ortodoxa kyrkan, (ekumeniska patriarkatet i Konstantinopel) 
angel.velitchkov@yahoo.se 
Serbisk-ortodoxa kyrkan vladika.dositej@gmail.com  
Sjundedags adventistsamfundet info@adventist.se 
Svenska alliansmissionen info@alliansmissionen.se 
Svenska islamiska församlingarna (SIF) sifkansli@gmail.com 
Svenska ortodoxa prosteriet arkim.gabriel@hotmail.com 
Sveriges buddhistiska gemenskap kontakt@sverigesbuddhister.se 
Sveriges muslimska förbund (SMF) smfsverige@hotmail.se 
Syrisk-ortodoxa patriarkatets ställföreträdarskap 
kansli@syriskortodoxakyrkan.se 
Syrisk-ortodoxa ärkestiftet i Sverige och övriga Skandinavien  
info@soa-s.se 
Ungerska protestantiska kyrkan i Sverige gabor.sebestyen@yahoo.com 
Österns assyriska kyrka youel_yacoub@hotmail.com 
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Ledning 

Torsten Johansson (Ordförande Miljö- och byggnämnd) 

Anders Skoog (Miljö- och byggchef) 

Antal årsarbetare 

10 årsarbetare inkl. miljö- och byggchefen. 

Verksamhetsbeskrivning 

Miljö- och byggnämnden ansvarar för bygglovshantering och tillsyn enligt Plan- och bygglagen, 
förordning om obligatorisk ventilationskontroll, mm. Miljö- och byggförvaltningen handlägger ärenden 
om bygglov, marklov, rivningslov, tillsyn över hissar och maskindrivna portar, tillgänglighet och olovligt 
byggande. Inom ramen för bygglovsansökan/anmälan håller förvaltningen tekniskt samråd, utövar 
tillsyn och utfärdar slutbesked. 

Nämnden ska bevaka att en byggnad är lämplig för sitt ändamål, har god form- färg- och 
materialverkan och att den är tillgänglig för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. 
Vidare ska byggnader utformas med bärförmåga, stadga, säkerhet i händelse av brand, skydd med 
hänsyn till hygien, hälsa och miljö, buller, energihushållning och hushållning med vatten och avfall. 
Nämnden har även tillsyn över att tomter hålls i vårdat skick. 

Nämnden ansvarar även för tillsyn enligt Miljöbalken (miljöskydd, hälsoskydd, avfall, förorenade 
områden, strandskydd, kemikalier) och Livsmedelslagen med tillhörande förordningar och föreskrifter. 
Detsamma gäller för strålskyddslagen, förordningen om handel med receptfria läkemedel, 
tobakslagen, alkohollagen med flera lagar, som är upptagna i nämndens reglemente. 

Miljö- och byggnämnden har även ansvar för kalkningsprojektet och bostadsanpassningsbidrag. 

Årets verksamhet 

Inför 2023 kommer förvaltningen att anpassa sina personella resurser inför de rådande förhållanden 
avseende minskat ärendeflöde framförallt på bygglovssidan. En kommande pensionsavgång kommer 
inte att återbesättas under året. Förvaltningen kommer att se över möjligheterna att använda våra 
gemensamma personella resurser för att kunna samverka på bästa sätt med prövning, tillsyn och 
lovgivning inom verksamheterna miljö- och hälsoskydd, livsmedel, enskilda avlopp och 
byggverksamheten enligt de verksamhetsplaner/tillsynsplaner som beslutas av miljö- och 
byggnämnden. 

Mål 

Vision 

Osby kommun har bara en vision. Visionen talar om vart vi ska, ett önskvärt framtida tillstånd. Den ska 
kunna fånga vårt intresse och ge en bild av framtiden som vi alla kan ta till oss. Kommunens vision är: 

"På spåret och naturligt nära" 
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Målområden 

Attraktiv och hållbar boendekommun 

Beskrivning 

Vi arbetar medvetet för att skapa attraktiva boendemiljöer och ökat bostadsbyggande. 
Osby kommun bedriver ett hållbarhetsarbete med kommande generationer i åtanke. 

Utveckling och tillväxt. 

Beskrivning 

Utbildning och kommunikation är en förutsättning för att vara en öppen och modern kommun. 
Vi jobbar för utveckling och tillväxt i ett nära samarbete med näringslivet. 

Trygghet hela livet 

Beskrivning 

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

Nämndmål 

Nämndmål: Miljö- och byggnämnden ska upprätta en tillsynsplan och säkerställa att den följs 

Indikatorer Mål  

Antal C-anläggningar som fått tillsyn. 40 

Antal livsmedelsobjekt som fått tillsyn. 89 

Antal inspektioner av anmälningspliktiga lokaler för hygienisk behandling 17 

Nämndmål: Miljö- och byggnämnden ska hjälpa företagen att göra rätt 

Indikatorer Mål  

Antal tillfällen som företag söker direktkontakt med myndigheten i förebyggande syfte. 90 

Nämndmål: Miljö- och byggnämnden ska bedriva en tillsyn och lovgivning som är tydlig, 

effektiv och rättssäker 

Indikatorer Mål  

Andel meddelade bygglov med kompletta handlingar inom 10 veckor. 100 % 

Andel klagomål som kommuniceras inom tre veckor. 100 % 

Nyckeltal och statistik 

Ekonomi 

Driftredovisning 

Tkr Budget 2022 Budget 2023 

Intäkter 4 833 4 931 
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Tkr Budget 2022 Budget 2023 

   

Personalkostnader 7 205 7 232 

Lokalkostnader 293 293 

Övriga kostnader 3 273 2 882 

Summa kostnader 10 771 10 407 

   

Nettobudgetram -5 938 -5 476 

   

Kapitalkostnader 0 0 

Driftnetto -5 938 -5 476 

   

Kostnad/invånare (kr)   

Investeringar 769 0 

Internbudget per verksamhet 

Internbudget per verksamhet 

Verksamhet (belopp tkr) Budget 2022 Budget 2023 

10020 Miljö och byggnämnd 423 420 

21505 Bygglov 1 100 673 

26121 Hälsoskydd 448 445 

26122 Livsmedelskontroll 371 333 

26124 Miljöskydd 616 992 

26302 Kalkningsprojekt 312 312 

27620 Alkoholtillstånd 347 311 

95770 Miljö och byggkontor 1 445 1 126 

95771 Bostadsanpassningsbidrag 876 864 

 5 938 5 476 

Investeringsbudget 

Projekt 
nr 

Projektnamn 2023 (tkr) 2024 (tkr) 2025 (tkr) Åter KS 

      

      

      

 Totalt     
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Kommentarer investeringsbudget 

Utveckling på sikt 

Den viktigaste uppgiften det närmaste året är att behålla och utveckla det goda samarbetet mellan 
nämnd och förvaltning. 

Fullfölja installationen av det nya verksamhetssystemet till gagn för medarbetare och medborgare som 
innebär en fortsatt digitalisering och utveckling av E-tjänster. 

Fortsätta samarbetet med samhällsbyggnadsförvaltningen för samverkan inom planfrågorna och 
utveckling av digitaliserat plan- och kartmaterial. 

Utveckla tillsynsverksamheten avseende enskilda avlopp. 

Förbättra rutinerna för handläggning av ärenden om bostadsanpassning. 

  



 

 

Besöksadress Västra Storgatan 35 
Postadress Osby kommun 
 283 80 Osby 

Telefon 0479-52 80 00 vx 
Fax 0479-52 82 97 
E-post kommun@osby.se 
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Nämndplan och internbudget 2023 

Dnr MBN-2022-1056 

Miljö- och byggförvaltningens förslag till miljö- och 
byggnämnden 

Miljö- och byggnämnden antar nämndplan 2023 med nämndmål och 

internbudget. 

Sammanfattning 

Nämndplan 2023 för miljö- och byggnämnden med nämndmål och 

internbudget har upprättats utifrån kommunfullmäktiges beslut om tilldelad 

ram. 

Beslutsunderlag 

Nämndplan 2023 

 

Anders Skoog 
Miljö- och byggchef  

 



Minnesanteckningar Näringslivsråd 20/12 22 

Närvarande  

Niklas Larsson Daniel Landin Lars-Erik Svensson Arne Gustavsson Anders Edbro Mikael Kindblom. 

På mötet diskuterades följande 

Lite kring uppdraget näringslivet ska ha och vara en kortare väg till KSAU. 

Lägg fler av mötena ute på olika företag. 

Framöver mer information från kommunen om sådan finns. 

Bjuda in Presidierna från de nämnder som berör Näringslivsfrågor Miljö o bygg och Samhällsbyggnad. 

Näringslivsrådet bör vara mer som ett remissorgan. 

2 veckor innan NR skicka uppdaterad kallelse. 

Mötet kom fram till att Måndagar är bästa veckodag att träffas. 

Det framfördes om positiva etableringar samt om den nya Skylten vid Handels och 

Verksamhetsområdet. 

Näringslivsrådet närvarar vid lunch med Invest in Skåne den 18/1 

Jobba för ökad marknadsföring för alla områden inte bara inom näringsliv. 

Bla BO, Leva,Arbeta,Etablera. 

Det framfördes även om studiebesök bla Vårgårda som innehar plats 1 på Svenskt näringslivsranking. 

Tema Nästa gång marknadsföring växa Osby entreprenörer växa etablera här. 

Tack för denna gång  på återseende den 18/1. 

Jimmy Ekborg Näringslivsutvecklare. 

 

 

 

 

 

 

 

 









 Informations- och 
nyhetsbrev  

    
                         Nr 2, 2022 

 
 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB, Göran Olsgatan 1, 211 22 MALMÖ.  
Telefon 0703-576365 – www.ksfab.se – brittmarie@ksfab.se 

Om du inte längre önskar motta våra nyhetsbrev, kan du enkelt avregistrera dig genom att skicka ett mail till  
info@ksfab.se  och meddela det. 

 
 

 

 

 

Tibro kommun - ny delägare  
Tibro kommun har under hösten 2022 blivit ny delägare i Kommunassurans och är därmed vår 73:e 
delägare. För Kommunassurans är detta en milstolpe då antalet delägare nu är mer än var fjärde av 
landets kommuner.  
 
 

Ekonomichef och Risk- och Brandingenjör 
Den 1 september började Stefan Andersson som ny ekonomichef och vVD. Stefan är civilekonom 
och har en bakgrund från såväl kommunal, privat som ideell sektor.  
 
Vi har också utökat med en ny tjänst. Den 11 oktober började Martin Möller som Risk- och 
Brandingenjör. Martin är risk- och brandingenjör och har tidigare arbetat i både kommunal och privat 
sektor. Närmast kommer Martin från Malmö stad.  
 
Vi välkomnar både Stefan och Martin och ser fram mot att fortsätta utveckla Kommunassurans 
verksamhet tillsammans er.  
 
 

Fastighetslistor mm inför förnyelsen 2023 
Under hösten har vi infört ett nytt system för anmälan, avanmälan och anmälan om förändringar av 
kommunens ägda objekt (byggnader), www.kommunobjekt.se. De nuvarande excel-listorna kommer 
därmed inte behövas hos oss framöver utan alla ändringar ska göras direkt in i vår databas i stället. 
Med vårt nya system kan kommunen på ett enkelt sätt säkerställa att rätt objekt är försäkrade. 
Excellista för hyrda lokaler, maskiner och skog kommer tills vidare finnas kvar precis som tidigare.  
 
I samband med att vi erhåller förnyad fastighetslista inför 2023 konverteras den in i vår databas. 
Efter årsskiftet kommer alla kommuner och förmedlare att bli inbjudna till ett Teamsmöte för en 
genomgång/utbildning av det nya sättet att rapportera in ändringar som berör ägda byggnader. Mötet 
beräknas ta ca 30-45 min. All rapportering i databasen börjar gälla per förfallodagen 2022-01-01 och 
därefter löpande vid respektive förfallodag för de kommuner som inte har 1 januari som förfallodag. 
Vid behov av ändringar innan kommunen har fått inloggningsuppgifter och utbildning görs detta på 
sedvanligt sätt, dvs med Kommunassurans egen/försäkringsförmedlarnas ”ändringsblankett”. 
Mer information kommer i samband med att vi bjuder in till Teamsmöte.  

 
Egenandelsprogram 
Kommunassurans arbete med att kunna göra Egenandelsprogrammet tillgängligt för 
delägarkommunerna börjar nu närma sig upploppet. Delägarkommunerna gav i mitten av november 
Kommunassurans i uppdrag att tillhandahålla lösningen och ett förslag inför 2023 har skickats ut till 
var och en av kommunerna. Så långt har gensvaret varit väldigt positivt. Det återstår ännu några 
dagar innan svarsfristen löper ut. 

 
 
 



  

Konst- och utställningsförsäkring – Fine Art 
Kommunassurans kan nu erbjuda Konst- och utställningsförsäkring som bygger på Brookfield 
Underwritings försäkringsvillkor. Brookfield känner nog de flesta kommuner redan till då de under 
många år har erbjudit konst- och utställningsförsäkring till kommuner. 
 
Alla kommunförsäkringskunder har därmed möjlighet att teckna sin konst- och utställningsförsäkring i 
Kommunassurans med stöd av internupphandlingsbestämmelserna i LOU på samma sätt som i 
övrigt vad gäller kommunförsäkring.  
 
Om intresse finns är ni välkomna att kontakta oss på info@ksfab.se   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Årets tema 2022 
Vårt tema Naturskador och Klimatpåverkan, den andra artikeln fortsätter med fokus på ämnet 
översvämningar.  Den tredje artikeln i vårt tema på samma ämne kommer i början av 2023. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        och 
 Gott Nytt 2023  
       önskar 
 

                Anders, Stefan, Cecilia, 
            Brittmarie, Ann-Louise, Martin,  
              Per-Olof, Erika och Christer 

 



  

NATURSKADOR & KLIMATPÅVERKAN 

FOKUS ÖVERSVÄMNINGAR 

Under 2020 publicerades en rapport i tidskriften Nature som fastslog att de senaste 30 åren har 
varit de överlägset mest översvämningsdrabbade i Europa när man tittar på en period över 500 
år, och det finns ingenting som pekar på att trenden är avtagande. Översvämningar tillhör även 
bland de vanligaste naturskadorna och 2017 var till exempel närmare hälften av alla 
inrapporterade naturskador i Sverige översvämningsrelaterade. Det finns alltså många 
anledningar till att förbättra kunskapen om hur man kan undvika eller minska konsekvensen av 
översvämningar.  

Till att börja med kan det konstateras att skador 
till följd av översvämningar uppstår när vatten 
befinner sig på oönskade platser. Faktorer som 
påverkar huruvida vatten befinner sig på 
oönskade platser är till exempel; 
stadsplaneringen, bebyggda exponerade 
områden; den urbana miljön med hårdgjorda ytor 
och försämrad möjlighet till avrinning; gamla 
rörledningar och igensatta brunnar.  

Den vanligaste typen av översvämningar som 
inträffar i Sverige sker vid sjöar och vattendrag 
till följd av snösmältning eller långvarigt regn. 
Översvämningar till följd av skyfall är också 
relativt vanliga och kan ge stora, men mer lokala 
skador, begränsade till ett visst geografiskt 
område. Nära 70% av alla översvämningar av 
betydande storlek som inträffade mellan 1901 
och 2010 var översvämningar knutna till sjöar 
eller vattendrag. Översvämningar ger oftast 
upphov till omfattande materiella skador och 
stora kostnader för samhället där skador på 
bostäder och transportsystem är mest 
framträdande. 

VAD ÄR SANNOLIKHETEN? 

När man talar om sannolikheten för att en 
naturhändelse av en viss storlek ska inträffa talar 
man ofta om återkomsttider. Dessa 
återkomsttider delas ofta in i perioder om 50 år, 
100 år och 200 år. Till exempel innebär 100-
årsflödet för ett visst vattendrag en vattennivå 
som kan förväntas uppnås en gång på 100 år. 
Sannolikheten att ett 100-årsflöde ska inträffa ett 
givet år 1%. Det innebär att sannolikheten att det 
ska inträffa en gång på 100 år är 63%. 
Återkomsttider baseras på analyser av historiska 

data. Ibland anges även ”högsta beräknade 
värde” som i exemplet med flöden i vattendrag 
då visar områden som förväntas sättas under 
vatten när alla naturliga faktorer som bidrar till 
ett högt flöde samverkar. Där omfattas 
snösmältning, nederbörd, vattenmättad mark etc. 
Detta kan grovt sägas motsvara en återkomsttid 
på 1 000-10 000 år. 

 

Översvämningstyper 

Vattendrag – Efter perioder med mycket 
regn eller snösmältning kan höga flöden och 
vattennivåer uppstå i vattendrag och sjöar 

Skyfall – Är ett kortvarigt och intensivt regn 
(>50 mm/timme). På grund av otillräcklig 
dränering via brunnar och avlopp kan det 
leda till vattenflöden längs hårdgjorda ytor, 
ansamlingar i lågpunkter och backflöden i 
avlopp. Urbana områden med många 
hårdgjorda ytor är extra exponerade för den 
typen av risk. 

Stormflod/hav – Högt vattenstånd i hav och 
flod kan uppstå på grund av lågtryck och 
starka vindar där vattenmassor pressas mot 
varandra. 

Kombinationer: Ovanstående naturfenomen 
kan kombineras och då förvärra 
översvämningssituationen t.ex. höga flöden i 
vattendrag samtidigt som det råder lågtryck 
och pålandsvind, vilket gör det svårare för 
vatten att rinna ut i öppet hav. Ett exempel 
är älvmynningar där havsnivån kan påverka 
vattennivån flera mil längre upp längs älven. 



  

VAD ÄR KONSEKVENSEN?  

När höga vattennivåer uppstår kommer det 
överflödiga vattnet alltid att leta sig nedåt. Det 
innebär att byggnader på låg mark och källare är 
särskilt exponerade för den typen av skador. 
Bråte, föroreningar, avloppsvatten och liknande 
bidrar till att förvärra skadeverkningar då 
vattenmassor tränger in i, eller träffar en 
byggnad. På en samhällsnivå kan transportnätet 
påverkas vilket kan leda till att blåljuspersonal 
har svårigheter att ta sig till vissa områden. I 
samband med översvämningar, och under en 
period efter, ökar också sannolikheten för 
uppkomst av brand på grund av skadade 
elinstallationer.  

I princip alla städer intill ett större vattendrag är 
exponerade för översvämningsrisk till följd av 
höga vattenflöden. Generellt är även alla 
byggnader med källare som inte är högre än 
omkringliggande terräng exponerade för 
vatteninträngning vid skyfall.  

Beroende på hur omfattande en översvämning 
blir kommer samhällets resurser att behöva 
prioriteras för att säkerställa att samhällsviktiga 
funktioner fungerar som de ska. Det är därför inte 
säkert att tillgång till dräneringspumpar, 
nödströmsaggregat, avfuktare etc. är att räkna 
med. Om denna typ av utrustning bedöms viktigt 
för att begränsa konsekvenser bör utrustningen 
finnas tillgänglig på plats.  

Att inkludera åtgärder för skadebegränsning efter 
att vatten dragit sig tillbaka har vid verkliga 
händelser visat sig ha mycket stor påverkan på 
både den materiella skadan såväl som på tiden 
för reparationer. Om exempelvis vatten och fukt 
tillåts vara kvar i en byggnad under en längre tid 
kan det orsaka mögel och lukt som leder till 
följdskador eller förlust av hyresintäkter. 

 

 

Utifrån ovanstående kan man även börja fundera 
på vilka riskreducerande åtgärder som kan vara 
lämpliga att vidta. Se exempel på sådana i slutet 
av artikeln! 

 

 

Exakt vilka områden är exponerade för 
översvämningar? 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
(MSB) har ett interaktivt kartverktyg 
(Översvämningsportalen) som kan användas 
för att se vilka områden som är exponerade för 
översvämning från vattendrag. Verktyget kan 
hittas på MSB’s hemsida. Kartan visar högsta 
förväntade flöden baserat på dagens klimat-
förutsättningar enligt 50-, 100-, och 200-
årsflöden.  

Med hjälp av det verktyget kan man enkelt ta 
reda på vilka fastigheter som är exponerade för 
höga vattenflöden från vattendrag. Om 
byggnaden ligger utanför 200-årsflödet, är 
belägen i högre terräng och saknar källare är 
sannolikheten mycket låg att den ska drabbas 
av översvämning. Om byggnaden däremot 
befinner sig i ett exponerat område, till 
exempel ett område där 100-års regn eller 
vattennivåer kan orsaka översvämning är det en 
bra idé att fundera på följande: 

- Vilken högsta vattennivå kan 
man förvänta sig? 

- Kan vi förvänta oss långsamt 
stigande och relativt stillastående vatten 
eller kan vatten flöda mot/förbi fastighet i 
höga hastigheter? 

- Hur länge kan översvämningen 
förväntas pågå, timmar eller dagar? 

 

 

 

 



  

RISKREDUCERANDE ÅTGÄRDER 

ATT GÖRA – NU 
 Ta reda på om fastigheten finns i ett område som är exponerat för översvämning. Hur 

omfattande kan översvämningen förväntas bli? Där kan bland annat MSB’s karteringsverktyg 
vara till hjälp.  

 Undvik att placera fuktkänsliga föremål i källaren alternativt se till att dessa står upphöjt. En 
bra riktlinje är 50 cm ovanför golvet. 

 Tillse att brunnar och stuprör är hela och inte igensatta. 
 Om risken för översvämning är stor och markplanet inte sluttar från eventuella öppningar, 

överväg fysiska skydd i form av ca 10 cm upphöjda trösklar till källare. Se till att 
genomföringar inom 10 cm ifrån marknivå är tätade. Installera backflödesventiler på 
avloppsledningar som mynnar i källare 

 Kontrollera att byggnadens tak är i gott skick och att det inte finns lösa takpannor eller annat 
som kan medföra läckage via taket. 

 Anslut er till vädervarningstjänst t.ex. via SMHI 
 Kontrollera att byggnadens tak är i gott skick och att det inte finns lösa takpannor eller annat 

som kan medföra läckage via taket. 
 Ta fram en handlingsplan för vad ni bör/kan göra inför och efter en översvämning. Om det är 

motiverat, tilldela roller och ansvar i nödlägesplanen.  
 Om handlingsplanen inkluderar materiella hjälpmedel som länspumpar, elgenerator, 

vattendammsugare, avfuktare, sandsäckar, hydrobarriärer eller andra barriärer, överväg då att 
säkra tillgång till denna typ av material i händelse av en översvämning. Det finns 
serviceföretag som kan hjälpa till att hyra ut och genomföra restvärdesinsatser. Men, man ska 
vara medveten om att om händelsen har drabbat ett större område är dessa resurser 
begränsade. 
 

ATT GÖRA – INFÖR EN FÖRESTÅENDE ÖVERSVÄMNING 

 Flytta värdefull/känslig utrustning ur källare och över förväntad vattennivå. 
 Ta beslut om i vilket läge fastigheten ska utrymmas och teknisk försörjning som t.ex. el eller 

gas ska stängas av. Om strömmen går av sig själv, stäng då även av huvudströmbrytare så att 
strömförsörjningen inte återställs i en situation där detta är olämpligt och medför fara för 
brand eller personskada. Elförsörjning för brandskyddssystem ska om möjligt vara i gång! 

 Om möjligt placera barriärer vid nedgångar/öppningar till byggnaden. 
 

ATT GÖRA – EFTER EN ÖVERSVÄMNING MED SKADEFÖLJDER 

 Genomför en skadebedömning. Kontrollera tak, källare, brunnar, stuprör etc. 
 Om vatten blivit stående i byggnaden, sök omgående hjälp och genomför länspumpning av det 

drabbade utrymmet. 
 Påbörja upptorkning och rengöring så snabbt som möjligt. 
 Säkerställ att områden med vattenskador har god ventilation. 
 Stäng av elen (om det inte kunnat göras tidigare) i det översvämningsdrabbade området. 
 Om vatteninträngning har skett torka av och rengör utsatt inredning/utrustning med prioritet 

på det av högre värde. Flytta skadad utrustning/material till torra områden. 
 Om personal kallas in för att hjälpa till i uppröjning och restvärdesinsatser tillse att de har 

rimlig utrustning och att arbetet kan genomföras på ett säkert sätt. 
 Ta kontakt med behörig elektriker för skadebedömning och eventuell reparation innan el slås 

på om utrustning har varit utsatt för vatten/fukt. 
 Ta kontakt med försäkringsbolag för att anmäla skadan. Ta bilder på skadade 

områden/utrustning och upprätta en lista på sådant som är skadat. 
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Fördelning av arbetsmiljöuppgifter 

Dnr KS/2022:383 

Kommunstyrelseförvaltningen förslag till Kommunstyrelsens  

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 

- att anta riktlinjen gällande fördelning av arbetsmiljöuppgifter att gälla fr o m 2023-02-01 

inom Kommunstyrelseförvaltningen och Arbete och välfärd. 

- att följande fördelning av arbetsmiljöuppgifter inom Kommunstyrelseförvaltningen 

antagen KS/2019:27 upphör att gälla fr o m 2023-02-01 

- att följande fördelning av arbetsmiljöuppgifter antagna KS/2017:310 upphör att gälla    

fr o m 2023-02-01: 

- Fördelning av arbetsmiljöuppgifter Serviceförvaltningen  

- Fördelning av arbetsmiljöuppgifter Samhällsbyggnadsförvaltningen  

- Fördelning av arbetsmiljöuppgifter Förvaltningen för utbildning och arbete  

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen som företrädare för Osby kommun i egenskap av arbetsgivare ansvarar 

för arbetsmiljön i de verksamheter som ligger inom kommunstyrelsens ansvarsområde. 

Det ligger på arbetsgivarens högsta ledning, i detta fall kommunstyrelsen, att påbörja 

uppgiftsfördelningen. Ledningen har därefter en fortlöpande skyldighet att löpande 

bevaka att uppgiftsfördelningen i praktiken fungerar och vid behov göra justeringar.  

På grund av organisationsförändringar samt för att få en och samma riktlinjer för 

fördelning av arbetsmiljöuppgifter inom samtliga nämnder har ett nytt förslag tagits fram. 

Beslutsunderlag 

- Riktlinje till fördelning av arbetsmiljöuppgifter daterad 2022-12-05  

- Tjänsteskrivelse daterad 2022-12-14 

 

 

 

 

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

Petra Gummeson, Kommundirektör 

Anna Olsson, HR-chef 

Emma Frostensson, Förvaltningschef 

 

Petra Gummeson  Anna Olsson  

Kommundirektör HR-chef  



Ett utskrivet exemplar är alltid en kopia, giltigt original finns på kommunens intranät. 
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1 Inledning 
Enligt arbetsmiljölagen (AML) ansvarar arbetsgivaren för att alla 
medarbetare har en god arbetsmiljö. En god arbetsmiljö är avgörande för att 
medarbetare ska kunna arbeta ett helt yrkesliv.  

Arbetsmiljöarbetet ska enligt föreskriften Systematiskt arbetsmiljöarbete 
(AFS 2001:1, § 6) fördelas på bestämda personer eller befattningar. 
Uppgiftsfördelningen sker skriftligt, där både mottagande och 
uppgiftsfördelande chef undertecknar. Arbetsmiljöansvaret ligger på 
Kommunfullmäktige som genom reglemente har lagt ut 
arbetsmiljöuppgifterna på respektive nämnd. Uppgifterna fördelas sedan av 
nämnderna ut på förvaltningschefer som i sin tur fördelar 
arbetsmiljöuppgifter vidare till andra chefsnivåer eller medarbetare med 
särskild inriktning. Fördelningen ska vara tydlig i vilka arbetsmiljöuppgifter 
som fördelas och ge information om ifall möjligheten finns till att fördela 
ansvaret vidare. Vid behov kan arbetsmiljöuppgifterna returneras.  
Det är aldrig arbetsmiljöansvaret som tilldelas, utan själva 
arbetsmiljöuppgiften. Den som tilldelats arbetsmiljöuppgifter har ett ansvar 
för att uppgifterna genomförs och den som tilldelat en arbetsmiljöuppgift har 
tillsynsansvar.  
För att skapa förutsättningar för ett hållbart arbetsliv ska det systematiska 
arbetsmiljöarbetet alltid planeras på ett sådant sätt att fortlöpande tillsyn av 
arbetsmiljön blir en naturlig och integrerad del av övrigt driftsansvar. 

1.1 Syfte 
• Förebygga arbetsmiljörisker och skapa en god och tillfredställande

arbetsmiljö.

• Tydliggöra vem som gör vad och förhindra att arbetsmiljöuppgifter
förbises eller glöms bort.

• Tydliggöra fördelningen av arbetsmiljöuppgifter och de skyldigheter
som kommer med tilldelning och mottagande av
arbetsmiljöuppgifter.

• Klargöra och uppfylla arbetsgivarens arbetsmiljöansvar enligt
föreskriften om Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1).

1.1.1 Avgränsning 
Riktlinjen omfattar inte det systematiska brandskyddsarbetet eller 
arbetsmiljöuppgifter inom rollen som byggarbetsmiljösamordnare (BAS-
P/BAS-U).  

2 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter 
Arbetsmiljöansvaret ligger på Kommunfullmäktige vilken i sin tur har, 
genom reglemente, lagt ut arbetsmiljöuppgifterna på respektive nämnd1. Det 

1 Respektive nämnd, med undantag för krisledningsnämnden, miljö- och byggnämnden samt
valnämnden, är anställningsmyndighet för personal vid sin förvaltning. För de undantagna nämnderna 
är kommunstyrelsen anställningsmyndighet. Nämnderna har i övrigt hand om personal- och 
arbetsmiljöfrågor inom sitt respektive verksamhetsområde. 
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innebär att Kommunstyrelsen/nämnderna ansvar för att arbetsmiljölagen 
följs inom respektive verksamhet och beslutar om fördelningen av 
arbetsmiljöuppgifter inom sitt förvaltningsområde. Fördelningen sker till 
chefer på olika nivåer men kan även ske till medarbetare som innehar ett 
arbete med särskild inriktning (exempelvis lärare inom idrott, träslöjd, kemi). 
Kommunstyrelsen/nämnderna bevakar fortlöpande att uppgiftsfördelningen 
fungerar i praktiken och gör vid behov ändringar om den inte fungerar. 
Uppdraget innebär bland annat att se till att det finns en väl fungerande 
organisation för arbetsmiljöarbetet, att verksamheten leds av chefer med 
tillräckliga kunskaper och befogenheter inom arbetsmiljöområdet samt att se 
till att det klart framgår vem som ansvarar för att arbetsmiljölagen följs.  
Chefer och medarbetare som tagit emot arbetsmiljöuppgifter ansvarar för att 
uppgifterna blir utförda samt har skyldighet att meddela överordnad chef om 
möjligheter till att utföra uppgifterna inte finns. 
Fördelning av arbetsmiljöuppgifter ska alltid göras skriftligt och 
undertecknas av båda parter 

2.1 Förutsättningar för uppgiftsfördelning 
För att möjliggöra en god uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter krävs 
tydlighet, befogenheter, resurser, kunskap och kompetens.  
Det ska finnas tydlighet kring vilka arbetsmiljöuppgifter som har fördelats. 
Den som tar emot arbetsmiljöuppgifter ska ha rätt befogenheter för att vidta 
de åtgärder som krävs för att fullfölja uppdraget.  
Exempel på resurser som kan behövas i uppdraget är utrustning, lokaler, tid 
och kunskaper. Den som tar emot uppdraget ska ha tillräckliga kunskaper i 
de lagar, regler och riktlinjer som har betydelse för arbetsmiljön samt genom 
sin kompetens kunna omsätta kunskaperna i praktisk handling.   
Återkommande avstämning om arbetsmiljöuppgifterna ska ske i samband 
med chefens medarbetarsamtal eller vid annat lämpligt tillfälle under året. 
Desamma gäller för medarbetare som har tilldelats arbetsmiljöuppgifter. 
Avstämning med förvaltningschef sker vid nämndens årliga uppföljning av 
förvaltningens systematiska arbetsmiljöarbete.  
Kommunstyrelse/nämnd ska årligen få en återkoppling från förvaltningen 
om hur arbetsmiljöarbetet fungerar. Notera att en arbetsgivare inte kan 
delegera sitt ansvar utan endast fördela uppgifter inom arbetsmiljöområdet 

2.1.1 Skyldigheter vid uppgiftsfördelning 

Du som fördelar arbetsmiljöuppgifter  
Den chef som fördelat arbetsmiljöuppgifter till underställd chef eller 
medarbetare är ansvarig för att säkerställa att den som tagit emot uppgiften 
har rätt förutsättningar för att möjliggöra arbetsmiljöuppgifterna.  
Tilldelning av arbetsmiljöuppgifter ska dokumenteras skriftligt på avsedd 
blankett. Vid befattningshavares frånvaro ska ersättare förordnas skriftligt 
genom blankett. 
Den som fördelar arbetsmiljöuppgiften ska säkra att mottagande chef eller 
medarbetare känner till skyldigheten att returnera 
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arbetsmiljöuppgifter om förutsättningarna för att bedriva ett bra 
arbetsmiljöarbete inte finns.  

Den som har fördelat en arbetsmiljöuppgift har alltid kvar en tillsynsplikt, 
vilket betyder att fortlöpande följa upp och försäkra sig om att uppgifterna 
utförs. Även om ansvar för arbetsmiljöuppgifter fördelats på andra personer 
har nämnden alltid kvar det övergripande ansvaret att försäkra sig om att 
verksamhetens arbetsmiljöförhållanden är goda. 

Du som tar emot arbetsmiljöuppgifter  
En chef eller medarbetare som får arbetsmiljöuppgifter fördelade till sig har 
ett ansvar att se till att de tilldelade uppgifterna blir utförda.  

Om en chef eller medarbetare har åtagit sig en arbetsmiljöuppgift men inte 
anser sig ha tillräckliga kunskaper, befogenheter eller resurser för att lösa 
den ska återkoppling ges till den som har fördelat uppgiften. Se 2.1.2 
Returnering av arbetsmiljöuppgifter.  

2.1.2 Returnering av arbetsmiljöuppgifter  
Om den som har blivit tilldelad arbetsmiljöuppgifter anser sig sakna 
tillräckliga kunskaper, resurser, befogenheter eller kompetens ska individen 
först ta en dialog med överordnad chef för att försöka hitta en lösning. Det 
kan bland annat resultera i stöd kring hur uppgiften ska utföras samt att 
resurser tillförs. Om någon lösning ej finns ska arbetsmiljöuppgiften 
returneras till överordnad, vilket innebär att ansvar för arbetsmiljöuppgiften 
övergår till den överordnade. 
Returneringen görs skriftligen på särskild blankett där det tydligt framgår 
vilken arbetsmiljöuppgift som återlämnas. Att returnera en 
arbetsmiljöuppgift innebär inte en uppsägning av anställningen eller 
chefsuppdraget.  
Ansvaret för övriga arbetsmiljöuppgifter kvarstår som tidigare.  

2.1.3 Straffansvar  
Straffansvaret aktualiseras främst när något har inträffat till exempel vid en 
arbetsplatsolycka eller allvarligt tillbud.  
Fördelningen av arbetsmiljöuppgifterna innebär inte att arbetsgivaren på 
förhand kan bestämma vem som är ytterst ansvarig om en olycka inträffar. 
Det straffrättsliga ansvaret fastställs av domstol i efterhand. Vid utredning av 
om någon ska ställas till ansvar för arbetsmiljöbrott granskas arbetsgivarens 
aktiva arbetsmiljöarbete. 

2.2 Nivåer på uppgiftsfördelning 
Kommunfullmäktige som ytterst ansvarig för arbetsmiljöarbetet är den 
instans som startar uppgiftsfördelningen genom reglementen och 
resursfördelning till nämnderna. Sedan fördelas arbetsmiljöuppgifter 
skriftligen från en nivå till en annan med rätt att fördela uppgifter vidare 
enligt följande: 
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Chefsorganisationen ser olika ut för respektive förvaltning. Vid saknad av en 
nivå så fördelas arbetsmiljöuppgiften till nästa nivå eller inte alls.  

2.3 Arbetsmiljöuppgifter som fördelas 
För en genomgående beskrivning av arbetsmiljöuppgifter som fördelas se 
dokumentet Arbetsmiljöuppgifter som fördelas.  
Dokumentet är ett stöd i fördelningen av arbetsmiljöuppgifter. Vissa 
verksamheter har även specifika arbetsmiljöuppgifter som behöver 
tydliggöras vid uppgiftsfördelningen.   

2.4 Medarbetare med tilldelade arbetsmiljöuppgifter 
En skriftlig fördelning av konkreta arbetsmiljöuppgifter kan göras till 
medarbetare med särskild inriktning. Till exempel medarbetare med 
tillsynsansvar över elever, såsom kemilärare, slöjdlärare, idrottslärare, eller 
till medarbetare med speciellt komplex arbetsmiljö. Se till att dessa 
medarbetare har tillräcklig kunskap, kompetens, resurser och befogenheter 
för att genomföra och följa upp tilldelade arbetsmiljöuppgifter. 
Chef med personalansvar ansvarar fortsatt för att kartlägga, analysera, 
bedöma och åtgärda behovet av insatser för att bibehålla en god och säker 
arbetsmiljö.  
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3 Resurser 
Kommunens HR-enhet och upphandlad företagshälsovård är resurser i 
arbetsmiljöarbetet.  
För djupare kunskap inom arbetsmiljöområdet finns arbetsmiljösidorna i 
Personalhandboken, information på intranätet samt information på 
Arbetsmiljöverkets hemsida.  







Osby kommun
Uppföljande granskning 2022
Projektstyrning

Anna Färdig & Max Blomberg, EY



Bakgrund och syfte 

Syfte

Syftet med uppföljningen är att se vilket genomslag revisionen 
fått och vilka åtgärder berörda nämnder vidtagit till följd av den 
tidigare granskningen. Detta är även en del i revisorernas 
löpande risk- och väsentlighetsanalys. 

Följande granskningar ingår i uppföljningen:

➢ Projektstyrning 2020

Bakgrund

Den kommunala revisionens uppdrag är reglerat i
kommunallagen och praxis för revisionens verksamhet framgår
av SKLs God revisionssed.

Av God revisionssed framgår att revisionen regelbundet ska följa
upp genomförda granskningsinsatser.

Detta kan ske genom dialog med nämnd eller styrelse, eller som
särskild granskningsinsats. Resultatet av uppföljningarna ligger
även till grund för risk- och väsentlighetsanalys inför kommande
revisionsplanering.



Granskning av projektstyrning
Kommunstyrelsen

Rekommendationer

Kommunstyrelsen

➢ Revidera principer för investeringshantering i samråd med 
samhällsbyggnadsnämnden. 

➢ Fastställa hur uppföljning av investeringsprojekt ska ske 
samt definiera vad som utgör större projekt. 

➢ Tydliggöra ansvarsfördelning mellan verksamheter vid 
genomförande av projekt. 

Sammanfattning 2020 års granskning

➢ Syftet med granskningen var att bedöma om 
kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden har en 
ändamålsenlig projektstyrning av investeringsprojekt.

➢ Revisorernas sammanfattade bedömning var att 
projektstyrningen behövde stärkas. Granskningen visade att 
de upprättade principerna för investeringar inte följdes fullt 
ut och att de i flera avseenden var inaktuella. I granskningen 
gjordes därför bedömningen att kommunstyrelsen bör 
revidera principerna för investeringar i samråd med 
samhällsbyggnadsnämnden i syfte att göra de mer 
tillämpliga på den nuvarande organisationen och för skapa 
en mer enhetlig investeringsprocess. Vidare kom 
granskningen fram till att uppföljningen av 
investeringsprojekt bör förtydligas. Slutligen gjordes
bedömningenatt ansvarsuppdelningen för de beställande 
verksamheterna bör förtydligas i olika skeden av processen 
och därtill hur projektorganisationerna ska bemannas då 
organiseringen inte följde gällande investeringsprinciper. 

➢ Bedömningen grundades på iakttagelser gjorda från 
intervjuer, dokumentstudier och genomförda stickprov av två 
lokalbyggnationer. 



Granskning av projektstyrning
Kommunstyrelsen

Rekommendationer Iakttagelser uppföljning

➢ Revidera principer för 
investeringshantering i samråd med 
samhällsbyggnadsnämnden. 

➢ Förvaltningen har sedan granskningen 2020 tagit fram ett utkast till reviderade riktlinjer (principer) för investeringshantering. Enligt 
förvaltningens tjänstepersoner följer organisationen redan de reviderade principerna även om inget formellt beslut fattats i frågan. 
Förslaget till reviderade principer ska behandlas av kommunstyrelsen i januari 2023. 

➢ Fastställa hur uppföljning av 
investeringsprojekt ska ske samt 
definiera vad som utgör större projekt. 

➢ I utkastet till reviderade investeringsriktlinjer framgår det att samhällsbyggnadsförvaltningen ska ansvara för den löpande uppföljningen 
av projekt. I utkastet föreslås det även att investeringar ska följas upp enligt tidplan för ekonomisk uppföljning. Vidare är det tänkt att 
kommunstyrelsen ska informeras om pågående och avslutade projekt två gånger per år. De föreslagna förändringarna ska behandlas av 
kommunstyrelsen i januari 2023. 

➢ Enligt förslaget om reviderade investeringsriktlinjer ska större investeringsprojekt definieras som projekt motsvarande ett värde av minst 
5 miljoner SEK. Av förslaget framgår det att ett sådant projekt ska innehålla en beskrivning, motivering, interveringskalkyl, prelimnär 
fördelning av utgiften, beräkning av driftkostander, alternativa lösnngar, tidplan, kapiptalkostnader samt ett utlåtande från
samhällsbyggnadsförvaltningen.

➢ Tydliggöra ansvarsfördelning mellan 
verksamheter vid genomförande av 
projekt. 

➢ I förslaget till reviderade investeringsriktlinjer framgår det att samhällsbyggnadsförvaltningen ska ansvara för projektgenomförande. 

➢ Kommunstyrelsen införde i maj 2022 en ny projektmodell som innehåller beskrivningar av hur kommunen ska arbeta från idé till 
förvaltning vid genomförande av projekt. Det framgår inte av projektmodellen hur ansvar ska fördelas mellan verksamheter.



Samlad bedömning 

Revidera principer för investeringshantering i samråd med samhällsbyggnadsnämnden. 

Fastställa hur uppföljning av investeringsprojekt ska ske samt definiera vad som utgör 
större projekt. 

Tydliggöra ansvarsfördelning mellan verksamheter vid genomförande av projekt. 

Vår samlade bedömning är att kommunstyrelsen har beaktat samtliga rekommendationer från 2020 
års granskning. Vi noterar att det har påbörjats ett arbete för att tydliggöra kommunens 
projektstyrning, men att detta arbete inte har färdigställts än. 

Bedömningen görs mot bakgrund av att kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag på 
reviderade riktlinjer (principer) för investeringshantering som beskriver hur investeringsprojekt ska 
följas upp. Det finns även förslag på hur större projekt ska definieras och vilka uppgifter större 
projekt ska innehålla. Beslut om de föreslagna revideringarna ska fattas i januari 2023. Eftersom 
beslut saknas bedömer vi dessa två rekommendationer som delvis uppfyllda. 

Vi bedömer att kommunstyrelsen inte tyddliggjort hur ansvarsfördelningen mellan verksamheter ska 
se ut vid investeringsprojekt. Vi bedömer därför att kommunstyrelsen bör vidta ytterligare åtgärder 
för att tydliggöra ansvaret mellan verksamheter vid genomförande av investeringsprojekt.

Uppfyllt

Delvis uppfyllt

Inte uppfyllt

Granskning av projektstyrning 2020
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FAV Delegationsbeslut Arbete och välfärd 2023 

Dnr KS/2022:91 700   

 

Arbete och välfärds förslag till Kommunstyrelsen  

- Kommunstyrelsens ledamöter NN (x) och  NN (x) förordnas att fatta beslut enligt 

6 § 1 st och 2 st, 6a § 1 st och 2st, 11 § 1 st och 3 st, 27 § 1 st och 2st, 31d § 2 st 

lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) samt 13 § lagen om 

vård av missbrukare i vissa fall (LVM) när utskottets beslut inte kan avvaktas. 

- Kommunstyrelsens ledamöter NN (x) och  NN (x) samt förvaltningschef Emma 

Frostensson, enhetschef Lisa Widbom, förste socialsekreterare Linus Dahlström 

samt följande medarbetare inom sociala jouren; Tord Nilsson, Ulrika Sjölander, 

Josefin Petersson, Eva-Lena Aurell, Sara Gasser, Sverker Pile, Emma Jansson och 

Maya Månsson förordnas att kunna begära handräckning från polismyndigheten 

och kriminalvården för att genomföra beslut om vård och omhändertagande enligt 

43 § p.2 LVU. 

- Beslut fattade med stöd av förordnandet anmäls till nämnden vid nästkommande 

sammanträde.  

Barnkonsekvensanalys 

Ärendet avser endast en revidering och barnkonsekvensanalys är gjord i ärendet sedan 

tidigare.  

 

Sammanfattning av ärendet 

I vissa fall har lagstiftaren direkt i lagstiftningen givit en kompletterande beslutanderätt 

för att tillgodose behovet av att snabbt kunna fatta beslut inom socialtjänsten. Det framgår 

även av dessa bestämmelser att nämnden i de flesta fall även har en möjlighet att förordna 

en annan ledamot eller tjänsteperson att fatta beslut. Syftet är att det alltid ska finnas 

någon beslutsbehörig att tillgå när brådskande beslut ska fattas.  

Detta ärende är en revidering av beslut fattat av Kommunstyrelsen 2022-10-05 §183.  

 

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

Lisa Widbom 

Linus Dahlström  

Mariana Möller  

Emma Frostensson 

Sociala jouren, tord.nilsson@kristianstad.se  

 

 

 

Emma Frostensson 

Förvaltningschef  

mailto:tord.nilsson@kristianstad.se
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Beslutsattester – Arbete och välfärdsförvaltningen 

mandatperioden 2023-2026 

Dnr KS/2023:18   

 

Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen 

- Föreslagna beslutsattestanter för mandatperioden 2023-2026 inom Arbete och 

välfärdsförvaltningen godkänns.  

Barnkonsekvensanalys 

Ärendet berör inte barn. 

 

Sammanfattning av ärendet 

I samband med ny mandatperiod ska respektive nämnd ta beslut om beslutsattestanter. 

Förändringar inom mandatperioden beslutas enligt delegationsordningen av 

förvaltningschef. 

 

Beslutsunderlag 

Attestreglemente Arbete och välfärdsförvaltningen 2023-2026 

 

 

 

 

  

Beslutet skickas till  

Arbete och välfärdsförvaltningen   

Ekonomienheten 

Emma Frostensson   

Förvaltningschef   

http://www.osby.se/


Sidan 1 av 2

Förteckning över beslutsattester Arbete och välfärd

Gällande mandatperioden 2023-01-01 - 2026-12-31

Ansvar Namn på verksamhet Beslutsattest Ersättare

1101 Förvaltningsledning Emma Frostensson *) Pål Cederqvist

1111 Vuxenutbildning Marie Olsson *) Pål Cederqvist

1112 Kompetensa Jennifer Engström *) Pål Cederqvist

1121 IFO Vuxen Mariana Möller *) Pål Cederqvist

1122 Barn och familj Lisa Widbom *) Pål Cederqvist

# Samtliga beslutsattestanter ovan ersätter varandra på samtliga ansvar. 

# Utöver ovanstående har förvaltningschef generell beslutsrätt för hela förvaltningen, ansvar 11x.     

# Förändringar under mandatperioden delegeras till förvaltningschef enligt kommunstyrelsens delegationsordning. 

# Controller med uppdrag mot förvaltningen tilldelas rätt att belsutsattestera bokföringsorder och rättningar inom hela förvaltningens område.

# Tilldelning av granskningsattest beslutas av närmaste chef och  bedöms som verkställighet och inte delegationsbeslut
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1. Sammanfattning 

EY har på uppdrag av kommunrevisionen i Osby kommun granskat huruvida 
kommunstyrelsen har en ändamålsenlig uppsikt och ägarstyrning av IT kommuner i 
Skåne AB. Granskningen har särskilt fokuserat på att belysa övergången av IT-
verksamheten från Osby kommun till IT kommuner i Skåne AB och utvärderingen av 
denna. 

Den sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen bör stärka uppsikten av IT 
kommuner i Skåne AB i enlighet med ansvaret i reglemente.  

Bedömningen grundar sig i att det saknas sammanställd uppföljning av 
verksamhetsplanen och att kommunstyrelsen inte tar del av uppföljningen. Bolagets 
styrelse är uppbyggd av representanter ur kommunernas 
tjänstemannaorganisationer. Vi menar i granskningen att detta är i sig inte 
problematiskt. Däremot gör detta uppsiktsplikten än viktigare. Därför bör 
kommunstyrelsen inom ramen för sin uppsiktsplikt säkerställa återrapportering av 
bolagets måluppföljning.  

Vår bedömning är även att övergången ur ett verksamhetsmässigt och ekonomiskt 
perspektiv inte utvärderats på ett samlat, dokumenterat och strukturerat sätt. Vi 
menar att detta är nödvändigt för att kunna följa om resultatet av övergången givit 
de vinster som önskades. 

Vi ser det däremot som positivt att det finns beslutade ägardirektiv som reglerar 
samverkan och följs upp vid ägarsamråd. Likaså är det positivt att verksamheten 
löpande följs upp genom diverse forum. Vi ser att det finns en löpande kontakt i olika 
konstellationer mellan bolaget och kommunen samt formulerade forum för detta. 

Vi noterar att såväl bolaget som kommunen genomfört enkätundersökningar med 
syfte att mäta nöjdheten bland användarna. Vi menar att kommunstyrelsen utifrån 
det låga enkätresultatet bör göra fördjupade efterforskningar kring orsakerna.  

Tjänsteutbudet är vad vi kan se oförändrat alternativt utökats. Vi förlitar oss däri på 
svar från intervjuer. Det finns inget i revisionsbevisen som talar emot den 
förmedlade bilden.   

Vi rekommenderar kommunstyrelsen att: 

 Säkerställa en kontinuerlig återrapportering av uppföljningen av 
målsättningarna i verksamhetsplanen i enlighet med uppsiktsplikten.  

 Genomföra en samlad utvärdering av övergången till IT kommuner i Skåne 
AB avseende såväl verksamhetsmässiga som ekonomiska effekter. Detta 
kopplat till de initiala målen och önskvärda effekterna.  

 Genomföra fördjupade efterforskningar kring orsakerna till de låga 
resultaten i NKI-mätningar. 
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2. Inledning 

2.1. Bakgrund 

Osby kommuns drift av IT-, informations- och kommunikationsteknik hanteras av 
bolaget IT kommuner i Skåne AB1. Bolaget är samägt tillsammans med Bromölla 
kommun, Hörby kommun, Höörs kommun, Sjöbo kommun och Östra Göinge 
kommun. Utöver att hantera driften av respektive kommuns IT-miljö är bolaget 
delaktiga i kommunernas verksamhetsutveckling avseende IT- och 
informationsrelaterade frågor. Syftet med den bolagiserade formen är att skapa 
samordningsvinster mellan ägarkommunerna.  

Osby kommuns IT-miljö flyttas över till IT kommuner i Skåne AB i januari 2020. Detta 
omfattade bland annat datorer, skrivare, servrar, verksamhetssystem och 
nätverksutrustning. Därutöver flyttades fyra medarbetare över till bolagen.  

Revisorerna ser risker i hanteringen av IT-miljön i bolagiserad form. Detta främst 
kopplat till att kommunen erbjuds ett relevant tjänsteutbud baserat på 
förutsättningarna som råder i kommunen. Osby kommun har inte utsett en 
lekmannarevisor för bolaget vilket gör att revisorernas insyn i bolaget är begränsad. 
Revisorerna vill mot denna bakgrund granska samverkansformen genom 
kommunstyrelsens uppsiktsplikt.  

2.2. Syfte och revisionsfrågor  

Granskningens syfte är att bedöma om kommunstyrelsen har en ändamålsenlig 
uppsikt och ägarstyrning av IT kommuner i Skåne AB. Granskningen kommer särskilt 
att belysa övergången och utvärderingen av denna. Granskningen syftar till att svara 
på följande revisionsfrågor: 

 Har kommunstyrelsen fastställt mål för samverkan av IT-frågor och sker 
uppföljning av dessa mål? 

 Motsvarar tjänsteutbudet som IT kommuner i Skåne AB tillhandahåller den 
funktionalitet och de behov som rådde när IT-miljön hanterades i kommunens 
regi?  

 Har kommunstyrelsen utvärderat övergången till IT kommuner i Skåne AB, 
samt vilka verksamhetsmässiga och ekonomiska effekter detta fått för 
kommunen?  

o Har kommunstyrelsen följt upp nöjdheten bland kommunens 
verksamheter avseende bolagets stöd? 

 

1 Även kallat Unikom 
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2.3. Genomförande och avgränsning 

Granskningen har skett genom intervjuer och dokumentstudier. Intervjuer har 
genomförts med kommundirektör, ekonomi- och utvecklingschef samt 
tjänsteperson på IT kommuner i Skåne AB vilket tidigare var anställda på kommunen. 

2.4. Revisionskriterier 

Granskningens bedömningar utgår från följande revisionskriterier, för att läsa mer 
om revisionskriterierna se avsnitt 6. 

 Kommunallagen (2017:725) 

 Ägardirektiv  

 Kommunstyrelsens reglemente 
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3. Granskningsresultat 

3.1. Mål för samverkan 

2014 genomfördes en extern utredning med syfte att tjäna som beslutsunderlag i 
valet av framtida lösningar av IT-funktioner för Osby kommun. Av utredningen 
”Beslutsunderlag avseende vägval”, daterad 2014-06-09, framgår att uppdraget 
undersöker förutsättningar för en anslutning till IT kommuner i Skåne AB, eller 
alternativa lösningar.  

Den sammanfattande bedömningen av utredningen var att alternativet att samverka 
med Kristianstad kommun var att föredra. Huvudskälen för att inte välja IT 
kommuner i Skåne AB vid tillfället var att det inte lämnats kostnadsuppgifter, att IT 
kommuner i Skåne AB befann sig i en omstöpning och var i ett uppbyggnadsskede. 
Därtill skulle bolagets krav på fullständig omställning av teknisk plattform innebär 
initiala investeringar på 5–7 miljoner kronor. Vidare kunde inte IT kommuner i Skåne 
AB påbörja driftövertagande förrän 2016. Efter utredningen valde Osby kommun 
att inleda ett samarbete med Kristianstad kommun.  

Det framgår av tjänsteskrivelse 2019-04-15 att samverkan bland annat innebar att 
Kristianstad skötte driften av ett mindre antal av Osbys kommuns 
verksamhetssystem. Det framgår även av tjänsteskrivelse att samverkan med 
Kristianstad kommun var begränsad för tiden för avtalet. Den begränsade 
samverkan berodde på bland annat på avsaknaden av gemensam plattform, 
gemensamma gränssnitt och system. För ett utökat samverkansavtal med 
Kristianstad kommun krävdes en avsevärd utökning av Osby kommuns befintliga IT-
personalresurser och en anpassning till den plattform, gränssnitt och system som 
Kristianstads kommun använder i sina verksamheter. 

I augusti 2018 undertecknades avsiktsförklaring mellan kommunerna Hörby, Höör, 
Östra Göinge och Osby. Av avsiktsförklaring framgår att parterna skyndsamt ska 
inleda ett arbete med att genomföra en teknisk och ekonomisk analys av 
förutsättningarna för att Osby kommun ska kunna inträda som delägare i IT 
kommuner i Skåne AB.  

2019-06-10 beslutade kommunfullmäktige att Osby kommun ska utnyttja 
möjligheten att teckna aktier i IT-kommuner i Skåne AB. I samband med beslut gavs 
kommundirektören i uppdrag att tillsammans med företrädare för 
delägarkommunerna och IT kommuner i Skåne AB dels förhandla fram storleken på 
Osby kommuns köpeskilling för de aktuella aktierna, dels arbeta fram förslag till 
reviderad bolagsordning, reviderat aktieägaravtal samt att reviderade ägardirektiv 
beslutas om i respektive kommunfullmäktige. 
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Av ägardirektiv 20212 för IT kommuner i Skåne Aktiebolag3 framgår att bolagets tre 
särskilda uppdrag är följande: 

 Samordna inköp och ägande av informations- och kommunikationsteknik. 
Resurseffektivitet för ägarna och bolaget skapas när samordning sker i inköp 
och systemägande.   

 Vara en resurs för ägarna i samverkan. Genom att ägarna arbetar med 
gemensam informations- och kommunikationsteknik skapas 
samverkansmöjligheter ägarna emellan och bolaget är en resurs i denna 
samverkan.   

 Bistå i förändringsledning inom de områden som kräver stöd av informations- 
och kommunikationsteknik. Kunskap i förändringsledning behövs för att 
införa informations- och kommunikationsteknik och genom att driva 
förändringsledning gemensamt, mellan ägarna och med bolaget, samordnas 
kompetenser och resurser. 

Av verksamhetsplan framgår att bolagets styrelse består av fyra ledamöter med fyra 
suppleanter, en från vardera ägarkommun. Ledamöterna har i uppdrag att företräda 
bolaget samt att svara för bolagets finansiering och verksamhet. Ledamöterna är 
anställda hos ägarkommunerna och utses till bolagets styrelse utifrån den specifika 
funktion de har i ägarkommunen.  Ledamöterna har även ett ansvar att informera 
och förankra bolagets verksamhet, samt svara för att bolaget har insikt i vad som 
händer hos ägarkommunerna. 

I IT kommuner i Skåne AB:s verksamhetsplan har uppdraget brutits ned. Det framgår 
av verksamhetsplan att bolaget har fyra mål från 2021 till 2024. Målen ska innebära 
att IT kommuner i Skåne AB ger tydliga vinster hos ägarkommunernas verksamhet, 
har hög kvalitet i sina leveranser samt att det är tryggt att ha bolaget som 
medarbetare. Målen är följande: 

 1+1=3 Unikom och ägarkommunerna har en gemensam modell för att påvisa 
nyttan och möjligheterna för de förändringsinitiativ som tas. 

 Effektiv integrering av nya verksamheter (d v s verksamheterna i delägarnas 
kommunkoncerner)   

 Återvinning till 100 % Bolagets produkter återanvänds eller återvinns. 

 Medarbetarnöjdhet på X % Unikom har nöjda medarbetare. Men i målet ingår 
också att kommunernas medarbetare är nöjda och upplever en högre 
arbetsglädje med digitaliserade processer. 

 

För samtliga verksamhetsmål finns pågående aktiviteter. Däremot finns ingen 
samlad uppföljning av dessa. Uppföljningen av dessa mål är inte heller något som 
Osby kommun tar del av. 

 

2 Uppges vid förfrågan även gälla för 2022 
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Inom ramen för samarbetet finns även framtagen plan benämnd strategisk plan 
2022–2023 för Unikom-samarbetet. Av plan framgår fokusområden för samarbetet 
vilket är: 

 Lösningar som underlättar för medborgarna 

 Trygghet och säkerhet 

Utifrån fokusområden finns framtagna aktiviteter som prioriteras under 2022 och 
2023. Planen antogs på ägarsamråd 2022-06-03. Det finns ingen formulerad 
uppföljning av strategisk plan, däremot uppges det vara för avsikt att följa upp den 
i samband med ägardialog 2023. På ägardialogen deltar de sex ägarkommunernas 
kommundirektörer såsom ägarrepresentanter tillsammans med bolagets styrelse. 

3.2. Tjänsteutbud 

Av intervju framgår att tjänsteutbudet i grunden är det samma som innan flytten av 
verksamheten men uppges även ha utökats med e-tjänsteutveckling och RPA-
utvecklare. Vid övergången ställde Osby kommun som krav att behålla Office 365 
även om övriga kommuner i IT kommuner i Skåne AB inte använde sig av detta. Det 
framgår av intervjuer att det till viss del är mer strukturerat och organiserat numera 
med till exempel tillhandahållande av datorer. Det framgår även att det numera finns 
ett större säkerhetstänk inom organisationen än vad som fanns tidigare. Vidare 
uppges även utvecklingsarbetet var en större del av verksamheten än vad det var 
innan omorganiseringen, samt att det numera finns möjlighet till viss självservice. 
Däremot kan beslutsgångarna vara längre eftersom allt ska samordnas med samtliga 
kommuner. Utöver detta uppges funktionalitet var likvärdig innan flytten. 

3.3. Utvärdering 

Av intervju framgår att kommunstyrelsen inte gjort någon samlad och strukturerad 
utvärdering av övergången utöver utvärdering ur ett tekniskt perspektiv. Det finns 
inte heller någon redovisning av verksamheten som samlats eller som 
kommunstyrelsen tagit del av. 

Både bolaget och kommunen genomför enkätundersökningar årligen med syfte att 
följa upp kundnöjdhet respektive stödfunktioner. 

Bolagets enkätundersökning från 2021 genomfördes med syfte att mäta 
kundnöjdheten hos sina ägarkommuner. Av enkätundersökning framgår att 
resultatet för Osbys kommuns NKI4 är 6,1 av 10. Medelvärdet för samtliga 
ägarkommuner är 6,9. Även på frågan om nöjdhet med IT kommuner i Skåne AB 
som helhet ligger kommunen under medel där samtliga övriga medlemskommuner 
har ett högre resultat än Osby.  

I enkätundersökningen som genomförts av kommunen följs nöjdhet av kommunens 
stödfunktioner upp. IT var den stödfunktion som fick näst lägst resultat för nöjdhet 

 

4 Nöjdkundindex 
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(2,76 NKI av 5). Frågan kring bra bemötande och snabb återkoppling blev resultatet 
att IT fick lägst betyg av samtliga stödfunktioner i kommunen. 
Enkätundersökningsresultatet visar att det bland annat finns synpunkter på att det 
tar lång tid att få svar, att samma ärende behöver rapporteras in flera gånger och 
att det är lättare att få hjälp via direktkontakt än via servicedesk. 

Av intervjuer uppges att det varit långa svarstider vid övergången och att detta var 
en stor kontrast mot tidigare då IT-personal fanns tillgänglig i samma byggnad. 
Problemen kring långa svarstider uppges vid intervju vara lösta men avspeglar sig 
inte i enkätresultat. 

Osby kommun har tre övergripande IT-grupper där IT kommuner i Skåne AB är 
involverad i samtliga. Taktiska, Operativa och Strategiska IT-grupperna har 
medlemmar från olika nivåer av organisationen. Grupperna träffas cirka var sjätte 
vecka.  

Den taktiska gruppen innefattar tjänstepersoner med specialkunskap inom IT. Den 
operativa gruppen innehåller förvaltningarnas ledningsgrupper. Frågor som berör 
ett mer övergripande perspektiv hanteras av den strategiska gruppen. I den 
strategiska gruppen deltar kommunledningsgruppen samt VD och IT-chef för IT 
kommuner i Skåne AB. Av minnesanteckningar från strategigrupp framgår att 
bolaget regelbundet lämnar information kring bland annat driftstatus, 
ärendestatistik och andra aktuella frågor. 

Av intervju framgår att strukturen för grupperna håller på att ses över och kan 
förändras framåt. 

Av verksamhetsplan framgår att IT kommuner i Skåne AB sammankallar till 
samverkansforum minst 1–2 gånger per år där ägarkommunernas 
verksamhetschefer kallas till arbetsmöten. Syftet med mötena är att:  

 identifiera utvecklings- och digitaliseringsbehov inom verksamhetsområdet 

 förmedla digitaliseringstips  

 återkoppla genomförda projekt  

Mötenas planeras av verksamhetsstöden och förankras hos bolagets styrelse samt 
kommundirektörerna. Av minnesanteckningar från smaverkansforum framgår att 
representanter från kommunerna träffas för att diskutera aktuella frågor som till 
exempel förändringar i organisation, aktuella projekt och vad som är aktuellt i 
respektive kommun. 

Av intervju framgår att den riskanalys som genomfördes innan flytten av 
verksamheten främst var personell. Däremot berör riskanalysen för omorganisation 
risken att ledtider kan bli längre vilket innebär att det skapas frustration hos kund. 
Därtill berörs risken för att vardaglig kontakt med verksamheten minskar där 
verksamhetens behov och önskemål inte fångas upp i samma utsträckning.  

Med anledning av den planerade omorganisationen tog respektive ekonomichef i de 
fyra kommunerna fram underlag med syfte att undersöka förutsättningarna om 
Osby kommun väljer att ingå i samarbetet IT kommuner i Skåne AB. 
Sammanfattningsvis konstateras det i skrivelse, daterad 2018-10-08, att inträde i 
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IT kommuner i Skåne AB är positivt ur ekonomisk aspekt. Vidare framgår att inträdet 
skulle innebära effektivare drift och högre säkerhet. I migreringsfasen kommer det 
uppstå uppstartskostnader för Osby kommun. Dessa kostnader beräknas däremot 
vägas upp av de långsiktiga vinsterna. Av bilaga till skrivelsen framgår att den 
dåvarande kostnaden för IT-enheten i Osby kommun var lägre än den beräknade 
kostande för övergången till IT kommuner i Skåne AB. Adderas däremot det 
bedömda tillkommande personalbehovet vid fortsatt egen regi, beräknades 
kostnaderna vara högre än att ansluta sig till IT kommuner i Skåne AB. 

Av intervju framgår att, precis som beräknat, kostnaderna blivit högre sedan flytten 
av verksamheten. Det påtalas dock att bibehållen IT-verksamheten i egen regi även 
det hade inneburit ökade kostnader eftersom verksamheten hade behövt utökas.  

Det har inte skett någon samlad uppföljning kring varken ekonomiska effekter eller 
verksamhetsmässiga effekter. Däremot uppges dessa frågor ha diskuterats löpande 
av organisationen i olika forum. 

Med syfte att följa upp ägardirektivet träffas Kommundirektörerna i respektive 
kommun regelbundet för att diskutera ägarnas förväntningar på bolaget. 
Ägarsamrådets roll är också att följa upp bolagets prestationer utifrån 
ägardirektivet. Av minnesanteckningar från ägarsamråd framgår att utöver 
respektive kommundirektör deltar även ordförande och VD för IT kommuner i Skåne 
AB. Mötena sker utifrån en årsarbetsplan där agenda för mötena framgår. Utifrån 
årsarbetsplan för finns sex ägarsamråd planerade för 2022, samt en bolagsstämma. 
Av minnesanteckningar framgår även att bolagets ordförande redogör för bolagets 
arbete med bolagsordning och ägardirektiv. 
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4. Slutsats 

Vår sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen bör stärka uppsikten av IT 
kommuner i Skåne AB i enlighet med ansvaret i reglemente.   

Genom verksamhetsmål och aktivitetsplan kan vi konstatera att det finns framtagna 
mål för bolaget. Det är dock en svaghet att kommunstyrelsen inte tar del av 
uppföljningen av verksamhetsplanen. Likaså att det saknas en sammanställd 
uppföljning av verksamhetsplanen. Kommunstyrelsen bör inom ramen för sin 
uppsiktsplikt säkerställa återrapportering av bolagets måluppföljning. 

Vi noterar i sammanhanget att bolagets styrelse är uppbyggd av representanter ur 
kommunernas tjänstemannaorganisationer. Detta är i sig inte problematiskt. Vi 
menar dock att detta gör uppsiktsplikten än viktigare.   

Det är därtill vår bedömning att övergången ur ett verksamhetsmässigt och 
ekonomiskt perspektiv inte utvärderats på ett samlat, dokumenterat och 
strukturerat sätt. Vi menar att detta är nödvändigt för att kunna följa om resultatet 
av övergången givit de vinster som önskades. 

Vi ser det däremot som positivt att det finns beslutade ägardirektiv som reglerar 
samverkan och följs upp vid ägarsamråd. Likaså är det positivt att verksamheten 
löpande följs upp genom diverse forum. Vi ser att det finns en löpande kontakt i olika 
konstellationer mellan bolaget och kommunen samt formulerade forum för detta. 

Vi noterar att såväl bolaget som kommunen genomfört enkätundersökningar med 
syfte att mäta nöjdheten bland användarna. Vi menar att kommunstyrelsen utifrån 
det låga enkätresultatet bör göra fördjupade efterforskningar kring orsakerna.  

Tjänsteutbudet är vad vi kan se oförändrat alternativt utökats. Vi förlitar oss däri på 
svar från intervjuer. Det finns inget i revisionsbevisen som talar emot den 
förmedlade bilden.   

  

Revisionsfråga Svar 

Har kommunstyrelsen fastställt mål 
för samverkan av IT-frågor och sker 
uppföljning av dessa mål? 

Nej. IT kommuner i Skåne AB har 
framtagna mål genom verksamhetsplan. 
Kommunstyrelsen tar inte del av 
uppföljningen i tillräcklig utsträckning.  

Motsvarar tjänsteutbudet som IT 

kommuner i Skåne AB tillhandahåller 
den funktionalitet och de behov som 
rådde när IT-miljön hanterades i 
kommunens regi?  
 

Ja.  

Har kommunstyrelsen utvärderat 
övergången till IT kommuner i Skåne 

Delvis. Övergången har utvärderats 
löpande. Däremot har det inte skett någon 
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AB, samt vilka verksamhetsmässiga 
och ekonomiska effekter detta fått för 
kommunen?  
 

dokumenterad och samlad utvärdering av 
verksamhetsmässig och ekonomiska 
effekter. NKI-mätningar har genomförts 
såväl inom bolaget som kommunen. 
Bolaget ges låga resultat.  

 

Vi rekommenderar kommunstyrelsen att: 

 Säkerställa en kontinuerlig återrapportering av uppföljningen av 
målsättningarna i verksamhetsplanen i enlighet med uppsiktsplikten.  

 Genomföra en samlad utvärdering av övergången till IT kommuner i Skåne 
AB avseende såväl verksamhetsmässiga som ekonomiska effekter. Detta 
kopplat till de initiala målen och önskvärda effekterna.  

 Genomföra fördjupade efterforskningar kring orsakerna till de låga 
resultaten i NKI-mätningar.  

 

 

 

Linus Aldefors  Victor Klügel  

EY   EY     
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5. Källförteckning 

Intervjuade funktioner 

 Kommundirektör Osby kommun 

 Utvecklingschef Osby kommun 

 Säkerhetschef, tidigare IT-chef Osby kommun 

 Nätverkstekniker IT kommuner i Skåne AB, tidigare driftansvarig Osby 
kommun  

 IT-samordnare IT kommuner i Skåne AB 

 

Analyserade dokument 

 Ägardirektiv 2021 för IT kommuner i Skåne Aktiebolag 

 Aktivitetsplan 2022–2023 för Unikom-samarbetet 

 Avsiktsförklaring 2018-09-03 

 Beslutsunderlag avseende vägval, 2014-06-09 

 Kostnadsjämförelse, fortsatt egen regi eller UNIKOM-alternativet, mnkr 

 Verksamhetsplan Unikom 2021-2024 

 Överenskommelse Unikom 2019-07-04 

 Tjänsteskrivelse, IT-verksmahet i egen regi, genom delägarskap i IT-
kommuner i Skåne AB eller utökat samverkansavtal med Kristianstad 
kommun, 2019-04-15 

 Ekonomigruppen Unikom 2018-10-08 

 Riskbedömning samt handlingsplan vid ändring i verksamheten, 2019-05-24 

 Minnesanteckningar IT-strategigrupp 

 Minnesanteckningar ägarsamråd 

 Minnesanteckningar ägardialog 

 Minnesanteckningar samverkansforum 

 Presentation Kundnöjdhetsenkät 2021 

 Resultat enkät kommunens stödfunktioner 
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6. Revisionskriterium 

6.1. Kommunallagen (2017:725) 

Det är enligt 6 kap. 1 § styrelsens uppgift att leda och samordna förvaltningen av 
kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella 
gemensamma nämnder. Kommunstyrelsen ska, enligt 6 kap. 2 §, uppmärksamt följa 
de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning.   

Kommunallagens 6 kap 6 § anger att nämnderna inom sitt ansvarsområde ska se till 
att verksamheten bedrivs i enlighet med Kommunfullmäktiges mål och riktlinjer, 
samt i enlighet med lagar och författningar som gäller för verksamheten. 

Ägardirektiv 

IT kommuner i Skåne AB är ett samägt bolag med sex ägare, Bromölla kommun, 
Hörby kommun, Höörs kommun, Osby kommun, Sjöbo kommun och Östra Göinge 
kommun.   

Bolaget är ägarnas medaktör för att tillhandahålla informations- och 
kommunikationsteknik för ägarnas verksamheter och på så sätt öka tillgången till 
denna teknik i samhället. Ägarna är därigenom både ägare till bolaget och beställare 
av bolagets tjänster. Bakgrunden till uppdraget är att ägarna har ett ansvar för att 
deras verksamheter är välfungerande, robusta och stabila. Kommunerna har också 
ett ansvar för att samhällsservicen är tillgänglig och att den möjliggör för 
medborgarna att vara medskapande i samhällsutvecklingen och ta ansvar för sin 
livssituation.   

Kommunstyrelsens reglemente 

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan och har ett 
helhetsansvar för kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning. 
Kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens 
angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma 
nämnders verksamhet. Kommundirektören ska bistå kommunstyrelsen i den uppsikt 
över nämndernas verksamhet som styrelsen har enligt kommunallagen (2017:725). 
Kommunstyrelsen ska också ha uppsikt över verksamhet som bedrivs i kommunala 
företag, stiftelser och kommunalförbund. 





 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Datum 

2022-12-13  

Sida 
1(1) 

Kommunstyrelseförvaltningen    
Cindy Balte   
0479528235   
cindy.balte@osby.se    

 

Besöksadress Västra Storgatan 35 

Postadress 

Kommunstyrelseförvaltningen 

283 80 Osby 

Telefon 0479-52 80 00 vx 

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

Organisationsnr 212000-0902 

Bankgiro 281-6809 

 

 

 

 

Attestreglemente – Kommunstyrelseförvaltningen 2023 

Dnr KS/2022:378   

 

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna föreslagna beslutsattestanter för mandatperioden 

2023-2026. 

Barnkonsekvensanalys 

Ärendet berör inte barn. 

 

Sammanfattning av ärendet 

I samband med ny mandatperiod ska respektive nämnd ta beslut om beslutsattestanter. 

Förändringar inom mandatperioden beslutas enligt delegationsordningen av 

förvaltningschef. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, kommunstyrelseförvaltningen 2022-12-13 

Attestreglemente Kommunstyrelseförvaltningen 2023-2026 

 

 

 

 

  

Beslutet skickas till  

Kommunstyrelseförvaltningen  

Ekonomienheten 

Petra Gummesson  Cindy Balte  

Kommundirektör  Verksamhetscontroller 

http://www.osby.se/


Förteckning över beslutsattester för Överförmyndaren 2023-01-01 - 2026-12-31

Befattning Ansvar Benämning område Beslutsattestant Ersättare beslut Anteckning

Administrativ chef 8001 Valnämnden Margareta Larsson Johanna Lindhe
Anna Olsson



Förteckning över beslutsattester för Kommunstyrelseförvaltningen 2023-01-01 - 2026-12-31

Befattning Ansvar Benämning område Beslutsattestant Ersättare beslut Anteckning

Ekonomi- och utvecklingschef 1020 Ekonomi- och utvecklingsenheten Johanna Lindhe Margareta Larsson
Anna Olsson

Lönechef 1030 HR, löneenheten Helena Eriksson Anna Olsson
Synnöve Ottosdotter Ljungberg

HR-chef 1031 HR, HR-enhet Anna Olsson Johanna Lindhe
Margareta Larsson

Enhetschef bemanning 1032 HR, bemanningsenhet Synnöve Ottosdotter Ljungberg Anna Olsson
Helena Eriksson

Kommundirektör 1050 Stab Petra Gummesson Johanna Lindhe

Kommunstyrelsens ordförande 1050 Stab Niklas Larsson Daniel Landin
Avser kommundirektörens fakturor och ev. 
utlägg av personlig kakraktär

Räddningschef 1060 Räddningstjänst Johan Wendt Leif Staffansson
Patrik Sander

Administrativ chef 1070 Administrativ avd, kommunikation mm Margareta Larsson Johanna Lindhe
Anna Olsson

Säkerhetschef 1080 Administrativ avd, säkerhet och beredskap Kim Olsen Margareta Larsson

Administrativ chef 1090 Administrativ avd, kansli Margareta Larsson Johanna Lindhe
Anna Olsson

Controller 10xx Kommunstyrelseförvaltningen Cindy Balte
Avser bokföringsorder och rättningar inom 
hela förvaltningens område

Ekonomi och utvecklingschef 9001 Finansförvaltning Johanna Lindhe Margareta Larsson
Anna Olsson

# Utöver ovanstående har förvaltningschef generell beslutsrätt för hela förvaltningen, ansvar 10x.
# Områdes/avdelningschef har generell beslutsrätt för respektive område/avdelning.
# Förändringar under mandatperioden delegeras till förvaltningschef enligt kommunstyrelsens delegationsordning.
# Kommunstyrelsens ordförande har beslutsrätt för kommundirektörens fakturor och ev. utlägg av personlig karaktär.
# Controller med uppdrag mot förvaltningen tilldelas rätt att belsutsattestera bokföringsorder och rättningar inom hela förvaltningens område.
# Tilldelning av granskningsattest beslutas av närmaste chef och bedöms som verkställighet och inte delegationsbeslut .



Förteckning över beslutsattester för Valnämnden 2023-01-01 - 2026-12-31

Befattning Ansvar Benämning område Beslutsattestant Ersättare beslut Anteckning

Administrativ chef 5001 Valnämnden Margareta Larsson Johanna Lindhe
Anna Olsson
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Kommunassurans Försäkring 
Kommunassurans Syd Försäkrings AB, Göran Olsgatan 1, 211 22 Malmö 


040-611 22 00 • info@ksfab.se/skador@ksfab.se • ksfab.se 


 
 
 


 
Egenandelsavtal gällande 


Osby kommuns egenandel 2023 
Avtalsnummer A11273E:1, utskriftsdatum 2022-12-29  
 


 


 


 


Avd. I. Egenandelsavtalet 


1. Om egenandelsavtalet 


1.1. Avtalsparter och försäkrade 


1.1.1. Försäkringsgivaren (Kommunassurans) 


 


Kommunassurans Syd Försäkrings AB  


Göran Olsgatan 1 


211 22 Malmö 


 


Kundansvarig 


Kundansvarig 


Ann-Louise Möller 


 


Organisationsnummer: 516406-0294 


Säte: Lund, Skåne län  


E-post: info@ksfab.se 


Telefon: 040-611 22 00 


Webbplats: www.ksfab.se 


1.1.2. Egenandelsinnehavare (kommunen) 


 


Osby kommun 


Ek chef 


283 80 Osby 


 


Ansvarig tjänsteperson 
Ekonomi- och utvecklingschef 


Johanna Lindhe 


 


Organisationsnummer: 212000-0902 


 


1.3. Internupphandlad försäkring 
Osby kommun har som delägare av Kommunassurans valt att internupphandla försäkringsskyddet. 


med stöd av bestämmelserna i 3 kap. LOU*. Även egenandelsavtalet är internt upphandlat. 


1.4. När egenandelsavtalet gäller 
Egenandelsavtalet avser kalenderåret 2023, dvs. 2023-01-01– 2023-12-31.  


 


Egenandelsavtalet förnyas årligen per den 1 januari.  


 



tel:+46406112200

mailto:info@ksfab.se

file://///KSFAB220521/Storegate/Gemensamma%20filer/Försäkringsvillkor%20och%20-produkter/Produkter%20-%20Pågående%20internt%20produktarbete/Enskilda%20villkorsprojekt/2022%20Villkorsprojekt%202022/skador@ksfab.se

http://www.ksfab.se/

http://www.ksfab.se





 
 


Avtalsnummer A11273E 
Osby kommuns egenandel 2023 


Egenandelsavtalet 


 
 


  
 
 
 


 
2 (2) 


 
 


3. Kommunal egenandel 


3.3. Egenandelsnivå 
För egenandelsåret 2023 gäller för Osby kommun en egenandelsnivå om 30 pbb*. 


3.4. Försäkringsavtal som ingår i egenandelen 
För egenandelsåret 2023 ingår i Osby kommuns egenandel följande försäkringsavtal och 


avropsmöjligheter. 


• Osby kommuns kommunförsäkring 


• Möjlighet att avropa handläggning av skadeståndskrav till följd av nederbörd eller 


snösmältning (VA-försäkring) 


3.5. Allokering av intäkter till egenandelen 
För egenandelsåret 2023 allokeras ett belopp om 426 117 kronor motsvarande 3.5 punkt a. i A20050. 


 


Beloppet enligt första stycket utgör även nettosaldo enligt 3.6 punkt e. 


3.5.1. Frivillig förskottsbetalning 


Osby kommuns egenandelsavtal omfattar inte frivillig förskottsbetalning. 


 


 


Malmö, dag enligt digital signatur Osby, dag enligt digital signatur 


För Kommunassurans Försäkring För Osby kommun 


Digitalt signerat  Digitalt signerat 


Ann-Louise Möller Petra Gummesson  


Kundansvarig  Kommunchef 


 


Telefon direkt 040-611 24 75  


E-post ann-louise@ksfab.se E-post petra.gummesson@osby.se 


 



http://www.ksfab.se

tel:+46406112451

mailto:brittmarie@ksfab.se
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