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Besöksadress 
Västra Storgatan 35
Postadress 
Kommunstyrelseförv
altningen
283 80 Osby

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

Hemsida www.osby.se
Organisationsnr 212000-0902

PlusGiro 11 16 61-5
Bankgiro 281-6809

Kommunstyrelsen 
Tid: onsdag den 26 maj 2021, klockan 13:00 

Plats: Sammanträdesrum Osby och Microsoft teams

Justering måndag 31/5

Ärende 3–8 deltar endast tjänstgörande ledamöter.

Ärende

1 Upprop och protokollets justering, kl. 13.00 – 13-.05

2 Godkännande av dagordning, kl. 13.00 – 13-.05

3 Sekretess - Vårdnadsöverflytt, ärende 7920, kl. 13.05 – 13-.30, 1:e socialsekreterare 
Lisa Widbom och familjerättssekreterare Jenny Hagberg (Företrädare kommer närvara)

4 Sekretess - Nedläggning av faderskapsutredning, kl. 13.05 – 13-.30, 1:e 
socialsekreterare Lisa Widbom och familjerättssekreterare Jenny Hagberg

5 Sekretess - Vårdnadsöverflytt, ärende 6884, kl. 13.05 – 13-.30, 1:e socialsekreterare 
Lisa Widbom och familjerättssekreterare Jenny Hagberg

6 Sekretess - Vårdnadsöverflytt, ärende 6875, kl. 13.05 – 13-.30, 1:e socialsekreterare 
Lisa Widbom och familjerättssekreterare Jenny Hagberg

7 Sekretess - Vårdnadsöverflytt, ärende 6896, kl. 13.05 – 13-.30, 1:e socialsekreterare 
Lisa Widbom och familjerättssekreterare Jenny Hagberg

8 Sekretess - Vårdnadsöverflytt, ärende 8006, kl. 13.05 – 13-.30, 1:e socialsekreterare 
Lisa Widbom och familjerättssekreterare Jenny Hagberg

9 Anmälningar, kl. 13.30 – 13.35

10 Anmälningar av delegationsbeslut kl. 13.30 – 13.35

http://www.osby.se/
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11 Information

- Kommundirektören informerar, kl. 13.35 – 13.50

- Information från enhetschef Jennifer Engström, kl. 13.50 – 14.05

12 Information avseende Länsstyrelsens granskning av överförmyndarverksamheten, kl. 
14.05 – 14.20, överförmyndare Mats Ernstsson

13 Budgetuppföljning april, arbete- och välfärd, kl. 14.20 – 14.35, förvaltningschef Emma 
Frostensson och verksamhetscontroller Kenneth Lindhe

14 Budgetuppföljning april, kommunstyrelsen, kl. 14.35 – 14.50, ekonomichef Gunnar 
Elvingsson

15 Budgetuppföljning april, övriga nämnder, kl. 14.35 – 14.50, ekonomichef Gunnar 
Elvingsson

16 Budget 2022 för kommunstyrelseförvaltningen och arbete- och välfärdsförvaltningen, kl. 
14.50 – 15.30, ekonomichef Gunnar Elvingsson, kommundirektör Petra Gummesson, 
förvaltningschef Emma Frostensson och verksamhetscontroller Kenneth Lindhe

17 Årsrapport kapitalförvaltning, kl. 15.30 – 15.35

18 Årsredovisning bokslut avseende 2020 för Skåne Nordost kl. 15.30 – 15.35

19 Enhetlig hemtjänsttaxa, kl. 15.35 – 15.40

20 Ansökan om verksamhetsbidrag till Brottsofferjouren Hässleholm Osby Perstorp för 
2021, kl. 15.35 – 15.40

21 Ramöverenskommelse avseende 4 målgrupper inom psykisk hälsa, kl. 15.40 – 15.45

22 Personalekonomisk redovisning 2020, kl. 15.45 – 16.05, HR-chef Anna Olsson

23 Arbetsmiljörapport 2020, kl. 16.05 – 16.25, HR-chef Anna Olsson

24 Reglemente för Osby kommuns nämnder för mandatperioden 2019–2022, för perioden 
2021–2022, kl. 16.25 – 16.35, kanslichef Amra Eljami 

25 Delegationsordning för kommunstyrelsen mandatperioden 2019–2022, kl. 16.35 – 16.45, 
kanslichef Amra Eljami

26 Medborgarförslag - Vattenskydd även för enskilda brunnar, kl.16.45 – 16.50

 



Sida
3(3)

Niklas Larsson Robin Skoglund 

Ordförande Sekreterare
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UPPFÖLJNING 

DRIFTREDOVISNING

Driftredovisning

Belopp i tkr Budget 
perioden

Utfall 
perioden

Avvikelse 
period

Budget 
helår

Prognos 
helår

Avvikelse 
helår

Verksamhet

Förvaltningsledning 3 651 1 607 2 044 10 896 10 930 -34

Vuxenutbildning 3 025 3 562 -537 9 145 10 662 -1 517

Arbetsförberedande 2 840 3 971 -1 131 8 530 8 534 -4

IFO Vuxen 10 646 7 149 3 497 33 307 32 607 700

Barn o familj 7 996 7 793 203 23 640 22 551 1 089

Resultat 28 158 24 082 4 076 85 518 85 284 234

Kommentarer till helårsavvikelser
April månads uppföljning visar på ett överskott med 234 tkr för förvaltningen som helhet.

 

Förvaltningsledning

Förvaltningsledningen prognostiserar ett underskott på 34 tkr.

Osby kommun Kompetensa

Osby kommun Kompetensa visar ett underskott på 4 tkr.

Vuxentubildning

Vuxenutbildningen prognostiserar ett negativt resultat på ca 1 500 tkr. Förklaringen till detta underskott är att 
verksamheten står för personalkostnader för tidigare rektor som kommer gå i pension under sommaren. Utöver detta 
är minskade statliga bidrag för yrkesutbildningar, på grund av färre antal elever än beräknat, det som bidrar till 
underskottet.

Vuxenenheten och Familjehuset

Vuxenenheten och Familjehusets prognostiserar ett positivt resultat på ca 700 tkr. Jämfört med i mars har prognosen 
för ekonomiskt bistånd sänkts med 400 tkr. Anledningen är att kostnaderna i april månad var lägre än i mars. Det går 
dock inte skönja någon positiv trend och prognosen är något osäker då vi fortfarande är i början av året.

Prognosen för placeringar inom missbruk har höjts något då det har varit ett en ökning av antalet placeringsdygn 
under de senaste månaderna. Däremot har antalet placeringar inom våld i nära relationer hållit sig på en stabil nivå 
de fyra första månaderna under året vilket gör att prognosen är 500 tkr bättre än budget.

Barn och familj

Barn och familjeenheten visar på ett positivt resultat på ca 1 000 tkr. Den positiva avvikelsen beror till stor del på 
uteblivna personalkostnader. Planering fanns att tillsammans med centrala barn- och elevhälsan anställa en psykolog 
och pengar var avsatt i budget för detta ändamål. Intervjuer har hållits i ett par omgångar, men ingen rekrytering har 
kunnat göras, varvid planerna nu är pausade. Verksamheten gör även en positiv prognos i förhållande till budget 
gällande placeringar i konsulentstödda familjehem, medan prognosen för placering i vanliga familjehem visar på ett 
negativt resultat i förhållande till budget på ca 1 500 tkr.

Ytterligare en faktor som påverkar verksamhetens resultat positivt är att den interna överföring av statliga 
schablonersättningar för ensamkommande barn på ca 500 tkr som tidigare gjorts till utslussverksamheten ej längre 
görs då verksamheterna nu ligger i samma förvaltning.
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Förslag på åtgärder till avvikelser
I nuläget inga förslag på åtgärder.

Nyckeltal

Uppföljning personalkostnader

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

Kostnad 
arbetskraft 
2020

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kostnad 
arbetskraft 
2021

4 874 5 090 5 340 5 263

varav 
kostnad för 
sjuklön 2020

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

varav 
kostnad för 
sjuklön 2021

56 34 37 27

Utbetalt ekonomiskt bistånd

Kostnad tkr Jan Febr Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Snitt

2020 1 594 1 383 1 419 1 505 1 305 1 576 1 469 1 448 1 415 1 384 1 315 1 572 1 449

2021 1 436 1 498 1 667 1 377 1 495

Ack 2020 1 594 2 977 4 396 5 901 7 206 8 782
10 25

1
11 69

9
13 11

4
14 49

8
15 81

3
17 38

5

Ack 2021 1 436 2 934 4 601 5 978 5 978 5 978 5 978 5 978 5 978 5 978 5 978 5 978

Beviljade 
ärenden Jan Febr Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Snitt

2020 176 169 178 188 174 178 180 176 180 178 183 190 179

2021 181 179 183 170 178

Missbruk placeringar

Antal dygn Jan Febr Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec

SoL 2020 2 3 39 30 31 87 109 113 79 115 100 83

LVM 2020 16 29 31 30 42 32 16 0 0 0 0 26

Summa 18 32 70 60 73 119 125 113 79 115 100 109

SoL 2021 49 74 105 146

LVM2021 31 28 31 30

Summa 80 102 136 176

Kostnad tkr 
2021

SoL 2021 95 148 217 314

LVM 2021 155 140 155 150

Summa 250 288 372 464
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Våld i nära relationer placeringar

Våld i nära 
relation Jan Febr Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec

Antal 2020 125 157 249 240 229 270 290 279 235 186 186 146

Kostnad 
2020 285 309 359 293 305 323 320 304 280 245 246 195

Antal 2021 74 43 76 36

Kostnad 
2021 118 64 113 58

Placeringar Barn o familj

Placering Jan Febr Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec

Konsulenstött  
familjehem 
dygn

31 28 31 30

Familjehem 
antal 
placeringar

44 45 45 42

Placering 
HVB dygn 0 0 0 0

Antal 
anmälningar 46 64 38 58

Antal 
startade 
utredningar

15 19 10 24
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Kommunstyrelseförvaltningen 
Emma Frostensson 
0479528120 
emma.frostensson@osby.se 

Besöksadress Västra 
Storgatan 35
Postadress 
Kommunstyrelseförvaltnin
gen
283 80 Osby

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

Hemsida www.osby.se
Organisationsnr 212000-0902

Bankgiro 281-6809

FAV Budgetuppföljning 2021
Dnr KS/2021:162 042  

Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen 

- Budgetuppföljningen för april 2021 godkänns.

Barnkonsekvensanalys

Ärendet är av övergripande karaktär och berör ej barn. 

Sammanfattning av ärendet

Arbete och välfärdsförvaltningen prognostiserar ett mindre överskott på 234 tkr för april 
månad. Förvaltningsledningen och Osby kommun Kompetensa prognostiserar mer eller 
mindre ett nollresultat. Vuxenutbildningens prognos landar på en negativ avvikelse på 
cirka 1 500 tkr. Avvikelsen beror till största del på minskade statliga bidrag med 
anledning av färre antalet elever på de yrkesinriktade programmen. 

Barn och familj gör en prognos som landar på ett överskott på cirka 1 000 tkr. Överskottet 
beror till största delen på uteblivna personalkostnader samt en minskning i intern 
överföring av statliga flyktingschabloner. 

Vuxenheten och Familjehusets prognos landar på ett positivt resultat på ca 700 tkr. Största 
anledningen till överskottet beror på en förbättrad prognos avseende utbetalning av 
ekonomiskt bistånd. 

Beslutsunderlag

- Stratsysrapport Uppföljning april 2021 Arbete och välfärdsförvaltningen.

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

Emma Frostensson Kenneth Lindhe 
Förvaltningschef Arbete- och 
välfärdsförvaltningen  

Verksamhetscontroller
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Inledning 

Nämnderna har överlämnat budgetuppföljning med helårsprognos efter april månad 2021. 

Budgeterat resultat enligt årsbudget är - 8,8 mnkr. Efter beslut om tilläggsbudget i kommunfullmäktige den 29 mars 

är detta uppreviderat till + 6,6 mnkr. Årets resultat enligt helårsprognosen är + 8,9 mnkr. Prognosen utgår då ifrån 

att de merkostnader som uppstått till följd av pandemin under 2021 täcks av staten. Ännu finns inga besked om 

detta. Om merkostnaderna inte täcks sjunker prognosen till + 4,3 mnkr. 

Nämndernas prognoser innebär sammantaget en negativ budgetavvikelse på - 0,2 mnkr. ( + 0,8) 

Prognosen för finansförvaltningen är ett överskott på + 2,5. 

Finansförvaltningen 

Februari månads skatteprognos från Sveriges kommuner och landsting (SKR) innebär en kraftig förbättring jämfört 

med årsbudgeten och budgeten har därför justerats upp med + 16,9 mnkr  i samband med beslut om tilläggsbudget 

den 29 mars. Försäkringskassan fortsätter att kompensera för förhöjda sjuklönekostnader och här beräknas därför en 

positiv budgetavvikelse på + 1,8 mnkr. Räntekostnaderna fortsätter att vara låga och en positiv avvikelse på + 0,7 

mnkr finns med i denna prognos. Notera då att budgeten för räntekostnader även sänktes i tilläggsbudgeten med 1,0 

mnkr. 

Investeringar 

Efter tilläggsbudgetering uppgår årets investeringsbudget till drygt 400 mnkr. Redovisat värde t o m april är 28 

mnkr, alltså 7 % av budgeten. Detta indikerar att en stor del av årets projekt kan komma att flyttas över till 2022. 

Balanskravsavstämning 

Enligt kommunallagen ska kommunen uppfylla det så kallade balanskravet. Detta innebär att intäkterna ska vara 

högre än kostnaderna. Balanskravet är miniminivå för att säkerställa en god ekonomisk hushållning. Huvudregeln är 

att om underskott uppkommer så ska detta regleras under den kommande treårsperioden. Helårsresultatet enligt 

prognosen är + 8,9 mnkr och kommunen uppfyller därmed balanskravet. 

Finansiell målsättning 

Kommunfullmäktiges finansiella målsättning för 2021 är ursprungligen ett 0-resultat inkl disponering från RUR 

med 8,8 mnkr. Efter att budgeten för skatteintäkter och bidrag har justerats upp i samband med tilläggsbudget 

motsvarar nu det budgeterade resultatet 0,8% av skatter och bidrag. Resultatandel enligt prognosen motsvarar 1%. 
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Nämndernas resultat 

Driftredovisning 

 

Belopp i tkr  Budget 2021 
Uppföljning t 

o m aktuell 
månad 

Utfall % 
Prognos 

helår 
Budget-

avvikelse  

Kommunstyrelse       

- Kommunstyrelseförvaltn  73 698 30 550 41,5 73 698 0 

- Arbete och välfärdsförvaltn  84 987 25 500 30,0 84 753 234 

    0   

Samhällsbyggnadsnämnd  68 337 25 124 36,8 68 337 0 

Samhällsbyggnad, VA-
verksamhet 

 0 -2 932 0 0 0 

Miljö- och byggnämnd  5 883 2 657 45,2 6 583 -700 

Revision  899 140 15,6 899 0 

Valnämnd  10 2 20,0 10 0 

Barn- och utbildningsnämnd  352 552 109 437 31,0 352 552 0 

Hälsa- och omsorgsnämnd  232 660 72 877 31,3 232 355 305 

Överförmyndare  2 626 1 487 56,6 2 626 0 

Delsumma  821 652 264 842 32,2 821 813 -161 

       

Finansförvaltning  -828 252 -295 166 35,6 -830 752 2 500 

       

Totalt  -6 600 -30 324  -8 939 2 339 

Kommentarer till driftredovisning 

Nämnderna redovisar sammantaget en liten negativ budgetavvikelse på - 0,2 mnkr. 

Kommunstyrelseförvaltningen redovisar ingen avvikelse mot budget. 

Den nya arbete och välfärdsförvaltningen beräknar en prognos i stort sett i linje med budget, + 0,2 mnkr. 

Miljö och byggnämnden redovisar en prognos på - 0,7 mnkr. Underskottet beror på personalkostnader av 

engångskaraktär. 

Samhällsbyggnadsnämnden redovisar en prognos i enlighet med budget. 

Barn- och utbildningsnämnden redovisar en uppföljning utan avvikelse från budget  även efter april månad. 

Budgetramen har minskats med 3 mnkr efter beslut i KF 2021-03-29. Utgångspunkten är att denna minskning av 

ram kommer att arbetas in under året. 

Hälsa och välfärdsnämnden visar för de verksamheter som nämnden har kvar efter 1 april en prognos på + 0,3 

mnkr, jämfört med + 1,5 i f g uppföljning. 

I prognosen ingår statsbidrag på 2,6 mnkr för Covid-kostnader för 2020 men som redovisas 2021. Bidrag kan också 

komma för Covid19-kostnader avseende december 2020. Observera att detta är intäkter av engångskaraktär. 

Kostnader relaterade till pandemin under 2021 uppgår t o m april till ca 6 mnkr. I prognosen har nämnden utgått i 

från att staten täcker dessa merkostnader men det finns i dagsläget inga tydliga besked om detta från staten. 
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Investeringsbudget 

 

Belopp i mnkr  Budget 2021 
Uppföljning t 

o m aktuell 
månad 

Utfall % 
Prognos 

helår 
Avvikelse  

Kommunstyrelse       

-
 Kommunstyrelseförvaltn 

 13,0 0,2 1,5 10,5 2,5 

- Arbete och 
välfärdsförvaltn 

 0 0 0 0 0 

    0   

Samhällsbyggnadsnämn
d 

 296,3 25,2 8,5 235,4 60,9 

Samhällsbyggnad, VA-
verksamhet 

 73,4 1,8 2,5 48,2 25,2 

Miljö- och byggnämnden  0 0 0 0 0 

Barn- och 
utbildningsnämnd 

 15,5 0,9 5,8 6,4 9,1 

Hälsa- och 
omsorgsnämnd 

 4,5 0,1 2,2 3,3 1,2 

       

Totalt  402,7 28,2 7,0 303,8 98,9 

 

Kommentarer till investeringsredovisning 

Efter tilläggsbudgetering uppgår årets investeringsbudget till drygt 400 mnkr, varav investeringar inom vatten- och 

avlopp uppgår till 73 mnkr. Redovisat investeringsbelopp per den siste april var 28 mnkr. Nämnderna rapporterar en 

del avvikelser efter april månad och sannolikt kommer en betydande del av projekten att behöva överföras till nästa 

år. 
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Kommunstyrelseförvaltning 

DRIFTREDOVISNING 

Belopp i tkr 
Budget 
perioden 

Utfall 
perioden 

Avvikelse 
period 

Budget 
helår 

Prognos 
helår 

Avvikelse 
helår 

Verksamhet       

Ekonomienhet 2 873 5 340 -2 467 8 616 8 174 442 

HR-avdelning 5 206 6 386 -1 180 15 611 15 369 242 

Stab 2 011 2 477 -466 6 032 6 532 -500 

Räddningstjänst 5 530 5 628 -98 16 581 16 681 -100 

Administration och 
utveckling 8 956 10 720 -1 764 26 858 26 932 -74 

Resultat 24 576 30 551 -5 975 73 698 73 688 10 

Kommentarer till helårsavvikelser 

Kommunstyrelseförvaltningen redovisar sammantaget efter april en prognos innebärande ett 0-resultat, oförändrat 

mot föregående månad. 

Ekonomienhet och HR visar överskott kopplat till vakanta tjänster och övriga kostnader. 

Staben visar underskott då sparbetinget på 330 tkr (överföring till arbete och välfärd) ligger här och har inte 

fördelats ut till enheterna. 

Räddningstjänsten, samt administration och utveckling inkl kansli visar även  i denna prognos ett 0-resultat eller ett 

resultat i närheten av 0. 

Budgetavvikelsen för perioden är negativ men beror på avgifter som engångsvis betalas i början av året samt IT-

kostnader som inte fördelats till förvaltningarna. 

  

  

Nyckeltal 

Uppföljning personalkostnader 

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

Kostnad 
arbetskraft 
2020 

3 339 3 136 3 111 3 604 3 848 3 453 3 994 3 577 3 517 3 627 3 710 4 791 

Kostnad 
arbetskraft 
2021 

3 217 3 728 3 744 3 966         

varav 
kostnad för 
sjuklön 2020 

15 19 35 37 18 55 48 4 19 18 30 17 

varav 
kostnad för 
sjuklön 2021 

19 11 26 13         

Tidplan för nämndens behandling 

Kommunstyrelsen 26 maj. 
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INVESTERINGSREDOVISNING 

Projekt 
nr 

Namn 

Budget 
helår, tkr 

Redovisat 
perioden, tk
r 

Prognos 
helår, tkr 

Avvikelse, tkr, 
prognos 
jämfört med 
budget 

Klart 
(tidpunkt) 

0002 Ipads förtroendevalda 60 18 60 0 Dec 

0003 IT program system 500 0 500 0 Dec 

0007 Nytt intranät och hemsida 188 0 188 0 Dec 

0012 HR-system 3 700 148 3 700 0 Dec 

0046 
Övergripande diarie och 
ärendehanteringssystem 

500 0 500 0 Dec 

0055 Höjdfordon 0 0 0 0 Jan 

0057 Släckbil Lönsboda 3 600 0 3 600 0 Dec 

0058 Lastväxlare med flak 2 500 0 0 2 500 2022 

0059 Båt räddningstjänst 500 0 500 0 Dec 

0060 Inventarier räddningstjänst 1 000 0 1 000 0 Dec 

0061 Släp till bandscooter 80 0 80 0 Dec 

0511 
Besluts o processystem t 
kontaktcenter 

359 0 359 0 Dec 

       

       

       

       

       

       

 Totalt 12 987 166 10 487 2 500  

Kommentarer till budgetavvikelser 

Projekten 0007, 0012, 0046, 0060, 0511 är överförda från 2020 i samband med beslut om tilläggsbudget 2021-03-

29. 

Projekt 0058 är framflyttat till 2023 för att samordna upphandlingen med Hässleholms kommun. 
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Arbete och välfärdsförvaltning 

DRIFTREDOVISNING 

Belopp i tkr 
Budget 
perioden 

Utfall 
perioden 

Avvikelse 
period 

Budget 
helår 

Prognos 
helår 

Avvikelse 
helår 

Verksamhet       

Förvaltningsledning 3 651 1 607 2 044 10 896 10 930 -34 

Vuxenutbildning 3 025 3 562 -537 9 145 10 662 -1 517 

Arbetsförberedande 2 840 3 971 -1 131 8 530 8 534 -4 

IFO Vuxen 10 646 7 149 3 497 33 307 32 607 700 

Barn o familj 7 996 7 793 203 23 640 22 551 1 089 

Resultat 28 158 24 082 4 076 85 518 85 284 234 

Kommentarer till helårsavvikelser 

April månads uppföljning visar på ett överskott med 234 tkr för förvaltningen som helhet. 

Förvaltningsledning 

Förvaltningsledningen prognostiserar ett underskott på 34 tkr. 

Osby kommun Kompetensa 

Osby kommun Kompetensa visar ett underskott på 4 tkr. 

Vuxentubildning 

Vuxenutbildningen prognostiserar ett negativt resultat på ca 1 500 tkr. Förklaringen till detta underskott är att 

verksamheten står för personalkostnader för tidigare rektor som kommer gå i pension under sommaren. Utöver detta 

är minskade statliga bidrag för yrkesutbildningar, på grund av färre antal elever än beräknat, det som bidrar till 

underskottet. 

Vuxenenheten och Familjehuset 

Vuxenenheten och Familjehusets prognostiserar ett positivt resultat på ca 700 tkr. Jämfört med i mars har prognosen 

för ekonomiskt bistånd sänkts med 400 tkr. Anledningen är att kostnaderna i april månad var lägre än i mars. Det går 

dock inte skönja någon positiv trend och prognosen är något osäker då vi fortfarande är i början av året. 

Prognosen för placeringar inom missbruk har höjts något då det har varit ett en ökning av antalet placeringsdygn 

under de senaste månaderna. Däremot har antalet placeringar inom våld i nära relationer hållit sig på en stabil nivå 

de fyra första månaderna under året vilket gör att prognosen är 500 tkr bättre än budget. 

Barn och familj 

Barn och familjeenheten visar på ett positivt resultat på ca 1 000 tkr. Den positiva avvikelsen beror till stor del på 

uteblivna personalkostnader. Planering fanns att tillsammans med centrala barn- och elevhälsan anställa en psykolog 

och pengar var avsatt i budget för detta ändamål. Intervjuer har hållits i ett par omgångar, men ingen rekrytering har 

kunnat göras, varvid planerna nu är pausade. Verksamheten gör även en positiv prognos i förhållande till budget 

gällande placeringar i konsulentstödda familjehem, medan prognosen för placering i vanliga familjehem visar på ett 

negativt resultat i förhållande till budget på ca 1 500 tkr. 

Ytterligare en faktor som påverkar verksamhetens resultat positivt är att den interna överföring av statliga 

schablonersättningar för ensamkommande barn på ca 500 tkr som tidigare gjorts till utslussverksamheten ej längre 

görs då verksamheterna nu ligger i samma förvaltning. 

Förslag på åtgärder till avvikelser 

I nuläget inga förslag på åtgärder. 
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Nyckeltal 

Uppföljning personalkostnader 

Belopp i tkr jan feb mars april 
m
a
j 

juni juli aug sep okt nov dec 

Kostnad 
arbetskraft 2020 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kostnad 
arbetskraft 2021 

4 874 5 090 5 340 5 263         

varav kostnad 
för sjuklön 2020 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

varav kostnad 
för sjuklön 2021 

56 34 37 27         

Utbetalt ekonomiskt bistånd 

Kostnad tkr Jan Febr Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Snitt 

2020 1 594 1 383 1 419 1 505 1 305 1 576 1 469 1 448 1 415 1 384 1 315 1 572 1 449 

2021 1 436 1 498 1 667 1 377         1 495 

Ack 2020 1 594 2 977 4 396 5 901 7 206 8 782 
10 25

1 
11 69

9 
13 11

4 
14 49

8 
15 81

3 
17 38

5  

Ack 2021 1 436 2 934 4 601 5 978 5 978 5 978 5 978 5 978 5 978 5 978 5 978 5 978  

Beviljade 
ärenden 

Jan Febr Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Snitt 

2020 176 169 178 188 174 178 180 176 180 178 183 190 179 

2021 181 179 183 170         178 

Missbruk placeringar 

Antal dygn Jan Febr Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec 

SoL 2020 2 3 39 30 31 87 109 113 79 115 100 83 

LVM 2020 16 29 31 30 42 32 16 0 0 0 0 26 

Summa 18 32 70 60 73 119 125 113 79 115 100 109 

SoL 2021 49 74 105 146         

LVM2021 31 28 31 30         

Summa 80 102 136 176         

Kostnad tkr 
2021             

SoL 2021 95 148 217 314         

LVM 2021 155 140 155 150         

Summa 250 288 372 464         

Våld i nära relationer placeringar 

Våld i nära 
relation Jan Febr Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec 

Antal 2020 125 157 249 240 229 270 290 279 235 186 186 146 

Kostnad 
2020 285 309 359 293 305 323 320 304 280 245 246 195 

Antal 2021 74 43 76 36         

Kostnad 
2021 118 64 113 58         
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Placeringar Barn o familj 

Placering Jan Febr Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec 

Konsulenstött  
familjehem 
dygn 

31 28 31 30         

Familjehem 
antal 
placeringar 

44 45 45 42         

Placering 
HVB dygn 

0 0 0 0         

Antal 
anmälningar 

46 64 38 58         

Antal 
startade 
utredningar 

15 19 10 24         
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Miljö och byggnämnd 

DRIFTREDOVISNING 

 

Belopp i tkr 
Budget 
perioden 

Utfall 
perioden 

Avvikelse 
period 

Budget 
helår 

Prognos 
helår 

Avvikelse 
helår 

Verksamhet       

Miljö o byggnämnd 149 94 55 448 448 0 

Bygglov 466 446 20 1 394 1 103 291 

Hälsoskydd 163 178 -15 487 467 20 

Livsmedelskontroll 137 113 24 410 410 0 

Miljöskydd 182 195 -13 541 541 0 

Kalkningsprojekt 101 -93 194 302 252 50 

Alkoholtillstånd 115 242 -127 346 373 -27 

Miljö- & byggkontoret 372 1 448 -1 076 1 113 2 188 -1 075 

Bostadsanpassningsbidrag 281 34 247 842 801 41 

Resultat 1 966 2 657 -691 5 883 6 583 -700 

Kommentarer till helårsavvikelser 

I prognosen redovisas ett underskott på - 700 tkr. Underskottet beror på tillfälligt högre personalkostnader än 

budgeterat. Samtidigt beräknas intäkterna för bygglov bli högre än budgeterat. 

Nyckeltal 

Uppföljning personalkostnader 

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

Kostnad 
arbetskraft 
2020 

519 480 467 463 475 446 400 433 444 447 531 1 004 

Kostnad 
arbetskraft 
2021 

499 472 408 1 481         

varav 
kostnad för 
sjuklön 2020 

6 12 15 12 9 9 3 0 3 3 3 4 

varav 
kostnad för 
sjuklön 2021 

2 4 -1 1         

Tidplan för nämndens behandling 

Miljö- och byggnämnden 25 maj. 
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Samhällsbyggnad exkl VA 

UPPFÖLJNING  

DRIFTREDOVISNING 

Belopp i tkr 
Budget 
perioden 

Utfall 
perioden 

Avvikelse 
period 

Budget 
helår 

Prognos 
helår 

Avvikelse 
helår 

Verksamhet       

Planering o administration 1 078 1 139 -61 3 269 3 379 -110 

Fastighet 1 388 2 249 -861 3 284 3 284 0 

Mark o exploatering 7 926 8 348 -422 23 866 24 166 -300 

Kost 6 786 7 112 -326 19 070 18 570 500 

Lokalvård 5 826 6 133 -307 17 666 17 786 -120 

Gemensam service 391 144 247 1 181 1 151 30 

       

Resultat 23 395 25 125 -1 730 68 336 68 336 0 

Kommentarer till helårsavvikelser 

Samhällsbyggnad prognosticerar ett utfall inom ram för 2021. 

Det negativa utfallet efter april förklaras av: 

En mycket kallare vinter/vår än prognosticerat vilket resulterat i högre kostnader för el, fjärrvärme, stödeldning med 

olja samt ökade kostnader för snöröjning och halkbekämpning. Trots en förändrad periodisering av kostnaderna på 

budgetsidan ser vi att det inte har räckt till fullt ut, men underskottet beräknas vara inarbetat till årets slut. 

Kostnaderna för förbrukningsvaror har ökat relativt föregående år, detta märks särskilt inom lokalvården. 

Nyckeltal 

Uppföljning personalkostnader 

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

Kostnad 
arbetskraft 
2020 

4 601 4 621 3 554 3 971 4 035 4 069 4 172 4 544 4 169 4 254 4 230 5 112 

Kostnad 
arbetskraft 
2021 

4 589 4 518 4 277 4 499         

varav 
kostnad för 
sjuklön 2020 

39 54 58 84 80 52 70 36 29 49 63 116 

varav 
kostnad för 
sjuklön 2021 

44 33 15 39         

Tidplan för nämndens behandling 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar om uppföljningen på sammanträdet den 19 maj. 
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INVESTERINGSREDOVISNING 

Projekt 
nr 

Namn 

Budget 
helår, tkr 

Redovisat 
perioden, tk
r 

Prognos 
helår, tkr 

Avvikelse, tkr, 
prognos 
jämfört med 
budget 

Klart 
(tidpunkt) 

 Investeringar Fastighet 222 760 13 216 183 160 39 600  

 Investeringar Mark o Exploatering 73 565 11 964 52 325 21 240  

 Totalt 296 325 25 180 235 485 60 840  

Investeringsuppföljning Fastighet 

Projekt 
nr 

Namn 

Budget 
helår, tkr 

Redovisat 
perioden, tk
r 

Prognos 
helår, tkr 

Avvikelse, tkr, 
prognos 
jämfört med 
budget 

Klart 
(tidpunkt) 

0210 Örkenedskolan 22 800 106 22 800 0 2023 

0212 Ny förskola Klockareskogs 4 750 0 4 750 0 2024 

0214 LSS-boende Ängdalen 7 500 4 9 400 -1 900 2022 

0215 LSS-boende Ängsgården 15 000 181 15 000 0 2022 

0296 Kommunövergr passagesyst 3 255 169 3 255 0 2021 

0297 Proj äldreboende Lönsboda 5 565 4 550 5 565 0 2024 

0890 Maskiner lokalvård 100 45 100 0 2021 

1303 Proj. energisparåtgärder 250 1 250 0 2021 

1305 Säk.proj. larm 300 98 300 0 2021 

1307 Utbyte storköksutrustning 500 0 500 0 2021 

1309 Utemiljö Barn och skola 895 11 895 0 2021 

1310 Div. vht.förändr BoU 1 000 23 1 000 0 2021 

1312 Reinvesteringar komp.red. 21 300 2 521 21 300 0 2021 

1610 Föreningslokal Örkenedsko 2 800 29 2 800 0 2021 

1611 Ombyggn enl grsk beslut 2 400 0 2 400 0 2023 

1613 Lokalbehov ökat elevantal 500 0 500 0 2021 

1614 Om o tillbyggn Ekbackesko 3 500 0 1 000 2 500 2021 

1615 Ny sporthall Osby tätort 2 400 0 500 1 900 2024 

1616 Upprustn fritidsanläggnin 2 000 0 2 000 0 2021 

1617 Passagesystem KoF 1 000 0 1 000 0 2021 

1626 Säkerhetsproj riskinven 150 24 150 0 2021 

1627 Säkerhetsproj elsäkerhet 150 24 150 0 2021 

1630 Ny Ishall 40 000 595 7 000 33 000 2023 

1642 Killebergs grundskola 20 000 111 20 000 0 2023 

1647 Byggnation Lindhem 2 400 0 500 1 900 2025 

1648 Killeberg fsk o matsal 15 000 65 15 000 0 2023 

1650 Förskolelokaler Visseltof 3 445 0 3 445 0 2021 

1667 Ny förskola Osby tätort 0 55 0 0 2020 

1673 Ekelund, förvärv o ombygg 0 151 0 0 2020 

1674 LSS-boende Skeingevägen 18 000 26 15 000 3 000 2022 

1677 Ombyggnad Maskinhall NB 0 101  0  

1678 Örkenedsskola modul tillf 0 223 800 -800 2021 

1679 Flytt Ängsgården t Klintg 3 500 3 430 3 500 0 2021 

1701 Genomförande, energiproje 2 000 0 2 000 0 2021 
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1706 Databaserad energistyrnin 0 663  0 2021 

1752 Ny brandstation Osby 17 300 10 17 300 0 2022 

1793 Gemens nyckelsystem HoV 3 000 0 3 000 0 2021 

 Totalt 222 760 13 216 183 160 39 600  

Kommentarer till budgetavvikelser 

Avvikelser från beslutad budget: 

 

0214 LSS-boende Ängdalen               - 1 900 tkr 

Upphandlingen blev dyrare än budgeterat 

 

1614 Om/tillbyggnad Ekbackeskolan   +2 500 tkr 

Moduler har upphandlats och blev billigare än budgeterat 

1615 Ny sporthall Osby tätort              +1 900 tkr 

Projekteringen blir billigare då material återanvänds från projekteringen av Killeberg sporthall. 

1647 Byggnation Lindhem                   +1 900 tkr 

Försening på grund av pandemi. Då Lindhem ej kan besökas har projektering fortfarande inte startat. 

 

1630 Ny ishall                                     + 33 000 tkr 

Då upphandling ska ske via generalentreprenad innebär det att komplett projektering behöver göras. Projekteringen 

planeras bli klar under hösten 2021 och därefter upphandlas. Det innebär inte att den totala tidsplanen skjuts utan 

enbart kostnaderna skjuts. 

 

1674 LSS-boende Skeingevägen      + 3 000 tkr 

Upphandlingen blev billigare än budgeterat 

 

1678 Moduler Örkenedsskolan tillfälliga       - 800 tkr 

Budget är ej införd i systemet. 

 

Övrigt: 

De projektnummer som inte har någon budget tilldelad, är ett specifikt projektnummer där pengar till projektet tas 

från huvud projektet exempelvis "Planområden" Därav finns ingen budget utlagd på dem. 

Investeringsuppföljning Mark och exploatering 

Projekt 
nr 

Namn 

Budget 
helår, tkr 

Redovisat 
perioden, tk
r 

Prognos 
helår, tkr 

Avvikelse, tkr, 
prognos 
jämfört med 
budget 

Klart 
(tidpunkt) 

0292 Laddstolpar versamhetslokaler 500 16 500 0 2021 

0801 Fastighetsbildning 150 79 150 0 2021 

0803 Centrumåtgärder 2 465 0 2 465 0 2021 

0804 Gatubelysning 200 11 200 0 2021 

0807 Centrumåtgärder visionsdo 3 970 3 3 970 0 2021 

0809 Trafiksäkerh Lba skola ce 200 0 200 0 2021 

0810 Trafiksäk.främj. åtg. 500 0 500 0 2021 

0815 Utveckl. Naturbruksområde 11 740 0 5 000 6 740 2021 

0816 Förstudie GC-väg Näset-Ha 735 0 735 0 2021 

0817 Köp av fastigheter 2 000 0 2 000 0 2021 

0818 Väg Hassl. viadukt Mossvä 17 500 39 3 000 14 500 2022 

0819 Dagvattenåtg Nordöst 500 0 500 0 2021 

0820 Nya planområden 2020 6 000 86 6 000 0 2021 

0821 Planområde Hasslaröd Väst 0 15  0 2021 

0831 Lekplatser 600 9 600 0 2021 
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0832 Julbelysning 250 -37 250 0 2021 

0833 Fordon driftenhet 1 000 211 1 000 0 2021 

0834 Byggn. stamnät landsbygd 1 470 0 1 470 0 2021 

0835 Asfalt 10 000 268 10 000 0 2021 

0836 Gatukostn ersättn 0 -65 0 0 2021 

0839 Pumpstationer 300 0 300 0 2021 

0840 Planområden 6 000 150 6 000 0 2021 

0841 Planområde Netto-området 0 1 468  0 2021 

0843 Planområde Kråkeskogen 0 487  0 2021 

0844 Planoråde Hambov/Tenorv 0 44  0 2021 

0846 Planområde Gerfasts väg 0 46  0 2021 

0847 Planområde Netto 2 0 59  0 2021 

0848 Planområde Loshult 0 63  0 2021 

0849 Planområde Hunshult 0 68  0 2021 

0850 Utveckling näringsverksam 0 12  0  

0851 Utveckl NÖ Industriområde 0 3 417  0 2021 

0852 Utveckl Killeberg Norra 0 2 196  0 2021 

0854 Utveckl NÖ ind omr etapp2 0 265  0 2021 

0855 Planområde Fiskalen 0 54  0 2021 

0879 Gator Nordöst 500 0 500 0 2021 

0880 Utbyggn fiber vita fläcka 3 000 0 3 000 0 2021 

1651 Fast förvärv Grossören 7 3 985 3 000 3 985 0 2021 

 Totalt 73 565 11 964 52 325 21 240  

Kommentarer till budgetavvikelser 

Följande avvikelser har uppstått: 

 

0815 Utveckl. Naturbruksområde    + 6 740 tkr 

Prognosticerat mindre utfall på grund förseningar. Arbetet kommer inte att färdigställas under 2021. Fullt fokus 

ligger på Nordöstra (Osbyglas) och Nettoområdet. Entreprenörerna saknar resurser. 

0818 Väg Hassl. viadukt Mossvä      + 14 500 tkr 

Prognosticerat mindre utfall på grund förseningar. Arbetet kommer inte att färdigställas under 2021. Fullt fokus 

ligger på Nordöstra (Osbyglas) och Nettoområdet. Entreprenörerna saknar resurser.Samt att trafikutredning som är 

beställd drar ut på tiden. 
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Barn- och utbildningsnämnden 

DRIFTREDOVISNING 

Belopp i tkr 
Budget 
perioden 

Utfall 
perioden 

Avvikelse 
period 

Budget 
helår 

Prognos 
helår 

Avvikelse 
helår 

Verksamhet       

Förvaltningsövergripande 
administration 2 924 3 661 -737 8 918 10 181 -1 263 

Förskola 24 215 19 905 4 310 73 503 71 116 2 387 

Grundskola 53 734 52 048 1 686 161 924 161 913 11 

Gymnasiskola 23 510 22 285 1 225 70 955 72 090 -1 135 

Kultur och fritid 12 330 11 538 792 37 252 37 252 0 

Resultat 116 713 109 437 7 276 352 552 352 552 0 

Avvikelserna mellan budget och utfall för perioden beror till största del på att intäkterna från statsbidrag inte kommer jämnt fördelat över året. 

En del statsbidrag har även periodiserats av försiktighetsskäl, främst inom förskolan, vilket också påverkar utfallet för perioden. 

Kommentarer till helårsavvikelser 

Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar en uppföljning utan avvikelse från budget efter april 2021. Efter beslut 

i KF 2021-03-29 så är Barn- och utbildningsförvaltningens budgetram minskad med 3 000 tkr. Denna minskning av 

budgetram bedöms i denna uppföljning kunna arbetas in under året. Orsaken till detta är främst att periodiserade 

statsbidrag som förts över av försiktighetsskäl från föregående år bedöms kunna behållas efter slutförd redovisning. 

Eftersom redovisningarna görs löpande under året kan detta antagande komma att förändras. Bedömningen är också 

att pandemin kommer att påverka verksamheternas kostnader under året, då exempelvis fortbildning och resor 

antagligen inte kommer att kunna genomföras i den utsträckning som planerats. 

De största avvikelserna jämfört med budget finns inom verksamheterna förskola och gymnasieskola och inom den 

förvaltningsövergripande administrationen. Förskolan redovisar en positiv avvikelse på 2 387 tkr, vilket till största 

del beror på att periodiserade statsbidrag avseende föregående år förväntas få behållas efter genomförd redovisning. 

Däremot förväntas kostnaderna för interkommunal ersättning och bidrag bli högre än budgeterat, vilket beror på fler 

inskrivna barn på Prästgården samt ett högre bidragsbelopp. I april månads prognos är hänsyn tagen till Prästgården 

i augusti kommer att utöka sin verksamhet med 24 platser. Det innebär en ökad kostnad med cirka 1 400 tkr under 

2021. Att förskolan trots detta redovisar ett överskott i april beror på att årets bidrag för mindre barngrupper 

beräknas bli 1 000 tkr högre än i  föregående uppföljning. Gymnasieskolan redovisar en negativ avvikelse jämfört 

med budget vilket beror på förväntade högre kostnader för interkommunal ersättning och bidrag. Under året kommer 

fler elever att börja årskurs 1 än vad som slutar årskurs 3, vilket leder till högre årskostnader. Denna prognos är 

osäker och kan komma att ändras och sedan förgående månads uppföljning så har prognosen justerats ned något. 

Även de interkommunala intäkterna är osäkra och denna prognos utgår ifrån att totalt 120 elever börjar i årskurs 1 

på Ekbackeskolan i höst (introduktionsprogrammet är inte inräknat) och att det finns 39 elever på Yrkesskolan under 

våren och 40 elever under hösten. Denna prognos kan komma att ändras i kommande uppföljningar. Den 

förvaltningsövergripande administrationen redovisar en negativ avvikelse på 1 263 tkr vilket beror på att den 

minskade budgetramen medför ett anpassningsuppdrag som tillfälligt placerats under den förvaltningsövergripande 

administrationen. 

Övriga verksamhetsområden visar en uppföljning med en liten eller ingen avvikelse från budget. Vad gäller 

grundskolan så visar någon skolenhet ett underskott jämför med budget beroende på högre kostnader för 

elevassistenter än budgeterad, medan övriga skolenheter beräknas att hålla sig inom budget. För övrigt utgår 

grundskolans prognos från att samtliga periodiserade statsbidrag från föregående år får behållas efter godkänd 

redovisning, något som kan komma att förändras i kommande prognoser. Under hösten kommer en utökning av 

grundsärskolans verksamhet att göras beroende på ett högre elevantal. I denna prognos redovisas detta som en ökad 

kostnad på skolenhet Parkskolan F-6. På grund av ett högre beräknat statsbidrag för lärarassistenter hamnar ändå 

den samlade avvikelsen för grundskolan nära 0. 

Kultur och fritid lämnar en prognos utan avvikelse från budget. Kultur och fritids verksamhet är fortfarande kraftigt 

påverkad av pandemin vilket leder till minskade intäkter, samt i vissa fall även minskade kostnader. 

Sammantaget är uppföljningen som vanligt under våren högst osäker och kan komma att förändras längre fram 

under året. I uppföljningen ingår även antagandet att periodiserade statsbidrag på cirka 6 600 tkr som flyttats över 

till 2021 av försiktighetsskäl får behållas, vilket inte är klart än. Detta är även en tillfällig förbättring som inte går att 

räkna med under kommande år. På samma sätt är tillfälliga kostnadsminskningar beroende på pandemin tillfälliga 

och kan inte beräknas fortgå under kommande år. 
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Utifrån nämndens mål om tillgång till digitala verktyg kan konstateras att vi nu uppnått en till en från åk 4 - 9 samt 

att vi har en till en på gymnasiet. Under rådande pandemi och med de beslut som varit kring när- fjärr- och 

distansundervisning, har en förutsättning varit en god tillgång på digitala verktyg. Därmed har vi också under 

rådande omständigheter kunnat säkerställa en så god undervisning som möjligt. Kontinuerliga uppföljningar och 

kartläggningar har gjorts för att tillse att eleverna får stöd utifrån sina behov. 

Vi har nu fått tillgång till ett nytt enkätverktyg, vilket gjort att årets enkäter rörande nämndens mål kunnat 

genomföras, vilket inte varit möjligt under 2020. Därmed kommer en djupare analys av resultat och 

utvecklingsbehov att bättre kunna säkerställas. 

Förvaltningsövergripande ledning och administration 

Belopp i tkr 
Budget 
perioden 

Utfall 
perioden 

Avvikelse 
perioden 

Budget helår 
Prognos 
helår 

Avvikelse 
helår 

Barn- och 
utbildningsnämnd 

304 262 42 911 911 0 

Administration 4 088 3 399 689 12 408 10 929 1 479 

Anpassningsuppdrag -1 467 0 -1 467 -4 400 -1 658 -2 742 

Resultat 2 925 3 661 -736 8 919 10 182 -1 263 

Kommentarer till senaste budgetuppföljning 

Förvaltningsövergripande administration redovisar en negativ avvikelse på 1 263 tkr. Sedan föregående månad har 

Barn- och utbildningsförvaltningens budgetram minskats med 3 000 tkr vilket förklarar underskottet inom den 

förvaltningsövergripande administrationen. Dock utgår prognosen i april ifrån att delar av den minskade ramen 

kommer att motsvaras av minskade kostnader inom olika verksamheter på grund av pandemin. 

Förskola 

Belopp i tkr 
Budget 
perioden 

Utfall 
perioden 

Avvikelse 
perioden 

Budget helår 
Prognos 
helår 

Avvikelse 
helår 

6 501 Områdeschef 
förskola 

4 724 1 209 3 515 13 904 12 600 1 304 

6 502 Toftagården 720 701 -19 2 176 2 176 0 

6 504 
Klockarskogsgården 

2 149 1 990 159 6 497 6 347 150 

6 505 Gamlebygården 1 118 1 111 7 3 379 3 379 0 

6 506 Skogsgården 5 195 4 730 465 15 704 15 194 510 

6 507 Hasselgården 2 092 2 106 -14 6 324 6 324 0 

6 508 Trulsagården 2 116 2 011 105 6 397 6 327 70 

6 511 Rönnegården 5 385 5 302 83 16 279 15 925 354 

6 512 
Uteförskolan/uteprofile
n 

715 720 -5 2 843 2 843 0 

Resultat 24 214 19 880 4 334 73 503 71 115 2 388 

Kommentarer till senaste budgetuppföljning 

Förskolan redovisar en positiv avvikelse på 2 388 tkr jämfört med budget. Förskoleenheterna redovisar ingen 

avvikelse eller en positiv avvikelse från budget. De positiva avvikelser som redovisas från budget beror på att alla 

budgeterade tjänster inte har behövts tillsättas, eller att vakanta tjänster har ersatts med icke behörig personal, vilket 

innebär en lägre kostnad. 

Rönnegårdens förskola med 10 avdelningar och Skogsgårdens förskola med 8 avdelningar redovisar en positiv 

avvikelse från budget på grund av det samarbete som råder på förskolan. Därigenom har inte vikarier behövts 

tillsättas i den grad som när förskolorna var utspridda. 

Förskolans budget ser i april månad positiv ut, men är väldigt osäker beroende på om sökta statsbidrag för mindre 

barngrupper beviljas av Skolverket. Prästgårdens ansökan om att utöka sin verksamhet med 24 platser har beviljats, 

vilket medför en årskostnad på 3 miljoner för barn- och utbildningsförvaltningen.                                                                                                   
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Denna kostnad är medräknad i denna uppföljning. I uppföljningen förutsätts att de bidragsposter för mindre 

barngrupper avseende 2020 som av försiktighetsskäl periodiserades till 2021 får behållas. Dessa uppgår till drygt 

3 000 tkr. Det förutsätts också att årets bidragsansökan får behållas samt att ytterligare 2 000 tkr i bidrag beviljas 

under hösten 2021. 

För att förskolan ska klara nämndens mål är förskolan beroende av statsbidraget för "mindre barngrupper". Om inte 

bidraget tillfaller barn- och utbildningsförvaltningen kommer förskolan påvisa ett underskott och därmed blir det 

svårt att nå de mål som nämnden har satt upp. 

De positiva avvikelser som redovisas från budget beror på att alla budgeterade tjänster inte har behövts tillsättas, 

eller att vakanta tjänster har ersatts med icke behörig personal, vilket innebär en lägre kostnad. En av indikatorerna 

på nämndmålet "Vi ska ge alla det stöd de behöver för att kunna utvecklas och utmanas efter sina förutsättningar" är 

andelen legitimerade förskollärare. Forskningen är tydlig med att en indikator för god kvalitet på förskolan är 

andelen legitimerade förskollärare. Eftersom det är svårt att rekrytera behöriga förskollärare till kommunen, når 

förskolan inte målet, att antalet legitimerade förskollärare ska vara högre än snittet i riket.       

Grundskola 

Belopp i tkr 
Budget 
perioden 

Utfall 
perioden 

Avvikelse 
perioden 

Budget helår 
Prognos 
helår 

Avvikelse 
helår 

6 701 Områdeschef 
grundskola 

6 898 5 746 1 152 23 491 22 634 857 

6 112 Skolenhet 
Hasslaröd F-6 

7 707 7 803 -96 22 115 22 714 -599 

6 113 Skolenhet 
Hasslaröd 7-9 

6 158 6 041 117 18 850 18 923 -73 

6 114 Skolenhet 
Klockarskogsskolan F-
3 

5 243 4 910 333 14 994 14 994 0 

6 202 Skolenhet 
Parkskolan F-3 

8 580 8 219 361 25 383 25 774 -391 

6 203 Skolenhet 
Parkskolan 4-9 

3 206 3 347 -141 9 482 9 461 21 

6 206 Skolenhet 
Killebergsskolan F-6 

3 028 3 179 -151 9 018 9 005 13 

6 214 Skolenhet 
Visslan 6-9 

-33 56 -89 43 -125 168 

6 308 Skolenhet 
Örkenedskolan F-9 

8 761 8 149 612 25 958 25 863 95 

6 702 Skolskjuts 3 249 3 671 -422 9 745 9 825 -80 

6 704 
Modersmålsundervisni
ng 

938 929 9 2 845 2 845 0 

Resultat 53 735 52 050 1 685 161 924 161 913 11 

Kommentarer till senaste budgetuppföljning 

Grundskolan redovisar en positiv avvikelse på 11 tkr jämfört med budget. 

De flesta grundskoleenheterna redovisar en prognos som landar på budgetnivå. Dock är kostnaderna för 

elevassistenter högre än budgeterat på en skolenhet. Vid denna enhet pågår ett utredningsarbete och en 

genomlysning av verksamhetens organisation för elever i behov av särskilt stöd med fokus på tillgänglig lärmiljö 

och lärprocesser, vilket går i linje med indikatorer kopplade till nämnden mål. Denna utredning och genomlysning 

leds av områdeschef och genomförs tillsammans med specialpedagog från centrala barn- och elevstödsenheten. 

Syftet är att enheten från och med ht-21 förhåller sig till rådande budgetramar. 

Rörelsekul som är en gemensam aktivitet mellan grundskolans rörelsesatsning och kultur och fritid har kommit 

igång med restriktioner. Detta för att få eleverna att må bra både fysiskt och psykiskt. Material och lönekostnader för 

de ungdomar som leder rörelsekul bekostas inom grundskolas budget. 

Utifrån nämndens mål om tillgång till digitala verktyg har grundskola nu uppnått 1:1 datorer från åk 4 - 9. Under 

rådande pandemi med beslut kring när- fjärrundervisning, har en förutsättning varit en god tillgång på digitala 

verktyg. Därmed har vi även under rådande omständigheter kunnat säkerställa en så god undervisning som möjligt. 
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Grundskolans anpassningsuppdrag i budget 2021 kan enligt prognos genomföras, vilket möjliggörs med stöd av 

periodiserade statsbidrag från föregående år. I prognosen förutsätts att alla de bidrag som av försiktighetsskäl 

periodiseras från föregående år, får behållas. Sammantaget uppgår dessa till 2 700 tkr. 

Grundskolas samlade budget ser efter aprils prognos stabil ut, men osäkerhetsfaktorer finns i form av ökade 

kostnader för grundsärskola. En utökning kommer med största sannolikhet genomföras hösten-21 beroende på ett 

högre elevantal. I denna prognos redovisas detta som en ökad kostnad på skolenhet Parkskolan F-6. Denna utökning 

har koppling till nämndens mål och indikatorer gällande lärprocesser och tillgänglighet i form av att erbjuda alla 

elever det stöd de behöver och har rätt till. En annan osäkerhetsfaktor är att det under pandemin tillsatts fasta 

vikarier på enheterna för att skapa trygghet och minskad smittspridning. Kostnader för detta finns inte i ordinarie 

budget, men täcks enligt prognos i respektive enhets budget. Behov av liknande tillsättning av vikarier inför ht-21 

kan behöva beaktas då det kan då leda till ökade kostnader.      På grund av ett högre beräknat statsbidrag för 

lärarassistenter hamnar ändå den samlade avvikelsen för grundskolan nära 0. 

  

Gymnasieskola 

Belopp i tkr 
Budget 
perioden 

Utfall 
perioden 

Avvikelse 
perioden 

Budget helår 
Prognos 
helår 

Avvikelse 
helår 

Områdeschef 
gymnasieskola 

19 077 20 210 -1 133 57 216 60 616 -3 400 

Elevhälsa (CBE) 1 842 1 494 0 5 571 5 488 83 

Ekbackeskolan inkl. 
internat 

-282 -1 166 884 -722 93 -815 

Introduktionsprogramm
et (IM) 

2 983 2 533 450 9 159 8 404 755 

Yrkesskolan -111 -786 675 -270 -2 512 2 242 

Resultat 23 509 22 285 876 70 954 72 089 -1 135 

Kommentarer till senaste budgetuppföljningen 

Område gymnasieskola redovisar en negativ avvikelse på 1 135 tkr jämfört med budget. 

Den största avvikelsen är central och beror på trolig ökad interkommunal ersättning hösten 2021. Interkommunal 

ersättning är en osäkerhetsfaktor under våren. Även områdets anpassningsuppdrag ligger centralt. 

Enhet Yrkesskolans överskott beror på fler elever än beräknat. 

Personalkostnaderna är stabila och bemanningen ska kunna ligga på samma nivå under hela året. 

I spåren av pandemin och viss distansundervisning kopplat till digitalisering har gymnasiet jobbat mycket med 

lärmiljöer. Distansundervisningen har hittills kunnat genomföras med goda resultat, tack vare en undervisning på 

både grupp- och individnivå och att alla elever har egen skoldator. 

Kultur och fritid 

Belopp i tkr 
Budget 
perioden 

Utfall 
perioden 

Avvikelse 
perioden 

Budget helår 
Prognos 
helår 

Avvikelse 
helår 

Kultur- och 
fritidsadministration 

1 929 1 863 66 5 795 6 136 -341 

Extern 
programverksamhet 
och projekt 

104 -67 171 310 250 60 

Stöd till föreningar 2 044 2 207 -163 6 132 6 132 0 

Ishall 1 553 1 467 86 4 674 4 585 89 

Sim- och sporthall 2 251 2 170 81 6 791 6 949 -158 

Bibliotek 2 109 1 959 150 6 353 6 365 -12 

Fritidsgårdar 915 681 234 2 760 2 277 483 

Musikskola 1 425 1 257 168 4 438 4 559 -121 

Resultat 12 330 11 537 793 37 253 37 253 0 
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Kommentarer till senaste budgetuppföljningen 

Kultur- och fritidsenheten redovisar ingen avvikelse jämfört med budget. I prognosen är utgångspunkten fortsatt att 

delar av de anpassningsuppdrag på 437 tkr som finns inom kultur- och fritidsenhetens kommer att kunna 

genomföras. Det innebär bland annat att en vakant tjänst inom sim/ishall/fritidsgård inte kommer att tillsättas utan 

en person upprätthåller den lednings funktionen. Personal har även varit utlånade till andra verksamheter under 

pandemin. I uppföljningen syns effekterna av Corona-pandemin i form minskade intäkter i bland annat simhallarna, 

fritidsgårdarna och ishallen. Däremot beräknas bidragen från arbetsförmedlingen bli högre än budgeterat därav 

överskottet på ishallen. Corona-pandemin har inom vissa verksamheter även inneburit minskade kostnader då vissa 

evenemang inte har kunnat genomföras. Musikskolan visar på högre kostnader som beror på viss minskning av antal 

elever och tidigare återgång i tjänst av personal  som varit föräldraledig. 

Rörelsekul har kommit igång med restriktioner för att få eleverna att må bra både fysiskt och psykiskt. Enheten 

håller sig uppdaterad med att se till att alla medarbetare har genomgått utbildning inom HBTQI. 

Förslag på åtgärder till avvikelser 

Uppföljningen visar ingen avvikelse från budget. 

Nyckeltal 

Uppföljning personalkostnader 

Belopp i tkr jan feb mars april 
ma
j 

juni juli aug sep okt nov dec 

Kostnad 
arbetskraft 
2020 

24 984 25 224 24 747 24 583 
24 
797 

26 66
3 

24 89
9 

25 63
8 

25 33
2 

24 94
8 

25 36
6 

26 52
8 

Kostnad 
arbetskraft 
2021 

22 716 23 287 22 516 22 884         

varav 
kostnad för 
sjuklön 2020 

306 303 433 765 427 341 200 116 193 361 391 523 

varav 
kostnad för 
sjuklön 2021 

245 227 209 289         

På grund av flytt av verksamheter till annan förvaltning är inte 2020 och 2021 års personalkostnader jämförbara. 

Antal inskrivna barn i förskolan 

  Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Genomsnitt 

Antal 
inskrivna 
barn 
förskola 

557 570 584 597         577 

Antal 
inskrivna 
barn 
pedagogisk 
omsorg 

26 26 25 26         26 

Antal elever  i grundskolan 

  Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Genomsnitt 

Hasslarödsskolan 
F-9 

513 513 513 516         514 

Klockarskogsskolan 
F-3 

134 134 134 133         134 

Parkskolan F-9 373 373 374 376         374 

Killebergsskolan F-
6 

98 98 97 98         98 
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  Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Genomsnitt 

Visslan 6-9 10 10 9 10         10 

Örkenedskolan F-9 286 286 286 289         287 

Total 1414 1414 1413 1422         1416 

Antal elever i förskoleklass 

  Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Genomsnitt 

Hasslarödsskolan 
F-9 

40 40 39 39         40 

Klockarskogsskolan 
F-3 

30 30 30 30         30 

Parkskolan F-9 43 43 42 43         43 

Killebergsskolan F-
6 

15 15 15 15         15 

Örkenedskolan F-9 37 37 36 36         37 

Total 165 165 162 163         164 

Antal elever på fritidshem 

  Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Genomsnitt 

Hasslarödsskolan 
F-9 

94 94 92 91         93 

Klockarskogsskolan 
F-3 

108 105 103 103         105 

Parkskolan F-9 96 94 91 89         93 

Killebergsskolan F-
6 

48 47 46 43         46 

Örkenedskolan F-9 86 83 82 83         84 

Total 432 423 414 409         420 

Antal elever i gymnasieskolan 

  Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Genomsnitt 

Ekbackeskolan 363 363 363 363         363 

Introduktionsprogrammet 
(IM) 

43 46 43 42         44 

Yrkesskolan 39 39 39 39         39 

Total 445 448 445 444         446 
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Barn i fristående verksamhet och annan kommun 

  Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Genomsnitt 

Antal barn i 
fristående 
förskola 

48 48 48 49         48 

Antal barn i 
förskolan 
annan 
kommun 

12 12 12 12         12 

Antal barn 
enskild 
pedagogisk 
omsorg 

6 6 6 6         6 

Antal barn 
pedagogisk 
omsorg i 
annan 
kommun 

0 0 0 0         0 

Total 66 66 66 67         66 

Elever i fristående skolor och annan kommun 

  Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Genomsnitt 

Elever 
fristående 
grundskola 

31 29 29 27         29 

Elever i 
grundskola i 
annan 
kommun 

76 77 79 80         78 

Elever i 
fristående 
gymnasieskola 

50 50 50 50         50 

Elever i 
gymnasieskola 
i annan 
kommun 

187 187 187 183         186 

Elever i 
fristående 
förskoleklass 

0 0 0 0         0 

Elever i 
förskoleklass 
annan 
kommun 

2 2 2 2         2 

Total 346 345 347 342         345 

              

Elever i 
fristående 
fritidshem 

37 38 41 39         39 

Elever 
fritidshem i 
annan 
kommun 

24 22 22 20         22 

Total 61 60 63 59         61 

Tidplan för nämndens behandling 

BUN 2021-05-18 
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INVESTERINGSREDOVISNING 

Projekt 
nr 

Namn 

Budget 
helår, tkr 

Redovisat 
perioden, tk
r 

Prognos 
helår, tkr 

Avvikelse, tkr, 
prognos 
jämfört med 
budget 

Klart 
(tidpunkt) 

0878 Offentlig konst, fsk o sk 282 45 282 0 
2021-06-

30 

1602 Inventarier Örkenedsskola 2 000 0 0 2 000 
Flyttas 
med till 

2022 

1603 Inventarier ny fsk Osby 181 114 181 0 
2021-06-
30 

1604 Inventarier, ny fsk Lönsb 490 34 490 0 
2021-06-
30 

1605 Vht-system skola förskola 1 500 11 1 500 0 
2021-12-
31 

1681 Inventarier fsk Visseltofta 200 0 200 0 
2021-12-
31 

1682 Inventarier matsal Örkenedskolan 500 71 500 0 
2021-12-
31 

1683 
Inventarier klassrum 
Ekbackeskolan 

51 0 51 0 
2021-06-
30 

1689 Digitala hjälpmedel BoU 1 360 392 1 360 0 
2021-12-

31 

1690 Utbyte inventarier BoU 300 75 300 0 
2021-12-

31 

1691 Invent 7-9 skola Osby tät 3 000 0 0 3 000 
Flyttas 
med till 

2022 

1692 Invent fsk, grsk Killeber 2 000 0 0 2 000 
Flyttas 
med till 

2022 

1693 Invent förskola 3 o 4 1 600 0 0 1 600 
Flyttas 
med till 

2022 

1694 Inventarier Uteförskola 200 67 200 0 
2021-12-

31 

1695 Invent F-6 skolor Osby tä 500 0 0 500 
Flyttas 
med till 

2022 

1696 Verkstadsinvent Yrkesskol 220 0 220 0 
2021-12-

31 

1697 Klippare/plog Yrkesskolan 200 0 200 0 
2021-12-

31 

1698 Invent kultur o bibliotek 250 0 250 0 
2021-12-

31 

1699 Inventarier fritid 670 91 670 0 
2021-12-

31 

1 603 Totalt 15 504 900 6 404 9 100  
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Hälsa och omsorgsnämnden 

UPPFÖLJNING  

DRIFTREDOVISNING 

Belopp i tkr 
Budget 
perioden 

Utfall 
perioden 

Avvikelse 
period 

Budget 
helår 

Prognos 
helår 

Avvikelse 
helår 

Verksamhet       

Nämnd/KPR/RFFH 235 205 30 704 710 -6 

Gemensam ledning -331 -2 879 2 548 -2 032 -1 481 -551 

Äldreomsorg 59 472 64 759 -5 287 180 551 180 927 -376 

Funktionsnedsatta 15 570 14 934 636 47 715 45 442 2 273 

Boendestöd/psykiatri 2 053 1 666 387 7 439 8 471 -1 032 

Resultat 76 999 78 685 -1 686 234 377 234 069 308 

Observera att covidkostnader 6 300 tkr samt återsökning för december månads covidkostnader 1 700 tkr inte finns med i dessa beräkningar. 

Kommentarer till helårsavvikelser 

Totalt hamnar resultatet för de delar av förvaltningen, som kommer att finnas kvar efter den 1 april på ett plus med 

308 tkr. I denna prognos och i tabellen ovan är de överflyttningar som gjort till den nya förvaltningen Arbete och 

välfärd med. 

Vi har erhållit  lite styvt 2 600 tkr  som är ersättning för covidkostnader från 2020. Förvaltningen har alltså fått 

ganska mycket mer pengar från staten än vi hade räknat med och dessa hamnar på detta år. Det kommer också att 

komma pengar för december månads covidansökning vilket i bästa fall kommer att förbättra detta årets prognos med 

cirka 1 700 tkr. Det bör observeras att detta är intäkter av engångskaraktär som inte kommer att återkomma 

kommande år. 

I prognoserna har inga covidkostnader för detta år tagits med då förvaltningen fortfarande inte har några 

klara besked kring kompensation för dessa. De besked som kommit tyder dock på att ingen sådan 

kompensation kommer, vilket skulle försämra årets prognos med cirka 6 300 tkr. Netto skulle detta 

tillsammans med december månads intäkt (om vi får det vi sökt) betyda en försämring med cirka 4 600 tkr. 

Socialpsykiatri beräknas gå utöver budgeten med ca 880 tkr. Detta beror helt och hållet på placeringar. 

Bedömningen är att dessa placeringar kommer att förlängas, det är dock en placering där det finns en möjlighet för 

avslut under detta år. 

Förvaltningens LSS-verksamheter prognostiserar en positiv avvikelse med strax under 2 300 tkr för helåret. 

Nämnd, ledning och administration 

  Budget period Utfall period Avvikelse Budget helår Prognos helår Avvikelse 

Nämnd/KPR/RFFH 235 205 30 704 710 -6 

Ledning -331 -2 879 2 548 -2 032 -1 481 -551 

Summa -96 -2 674 2 578 -1 328 -771 -557 

Kommentarer 

Underskottet beror på minusposter relaterat till  överflyttning av medel i tilläggsbudget till Arbete och välfärd. 

Underskottet balanseras till viss del av de ersättningar som vi fått av staten för covidkostnader under 2021. 
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Äldreomsorg 

  
Budget 
period 

Utfall period Avvikelse Budget helår Prognos helår Avvikelse 

Rehab 2 749 2 213 536 8 246 7 500 746 

Korttid 2 096 1 970 126 6 461 6 047 414 

Hemtjänst 13 663 15 546 -1 883 41 827 43 342 -1 515 

Sjuksköterskor 6 698 6 514 184 20 437 17 813 2 624 

Boenden 21 488 24 272 -2 784 64 293 64 635 -342 

Natt Osby/Lönsboda 6 862 9 030 -2 168 21 560 24 945 -3 385 

Dagverksamhet 884 508 376 2 757 2 099 658 

Ledning äldreomsorg 2 948 3 211 -263 8 847 8 409 438 

Hjälpmedel 1 041 795 246 3 122 3 122 0 

Biståndshandläggning 849 853 -4 2 545 2 501 44 

Övrigt äo 194 153 41 456 514 -58 

Summa 59 472 65 065 -5 593 180 551 180 927 -376 

Observera att den stora skillnaden mellan periodens resultat och prognosen är de covidkostnader för 2021, som vi inte räknat in i prognosen. 

Kommentarer äldreomsorg 

Gemensamt äldreomsorg 

För rehabs del går verksamheten 746 tkr bättre än förväntat det är en liten förbättring sedan mars. Detta beror på att 

tjänst för sjukgymnast har vakanshållits och kommer att göra det till stor del av året. Korttidsverksamheten 

prognosticera ett överskott på 414 tkr på grund av något lägre beläggning under första delen av året. Det är liknande 

resultatet i mars. 

För sjuksköterskor har verksamheten inte kunnat tillsätta alla vakanta turer på grund av personalbrist. Våra 

förebyggande hembesök har inte startats upp under året på grund av covid -19. I nuläget räknar verksamheten med 

ett överskott på 200 tkr vid årets slut. Det stora överskottet hos sjuksköterskor beror på att sjuksköterskor som 

arbetar natt förts över på verksamheten natt Osby Lönsboda som uppvisar ett negativt resultat. 

Vård och omsorgsboende 

På vård och omsorgsboendena finns ett visst underskott. Detta beror på utökad bemanning på grund av hör 

arbetsbelastning och oroliga vårdtagare. Verksamheterna räknar med ett underskott på 350 tkr. Prognosen innehåller 

viss osäkerhet på grund av osäkerhet i redovisning av extratjänsters ersättningar från AF. 

För nattorganisationen prognosticeras ett underskott. De beror på att övergångsboendet i Lönsboda använts som 

korttidsboende och därav bemannats även nattetid. Viss del av underskottet beror på att sjuksköterskeorganisationen 

bytt enheter så kostnaden balanseras av överskottet i den verksamheten. 

Ordinärt boende 

Prognos för hemtjänsten avviker kraftigt från mars månads prognos där man prognosticerade ett litet överskott. 

April månads prognos pekar på ett underskott med ca 1 500 tkr. Avvikelse i prognosen mellan mars och april berör 

uteslutande på att uppgifterna om delar av kostnader som har uppstått i en av hemtjänstgrupperna inte följt med när 

rapporten laddades från ekonomisystemet in i Budget och prognos). I nuläget är det oklart varför detta hände. Hade 

dessa uppgifter varit med skulle även mars månads prognos pekat på ett underskott inom hemtjänsten. Underskottet 

beror på följande: 

*inkomster för hemtjänsten pekar på en minskning med ca 300 tkr. 

*antalet utförda timmar är högre under de första tre månaderna 2021 i jämförelse med samma period 2022. 

Skillnaden är ca 380 timmar vilket ger en kostnad med 720 tkr på årsbasis. Ökningen ser vi framför allt i Lönsboda. 

P g a högt tryck på Spångens korttidsboende har vi tvingats använda två platser på övergångsboendet som 

korttidsboende och av den anledning fick öka bemanningen under ca 1½ månad. Dessutom har vi under de första tre 

månaderna haft en del vak hos vårdtagarna i palliativ skede.  I Lönsboda har vi också ett antal vårdtagare där hjälpen 

överstiger 100 timmar per månad. 
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*kostnader för leasingbilar prognosticeras överstiga förra årets kostnad med 200 tkr. Leasing av el-bilar är dyrare 

samtidigt som vi fortfarande har en del kostnader för drivmedel då alla bilar är inte utbytta till el-bilar. 

*övrigt underskott beror på att vi har haft något högre bredvidgång under årets första fyra månaderna. 

Prognos för dagverksamhet för personer med kognitiv nedsättning pekar på ett överskott med 658 tkr som ska 

jämföras med mars månad då prognosen var 498 tkr. Överskottet beror på att verksamheten växelvård på Lindhem 

som förvaltningen budgeterat för har kommit i gång först nu under april/maj månad. Prognosen är lagd utifrån 

kostnaderna som har gått ut så här långt. Om förvaltningen lyckas hålla växelvård igång under sommaren kan denna 

prognos vara något lägre. Oklarhet kring möjligheterna att hålla växelvård i gång beror framför allt i möjligheterna 

att lösa bemanningen under sommaren. 

Ledning äldreomsorg 

Prognosen för ledningen visar ett överskott detta beror till största delen på vakanshållna chefstjänster under våren. 

  

Enheten för funktionsnedsatta 

  Budget period Utfall period Avvikelse Budget helår Prognos helår Avvikelse 

Pers assistans 2 173 2 635 -462 6 917 6 914 3 

Boende 7 548 7 175 373 23 272 21 908 1 364 

Daglig vht 2 507 2 700 -193 7 514 7 767 -253 

Ledning 
funktionsnedsatta 

789 632 157 2 369 2 246 123 

Handläggning 
LSS 

633 390 243 1 899 1 465 434 

Övrigt LSS 1 920 1 402 518 5 744 5 142 602 

Summa 15 570 14 934 636 47 715 45 442 2 273 

Kommentarer funktionsnedsatta 

Enheten för funktionsnedsatta prognostiseras göra ett överskott med ca 2 270 tkr. Största delen av överskottet hittar 

vi inom boenden och då först och främst inom gruppboende Väktaren (ca 400 tkr) korttidsboende vuxen (ca 670 tkr) 

samt korttidsvistelse utanför hemmet (ca 400 tkr). Överskottet på Väktaren beror på att korttidsboende nu verkställs 

på Ekelund och inte på Väktaren vilket innebär att personalresurser kan minskas på Väktaren. Att vi har startat 

korttidsboende för barn innebär att vi kan verkställa beslut på hemmaplan vilket förklarar överskottet på den 

verksamheten. 

Även verksamheten tillsyn utanför skoltid pekar på ett överskott med ca 660 tkr. Vid budgeteringen inför 2021 har 

vi planerat för övertagande av tillsyner som bedömdes vara personalkrävande. Signalerna som vi har fått  gör att vi 

bedömer att vi inte kommer att utnyttja hela budgeten. Dessutom har 4 månader av detta år redan gått vilket bygger 

på överskottet. 

Även handläggning LSS/ socialpsykiatri pekar på ett överskott vilket beror på en del tjänsttledigheter samt att 

handläggare socialpsykiatri arbetar 60% under första halvåret. 

Förslag på åtgärder till avvikelser 

I dagsläget inga förslag på åtgärder. 

Nyckeltal 

Uppföljning personalkostnader 

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

Kostnad 
arbetskraft 
2020 

19 47
2 

18 22
8 

17 89
3 

17 95
0 

18 50
1 

18 88
2 

20 31
8 

22 72
8 

20 65
5 

18 87
9 

18 82
1 

21 76
5 

Kostnad 
arbetskraft 
2021 

18 68
5 

19 96
1 

17 47
3 

17 61
8 
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Belopp i tkr jan feb mars april maj juni juli aug sep okt nov dec 

varav 
kostnad för 
sjuklön 2020 

242 376 318 659 422 345 454 362 347 332 358 397 

varav 
kostnad för 
sjuklön 2021 

263 415 256 233         

Särskilt boende 

  jan feb 
mar
s 

april maj juni juli aug sep okt nov dec Snitt/månad 

Antal aktuella 
2020 

148 148 145 146 146 146 143 144 144 145 146 146 145,6 

Antal aktuella 
2021 

147 147 147 147         147 

Lediga rum 2020 0 0 0 0 0 0 3 2 2 1 0 0 0,7 

Lediga rum 2021 1 1           1 

Väntelista 2020 12 14 14 15 17 20 19 21 21 21 20 16 17,5 

Väntelista 2021 16 18           17 

varav i ordinärt 
boende 

12 12           12 

varav i 
korttidsboende 

4 6           5 

Betalningsansva
r 2020 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

Betalningsansva
r 2021 

0 0 0 0          

Antal på korttid 12 11           11,5 

Hemtjänst antal timmar 

  jan feb 
mar
s 

april maj juni juli aug sep okt nov dec Snitt/månad 

Budgeterat 2020 
7 22

4 
6 52

5 
7 22

4 
6 99

1 
7 22

4 
6 99

1 
7 22

4 
7 22

4 
6 99

1 
7 22

4 
6 99

1 
7 22

4 
7 088 

Utfört 2020 
6 90

2 
6 56

4 
6 92

8 
6 74

1 
6 84

9 
6 39

5 
6 74

3 
7 00

9 
6 89

6 
7 14

9 
6 89

0 
6 88

2 
6 829 

Differens 2020 -322 39 -296 -250 -375 -596 -481 -215 -95 -75 -101 -342 -259 

Budgeterat 2021 
7 16

6 
6 70

3 
7 16

6 
6 93

5 
7 16

6 
6 93

5 
7 16

6 
7 16

6 
6 93

5 
7 16

6 
6 93

5 
7 16

6 
7 050 

Utfört 2021 
7 07

4 
6 65

5 
7 31

4 
         7 014 

Differens 2021 -92 -48 148 
-6 

935 
-7 

166 
-6 

935 
-7 

166 
-7 

166 
-6 

935 
-7 

166 
-6 

935 
-7 

166 
-36 

Nyttjandegrad 
2021 

61,9 63,4           63 

LSS och LASS 

Personlig 
assistans 

jan feb 
mar
s 

april maj juni juli aug sep okt nov dec Snitt/månad 

Antal 2020 20 20 21 21 21 21 21 21 20 21 21 21 20,8 

Varav LSS 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 6,3 

Antal 2021 18 18 18          18 

Varav LSS 5 5 5          5 
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Personlig 
assistans 

jan feb 
mar
s 

april maj juni juli aug sep okt nov dec Snitt/månad 

Utförda timmar 
2020 

954 794 859 910 924 548 959 940 902 919 902 930 878,4 

Utförda timmar 
2021 

1 46
0 

1 31
8 

          1 389 

Boende              

Antal 2020 27 27 27 27 27 27 27 28 28 28 28 28 27,4 

Antal 2021 32 32 32          32 

Varav i annan 
kommun 

1 1 1          1 

Daglig 
verksamhet 

             

Antal 2020 55 56 57 62 62 64 65 65 65 65 65 55 61,3 

Antal 2021 66 66 66          66 

Delegationsbeslut  äldreomsorg 

Äldreomsorg 
2021 

Kva
rtal 
1 

Kva
rtal 
1 

Kva
rtal 
1 

Kva
rtal 
2 

Kva
rtal 
2 

Kva
rtal 
2 

Kva
rtal 
3 

Kva
rtal 
3 

Kva
rtal 
3 

Kva
rtal 
4 

Kva
rtal 
4 

Kva
rtal 
4 

Tota
lt 

Tota
lt 

Tota
lt 

Ärende Bif
all 

Avs
l 

Ej 
till 

Bif
all 

Avs
l 

Ej 
till 

Bif
all 

Avs
l 

Ej 
till 

Bif
all 

Avs
l 

Ej 
till 

Bifal
l 

Avsl Ej 
till 

Hemtjänst service 38 0 1          38 0 1 

Hemtjänst pers 
omv 

49 0 0          49 0 0 

Matdistribution 27 0 0          27 0 0 

Trygghetslarm 35 0 0          35 0 0 

Avlösning i 
hemmet 

2 0 0          2 0 0 

Trygg hemgång 29 0 1          29 0 1 

Boendestöd IFO 5 0 0          5 0 0 

V o 
omsorgsboende 

14 0 0          14 0 0 

Beslut 4 kap 1 
&SoL 

0 0 0          0 0 0 

Korttidsvistelse 
SoL 

28 0 2          28 0 2 

Plats i 
dagverksamhet 

2 1 0          2 1 0 

Kontaktperson 0 0 0          0 0 0 

Summa 229 1 4          229 1 4 

Delegationsbeslut LSS 

LSS 2021 
Kvartal
1 

Kvartal 
1 

Kvartal 
2 

Kvartal 
2 

Kvartal 
3 

Kvartal 
3 

Kvartal 
4 

Kvartal 
4 Totalt Totalt 

Ärende Bifall Avslag Bifall Avslag Bifall Avslag Bifall Avslag Bifall Avslag 

Biträde pers ass 3 0       3 0 

Ledsagarservice 0 0       0 0 

Kontaktperson 0 0       0 0 

Avlösarservice i 
hemmet 0 0       0 0 

Korttidsvistelse 3 0       3 0 
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LSS 2021 
Kvartal
1 

Kvartal 
1 

Kvartal 
2 

Kvartal 
2 

Kvartal 
3 

Kvartal 
3 

Kvartal 
4 

Kvartal 
4 Totalt Totalt 

utanför hemmet 

Korttidstillsyn 
skolungdom 
över 12 år 0 0       0 0 

Boende med 
särskild service 
barn o ungdom 0 0       0 0 

Boende med 
särskild service 
eller anpassad 
bostad för vuxna 0 0       0 0 

Beslut om 
boende utanför 
kommunen med 
säskild servíce 
för vuxna 0 0       0 0 

Daglig 
verksamhet 
inom kommunen 7 2       7 2 

Daglig 
verksamhet 
utanför 
kommunen 0 0       0 0 

Summa 13 2       13 2 

Placeringsdygn och kostnad psykiatriplaceringar 

  Jan Febr Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Snitt 

Dygn 2020 190 203 205 180 205 210 199 186 180 186 180 186 193 

Dygn 2021 217 196 217          210 

Kostnad 
2020 tkr 501 556 545 485 555 447 439 439 356 429 488 501 478 

Kostnad 
2021 tkr 556 502 556          538 

Tidplan för nämndens behandling 

Uppföljningen behandlas av Hälsa och välfärdsnämnden 2021-05-20. 
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INVESTERINGSREDOVISNING 

Projekt 
nr 

Namn 

Budget 
helår, tkr 

Redovisat 
perioden, tk
r 

Prognos 
helår, tkr 

Avvikelse, tkr, 
prognos 
jämfört med 
budget 

Klart 
(tidpunkt) 

1700 Larm särskilt boende 2 318 12 2 318 0 202112 

1703 Inventarier gruppbostad LSS 250 0 0 250 2022 

1704 Aut dörrstängare Lindhem 130 0 130 0 202112 

1705 Låssystem medicinskåp HoO 120 0 120 0 202112 

1707 Pergola Lindhem 200 0 200 0 202109 

1711 Inventarier korttid demens 100 0 0 100 202112 

1792 Verksamhetssystem HoO 1 355 101 500 855 202106 

1798 Inventarier servicebostad LSS 50 0 0 50 2022 

 Totalt 4 523 113 3 268 1 255  

Kommentarer till budgetavvikelser 

För de två projekten relaterade till LSS, 1703 och 1798, kommer förvaltningen sannolikt att få skjuta upp inköp till 

2022 då byggnation ännu ej är påbörjad. 

Övriga projekt bör kunna genomföras under året och avvikelse förväntas främst för projekt 1792 

"Verksamhetssystem HoO" där det blir betydligt lägre kostnader än förväntat. 



Budgetuppföljning april 2021



Avvikelse från budget, prognos

2021-05-19 Sida 2

Andel av

Belopp i mnkr Mars April Budget

Kommunstyrelse

 Kommunstyrelseförvaltning 0,0 0,0 0%

 Arbete och välfärdsförvaltning 0,0 0,2 0%

Barn- och utbildningsnämnd 0,0 0,0 0%

Hälsa och omsorgsnämnd 1,5 0,3 0%

Kommunrevision 0,0 0,0 0%

Miljö- och byggnämnd -0,7 -0,7 -12%

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

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

Valnämnd 0,0 0,0 0%

Överförmyndare 0,0 0,0 0%

Summa nämnder 0,8 -0,2 0%

Finansförvaltning 2,1 2,5

Totalt 2,9 2,3

Årets resultat, årsbudget -8,8 -8,8

Beslut enligt tilläggsbudget 15,4 15,4

Årets resultat, prognos 9,5 8,9

Effekt vid utebliven kompensation för merkostnader Covid för 2021 -4,6

Alternativt resultat i prognos 4,3



Finansförvaltningen
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Budget-

avvikelse Kommentar

Räntekostnader på lån 0,7 Ytterligare lägre räntekostnader

Finansiella intäkter 1,8 Ersättning för sjuklönekostnader från FK

Summa 2,5



Kommunstyrelseförvaltningen
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Belopp i tkr 
Budget 
perioden 

Utfall 
perioden 

Avvikelse 
period 

Budget 
helår 

Prognos 
helår 

Avvikelse 
helår 

Verksamhet       

Ekonomienhet 2 873 5 340 -2 467 8 616 8 174 442 

HR-avdelning 5 206 6 386 -1 180 15 611 15 369 242 

Stab 2 011 2 477 -466 6 032 6 532 -500 

Räddningstjänst 5 530 5 628 -98 16 581 16 681 -100 

Administration och 
utveckling 8 956 10 720 -1 764 26 858 26 932 -74 

Resultat 24 576 30 551 -5 975 73 698 73 688 10 

 

Förvaltningen redovisar sammantaget +-0 i prognosen, oförändrat mot f g 

månad.



Arbete och 

välfärdsförvaltningen

2021-05-19 Sida 5

Belopp i tkr 
Budget 

perioden 

Utfall 

perioden 

Avvikelse 

period 

Budget 

helår 

Prognos 

helår 

Avvikelse 

helår 

Verksamhet       

Förvaltningsledning 3 651 1 607 2 044 10 896 10 930 -34 

Vuxenutbildning 3 025 3 562 -537 9 145 10 662 -1 517 

Arbetsförberedande 2 840 3 971 -1 131 8 530 8 534 -4 

IFO Vuxen 10 646 7 149 3 497 33 307 32 607 700 

Barn o familj 7 996 7 793 203 23 640 22 551 1 089 

Resultat 28 158 24 082 4 076 85 518 85 284 234 

 

Vuxenutbildning: Minskat statsbidrag för yrkesutbildningar p g a färre 

elever än beräknat.

IFO Vuxen: Ekonomiskt bistånd, nedgång i april. Mindre behov av 

placeringar p g a våld i nära relationer.

Barn och familj: Lägre personalkostnader



Miljö och byggnämnden

• I prognosen redovisas ett underskott på - 700 

tkr. 

• Underskottet beror på tillfälligt högre 

personalkostnader än budgeterat. 

• Samtidigt beräknas intäkterna för bygglov bli 

högre än budgeterat. 
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Samhällsbyggnadsnämnden

Belopp i tkr 
Budget 
perioden 

Utfall 
perioden 

Avvikelse 
period 

Budget 
helår 

Prognos 
helår 

Avvikelse 
helår 

Verksamhet       

Planering o administration 1 078 1 139 -61 3 269 3 379 -110 

Fastighet 1 388 2 249 -861 3 284 3 284 0 

Mark o exploatering 7 926 8 348 -422 23 866 24 166 -300 

Kost 6 786 7 112 -326 19 070 18 570 500 

Lokalvård 5 826 6 133 -307 17 666 17 786 -120 

Gemensam service 391 144 247 1 181 1 151 30 

       

Resultat 23 395 25 125 -1 730 68 336 68 336 0 
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Samhällsbyggnadsnämnden prognosticerar ett resultat inom 

ram för 2021, oförändrat mot f g månad.



Barn- och 

utbildningsnämnden
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Belopp i tkr 
Budget 

perioden 

Utfall 

perioden 

Avvikelse 

period 

Budget 

helår 

Prognos 

helår 

Avvikelse 

helår 

Verksamhet       

Förvaltningsövergripande 
administration 2 924 3 661 -737 8 918 10 181 -1 263 

Förskola 24 215 19 905 4 310 73 503 71 116 2 387 

Grundskola 53 734 52 048 1 686 161 924 161 913 11 

Gymnasiskola 23 510 22 285 1 225 70 955 72 090 -1 135 

Kultur och fritid 12 330 11 538 792 37 252 37 252 0 

Resultat 116 713 109 437 7 276 352 552 352 552 0 

 

Förvaltningsövergripande: Ej fördelat belopp till följd av budgetöverföring till 

arbete och välfärd.

Förskola: Periodiserade statsbidrag från 2020 förväntas få behållas.

Gymnasieskola: Ökade kostnader för interkommunal ersättning och bidrag. Fler 

elever fr o m höstterminen.



Hälsa- och omsorgsnämnden
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Belopp i tkr 
Budget 

perioden 

Utfall 

perioden 

Avvikelse 

period 

Budget 

helår 

Prognos 

helår 

Avvikelse 

helår 

Verksamhet       

Nämnd/KPR/RFFH 235 205 30 704 710 -6 

Gemensam ledning -331 -2 879 2 548 -2 032 -1 481 -551 

Äldreomsorg 59 472 64 759 -5 287 180 551 180 927 -376 

Funktionsnedsatta 15 570 14 934 636 47 715 45 442 2 273 

Boendestöd/psykiatri 2 053 1 666 387 7 439 8 471 -1 032 

Resultat 76 999 78 685 -1 686 234 377 234 069 308 

 

Funktionsnedsatta: Överskott inom boende, bl a korttidsboende som nu sker i 

egen regi.

Boendestöd/psykiatri: Placeringar.



Hälsa- och omsorgsnämnden
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Bidrag för merkostnader på grund av Covid 19 under verksamhetsåret 2021

I prognosen har inga covidkostnader för detta år tagits med då förvaltningen 

fortfarande inte har några klara besked kring kompensation för dessa. Det finns i 

dagsläget dock ingen information om att sådan kompensation kommer. Det skulle 

i så fall försämra prognosen med ca 6 300 tkr. Netto skulle detta tillsammans med 

december månads intäkt (om vi får det vi sökt) betyda en försämring med cirka 

4 600 tkr.



Investeringar
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Belopp i mnkr Budget 2021

Redovisat 

t o m april Prognos Avvikelse

Skattefinansierade investeringar 329,3 26,4 255,6 73,7

VA-investeringar 73,4 1,8 48,2 25,2

Summa 402,7 28,2 303,8 98,9

Redovisat som andel av budget 7%



Likviditet och låneskuld
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Kapitalförvaltning, mnkr
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Tillgångsslag Min Normal Max Värde, mnkr Andel

Svenska räntor 20% 40% 60% 20,9 33%

Svenska aktier 0% 30% 60% 24,1 38%

Utländska aktier 0% 30% 40% 19,1 30%

Räntor totalt 20% 40% 60% 20,9 33%

Aktier totalt 40% 60% 80% 43,2 67%

Totalt 64,1

Värdeförändring sedan f g månad 1,1

Värdeförändring sedan årsskifte 5,5

Föreskrifter 30 april 2021







Kommunstyrelseförvaltningen

Budgetinformation inför budget 

2022 flerårsplan 2022-24



Vad påverkar verksamhetens 

förslag till budget 2022-2024?

• Omvärld/lagstiftning etc

• Inriktning i målområden och verksamhetsmål, 

återkoppling från omvärldsdag

• Volymförändringar – resursfördelning (Ej aktuellt)

• Aktuellt läge budget 2021

• Budgetförslag driftbudget

• Budgetförslag investeringsbudget i priorietsordning

• Nyckeltal från Kolada (separat dokument)
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Omvärld, lagstiftning, utmaningar

• Effekter av Covid -19, ledningsperspektivet, ”Kontoret post Corona”

• Näringslivssamarbete/besöksnäring/turism

• Bemötande och service

• Arbete för ökad trygghet

• Strategi för kompetensförsörjning inom många yrkesgrupper, 
attraktiv arbetsgivare, chefens år, översyn antal medarbetare per 
chef, tillitsbaserad styrning

• Digitaliseringsstrategi, e-tjänster, införande av verksamhetssystem i 
samverkan (HR, ärendehantering)

• Samverkansarbete: lön, ekonomi, överförmyndare, räddningstjänst, 
säkerhet och beredskap, IT

• År 2022 är valår med påverkan på kansli och valnämnd
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Inriktning i målområden och 

nämndsmål

Inriktning från omvärldsdagen:

• Trygga boendemiljöer

• Ensamhet, psykisk ohälsa, drogförebyggande 

arbete

• Attraktiva förskolor och grundskolor

• Rikt utbud inom kultur, fritid och föreningsliv

• Kompetensförsörjning
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KS nämndsmål

NKI = Nöjd Kund 

Index enligt SKL:s 

servicemätning.

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

Indikatorer Mål 

Ranking Svenskt näringsliv Max100 

Total NKI  

 



KS nämndsmål

Nämndmål: Osby kommun ökar service och tillgänglighet för medborgare genom digitalisering, 

kommunikation och kunskap. 

Indikatorer Mål 

Antalet uppdrag som Kontaktcenter utför åt förvaltningarna, målvärde, 4 nya uppdrag under 2021 Minst 4 

 



KS nämndsmål

Hållbart medarbetarengagemang 

(HME) är ett totalindex som beräknas 

utifrån resultaten för de tre delindex 

motivation, ledarskap och styrning

Nämndmål: Osby kommun har ett gott ledarskap och medarbetarskap. 

Indikatorer Mål 

HME-värde uppgår till minst index 80 Minst 80 

 



Förslag till driftbudgetram 2022-

2024, tkr

Kommunstyrelseförvaltningen

Ingående budgetram 65 988

Minskning från tilläggsbudget 2021    -330

Ram 2022 65 658

Förvaltningen har lagt ett förslag inom befintlig ram 
som i stort sett utgår från budget och verksamhet 
2021. 
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Förslag till driftbudgetram 2022-

2024, tkr
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Kommunstyrelseförvaltningens budget 2022, tkr

Avdelning/enhet Ing. budget 2021 Budget2022 Skillnad 21-22Kommentar

Ekonomiavdelning 8 352 7 605 748

Tjänst överförd till administration o utv., deleffekt 

ekonomiorganisation

Administration och utveckling 13 371 14 073 -702

Resurs överförd från ekonomienhet, 

verksamhetscontroller

Kansli 8 470 8 437 34

HR och löneenhet 15 217 15 072 145 Mindre anpassningar, bla central kompetensutveckling

Räddningstjänst 14 349 14 349 0

Stab 6 230 6 123 107 Mindre anpassningar, bl a utvecklingsansslag

Ramminskning enligt beslut -330 0 -330

Totalsumma 65 658 65 658 0



Förslag till driftbudgetram 2022-

2024, tkr

Konsekvensbeskrivning utifrån politiska mål, 
medarbetare/arbetsmiljö, invånare

Budgetramen möjliggör inga ökade satsningar på 
angelägna områden som: 

• Näringslivssamarbete/besöksnäring/turism

• Bemötande och service

• Arbete för ökad trygghet, utbildning för 
förebyggande av psykisk ohälsa

• Utveckling av e-tjänster
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Förslag till driftbudgetram 2022-

2024, tkr

Valnämnden

Ingående budgetram 10

Budgetförslag 2022 350

År 2022 är valår. Begärt belopp motsvarar år 2018 

med indexuppräkning.
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Förslag till driftbudgetram 2022-

2024, tkr

Överförmyndaren

Ingående budgetram 2 636

Budgetförslag 2022 2 636

Förvaltningen har lagt ett förslag inom befintlig ram 

för överförmyndaren. 
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Förslag till investeringar 2022-2026, tkr

2021-05-05 Sida 14

Investeringsbudget (tkr)

Nämnd

Investeringsprojekt 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Prio

Besluts-

underlagsnr.

Ärendehanteringssystem 500 140 0 0 0 0 P 1

Surfplattor till förtroendevalda 60 550 50 50 550 50 2 2

Tankbil Osby (ersätter lastväxlare med flak) 2 500 0 3 200 0 0 0 3

Räddningsutrustning 1 000 300 300 300 300 300 1 4

Generella behov system/program IT 500 500 0 0 0 0 3 5

Ny plattform för hemsida och intranet 1 500 0 0 0 0 2 6

Ekonomisystem 1 300 0 0 0 0 3 7

0 0 0 0 0 0 8

0 0 0 0 0 0 9

0 0 0 0 0 0 10

Summa 4 290 3 550 350 850 350

Kommunstyrelsefövaltningen
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Kommunstyrelseförvaltningen 
Gunnar Elvingsson 
0479528161 
gunnar.elvingsson@osby.se 

Besöksadress Västra 
Storgatan 35
Postadress 
Kommunstyrelseförvaltnin
gen
283 80 Osby

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

Hemsida www.osby.se
Organisationsnr 212000-0902

Bankgiro 281-6809

Budget 2022 för kommunstyrelseförvaltningen
Dnr KS/2021:1 041  

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsens arbetsutskott

Information om kommunstyrelseförvaltningens budgetförslag 2022 godkänns och sänds 
vidare till budgetberedningen.

Barnkonsekvensanalys

Bedömningen är att budgetförslaget inte har konsekvenser för barn.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen beslutade den 10 mars, § 32, att ge förvaltningarna i uppdrag att i 
samråd med nämnd presentera budgetförslag inför budgetberedningen som utgår från 
budgetram 2021 med konsekvensbeskrivningar för påverkan på politiska mål, 
medarbetare/arbetsmiljö, invånare. Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett 
förslag till budget för 2022 inför vårens budgetinformationer och budgetberedning.

Finansiering

Finansiering sker inom ramen för kommunens totala budget. Förslaget ligger inom 
direktivet för budgetramar i 2022 års budget.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse kommunstyrelseförvaltningen, 2021-05-05.

Presentation, kommunstyrelsens budget för 2022.

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelseförvaltningen, ekonomienheten

Petra Gummeson Gunnar Elvingsson 
Kommundirektör Ekonomichef 

http://www.osby.se/
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Kommunstyrelseförvaltningen 
/Gunnar Elvingsson/ 
/0479528161/ 
/gunnar.elvingsson@osby.se/ 

Besöksadress Västra 
Storgatan 35
Postadress 
Kommunstyrelseförvaltnin
gen
283 80 Osby

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

Hemsida www.osby.se
Organisationsnr 212000-0902
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Kapitalförvaltning, årsrapportering 2020
Dnr KS/2021:124 044  

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen 

Årsrapport 2020 avseende kapitalförvaltning av pensionsmedel godkänns.

Barnkonsekvensanalys

Ärendet berör inte barn, då det handlar om kapitalförvaltning.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelseförvaltningen, ekonomienheten, har lämnat årsrapport avseende 
kapitalförvaltning av pensionsmedel. 

Kapitalförvaltningen sköts av företaget Agenta enligt avtal om diskretionär förvaltning. 
Diskretionär förvaltning innebär att Osby kommun som ägare av de finansiella 
tillgångarna ger förvaltaren uppdrag att fatta löpande placeringsbeslut inom ramen för 
placeringspolicyn.

Beslutsunderlag

 Tjänsteskrivelse, kommunstyrelseförvaltningen, 2021-05-04.
 Kapitalförvaltning av medel avsatta för pensionsförpliktelser – rapport 2020
 Agenta, årsrapport kapitalförvaltning 2020
 Agenta, hållbarhetsrapport 2020

 

Petra Gummeson /Gunnar Elvingsson/  
Kommundirektör /Ekonomichef/ 

http://www.osby.se/
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Tel 0479528161
gunnar.elvingsson@osby.se
Dnr KS/2021:124

Besöksadress V:a Storgatan 35
Postadress 
Kommunledningsförvaltningen
283 31 Osby

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

Hemsida www.osby.se
Organisationsnr 212000-0902 Bankgiro 281-6809

Kapitalförvaltning av medel avsatta för pensionsförpliktelser – årsrapport 
2020

Förvaltning

Kapitalförvaltningen sköts av företaget Agenta enligt avtal om diskretionär förvaltning. 
Diskretionär förvaltning innebär att Osby kommun som ägare av de finansiella 
tillgångarna ger förvaltaren uppdrag att fatta löpande placeringsbeslut inom ramen för 
placeringspolicyn.

Kapitalförvaltningens värdeutveckling

Osby kommuns totala kapital uppgick till 58,6 miljoner kronor per sista december 2020. 
Under året har totalportföljen gett en avkastning på 5,5%, motsvarande en värdeökning 
om ca 3 miljoner kronor. Efter kraftiga fall under februari-mars 2020 återhämtade sig 
aktiemarknaden sedan snabbt, understödd av stora statliga stödpaket som togs fram för att 
mildra pandemins effekter på samhällsekonomin.

Sedan starten 2010 har portföljen avkastat 7,9% per år, ett bra resultat i absoluta tal.

Under den första delen av 2021 har kapitalet fortsatt att öka till följd av den starka 
börsutvecklingen. Per den 31 mars uppgick värdet till 62,1 mnkr en uppgång från senaste 
årsskifte med 4,4 mnkr.

Utvecklingen i förhållande till kommunens pensionsskuld

Kommunens pensionsskuld uppgick vid årsskiftet till 177 mnkr (föregående årsskifte 178 
mnkr). Andelen av skulden som kapitalförvaltningen täcker blev då 33%. 

Uttag från kapitalförvaltningen

Inget uttag av medel från kapitalförvaltningen gjordes under 2020. Kommunens behov av 
likviditet har kunnat tillgodoses till mycket goda villkor via Kommuninvest och 
kapitalförvaltningen har därför lämnats orörd.

mailto:gunnar.elvingsson@osby.se
http://www.osby.se/
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Fördelning mellan de olika tillgångsslagen

Vid årsskiftet 2020/2021 hade kapitalet följande fördelning:

Under året ökade andelen aktier till 65%, på grund av den starka börsutvecklingen och på 
grund av att förvaltaren har valt att ha en övervikt i aktier. Normalandelen aktier är 60%.

Förvaltningens utveckling jämfört med index

För att kunna göra en bedömning av förvaltarens prestation görs en jämförelse med 
vedertaget index.

Årsrapporten visar att totalt blev kapitalförvaltningen avkastning 5,5%, mot 
jämförelseindex 6,0%.

Hållbarhetsrapportering

Förvaltaren Agenta genomför två gånger per år en genomlysning av alla innehav i syfte 
att säkerställa att placeringarna efterlever de etiska riktlinjerna i placeringspolicyn.

Följande framgår av den senaste rapporten per 2020-12-31:

Kommunen når målsättningen för ”renhetsgrad” på 95% i sitt innehav. Av underliggande 
fonder uppfyllde alla målet om renhetsgrad på minst 90 procent. Med renhetsgrad avses 
andel företag som uppfyller de etiska riktlinjerna.

Utifrån genomförd etisk screening gör förvaltaren bedömningen att kommunens 
placeringar ligger inom ramen för riktlinjerna i placeringspolicyn.

Förvaltaren Agenta för en dialog med bolag som identifierats avseende eventuella brott 
mot internationella konventioner. Sedan föregående screening berörs fyra nya innehav. 
Dialog har initierats med bolagen i samarbete med underliggande förvaltare

Samtliga fonder i kapitalförvaltningen har lägre koldioxidavtryck än motsvarande index.

Tillgångsslag Min Normal Max Värde, mnkr Andel

Svenska räntor 20% 40% 60% 20,7 35%

Svenska aktier 0% 30% 60% 20,8 34%

Utländska aktier 0% 30% 40% 17,1 29%

Räntor totalt 20% 40% 60% 20,7 35%
Aktier totalt 40% 60% 80% 37,9 65%

Totalt 58,6

31 dec 2020Föreskrifter
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Fonderna Agenta Svenska resp. Globala Aktier har noll eller nära noll exponering mot 
fossil industri efter aktiva förändringar under föregående och detta år.

Sammanfattning

Kapitalförvaltningens värde steg under 2020 med ca 3 mnkr. Trots pandemin så blev det, 
sett till hela året, uppgång på börsen. Värdeökningen har fortsatt under första delen av 
2021.

Förvaltaren informerar regelbundet om sina avsikter och rekommendationer med 
förvaltningen. Då kommunen inte är beroende av kapital i närtid är inriktningen att inte i 
dagsläget sälja innehav.

Även om värdet steg i absoluta tal under 2020 så blev ändå förvaltningens avkastning 
lägre än jämförelseindex. Även föregående år blev förvaltningens avkastning lägre än 
jämförelseindex. Ett ställningstagande till konkurrensutsättning av förvaltningen kommer 
att göras under hösten 2021 tillsammans med övriga kommuner som har samordnat 
förvaltningsavtal.

Bedömningen är att förvaltningens placeringar ligger inom de etiska riktlinjerna i policyn.

/

Gunnar Elvingsson

Ekonomichef

Bilagor:

 Agenta, årsrapport kapitalförvaltning 2020
 Agenta, hållbarhetsrapport 2020



Agenta

08-402 19 00

www.agenta.nu 

Osby kommuns pensionsförvaltning
Årsrapport kapitalförvaltning 2020

Januari 2021
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➢ Osby kommuns totala kapital uppgick till 58,6 miljoner kronor per sista december 2020. Det innebär en 

värdeökning på 3 miljoner kronor under året. 

➢ För år 2020 avkastade portföljen 5,5%, något efter jämförelseindex som slutade på 6%. Sedan 2010 

har den årliga avkastningen uppgått till 7,9%, ett mycket bra resultat i absoluta termer. 

➢ Risktagandet minskades något i mars i samband med pandemiutbrottet. Därefter har aktieallokeringen 

ökat igen, dels genom omallokering i september, dels efter den starka återhämtningen på 

aktiemarknaden; vid årsskiftet hade portföljen en övervikt i aktier på 5%-enheter jämfört med 

normalportföljen. 

➢ Efter kraftiga fall under februari-mars återhämtade sig aktiemarknaden på rekordtid, understödd av 

kraftiga stödpaket från regeringar och centralbanker världen över samt en exceptionellt snabb 

utveckling av nytt vaccin. 

➢ Samtliga delportföljer levererade goda resultat under 2020. Svenska Aktier steg 14,8%, ett bra resultat 

i absoluta termer och i nivå med index. Globala aktier (+6,4%) överträffade sitt  jämförelseindex med 

hela 4,5%-enheter. Alternativa Räntor återhämtade sig från tappet i februari-mars och genererade en 

avkastning om 1,6%. Räntor avkastade 1,7% under året, 0,3 %-enheter bättre än jämförelseindex. 

Sammanfattande kommentarer: Utfall kapitalförvaltning 2020



3

Totalportfölj: Marknadsvärde och allokering

➢ Per den 31 december 2020 uppgick portföljens totala 

marknadsvärde till 58,6 miljoner kronor. Vid årets början 

uppgick kapitalet till 55,5 miljoner kronor. Inget nettouttag 

gjordes under året. 

➢ Vid ingången av 2020 uppgick aktieallokeringen till 65%, 

en övervikt om 5%-enheter. En omallokering till räntor 

gjordes i portföljen i mars som följd av oroligheterna på 

marknaden. Efter sommaren ökades aktieallokeringen 

igen då kapital allokerades från räntor till svenska 

aktieportföljen. 

➢ Vid utgången av året var kommunens portfölj fördelad 

mellan 65% ”högrisk” (aktier) och 35% ”lågrisk” (räntor).

3

Aktiva vikter (jämfört med normalportfölj) 2020

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

dec-19 feb-20 apr-20 jun-20 aug-20 okt-20 dec-20

Svenska Aktier Globala Aktier Räntor

dec-20 dec-19 dec-20 Normal dec-19

Svenska Aktier 20,8 18,8 35% 30% 34%

Globala Aktier 17,1 17,3 29% 30% 31%

Räntor 10,1 8,9 17% 16%

Alternativa Räntor 10,6 10,5 18% 19%

Aktier 37,8 36,1 65% 60% 65%

Räntor & Alternativa 20,8 19,4 35% 40% 35%

Totalt 58,6 55,5

Marknadsvärde (Mkr) Andel

40%
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Avkastning och nyckeltal förvaltning

➢ För helåret uppgick totalportföljens avkastning till 

5,5%, vilket var 0,5%-enheter efter jämförelseindex. 

Sedan start har portföljen genererat en årlig 

avkastning om 7,9%.

➢ Svenska aktieportföljen levererade i linje med index 

under året. Globala aktier överträffade index med 

4,5%-enheter. Aktieportföljerna har överträffat 

konkurrenterna (peer group) samtliga perioder.

➢ Ränteportföljen hade ett starkt år och bidrog positivt 

till avkastningen. Traditionella räntor har överträffat 

index och peer group med hög konsistens: såväl 

sedan start som 1 och 5 år, till lägre risk. 

➢ Alternativa räntor avkastade 1,6% och är därmed före 

index för året.

Notera att startdatumen skiljer sig åt, 

det påverkar jämförbarheten sedan 

start för delportföljerna

2020

Senaste 

5 åren

Sedan 

start 

(årsbasis) Startdatum

Totalportföljen 5,5% 6,9% 7,9% 2009/07

Index 1 6,0% 7,8% 9,1%

Svenska Räntor 1,6% 1,7% 2,5% 2009/07

Agenta Räntor 1,7% -- 1,4% 2018/04

Agenta Alternativa Räntor 1,6% 2,3% 2,3% 2013/01

OMRX-Total 1,3% 1,2% 2,5%

Peer group 1,5% 1,1% 2,3%

Svenska Aktier 14,8% 11,2% 12,0% 2009/07

Agenta Svenska Aktier 14,8% -- 13,4% 2018/08

SIX PRX 14,8% 12,2% 14,2%

Peer group 14,1% 10,7% 10,4%

Globala Aktier 6,4% 12,0% 11,7% 2018/04

Agenta Globala Aktier 6,4% -- 12,2% 2018/06

MSCI World Index 1,9% 11,5% 12,1%

Peer group -0,6% 9,1% 9,9%

1  30% SIXPRX, 30% MSCI World, 40% OMRX Total
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Resultat: Bidragsanalys 2020

5

Positiva och negativa bidrag till totalportföljens avkastning, 2020

➢ Osby kommuns totalportfölj har under året avkastat 5,5% jämfört med 6,0% för jämförelseindex1.

➢ Aggregerat var förvaltarbidraget positivt. Det var främst stark relativ utveckling för globala aktieportföljen samt 

ränteförvaltningen som bidrog positivt.

➢ Det lägre risktagandet i portföljen under årets andra kvartal innebar ett negativt allokeringsbidrag för kommunens 

totalportfölj under året.

6,0%
5,5%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

Index Svenska Aktier Globala Aktier Räntor Allokeringsbidrag Totalportfölj

1  Fr o m 2009-06-01: 30% SIXPRX, 30% MSCI World, 40% OMRX Total. Dessförinnan, 30% SIXPRX, 20% MSCI World, 50% OMRX T-Bond

1
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Svenska Aktier

6

Ackumulerad avkastning sedan investering i Agenta

Allokering per mandat och förvaltare 2020-12-31➢ Agenta Svenska Aktier steg 14,8%, i nivå med index (SPRX) 

och före peer group (genomsnitt av 55 Sverigefonder) som 

avkastade 14,1%.

➢ Resultatet är anmärkningsvärt mot bakgrund av den kraftiga 

nedgången i februari-mars. Den snabba återhämtningen är en 

samlad en effekt av kraftiga stimulanser och rekordsnabb 

utveckling av nytt vaccin. Från botten i mars steg svenska 

aktiemarknaden med över 60% till ny rekordnivå. Sveriges 

strategi med att undvika full nedstängning gynnande 

ekonomin och aktiemarknaden som var en av de bäst 

presterande globalt sett.  

➢ Aktierna som gick bäst var dels ”pandemivinnare”, bl a 

spelbolag, samt tillväxtbolag som gynnas av låga räntor. 

Konjunkturkänsliga bolag och finans utvecklades svagt i 

relativa termer. 

➢ Det har varit ett aktivt år för fonden. Carnegie Spin-off 

avyttrades till förmån för Lannebo Sverige Hållbar med fokus 

på bolag som bidrar positivt till klimatomställningen. Vi var 

med som ”såddinvesterare” i Cliens Microcap som startade i 

oktober, en fond inriktad på de minsta bolagen på börsen. I 

internportföljen har vi adderat en fastighetsportfölj som på 

samma sätt som investmentbolagsportföljen ger en 

kostnadseffektiv exponering mot sektorn. Efter att ha minskat i 

Lannebo Sverige Plus och Nordea i inledningen av året har vi 

åter ökat där under Q4 i förväntan att värde/cykliskt kommer 

att utvecklas starkare under kommande år.

Externa 
mandat

53%

Interna 
mandat

47%

Lannebo Sv Plus
17%

Nordea
16%

Cliens Småbolag
5%

Cliens Micro Cap
2%Lannebo Sv Hållbar

13%

Investmentbolag
12%

BetaPlus
32%

Fastighetsportfölj
3%
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Svenska Aktier – bidragsgivare 
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Bidrag underliggande förvaltare 2020

➢ Svenska Aktier slutade i nivå med index för året. Bland de negativa bidragsgivarna hittar vi Nordea och Lannebo Sverige 

Plus. Båda förvaltarna har en cyklisk och/eller defensiv exponering som tappat visavi tillväxtorienterade aktier. Även 

Carnegie bidrog negativt under inledningen av året fram till att fonden avyttrades i mars.

➢ På den positiva sidan hittar vi främst interna investmentbolagsportföljen som haft ett starkt år. Hållbarhetstrenden har varit 

stark under året vilket gynnat vår nya förvaltare Lannebo Sverige Hållbar. Små bolag har överträffat stora, vilket inneburit 

ett starkt år för småbolagsförvaltaren Cliens och även bidragit till ett stabilt år för interna BetaPlus-portföljen. 

14,8% 14,8%
14,1%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%
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Globala Aktier
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➢ Agenta Globala aktier avkastade 6,4% under 2020. 

Index avkastade 1,9% samma period och peer group

(genomsnitt av ca 50 globalfonder) -0,9%.

➢ Efter en positiv start föll marknaden handlöst när det 

stod klart att virusspridningen i Kina förvandlats till en 

global pandemi. Stora stimulans- och räddningspaket 

sjösattes för att dämpa de negativa effekterna. 

Resultatet blev en snabb återhämtning för riskfyllda 

tillgångar, med ”pandemivinnare” och tillväxtaktier i 

täten. 

➢ Den starka utvecklingen för stora teknikbolag innebar 

historiskt stora diskrepanser i utvecklingen mellan 

tillväxt och värde respektive stora och små bolag. Ett 

tecken på detta är att de fem största bolagen numera 

utgör ca 20% av totala marknadsvärdet i S&P 500. 

➢ Förvaltningsarbetet har varit aktivt. Amerikanska 

förvaltarna Rockefeller och T Rowe Price avyttrades 

under Q1 för att koncentrera portföljen och minska 

riskerna. Under sommaren initierades en position i 

Orchard (USA, inriktning värde/småbolag) för att 

kapitalisera på värderingsskillnaderna som uppstått, 

en position som successivt ökat under andra halvåret. 

Vi har även minskat något i interna portföljen Globala 

Leaders samt i europeiska småbolagsförvaltaren 

Echiquier efter en mycket stark relativ utveckling.

Regional allokering per 2020-12-31

Ackumulerad avkastning sedan investering i Agenta

USA
62%

Europa
26%

Japan

8%

As ien
4%



9

Globala Aktier – bidragsgivare 
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Relativt regionsbidrag 2020

➢ Agenta Globala Aktier hade ett starkt år och överträffade index tack vare positiva förvaltarbidrag. Största bidraget kom 

från globalförvaltningen, framför allt interna portföljen Global Leaders samt Tortoise. Global Leaders gynnades av 

exponering mot defensiva sektorer som hälsovård, konsumentvaror och teknologi. Strategin stod emot väldigt bra under 

första kvartalet. Den starka hållbarhetstrenden innebar ett starkt år för Tortoise.

➢ USA- och Europaförvaltarna levererade meravkastning som helhet, i USA i i synnerhet under första halvåret då förvaltarna 

hanterade den kraftiga nedgången väldigt väl. I Europa var det småbolagsförvaltaren Echiquier som bidrog positivt med en 

betydande överavkastning visavi index.

➢ Fonden har haft en övervikt mot Europa under året vilket gav ett negativt allokeringsbidrag.
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➢ Agenta Räntor avkastade 1,7% under 2020, 0,3% 

procentenheter bättre än jämförelseindex SHB All Bond. 

➢ Den svenska räntekurvan fortsatte de senaste årens 

trend med fallande räntor och flackande kurva.

➢ Riksbankens Coronakrishantering bröt två tabun på kort 

tid. Det första något mindre kontroversiella beslutet var 

att stödköpa säkerställda bostadsobligationer, något 

Riksbanken hittills motsatt sig trots att stödköp av 

statsobligationer närmat sig alla rimliga limiter. I 

hastigheten beslöt de överraskande även att inleda 

stödköp av företagsobligationer, ett viktigt bidrag till att 

stabilisera kreditmarknaden.

➢ Utfallet av Riksbankens interventioner var ett kraftigt fall 

för långa hypotekslån relativt stat med tangering av 

tidigare rekordnivåer vs statsräntekurvan, samt fallande 

kreditspreadar.

➢ Fonden har strukturellt hållit kortare duration (lägre 

ränterisk) än index under flera år och missgynnades 

relativt index av fallande räntor. Istället har risken 

allokerats till bostäder och korta företagsobligationer 

relativt stat vilka båda gav positiva bidrag som med 

råge kompenserade för undervikten i löptid.

Räntor

10

Ackumulerad avkastning sedan investering i Agenta

Strategifördelning per 2020-12-31

Stat & 
Kommun

46%

Bostäder
30%

Företags 
obligationer

24%



11

Räntor – bidragsgivare

11

➢ Fonden är uppdelad i tre delar; en intern indexförvaltning av långa papper 

(stat, kommun, hypotekslån), en intern portfölj av korta krediter, och en aktiv 

extern förvaltare (f n SPP).

➢ Indexförvaltningen överavkastade relativt index i medel- och långändan. 

SPPs bidrag var i stort sett i nivå med totalindex. Även kreditportföljen kom 

med ett positivt bidrag där en strukturellt högre ränta bidrog till en högre 

avkastning relativt index. 

➢ Allokering gav ett neutralt bidrag under året då kort duration tyngde under 

året medan övervikt mot bostadsobligationer relativt stat bidrog positivt.

Strategifördelning per 2020-12-31

SHB All 

Bond

Index-

förvaltning

Agenta 

Räntor
Krediter AllokeringSPP

Bidrag underliggande portföljdelar 2020

Peer Group

Passiv 
indexförvaltning

54%

Passiv 
kreditexponering

36%

Aktiv ränte-
förvaltning

10%

1,4%

1,7%

1,5%

1,0%

1,5%

2,0%

Index Indexförvaltning Krediter SPP Allokering Räntor Peer Group
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Alternativa Räntor

12

Strategifördelning per 2020-12-31

Ackumulerad avkastning sedan investering

➢ Agenta Alternativa Räntor avkastade 1,6% 2020.

➢ Efter en stark inledning vände marknaden abrupt ner 

när pandemin var ett faktum. Rusningen efter likviditet 

drabbade kreditmarknaden hårt, inte minst den 

svenska. Stora dagligt handlade fonder tvingades att 

sälja stora volymer till allt lägre priser för att möta 

säljorderna. I mars fattade flera fondbolag det ytterst 

ovanliga beslutet att stänga fonderna för handel.

➢ Enorma likviditetsinjektioner från centralbanker 

lyckades vända den negativa spiralen. Riksbanken 

initierade i september ett stödköpsprogram för 

företagsobligationer, ett närmast otänkbart steg innan 

pandemin. Sammantaget gav stabiliseringsåtgärderna 

stöd till en stark återhämtning för kreditmarknaden 

under resten av året.

➢ Fonden kunde tack vare den stabila investerarbasen 

agera opportunistiskt och utnyttja flera situationer där 

prissättningen blev skev. Bl a ökades allokeringen till 

skuldförvaltare (Intrum, B2) som föll kraftigt, liksom 

hybridkapital till välkapitaliserade bolag.

➢ Direktinnehaven levererade ett starkt bidrag för helåret 

med en avkastning på 3,2%, marginellt lägre än 2019.

➢ Vid årets slut uppgick den löpande räntan till förfall till 

3,1%, genomsnittlig rating var BBB- medan 

räntedurationen var 0,9 år.

Direktinnehav
85%

Alternativa 
krediter 3%

Absolutavkastande
5%

Absolutavkastande 
kreditbias 9%
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kreditbias

Alternativa krediter Absolutavkastande Nordiska
direktinnehav

Allokering Alternativa Räntor

Alternativa Räntor – bidragsgivare

13

Bidrag underliggande strategier 2020

➢ Direktinnehaven avkastade 3,2% under 2020. Med en genomsnittlig vikt på 76% blev relativbidraget till fonden +2,4%.

➢ Portföljdelen Alternativa krediter tyngdes av ett stort tapp hos en av våra externa förvaltare som berodde på bristande 

riskmodeller. Vi avyttrade hela innehavet i samband med detta men det utfallet gav ett betydande negativt bidrag för 

året.

➢ Portföljstrategin Absolutavkastande bidrog med 0,3% efter en mycket stark avkastning om knappt 6% 

SSVX 3M Kreditbias Alternativa 

Räntor

Alternativa 

krediter

DirektinnehavAbsolut-

avkastande
Allokering



Hållbarhetsrapport
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Hållbarhetsarbetet är djupt integrerat i
investeringsprocessen hos Agenta. Kortfattat
strävar vi efter att inom ramen för vårt primära
uppdrag, att skapa god riskjusterad avkastning
till våra investerare, investera i bolag som bidrar
till lösningar och undvika investeringar som har
negativ inverkan. Det är att investera ansvarsfullt
som vi ser det.

Vi är övertygade om att det går att kombinera
investeringar i bolag som bidrar till en hållbar
samhällsutveckling som samtidigt möter våra
kunders förväntningar på en marknadsmässig
avkastning.

Agenda 2030, FN:s 17 hållbarhetsmål, är en
viktig utgångspunkt för Agenta. Utifrån
hållbarhetsmålen identifierar och investerar
Agenta i enskilda värdepapper och fonder som
kombinerar möjlighet till god avkastning med
positiva hållbarhetseffekter för samhället .

Agenta fäster vidare stor vikt vid internationella
konventioner och riktlinjer. Därför har Agenta
åtagit sig att följa de sex principerna inom
United Nations Principles for Responsible
Investment (UNPRI), ett internationellt
samarbete kring ansvarsfulla investeringar.

Agenta strävar efter att uppnå högsta möjliga
renhetsgrad, det vill säga minsta möjliga antal
innehav i företag som bryter mot etiska riktlinjer.
Detta innebär att Agentas fonder ska ha en
renhetsgrad på 95 procent eller bättre, och en
enskild underliggande fond måste ha en
renhetsgrad som överstiger 90 procent.

Agenta är av åsikten att man kan påverka mer
som ägare än som säljare - "engage". I första
hand förs en dialog, direkt eller i samarbete de
externa förvaltarna, för att påverka företagen i
positiv riktning. Som ett sista steg, om dialog är
fruktlös, avyttras innehavet.

Hållbarhet för oss

2



Agenta sammanställer en längre SRI-rapport
årsvis som ger en djupare inblick i Agentas
arbete med hållbarhet i förvaltningen, samt en
kortare sammanställning halvårsvis.

I årsrapporten lyfter vi fram insatser under
året för att utveckla och stärka hållbarhets-
arbetet som genomförs gemensamt för våra
andelsägare, både i termer av investeringar
som valts in och om de åtgärder som gjorts för
att hantera eventuella avvikelser.

Både års- och halvårsrapporten innehåller
genomlysning av samtliga innehav i syfte att
kontrollera efterlevnaden av etiska riktlinjer i
vår hållbarhetspolicy, samt utvecklingen av
klimatrelaterade nyckeltal.

Agenta anlitar Sustainalytics, en välrenom-
merad internationell SRI-organisation med
verksamhet i 17 länder, som stöd i arbetet att
granska alla innehav.

3
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Om UN PRI

FN:s Principer för Ansvarsfulla Investeringar, UN
PRI, lanserades 2006 som ett öppet initiativ för att
samordna och stärka ESG-frågor (Environment,
Social and Governance) inom kapitalförvaltning
och bolagsstyrning på global basis.

Förutom att driva på utvecklingen inom området
bidrar UN PRI också till att öka nätverkande och
kunskapsutbyte inom ESG-frågor mellan
investerare världen över.

UN PRI:s sex principer är:

1. Beakta ägarstyrning samt sociala och
miljörelaterade aspekter i analys och
investeringsbeslut

2. Vara aktiva ägare och inkludera ESG-faktorer i
ägarpolicy och processer

3. Eftersträva att portföljbolag (förvaltare) ger
öppen och relevant rapportering i ESG-frågor

4. Verka för att PRI accepteras och implemen-
teras i kapitalförvaltningsbranschen

5. Samarbeta med andra aktörer för effektiv
implementering av PRI

6. På årsbasis rapportera och redovisa hur
arbetet med att implementera principerna
framskrider

Konsekvenser för Agenta

Agenta är signatär av UN PRI:s principer. Agenta
förbinder sig därmed att integrera principerna i
verksamheten och att årligen rapportera
resultaten av detta arbete. Agenta ställer
motsvarande krav på de förvaltare vi samarbetar
med.

4
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EU-kommissionens åtgärdsplan för en hållbar

finansmarknad

2019 antog EU en strategi, ”the green deal”,

med tio åtgärdsplaner som syftar till att få

finansmarknaden att bidra till att uppnå målen i

Parisavtalet och FN:s Agenda 2030. Två av

åtgärdsplanerna har varit i särskilt fokus under

2020: upprättandet av ett EU-klassificerings-

system (taxonomi) för hållbara aktiviteter på

bolagsnivå samt regelverket för uppföljning,

rapportering och offentliggörande av

hållbarhetsrisker (disclosure).

Taxonomiförordningen

Taxonomin definierar vad som kan kategoriseras

som hållbar verksamhet och är tänkt som ett

verktyg för investerare och företag att styra mot

en ekonomi kännetecknad av resurseffektivitet

och låga utsläpp av växthusgaser. Taxonomin

ställer upp ett antal hållbarhetsmål som

företagsaktiviteter har att mätas mot och som

företag måste rapportera om. Taxonomin gäller

från och med 2022.

Disclosureförordningen (SFDR)

Finansmarknadsaktörer ska enligt SFDR
identifiera och informera om hållbarhetsrisker
och eventuella negativa konsekvenser av
investeringsverksamheten. Fonder som gör
anspråk på att vara ”hållbara” ska kunna
redogöra för hur genomförda investeringar
relaterar till hållbarhetsmålen i taxonomin.
Förordningen träder i kraft den 10 mars 2021.

5
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Sammanfattning H2 2020
➢ Samtliga Agentas fonder når målsättningen för ”renhetsgrad” 

på 95%. Av underliggande fonder uppfyllde alla målet om 
renhetsgrad på minst 90 procent. 

➢ Agenta för en dialog med bolag som identifierats avseende 
eventuella brott mot internationella konventioner. Sedan 
föregående screening berörs fyra nya innehav, läs mer på 
sidan 10. Dialog har initierats med bolagen i samarbete med 
underliggande förvaltare.

➢ Agentas fonder har generellt en mycket låg exponering mot 
såväl kontroversiella verksamheter som mot företag som 
misstänks bryta mot internationella konventioner.

➢ Vidare uppvisar Agentas fonder en låg exponering mot 
fossilrelaterade innehav, och koldioxidavtrycken är låga i 
jämförelse med marknaden som helhet. En viss ökning i det 
senare fallet hör samman med ökad exponering mot 
alternativa energikällor, som har ett högre koldioxidavtryck 
än marknaden i genomsnitt men som är en viktig del i att 
lösa klimatomställningen.

➢ Med EUs nya regelverk, bl a taxonomin, kommer den typen 
av investeringar att premieras ur ett hållbarhetsperspektiv, 
vilket Agenta välkomnar

➢ Agentas engagemang i hållbarhetsfrågor uttrycks bl a i 
medlemskap i Sweden’s Sustainable Investment Forum 
(Swesif). Swesif är ett intresseforum som syftar till att sprida, 
driva och höja kunskap om investeringar för en hållbar 
utveckling. Agenta är även signatär av UN PRI, FN:s principer 
för ansvarsfulla investeringar. 

➢ Läs mer om utfallet för respektive fond i rapporten.
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Uppföljning incidenter
➢ Under H2 2020 har brev skickats till förvaltarna Insight, Legg 

Mason och Muzinich avseende innehav i Pemex och Wells 
Fargo. Svar har erhållits av förvaltarna och Wells Fargo har 
efter tillfredställande svar avlägsnats från listan. Dialog 
fortgår avseende Pemex.

➢ Sammanställning över pågående bevakning framgår på sidan 
10.
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Etisk screening – Renhetsgrad per fond

8

Agenta Alternativa Räntor

Agenta Räntor

Agenta Alternativa Investeringar

Fondens renhetsgrad 100,0%

GSS Ethical Standard 100,0%

Alkohol 100,0%

Tobak 100,0%

Vapen 100,0%

Spel 100,0%

Pornografi 100,0%

Fondens renhetsgrad 100,0%

GSS Ethical Standard 100,0%

Alkohol 100,0%

Tobak 100,0%

Vapen 100,0%

Spel 100,0%

Pornografi 100,0%

Agentas lågriskfonder (räntor och
alternativa investeringar) har i det
närmaste noll exponering mot
”kontroversiella verksamheter”

I Alternativa Räntor finns några mindre
innehav i verksamheter som misstänks
bryta mot internationella
konventioner, GSS (se sid 10).
Uppföljning sker i enlighet med
Agentas riktlinjer.

Fonderna har mycket hög ”renhet” och
överträffar med bred marginal gränsen
om 95% renhetsgrad.

Fondens renhetsgrad 99,7%

GSS Ethical Standard 99,8%

Alkohol 100,0%

Tobak 100,0%

Vapen 100,0%

Spel 99,9%

Pornografi 100,0%
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Agenta Globala Aktier

Agenta Tillväxtmarknader

Agenta Svenska Aktier

Etisk screening – Renhetsgrad per fond

Agentas högriskfonder (aktier) har
begränsad exponering mot
”kontroversiella verksamheter”.

Under perioden har det dykt upp tre
nya innehav i Agenta
Tillväxtmarknader (varav ett återfinns
även i Agenta Globala Aktier) som
bryter mot internationella
konventioner (se vidare s 10).

Agenta når med stor marginal målet
om minst 95% renhetsgrad i fonderna.

Fondens renhetsgrad 98,9%

GSS Ethical Standard 100,0%

Alkohol 100,0%

Tobak 99,6%

Vapen 100,0%

Spel 99,3%

Pornografi 100,0%

Fondens renhetsgrad 98,2%

GSS Ethical Standard 99,9%

Alkohol 99,4%

Tobak 99,3%

Vapen 99,6%

Spel 100,0%

Pornografi 100,0%

Fondens renhetsgrad 99,0%

GSS Ethical Standard 99,3%

Alkohol 99,7%

Tobak 100,0%

Vapen 100,0%

Spel 100,0%

Pornografi 100,0%



Bevakning: internationella konventioner
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Fond Bolag
Underliggande 

fond
GSS-kategori

Innehavet 
identifierat

Andel av 
fond

Dialog 
skall 

initie-
ras

Dialog 
pågår

Ärendet 
avslutat

AR
Petroleos 

Mexicanos 
S.A

Muzinich/
Insight/Legg 

Mason

Mänskliga 
rättigheter

2020-06-30 0,13% x

AR, 
Tvm

Saudi Arabia 
Oil Co 

Insight
Robeco

Mänskliga 
rättigheter

2020-12-31
0,05%
0,13%

x

GA
Tvm

Tata
Consultancy
Services Ltd

Stewart Asia
(finns i båda 

fonderna)

Mänskliga 
rättigheter

2020-12-31
0,12%
0,39%

x

Tvm
Grupo 

México S.A.B. 
de C.V.

Robeco
Arbetsrätt, 

m m
2020-12-31 0,10% x

Tvm
MTN Group 

Ltd
Robeco

Mänskliga 
rättigheter

2020-12-31 0,15% x

➢ Innehav som överstiger 0,05% i en Agentafond ingår i uppföljningen ovan

➢ Sedan 2020-12-31 har fyra nya innehav flaggats upp i GSS-screeningen: 
Saudia Arabia Oil Co (Aremco), Tata Consultancy, Grup Mexico och MTN 
Group. 

➢ Efter påtryckningar från Agenta har Insight och Rebeco meddelat att de 
sålt sina innehav i Saudia Arabia Oil Co och ärendet avslutas. I övriga fall 
förs dialog med förvaltarna för att utöka påtryckning på de aktuella 
bolagen, i enlighet med riktlinjerna.

➢ Efter dialog med förvaltare och tillfredställande rapporter om vidtagna 
åtgärder har Agenta har valt att avsluta ärendet som rör Wells Fargo 
(utgör numera endast 0,001% av Alternativa Räntor).



Koldioxidavtryck
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Samtliga fonder har lägre koldioxidavtryck än index och peer group. För Svenska Aktier är förklaringen att
fonden ökat allokeringen mot förvaltare med mer cyklisk exponering (t ex industri) vilka normalt har ett
större koldioxidavtryck. För Globala Aktier och Tillväxtmarknader är den främsta förklaringen stark
utveckling och ökade positioner i hållbarhetsförvaltarna Ecofin Energy Transition och Guinness
Sustainable Energy. Båda investerar i bolag som arbetar för en hållbar omställning, däribland bolag inom
energisektorn som är mer koldioxidintensiva än indexgenomsnittet men som utgör en viktig del av
lösningen bort från fossil energi.

Agenta Tillväxtmarknader

Agenta Globala Aktier

Agenta Svenska Aktier
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Fossila bränslen
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Agenta Svenska resp. Globala Aktier har noll eller nära noll exponering mot fossil industri efter aktiva
förändringar under förra året och detta. I Globala Aktier har SPP Europa, bl a efter våra påtryckningar, helt
exkluderat bolag inom fossilt. Svenska Aktier har sedan årsskiftet ingen exponering efter direktiv till
förvaltarna. Tillväxtmarknaders exponering mot fossila bränslen har legat relativt konstant, vilket förklaras
av att fonden ökat exponering mot förvaltaren inom hållbar energi (Guinness Sustainable Energy).
Förvaltaren har exponering mot sektorn, men endast genom bolag som uttalat och aktivt arbetar med
omställningen till mer hållbara energikällor.

Agenta Tillväxtmarknader

Agenta Globala Aktier

Agenta Svenska Aktier
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Hållbara lösningar
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Tillväxtmarknader och Globala Aktier har fortsatt en större exponering mot bolag som arbetar med
hållbara lösningar än sina respektive jämförelseindex och peer group. För Tillväxtmarknader är det främst
en ökad exponering mot Guinness Sustainable Energy som bidragit till högre notering. Svenska Aktiers
exponering mot denna typ av bolag är något lägre än för index och peer group. Under året har en ny
förvaltare adderats till portföljen, Lannebo Sverige Hållbar. Fonden har som mål att identifiera och
investera i bolag som aktivt arbetar med hållbara lösningar, något som sker stegvis över tid.
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Positiva investeringar
➢ Agentas nätverk består till betydande andel av offentliga 

investerare med höga etiska krav och stort engagemang för 
en hållbar samhällsutveckling. Som ansvarsfull investerare 
gör man störst skillnad om man inte bara väljer bort, utan 
även väljer in. Agenta ägnar därför mycket tid och kraft åt att 
identifiera investeringar med positiv inverkan ur ett ESG-
perspektiv. 

➢ Agenta arbetar både med förvaltare och oberoende 
branchorgan för att löpande öka vår kunskap om och addera 
investeringar inom området, med utgångspunkt i Agenda 
2030 och FNs 17 hållbarhetsmål.

➢ Det är av vikt att investeringarna sker på ekonomiskt sunda 
principer.

➢ Arbetet utförs i flera olika dimensioner:

1. Påverkan av befintliga förvaltare

2. Identifiering av och samarbete med specialistförvaltare

3. Direktinvesteringar

4. Samverkan i nätverk 

➢ I det följande lyfter vi fram ett antal investeringar i våra 
fonder med positiv inverkan ur ett hållbarhetsperspektiv 
med utgångspunkt i hållbarhetsmålen i Agenda 2030
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Agenta Globala Aktier – Ecofin Energy Transition 
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Fond som investerar i bolag som arbetar aktivt med omställningen till mer
hållbara energikällor. Fokuserar på de bolag som gynnas av långsiktiga trender
kopplade till hur energi produceras och konsumeras, mer effektivt
resursutnyttjande samt minskade koldioxidutsläpp.

Primära mål

Sekundära mål

7% av 
AUM

Tematiska investeringar med målet att minska koldioxidutsläpp



Agenta Tillväxtmarknader – Guinness Sustainable Energy
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Primära mål

Sekundära mål

Minskade koldioxidutsläpp

En fond med inriktning mot bolag som är involverade i generering, lagring,
effektivitet och konsumtion av hållbara energikällor (sol, vind, vatten,
geotermisk, biobränsle etc.). Investerar utifrån fyra kategorier; displacement,
electrification, generation & installation/equipment.

8% av 
AUM



Hållbar 
obligation

Innehav i Hållbarhetsfokus FNs hållbarhetsmål

Baseload
Capital

Alternativa 
Räntor & 
Alternativa 
Investeringar

Baseload Capital är ett finansieringsbolag som skall
accelerera utrullning av Climeons geotermiska energi-
projekt. Climeon har tagit fram en banbrytande ny
teknik för att omvandla lågtempererad geotermisk
värme till elektricitet. Geotermisk energi har
identifierats som en nyckel i omställningen till ett
globalt hållbart energisystem då det är den enda
förnyelsebara tekniken utöver vattenkraft som är
användbar dygnet och året runt.

Altera
Shuttle
Tankers

Alternativa 
Räntor & 
Alternativa 
Investeringar

Grön finansiering i en sektor som står för stora
koldioxidutsläpp. Med kapitalet anskaffade bolaget nya
fartyg med hybriddrift (el/ flytande naturgas) vilket
kraftigt minskar giftiga utsläpp som NOX (-90%) och
växthusgaser (-50%).

Stena 
Metall

Alternativa 
Räntor

Stena Nordic Recycling Center är en stor återvinnings-
central. Tack vare en högre återvinningsgrad sparas
energi med tydliga miljöfördelar. Anläggningen minskar
mängden avfall på deponi med 40 % jämfört med
mindre avancerad teknik. Anläggningen är ett viktigt
bidrag till Sveriges och Nordens möjligheter att leva upp
till EU:s krav på återvinning av elektronik och bilar.

Clemens 
Kraftverk

Alternativa 
Räntor

Norskt vattenkraftsbolag som producerar förnyelsebar
energi genom småskalig vattenkraft. Till skillnad från
större vattenkraftverk så har Clemens vattenkraftverk
inga dammar vilket medför avsevärt mindre inverkan på
den lokala miljön.

Humle-
gården

Alternativa 
Räntor & 
Räntor

Fastighetsbolag som arbetar för en ”grön” byggsektor
och ”gröna” byggnader. Vid slutet av 2016 utgjorde ca
75% av det totala marknadsvärdet miljöcertifierade
fastigheter.
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Ränteförvaltning - Gröna obligationer

12%

11%

10%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

Räntor Alternativa Räntor Alternativa Investeringar

I samtliga Agentas lågriskfonder
utgör gröna obligationer mer än 10%
av direktinnehaven. Nedan följer ett
urval av dessa.

Andel av direktinnehaven som utgörs av gröna obligationer



Hållbar 
obligation

Innehav i Hållbarhetsfokus FNs hållbarhetsmål

Klövern Alternativa 
Räntor

Fastighetsbolag som arbetar för ”gröna” byggnader.
Byggandet eftersträvas att vara energi- och resurs-
besparande. Vid färdigställandet ska byggnaden vara
resurseffektiv genom att byggnaden producerar sin
egna el via solceller och eftersträvar mindre resurs-
användning än standard.

Lands-
hypotek 
Bank

Räntor Landshypotek är en medlemsägd bank som primärt
ägnar sig åt utlåning inom skogs –och jordbruksnäring.
Under sitt första gröna ramverk ger Landshypotek ut en
obligation i syfte att finansiera hållbart skogsbruk,
förnyelsebar energi och gröna byggnader.

Samhälls-
byggnads-
bolaget

Alternativa 
Räntor

Samhällsbyggnadsbolaget är ett svenskt fastighetsbolag
som genom sin verksamhet ämnar bidra till ett hållbart
samhälle med funktionella fastigheter där boende har
möjlighet att påverka sin näromgivning genom tät
dialog med bolaget.

European
Energy

Alternativa 
Räntor

Ett bolag som utvecklar vind- och solenergiparker samt
storskalig energilagring för grön energi.

Nivika Alternativa 
Räntor & 
Alternativa 
Investering

Utveckling av moderna energieffektiva hyresfastigheter
där såväl materialval, tekniska lösningar och
transportsträckor beaktas avseende miljöpåverkan.

SIBS Alternativa 
Investeringar

Hyresfastighetsutvecklare i tidig fas som med ett antal
projekt successivt bygger upp ett eget
hyresfastighetsbestånd, med fokus på hållbara
material och energieffektiva byggnader.

Ränteförvaltning - Gröna obligationer forts.
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Definitioner

Koldioxidavtryck
Koldioxidavtrycket är ett mått som visar fondens koldioxidintensitet. Ett lågt tal innebär
att fonden i större utsträckning har investerat i bolag med en verksamhet som har låga
utsläpp i förhållande till intäkterna. Koldioxid-avtrycket beräknas genom att ta totala
utsläpp dividerat med intäkter.

Fossila bränslen
Fossila bränslen anger fondens procentuella exponering mot fossila bränslen. Företag
involverade i fossila bränslen definieras av att minst 5% av intäkterna kommer från
termisk kolutvinning, termisk kolkraftproduktion, olje- och gasproduktion samt olje-
och gaskraftproduktion. Företag med minst 50% av intäkterna från produktion av olja
och gas inkluderas också.

Hållbara lösningar
Hållbara lösningar anger fondens procentuella exponering mot förnybar energi,
teknologier för klimatomställningar, hållbar matindustri och tillgång till rent vatten. Ett
företag inkluderas om exponeringen till hållbara lösningar är minst 0,1%. Ett högt tal
innebär att fonden i större utsträckning har investerat i bolag med en verksamhet med
fokus på hållbara lösningar.

Global Standards Screening (GSS)
GSS identifierar företag som bryter mot internationella konventioner och riktlinjer.

19

























































































 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Datum 

2021-03-26  

Sida 
1(2) 

Hälsa- och omsorg   
Mensur Numanspahic    
0479-528228    
mensur.numanspahic@osby.se    

 

Besöksadress Västra Storgatan 35 
Postadress Hälsa- och omsorg 
283 80 Osby 

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

Hemsida www.osby.se 
Organisationsnr 212000-0902 

Bankgiro 281-6809 

 

 

 

 

Enhetlig hemtjänsttaxa, utförd tid 
Dnr HON/2021:11 732   

 

Hälsa- och omsorgs förslag till Hälsa- och omsorgsnämnden  

Godkänna införande av enhetlig hemtjänsttaxa fr o m 1 juni 2021 

Fastställa enhetlig avgift á 262 kr/timme 

 

Sammanfattning av ärendet 

Under mandatperioden 2011-2014 införde dåvarande socialnämnden en differentierad 
hemtjänsttaxa där man skiljer på service- och omvårdnadsinsatser. Syftet med införandet 
av differentierad hemtjänsttaxa var att stimulera de äldre, som endast hade hjälp i hemmet 
i form av serviceinsatser, att i större utsträckning använda sig av privat utförare och RUT-
avdrag. Vi kan nu konstatera att införandet av differentierad hemtjänsttaxa inte gett 
önskad effekt. Vi kan inte se att det skett någon minskning av antal ärende som får sitt 
stöd genom kommunens hemtjänst. 

Vi har nu möjlighet att genom ökad digitalisering ytterligare effektivisera 
debiteringsprocess inom ordinärt boende. Det nyligen upphandlade verksamhetssystemet 
Treserva ger oss möjlighet till automatisk återläsning av utförd tid från 
planeringssystemet TES till Treservas debiteringsmodul för hemtjänstavgifter. Detta 
kommer att kvalitetssäkra avgiftsdebitering genom att den enskilde får betala för den 
faktiska tid som vår personal utför beviljade insatser. Arbetet inom hemtjänsten kommer 
också att effektiviseras eftersom vi kommer att slippa ifyllandet av dagjournaler.  

Nuvarande system med differentierade avgifter förhindrar dock att denna funktion kan tas 
i bruk eftersom systemet inte klarar av att hantera differentierade avgifter. 

Vid framtagande av förslaget till avgiftsstorlek har vi tittat på omkringliggande 
kommuner samt en del andra kommuner i Skåne. Vissa kommuner har avgift per timme 
medan andra har avgift utifrån olika nivåer och är inte riktigt jämförbara med vår 
kommun.  

 

http://www.osby.se/
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Förvaltningen har fått fram följande uppgifter: 

Hässleholm  344 kr/timme 

Kristianstad  222 kr/timme 

Perstorp  246 kr/timme 

Markaryd  354 kr/timme 

Eslöv   277 kr/timme (service) resp. 394 kr/timme (omvårdnad 

Lund   339 kr/timme 

Kommunerna Älmhult, Bromölla, Östra Göinge och Hörby har avgifter uppdelade i olika 
nivåer beroende på hur mycket hjälptimmar per månad den enskilde erhåller. 

Förvaltningen föreslår att nuvarande avgifter för serviceinsatser, 235 kr/ timme och 
omvårdnadsinsatser, 290 kr/ timme, slås samman till en enhetlig avgift motsvarande 262 
kr/timme. 

 

Finansiering 

Verksamhetssystem med återläsningsfunktion är redan upphandlat, inga övriga kostnader 
tillkommer. Förvaltningen beräknar inte att förslaget ska medföra lägre intäkter. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2021-03-26 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till  

 

 

 

Helena Ståhl  Mensur Numanspahic  
Förvaltningschef  Områdeschef  







TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2021-04-08 
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Kommunstyrelseförvaltningen 
Emma Frostensson 
0479528120 
emma.frostensson@osby.se 

Besöksadress Västra 
Storgatan 35
Postadress 
Kommunstyrelseförvaltnin
gen
283 80 Osby

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

Hemsida www.osby.se
Organisationsnr 212000-0902

Bankgiro 281-6809

Ansökan om verksamhetsbidrag till Brottsofferjouren 
Hässleholm Osby Perstorp för 2021
Dnr KS/2021:101 043  

Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen 

- Brottsofferjouren beviljas verksamhetsbidrag för 2021 med 66 040 kronor. 

Barnkonsekvensanalys

Ärendet berör barn, se bifogad konsekvensanalys.

Sammanfattning av ärendet

Brottsofferjouren är en ideell organisation som arbetar för alla brottsoffers rättighet att få 
det stöd som behövs för att hitta vägen tillbaka. Grunden i deras arbete är FN:s 
konvention om mänskliga rättigheter, där alla människors lika värde och rättigheter slås 
fast.

Brottsofferjouren Hässleholm Osby Perstorp har ansökt om ett verksamhetsbidrag för år 
2021 på fem kronor per kommuninvånare i Osby kommun. Baserat på invånarantalet 
2020-12-31 skulle detta bli 13 198 x 5 = 65 990 kr. 

För 2020 tilldelades Brottsofferjouren verksamhetsbidrag baserat på samma grund, då 
totalt 66 040 kr.

Finansiering

Bidrag för denna verksamhet finns inte med i Kommunstyrelsens ordinarie budget för år 
2021. För år 2020 finansierades bidrag till Brottsofferjouren via verksamhet 94007, till 
kommunstyrelsens förfogande.

Beslutsunderlag

- Ansökan om verksamhetsbidrag till Brottsofferjouren för 2021, daterad 
Hässleholm den 26 mars 2021. 

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

Brottsofferjouren

Kommunstyrelseförvaltningen, ekonomienheten

Emma Frostensson, Förvaltningschef Arbete och välfärd 

Petra Gummesson Emma Frostensson 
Kommundirektör Förvaltningschef Arbete- och 

välfärdsförvaltningen 



Besöksadress Västra 
Storgatan 35
Postadress Osby kommun,

283 80 Osby

Telefon 0479-52 80 00 vx
Fax 

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

Organisationsnr 212000-0902
Bankgiro 281-6809

Sida
1(2)

Datum
2021-04-08      

Barnkonsekvensanalys
Ansökan om verksamhetsbidrag till Brottsofferjouren Hässleholm Osby 
Perstorp för 2021
Dnr KS/2021:101 043

Vilka barn berör ärendet och hur?
Brottsofferjouren har anställda brottsoffersamordnare som stödjer 
brottsutsatta, vittnen och anhöriga där barn kan ingå. Bl a ges också 
information om Brottsofferjourens verksamhet på skolor.

Har berörda barns eget perspektiv beaktats?
Ja, beskriv metod

Beskriv resultatet

Nej, barns erfarenheter har inte inhämtats, motivera.
Ärendet berör enbart själva bidragsansökan från Brottsofferjouren.

Vilket beslut vore bäst för barnet?
Brottsofferjourens verksamhet bedöms välfungerande och erbjuder ett bra 
stöd för brottsoffer, vittnen och anhöriga.
Bäst beslut för barn är att ge bidrag i likhet med föregående år.



Osby kommun
Datum
2019-10-02

     
     

Sida
2(2)

Beskriv eventuella intressekonflikter, prioriteringar och 
avvägningar. Om barnets bästa inte är avgörande faktor i 
beslutet, hur kan barn kompenseras?

FÖRDJUPAD KONSEKVENSBEDÖMNING

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

Nej, motivera









TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2021-04-23 

Sida
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Kommunstyrelseförvaltningen 
Emma Frostensson 
0479528120 
emma.frostensson@osby.se 

Besöksadress Västra 
Storgatan 35
Postadress 
Kommunstyrelseförvaltnin
gen
283 80 Osby

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

Hemsida www.osby.se
Organisationsnr 212000-0902

Bankgiro 281-6809

Ramöverenskommelse avseende 4 målgrupper inom psykisk 
hälsa
Dnr KS/2021:116 750  

Kommunstyrelseförvaltningen förslag till Kommunstyrelsen 

- Ramöverenskommelse gällande 4 målgrupper inom området psykisk hälsa 
ingås med Region Skåne.

Barnkonsekvensanalys

Ärendet kan indirekt beröra barn, se bifogad barnkonsekvensanalys. 
Sammanfattning av ärendet

Ramöverenskommelse gällande personer med psykisk funktionsnedsättning samt barn och 
ungdom som har eller riskerar att utveckla psykisk ohälsa och ramöverenskommelsen 
gällande personer med missbruks- och beroendeproblematik, har reviderats gemensamt av 
Skånes kommuner och Region Skåne och sammanförts till en gemensam 
ramöverenskommelse där även samverkan gällande barn och unga som vårdads utanför 
det egna hemmet inkluderas. 

Ramöverenskommelsen fastställer parternas gemensamma avsikt att bedriva och utveckla 
samarbete för att bättre tillgodose vård, stöd och behandling för målgrupperna. Samarbete 
ska ske med individen i centrum. Ramöverenskommelsen ska ligga till grund för lokala 
överenskommelser. 

Ambitionen vid revideringen av ramöverenskommelsen har varit att göra den mer 
användarvänlig samt spegla de förändringar i lagstiftningen som skett de senaste åren.

Ramöverenskommelsen innebär ingen förskjutning av ansvar. 

Ramöverenskommelsen gäller från och med 2021-06-01 och tillsvidare med 18 månaders 
uppsägning.

Styrelsen för Skånes kommuner rekommenderar de skånska kommunerna att ingå 
ramöverenskommelsen gällande fyra målgrupper inom området psykisk hälsa under 

http://www.osby.se/
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förutsättning att motsvarande beslut tas i region Skånes hälso- och sjukvårdsnämnd. 
Skånes kommuner önskar besked om ställningstagande från Osby kommun.  

Finansiering

Ramöverenskommelsen innebär inte någon förskjutning av kostnader och finansieras 
inom budgetram.

Beslutsunderlag

- Rekommendation från styrelsen i Skånes kommuner daterad 2021-03-08 dnr HSV 
21-001

- Ramöverenskommelse gällande fyra målgrupper inom området psykisk ohälsa, 
Skånes kommuner och region Skåne daterad 2021-02-11

- Barnkonsekvensanalys, daterad 2021-04-23

 

Beslutet skickas till 

Enhetschef Carina Alpar

Enhetschef Mariana Möller

Petra Gummesson Emma Frostensson 
Kommundirektör Förvaltningschef Arbete- och 

välfärdsförvaltningen 



 

 

SKÅNES KOMMUNER 

Sammanträdesprotokoll styrelsen 11 december 2020 

§ 5 (HSV 21-001) 

 

 
 

Ramöverenskommelse gällande fyra målgrupper inom området 

psykisk hälsa 
 

Styrelsens beslut 
 

Styrelsen rekommenderar de skånska kommunerna att ingå ramöverenskommelse gällande fyra målgrupper inom 

området psykisk hälsa under förutsättning att motsvarande beslut tas i Region Skånes hälso- och sjukvårdsnämnd.   

 

Ramöverenskommelsen sänds till samtliga kommuner för ställningstagande.  

  

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: 7a4f42dd45cd4d56660ac477b71e78551fcd2759119ac2ae2e8121c534e58fde0b8bddd1c7c215fa7c6880ca8b6c87e370eb26c3edfd0024c59749d7386f4be3



 

 

SKÅNES KOMMUNER 

 

Adress 

Gasverksgatan 3A 

222 29, Lund 

 

Telefon 

0728 - 85 47 00 

 

E-post 

info@skaneskommuner.se 

 

Org. nummer 

837600 - 9109 

 

skåneskommuner.se 

 

 

Datum 

2021-01-12 

 

Diarienummer 

HSV 21-001 

 

 

Ansvarig tjänsteperson 

Emelie Sundén 

Strateg, 0728–854877 

 

 

Skrivelse 

Styrelsen 

 

 

Ramöverenskommelse gällande fyra 

målgrupper inom området psykisk hälsa 
 

Förslag till beslut 
 

Presidiet föreslår styrelsen besluta 

 

att rekommendera de skånska kommunerna att ingå ramöverenskommelse gällande fyra målgrupper inom 

området psykisk hälsa med Region Skåne under förutsättning att motsvarande beslut tas i Region Skånes 

hälso- och sjukvårdsnämnd.  

 

att översända till samtliga kommuner för ställningstagande.  

 
 

 

 

Sammanfattning av ärendet  
Ramöverenskommelse gällande personer med psykisk funktionsnedsättning samt barn och ungdom som har 

eller riskerar att utveckla psykisk ohälsa och ramöverenskommelse gällande personer med missbruks- och 

beroendeproblematik, har reviderats gemensamt av Region Skåne och Skånes Kommuner och sammanförts 

till en gemensam ramöverenskommelse där även samverkan gällande barn och unga som vårdas utanför det 

egna hemmet inkluderats. 

 

Ramöverenskommelsen fastställer parternas gemensamma avsikt att bedriva och utveckla samarbete för att 

bättre tillgodose behovet av vård, stöd och behandling för målgrupperna. Samarbete ska ske med individen i 

centrum. Ramöverenskommelsen ska ligga till grund för lokala överenskommelser. Ambitionen vid 

revideringen har varit att göra ramöverenskommelsen mer användarvänlig samt att spegla de förändringar i 

lagstiftningar som skett under de senaste åren. 

 

Ramöverenskommelsen innebär ingen förskjutning av ansvar.  

 

 

  



 

 

SKÅNES KOMMUNER 

Ärende 
 

Regioner och kommuner är enligt Hälso- och sjukvårdslagen, HSL, (16 kap 3 §) och Socialtjänstlagen, SoL, (5 

kap 1d, 8a, 9a §§) skyldiga att ha överenskommelser om samarbete för vissa målgrupper. Dessa målgrupper 

är:  

1. personer med psykisk funktionsnedsättning, 

2. personer som missbrukar alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel, läkemedel, 

dopningsmedel eller spel om pengar, och 

3. barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet. 

 

Region Skåne och kommunerna i Skåne har sedan 2013 ramöverenskommelse gällande personer med 

psykisk funktionsnedsättning samt barn och ungdom som har eller riskerar att utveckla psykisk ohälsa och 

sedan 2015 ramöverenskommelse gällande personer med missbruks- och beroendeproblematik. Dessa 

ramöverenskommelser har nu reviderats gemensamt av Region Skåne och Skånes Kommuner och 

sammanförts till en gemensam ramöverenskommelse där även samverkan gällande barn och unga som 

vårdas utanför det egna hemmet inkluderats. 

 

Den fjärde aktuella målgruppen är barn upp till 18 år som har eller riskerar att utveckla psykisk ohälsa eller 

psykisk funktionsnedsättning. För denna målgrupp finns inget lagkrav på att ingå överenskommelser men 

2013 när ramöverenskommelsen som inkluderar målgruppen ingicks fanns incitament via den statliga 

satsningen PRIO psykisk ohälsa att målgruppen skulle ingå. Region Skåne och Skånes Kommuner ser ingen 

anledning att i denna överenskommelse exkludera målgruppen, särskilt med tanke på det arbete som 

behöver ske hos huvudmännen i och med att barnkonventionen blivit lag 2020. 

 

Ramöverenskommelsen fastställer parternas gemensamma avsikt att bedriva och utveckla samarbete för att 

bättre tillgodose behovet av vård, stöd och behandling för målgrupperna. Samarbete ska ske med individen i 

centrum. Ramöverenskommelsen ska ligga till grund för lokala överenskommelser. Ambitionen vid 

revideringen har varit att göra ramöverenskommelsen mer användarvänlig samt att spegla de förändringar i 

lagstiftningar som skett under de senaste åren. Till exempel inkluderas personer med missbruk och beroende 

av spel om pengar i denna överenskommelse. Att förebygga psykisk ohälsa och främja psykisk hälsa är en 

viktig del av samarbetet. Förebyggande arbete innebär inte endast att undvika framtida sjuklighet, utan även 

att undvika att ett tillstånd förvärras. I arbetet med att förebygga psykisk ohälsa och främja psykisk hälsa 

ingår även att arbeta med somatisk hälsa och levnadsvanor för målgrupperna. 

 

Ramöverenskommelsen gäller från och med 2021-06-01 och tills vidare med 18 månader uppsägningstid. 

 

Ramöverenskommelsen kommer att vara en bilaga till Hälso- och sjukvårdsavtalet vilket omfattar 

ansvarsfördelningen inom de områden där de skånska kommunerna och Region Skåne har ett delat hälso- 

och sjukvårdsansvar. 

 

Regional samverkansgrupp psykiatri, en partssammansatt grupp som utsetts av Region Skåne och Skånes 

Kommuner och som även har representation från brukar- och anhörigorganisationer, har utgjort 

referensgrupp i arbetet. 

 

Skånes Kommuners socialchefsråd har informerats om ramöverenskommelsen och har inkommit med 

synpunkter på denna vilka beaktats i dokumentet.  
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Tjänstemannaberedning till Centralt Samverkansorgan har fått information om ramöverenskommelsen 4 

december. Tjänstemannaberedningen beslutade att Ramöverenskommelsen skickas ut till Centralt 

Samverkansorgan med förhoppning om att Centralt Samverkansorgan ska ställa sig bakom 

överenskommelsen.  

 

Centralt Samverkansorgan har informerats om ramöverenskommelsen 11 december. Centralt 

Samverkansorgan ställer sig bakom att rekommendera Skånes Kommuners styrelse att rekommendera 

kommunerna att anta ramöverenskommelsen samt att Region Skåne behandlar ramöverenskommelsen i 

Hälso- och sjukvårdsnämnden. 

 

 

 

 

 

 

 

SKÅNES KOMMUNER 

Carina Lindkvist, avdelningschef hälsa, social välfärd och omsorg 

Emelie Sundén, strateg 
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Adress 

Gasverksgatan 3A 

222 29, Lund 

 

Telefon 

0728 - 85 47 00 

 

E-post 

info@skaneskommuner.se 

 

Org. nummer 

837600 - 9109 

 

skåneskommuner.se 

 

 

Datum 

2021-03-08 

 

Diarienummer 

HSV 21-001 

 

 

Ansvarig tjänsteperson 

Emelie Sundén 

Strateg, 0728-85 48 77 

 

 

Skrivelse till 

Kommuner i Skåne 

 

 

Skånes Kommuner rekommenderar 

kommuner i Skåne att teckna 

ramöverenskommelse med Region Skåne 
 

Skånes Kommuners rekommendation 
Styrelsen för Skånes Kommuner rekommenderar de skånska kommunerna att ingå ramöverenskommelse 

gällande fyra målgrupper inom området psykisk hälsa.  

 

Hantering av undertecknandet för ramöverenskommelsen 
Region Skåne kommer att skicka ut två undertecknade exemplar per post till varje kommun.  

Om kommunerna tecknar ramöverenskommelsen ska ett undertecknat exemplar återsändas enligt de 

instruktioner som medföljer utskicket.   

 

Sammanfattning 
Ramöverenskommelse gällande personer med psykisk funktionsnedsättning samt barn och ungdom som har 

eller riskerar att utveckla psykisk ohälsa och ramöverenskommelse gällande personer med missbruks- och 

beroendeproblematik har reviderats gemensamt av Region Skåne och Skånes Kommuner och sammanförts 

till en gemensam ramöverenskommelse där även samverkan gällande barn och unga som vårdas utanför det 

egna hemmet inkluderats. 

 

Ramöverenskommelsen innefattar fyra målgrupper och innebär ingen ändring av ansvarsgränser. 

Ramöverenskommelsen kommer att vara en bilaga till Hälso- och sjukvårdsavtalet vilket omfattar 

ansvarsfördelningen inom de områden där de skånska kommunerna och Region Skåne har ett delat hälso- 

och sjukvårdsansvar. 

 

 

• Barn upp till 18 år som har eller riskerar att utveckla psykisk ohälsa eller psykisk 

funktionsnedsättning.  

• Barn upp till 18 år och unga till och med 20 år som vårdas utanför det egna hemmet. 

• Personer i alla åldrar med psykisk funktionsnedsättning. 

• Personer i alla åldrar som missbrukar alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel, 

läkemedel, dopningsmedel eller spel om pengar. 

 

Ramöverenskommelsen gäller från och med 2021-06-01 och tills vidare med 18 månader uppsägningstid. 
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Bakgrund  
Regioner och kommuner är enligt Hälso- och sjukvårdslagen, HSL, (16 kap 3 §) och Socialtjänstlagen, SoL, (5 

kap 1d, 8a, 9a §§) skyldiga att ha överenskommelser om samarbete för vissa målgrupper. Dessa målgrupper 

är;  

1. personer med psykisk funktionsnedsättning, 

2. personer som missbrukar alkohol, narkotika, andra beroendeframkallandemedel, läkemedel, 

dopningsmedel eller spel om pengar, och 

3. barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet. 

 

Region Skåne och kommunerna i Skåne har sedan 2013 ramöverenskommelse gällande personer med 

psykisk funktionsnedsättning samt barn och ungdom som har eller riskerar att utveckla psykisk ohälsa och 

sedan 2015 ramöverenskommelse gällande personer med missbruks- och beroendeproblematik. Dessa 

ramöverenskommelser har nu reviderats gemensamt av Region Skåne och Skånes Kommuner och 

sammanförts till en gemensam ramöverenskommelse där även gällande barn och unga som vårdas utanför 

det egna hemmet inkluderats. Den fjärde aktuella målgruppen är barn upp till 18 år som har eller riskerar att 

utveckla psykisk ohälsa eller psykisk funktionsnedsättning. För denna målgrupp finns inget lagkrav på att 

ingå överenskommelser men 2013 när ramöverenskommelsen som inkluderar målgruppen ingicks fanns 

incitament via den statliga satsningen PRIO psykisk ohälsa att målgruppen skulle ingå. Region Skåne och 

Skånes Kommuner ser ingen anledning att i denna överenskommelse exkludera målgruppen, särskilt med 

tanke på det arbete som behöver ske hos huvudmännen i och med att barnkonventionen blivit lag 2020. 

 

Ramöverenskommelsen kommer att vara en bilaga till Hälso- och sjukvårdsavtalet vilket omfattar 

ansvarsfördelningen inom de områden där de skånska kommunerna och Region Skåne har ett delat hälso- 

och sjukvårdsansvar. 

 

Regional samverkansgrupp psykiatri, en partssammansatt grupp som utsetts av Region Skåne och Skånes 

Kommuner och som även har representation från brukar- och anhörigorganisationer, har utgjort 

referensgrupp i arbetet. Ramöverenskommelsen fastställer parternas gemensamma avsikt att bedriva och 

utveckla samarbete för att bättre tillgodose behovet av vård, stöd och behandling för målgrupperna. 

Samarbete ska ske med individen i centrum. 

 

Ramöverenskommelsen ska ligga till grund för lokala överenskommelser. 

 

Ambitionen vid revideringen har varit att göra ramöverenskommelsen mer användarvänlig samt att spegla de 

förändringar i lagstiftningar som skett under de senaste åren. Till exempel inkluderas personer med missbruk 

och beroende av spel om pengar i denna överenskommelse. 

 

Att förebygga psykisk ohälsa och främja psykisk hälsa är en viktig del av samarbetet. Förebyggande arbete 

innebär inte endast att undvika framtida sjuklighet, utan även att undvika att ett tillstånd förvärras. I arbetet 

med att förebygga psykisk ohälsa och främja psykisk hälsa ingår även att arbeta med somatisk hälsa och 

levnadsvanor för målgrupperna. 

 

Ramöverenskommelsen gäller från och med 2021-06-01 och tills vidare med 18 månader uppsägningstid. 
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Ramöverenskommelsen har föredragits i Tjänstemannaberedning till Centralt samverkansorgan 4 december 

2020 och i Centralt Samverkansorgan 11 december.  

 

Region Skånes Hälso- och sjukvårdsnämnd fattade den 11 februari 2021 beslut att ingå 

ramöverenskommelse gällande fyra målgrupper med samtliga skånska kommuner under förutsättning att 

motsvarande beslut tas i kommunerna. Styrelsen för Skånes Kommuner fattade den 5 februari beslut om att 

rekommendera de skånska kommunerna att ingå ramöverenskommelsen.  
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Carina Lindkvist, avdelningschef hälsa, social välfärd och omsorg 
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Barnkonsekvensanalys
Ramöverenskommelse avseende 4 målgrupper inom psykisk hälsa
Dnr KS/2021:116 750

Vilka barn berör ärendet och hur?
Ärendet berör indirekt barn upp till 18 år som har eller riskerar att 
utveckla psykisk ohälsa eller psykisk funktionsnedsättning. Ärendet berör 
indirekt även barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet. 

Har berörda barns eget perspektiv beaktats?
Ja, beskriv metod

Beskriv resultatet

Nej, barns erfarenheter har inte inhämtats, motivera.
Ärendet avser en överenskommelse med Regions Skåne. 

Vilket beslut vore bäst för barnet?
Att ingå överenskommelse med Region Skåne för att förbättra samarbetet 
kring barn upp till 18 år som har eller riskerar att utveckla psykisk ohälsa 
eller psykisk funktionsnedsättning samt barn och unga som vårdas utanför 
det egna hemmet är det bästa beslutet för barn. I och med 
överenskommelsen fastställer parterna en gemensam avsikt att bedriva och 
utveckla samarbetet för att bättre tillgodose behovet av vård, stöd och 
behandling för barn och unga. Samarbetet ska enligt överenskommelsen ske 
med den unge i centrum. Tanken är att överenskommelsen ska ligga till 
grund för lokala överenskommelser som ytterligare kan stärka vårt arbete 
för barn och unga i Osby kommun. 
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Beskriv eventuella intressekonflikter, prioriteringar och 
avvägningar. Om barnets bästa inte är avgörande faktor i 
beslutet, hur kan barn kompenseras?

FÖRDJUPAD KONSEKVENSBEDÖMNING

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

Nej, motivera
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Anna Olsson 
0479-52 81 73 
anna.olsson@osby.se 

Besöksadress Västra 
Storgatan 35
Postadress 
/Eget_Förvaltning/ 
283 80 Osby

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

Bankgiro 281-6809

Personalekonomisk redovisning 2020
Dnr KS/2021:70 020  

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till personaldelegationen

Personaldelegationen föreslår kommunstyrelsen:

- Att lämnad information läggs till handlingarna.

- Att analys av ökad sjukfrånvaro görs inom respektive förvaltning/nämnd.

- Att uppmana respektive förvaltning/nämnd att ta del av innehållet och beakta det i 
sina respektive verksamheter

Barnkonsekvensanalys

Ärendet berör ej barn därav ingen barnkonsekvensanalys.

Sammanfattning av ärendet

För att följa upp hur vi strategiskt arbetar med att ta tillvara på Osby kommuns personella 
kraft så tar vi årligen fram den personalekonomiska redovisningen. I redovisningen tar vi 
fram personella beräkningar som hjälper oss att vidare skapa ett hållbart arbetsliv.
Den personalekonomiska redovisningen har presenterats för den centrala 
samverkansgruppen. 

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2021-03-22

Rapport ”Personalekonomisk redovisning 2020” daterad 2021-03-09.

Petra Gummeson Anna Olsson 
Kommundirektör HR-chef 

http://www.osby.se/
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1 Inledning 

Våra medarbetare gör skillnad varje dag! Alla invånare i kommunen kommer 

på ett eller annat sätt i kontakt med våra medarbetare dagligen. Det kan till 

exempel vara i skolbänken, stöd och omvårdnad om man är äldre, genom att 

vistas i våra fina utemiljöer, på fritiden med kultur- och idrottsaktiviteter, när 

man ska bygga sitt drömhus eller när det är tufft i livet och man behöver stöd 

av olika slag. Hur vore livet för invånarna om inte medarbetarna i 

kommunen gjorde ett gott jobb? Med andra ord så är medarbetarna den 

viktigaste resursen vi har.  

För att följa upp hur vi strategiskt arbetar med att ta tillvara på denna 

personella kraft så tar vi årligen fram den personalekonomiska 

redovisningen. I redovisningen tar vi fram personella beräkningar som 

hjälper oss att vidare skapa ett hållbart arbetsliv. 

 Händelser under 2020 

Totalt antala tillsvidareanställda årsarbetare var under året 975 vilket är en 

minskning med 23 årsarbetare sedan 2019. Antal anställda har minskat med 

14 personer.  

Sjukfrånvaron har ökat sedan 2019 vilket kan förklaras av den pågående 

pandemin. 

Under 2020 har den totala mertiden ökat i förhållande till 2019, där andelen 

enkel samt kvalificerad övertid står för ökningen. Fyllnadstiden har minskat 

sedan 2019.  

Kostnaden för resa med egen bil har minskat betydligt under året.  

 Händelser de närmaste åren 

Kompetensförsörjning är en utmaning framöver. Vi behöver arbeta aktivt 

med att attrahera, rekrytera och framförallt att behålla medarbetare.  

Vi ska fortsätta att arbeta proaktivt för att få friska medarbetare. Detta 

genom kompetensutveckling för chefer, ett nära samarbete med 

företagshälsovård och den enskilde individen samt genom en tydlig 

rehabiliteringsprocess. 

 Metod 

Statistiken till denna personalekonomiska redovisning är hämtad från 

personalsystemet HRM, devis samt Actiway. Den statistik och de 

bearbetningar som redovisas vad gäller anställda i kommunen avser i 

samtliga fall det förhållande som gällde vid mättillfället den 31 december 

2020.  

Redovisningen har könsuppdelad statistik för att på detta sätt synliggöra 

eventuella skillnader mellan kvinnor och män bland annat när det gäller lön 

och sysselsättningsgrad.  

Materialet är, om inte annat anges, avgränsat till de anställda som är 

månadsavlönade, det vill säga de som arbetar både heltid och deltid med 

anställningsform tillsvidare samt för visstid. Med visstid innebär att en 

person är anställd på vikariat eller på allmän visstidsanställning, AVA, där 

individen är månadsavlönad. Det sker oftast om den tidsbegränsade 

anställningen är tre månader eller längre. Observera att 
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avrundningsprincipen används vid framräknade av procenttal samt vid till 

exempel årsarbetstid. Det medför att differensen inte alltid blir noll eller 100 

procent vid addering. En medarbetare kan ha flera anställningar. I dessa fall 

kommer antalet anställningar att räknas istället för personer. 

2 Personalstruktur 

Avsnittet redogör för antalet tillsvidareanställda samt tidsbegränsade 

anställningar under 2020.  

 Tillsvidareanställda årsarbetare per förvaltning  

Den 31 december 2020 har Osby kommun 975 tillsvidareanställda 

årsarbetare, en minskning med 23 årsarbetare. Antal tillsvidareanställda vid 

mättillfället var 1069 anställda exkl. deltidsbrandmän och brandvärnsmän. 

Det motsvarar en minskning med 14 personer jämfört med föregående år.  

 

 
Diagram 1. Årsarbetare fördelat/förvaltning 

 

Förvaltning 
Års-

arbetare 

Års- 
Års-

arbetare 

Års-

arbetare  

Antal 

personer 

    

arbetare     

%     

  2020 2020 2019 2018 2020 2019 2018 

Barn och utbildning 471,2 49% 478,5   496 503   

Hälsa och välfärd 352,4 36% 363   408 423   

Samhällsbyggnad 99,7 10% 95,9   109 105   

Kommunstyrelseförvaltning 51,8 5% 50,6   56 52   

Summa 975,1 100% 998 1043,3 1069 1083 1142 

 Tabell 1. Årsarbetare/förvaltning 

Minskning av antal medarbetare har skett inom förvaltningarna Barn och 

utbildning och Hälsa och välfärd. 

 

 

 

471,2; 49%

51,8; 5%

352,4; 36%

99,7; 10%

Årsarbetare/förvaltning

Barn och utbildning

Kommunstyrelseförvaltning

Hälsa och välfärd

Samhällsbyggnad
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2.1.1 Fördelning kvinnor och män per förvaltning 

Förvaltning 
Totalt 

2020 
Kvinnor Män 

% 

kvinnor 

Totalt 

2019 
Kvinnor Män 

Barn och utbildning 496 389 107 78% 503 395 108 

Hälsa och välfärd 408 380 28 93% 423 393 30 

Samhällsbyggnad 109 78 31 72% 105 84 21 

Kommunstyrelseförvaltning 56 35 21 63% 52 29 23 

Summa 1069 882 187   1083 901 182 

Tabell 2. Könsfördelning/förvaltning 

 
Diagram 2. Tillsvidareanställda fördelat på män och kvinnor 

Männens procentandel har sedan mätningarna började år 1998 varierat 

mellan 17% och 19 % men har nu minskat till 16%.  

 

2.1.2 Genomsnittlig ålder kvinnor och män 

  2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 

Genomsnittlig ålder för 

kvinnor 
47,8 47,3 47 46,4 46,6 47 47,5 47,3 47,2 

Genomsnittlig ålder för 

män 
46,5 46,4 46,5 45,7 45,6 46,1 47,9 47,8 48.9 

Genomsnittlig ålder för 

kvinnor och män 
47,6 47,1 47 46,3 46,3 46,9 47,5 47,4 47,6 

Tabell.3 Genomsnittlig ålder 

Någon större föändring har ej skett vad gäller medarbetarnas medelålder.  

83%

17%

Fördelning kvinna/man

Kvinna

Man
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Diagram 3. Åldersfördelning i procent 

Utifrån diagrammet ovan kan vi utläsa att de åldersgrupper som har ökat 

något är åldersgruppen 50-59 år. En minskning har skett i åldersgrupperna 

19-29 år, 30-39 år och 60-69 år. Hälften av alla tillsvidareanställda har en 

ålder mellan 40-59 år.  

 Tidsbegränsade anställningar  

Utöver de tillsvidareanställda har kommunen timavlönad personal och 

tidsbegränsade anställningar med månadslön. Den kommunala verksamheten 

måste fungera även när ordinarie personal har semester, är sjuka eller 

föräldralediga.  

Tim-

anställda 

Antal timmar Antal årsarbetare Kostnad Tkr exkl PO 

2020 2019 2018 2017 2020 2019 2018 2017 2020 2019 2018 2017 

Summa 219126 208048 191740 234109 128,9 122,4 112,8 118,2 30726 28915 25358 29901 

Tabell 5. Anställda med timlön 

Det har skett en ökning av antalet timavlönade under 2020 jämfört med 2019 

med 6,5 årsarbetare. Diagrammet nedan visar fördelning per förvaltning. 

Timavlönad är den som är anställd kortare tid än tre månader eller arbetar 

mindre än 40%. 
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Diagram 4. Antal timmar per förvaltning 

Diagram 5. Fördelning timavlönade/förvaltningen i % 

Hälsa och välfärd är den förvaltning som har flest timavlönade men det är 

också en förvaltning som är kräver bemanning dygnet runt. Ökningen som 

skett inom Hälsa och välfärd förklaras med att behovet timavlönade har ökat 

på grund av Covid-19.  

Anställningsform 

Antal 

timmar 

2020 

Årsarb 

2020 

Antal 

timmar 

2019 

Årsarb 

2019 

Antal 

timmar 

2018 

Årsarb 

2018 

Antal 

timmar 

2017 

Årsarb 

2017 

AVA 9328 5,5 22396 10,7 24761 14,6 31078 15,7 

Vikariat 163825 96,4 131256 63 118366 69,6 143689 72,5 

PAN 18596 10,9 18778 11 18947 11,1 23103 11,7 

Timlön övriga 25499 15 35948 21,1 29667 17,5 36239 18,3 

Tabell 6. Antal timmar och antal årsarbetare fördelat på anställningsform. 

Den största ökningen har skett inom anställningsformen timavlönad vikariat. 

En halvering har skett av årsarbetare inom anställningsformen allmän 

visstidsanställning (AVA) 

2.2.1 Tidsbegränsat anställda med månadslön 

Tidsbegränsat anställda med månadslön är de som har en anställning som 

omfattar minst tre månader och en sysselsättningsgrad på minst 40%. 

Tidsbegränsade 

anställningar  

Antal årsarbetare Antal anställda 

2020 2019 2018 2017 2020 2019 2018 2017 

Summa  112 147 151 78 126 167 174 92 

Tabell 7. Tidsbegränsat månadsanställda 

Utifrån tabellen ovan kan vi utläsa att det har skett en minskning med 35 

årsarbetare av tidsbegränsade månadsanställda. 

Tabellen nedan visar vilken anställningsform de tidsbegränsade 

månadsanställda har. En minskning har skett inom samtliga 

anställningsformer.  
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Anställningsform 
Årsarb 

2020 

Årsarb 

2019 

Årsarb 

2018 

Årsarb 

2017 

AVA 19,2 24,9 21 31 

Vikariat 17 32,5 43,7 24,7 

Tidsbegränsad anst enl skollag 38,6 46,7 31,4 15 

Arbetstagare som fyllt 67 år 3,5 3,9 1,2 2,4 

Viss bestämd arbetsuppgift 33,5 35,6 50,2 4 

Totalt 111,8 147,2 151 77,1 

Tabell 8. Tidsbegränsat månadsanställda/anställningsform 

Fördelning/Förvaltning 
Antal anst 

2020 

Antal anst 

2019 

Barn och utbildning  75 93 

Kommunstyrelseförvaltning  4 9 

Samhällsbyggnad 12 13 

Hälsa och välfärd 35 53 

Tabell 9. Antal tidsbegränsat månadsanställda/förvaltning 

Inom Samhällsbyggnad är det främst allmän visstidsanställning och 

anställningsformen viss bestämd arbetsuppgift som är de dominerande 

anställningarna. Inom Hälsa och välfärd består anställningarna till största 

delen av vikariat samt viss bestämd arbetsuppgift. Inom barn och utbildning 

består det tidsbegränsade anställningarna av inom anställningsformen 

tidbegränsad enligt skolagen.  

2.2.2 Feriepraktik 

Kommunen ser det som värdefullt att årligen ge ungdomar en inblick i vad 

arbete inom de olika kommunala verksamheterna innebär. Det är också ett 

sätt att möta det framtida rekryteringsbehovet.  

Under 2020 anordnades feriepraktik för 92 ungdomar födda 2003, 2004. 

(2019:88, 2018:104, 2017:120, 2016:129, 2015:135, 2014:129, 2013:90, 

2012:94, 2011:120).  

Praktikperioden omfattade en period om 2 veckor och 8 timmar/dag 

alternativt 3 veckor och 5 timmar/dag. Fördelning av platserna skedde 

genom lottning. Till dessa sökte 169 ungdomar, 75 st ungdomar födda 2003,  

82 st ungdomar födda 2004 och 12 st ungdomar födda annat år. (2019:179, 

2018:164, 2017:160, 2016:170, 2015:173, 2014:186, 2013:174, 2012:166, 

2011:143). 

2.2.3 Anställning i arbetsmarknadsåtgärd 

  2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 

Lönebidrag 15 36 26 8 7 6 7 

Offentligt skyddad anställning - -  -  - - - - 

Fas 3 - - 5 - - 3 3 

Trygghetsanställning 8 2 3 19 14 15 15 

Nystartsjobb 18 18 4 4 5 3 4 

Utvecklingsanställning 4 - 0 10 11 3 14 

Jobbgaranti, 

utvecklingsgaranti 
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Anordnadsbidrag/Introduktion - 3  -  - 11 - - 

Projektstöd - - 1 - - - - 

Totalt 60 66 65 51 67 55 41 

Tabell 10. Anställning i arbetsmarknadsåtgärd 

3 Personalomsättning 

 Antal tillsvidareanställda som slutat 

Orsak 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 

Pensionsavgång 29 18 25 24 29 27 28 

Egen 

uppsägning 
56 82 122 105 98 59 39 

Annan orsak   13 14 19 15 7 5 13 

Totalt 98 114 166 144 134 91 80 

Tabell 11. Antal tillsvidareanställda som slutat 

Den totala personalomsättningen under 2020 motsvarar 9,2 %, vilket är en 

minskning jämfört med 2019. (2019-10,5%, 2018-14,5%, 2017- 12,8%, 

2016-12,7% , 2015 - 9%, 2014 - 8,2 %. Annan orsak kan innebära 

uppsägning pga av arbetsbrist, överenskommelser, medarbetare har avlidit.  

Av de 9,2 % personalomsättning avser 5,2 % egen uppsägning. (2019-

7,6%2018-10,7%, 2017-9,3%, 2016-9,3%, 2015 – 5,8%, 2014- 4 %, 2013 - 

3,2 %). 

Av de yrkesgrupper som slutat på egen begäran var den procentuellt högsta 

avgången bland lärare (32%), undersköterskor, sjuksköterskor och 

socialsekreterare.  

Medelåldern på de som slutat på egen begäran var 42,6 år, (2019 - 42,4 år). 

 Prognos – Pensionsavgångar  

Diagram 5. Pensionsavgångar 2021-2028 

Prognosen bygger på att pensionering sker vid 65-års ålder. De som arbetar 

kvar efter 65 år ingår i prognosen. 
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Exempel på grupper som i prognosen 2021-2028 har stor procentuell andel 

av pensionsavgångarna och samtidigt utgörs av många individer i gruppen 

är: Undersköterskor, barnskötare, förskollärare och lärare. 

Under 2020 var pensionsavgången totalt 29 personer därav 3 personer - 62 

år, 6 personer - 63 år, 4 personer - 64 år, 11 personer - 65 år, 1 person - 66 år 

och 4 personer - 67 år.  

Snittålder vid pensionering blir då 64,4 år, vilket skiljer sig från 2019 då  

snittålder var 64,9 år. 

 Pensionsförmån 80-90-100 

I Osby kommun finns möjlighet att från 63-års ålder ansöka om 

pensionsförmånen 80-90-100 vilket innebär att medarbetaren arbetar 80%, 

får lön för 90% och kompenseras till KPA med 100% av sin tidigare 

sysselsättningsgrad fram till den månad medarbetaren fyller 65 år.  

Totalt har 146 medarbetare nyttjat pensionsförmånen under 2020. En ökning 

med 46 personer från 2019 (2019:100, 2018:58, 2017:48) 

Kostnaden uppkommer till 417 837 kr jämfört med 2019 då kostnaden 

uppkom till 251 619 kr. 

 Annonsering och rekrytering 

Totalt har kommunen under 2020 haft 206 annonser omfattande 266 

befattningar. Antal annonser tidigare år: (2019:178, 2018:188, 2017:265, 

2016: 264, 2015: 216, 2014:184, 2013:112, 2012:152). Annonsering har gällt 

både tillsvidareanställningar och vikariat.  

Förvaltning 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 

Total kostnad exkl. 

moms 

111,0 34,6 7,0 115,2 276,8 207,8 200,8 235,0 

Tabell 12. Vad kostar annonsering? Uppgifter har hämtats från ekonomisystemet. 

 

I redovisningen syns enbart annonskostnader via sociala medier, tidningar,  

rekryteringsverktyget Offentliga jobb och ev kostnad för rekryteringsföretag.  

Kostnader för rekryterings- och annonseringsverktyget Visma-Offentliga 

jobb uppgår under 2020 till 34 673 kr.  

De osynliga kostnaderna framgår inte på samma sätt utan där får beräkningar 

ske för den tid som åtgår för alla deltagande i processen. Det kan vara tid för 

förberedelser av intervju, urvalsprocessen, deltagande i intervju, 

referenstagning, MBL-förhandling och introduktion.  

Osby kommuns hemsida och marknadsföring via sociala medier är en viktig 

källa för att ge sökande en bra och aktuell information om olika 

intresseområden samt ge den sökande en positiv bild av kommunen som 

arbetsplats.  
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4 Resursanvändning 

Under denna rubrik redovisas arbetstid, frånvaro och frisknärvaro. 

 Tillsvidareanställda per heltid/deltid 

Den genomsnittliga kontrakterade sysselsättningsgraden för samtliga 

tillsvidareanställningar är 91,5%, vilket innebär att sysselsättningsgraden har 

ökat år för år. (2019 – 91,2%, 2018 – 91%, 2017 – 92%, 2016 – 90,9%, 2015 

– 90,1%, 2014 – 89,1%, 2013 - 88,2%).  

Den genomsnittliga sysselsättningsgraden för kvinnor är 90,3 % och för män 

95,3% (2019 - 90,4% för kvinnor och 95,3% för män, 2018 – 90,2% för 

kvinnor och 94,5% för män, 2017 – 90,4 för kvinnor och 95,4 för män, 2016 

– 89,8% för kvinnor och 95,4% för män. 

Antal heltidsanställda motsvarar 63,7 % av samtliga tillsvidareanställda. 

(2019 – 62,9%, 2018 – 62,8%, 2017 – 64%, 2016 - 62%, 2015 – 60%, 2014 

– 57,2%, 2013 – 55,9 %). Av de som var anställda 31 december 2020 hade 

79,4 % tjänstgöringsgrad högre än 75 % (2019 – 82%, 2018 – 80,5%, 2017 – 

86,7, 2016 – 79,3%. 

4.1.1 Antal tillsvidareanställda fördelat på tjänstgöringsgrad 

Totalt 2020 2020 i % 2019 2019 i % 2018 2018 i % 2017 2017 i % 2016 2016 i % 

100% 682 64% 681 63% 717 63% 721 64% 654 62% 

76-99 

% 
201 19% 207 19% 202 18% 192 17% 182 17% 

51-

75% 
155 14% 161 15% 187 16% 186 16% 192 18% 

0-50 % 31 3% 34 3% 36 3% 33 3% 26 2% 

Summa 1069 100% 1083 100% 1142 100% 1132 100% 1054 100% 

Tabell.13 Antal anställda fördelat på tjänstgöringsgrad 

4.1.2 Antal tillsvidareanställda kvinnor/män fördelat på tjänstgöringsgrad 

Män 2020 2020 i % 2019 2019 i % 2018 2018 i % 2017 2017 i % 2016 2016 i % 

100% 153 82% 151 83% 163 81% 167 83% 168 83% 

76-99 

% 
15 8% 16 9% 21 10% 18 9% 18 9% 

51-

75% 
14 7% 8 4% 11 5% 12 6% 10 5% 

0-50 % 5 3% 7 4% 7 3% 5 2% 6 3% 

Summa 187 100% 182 100% 202 100% 202 100% 202 100% 

Tabell 14. Antal män fördelat på tjänstgöringsgrad 

 

Kvinnor 2020 2020 i % 2019 2019 i % 2018 2018 i % 2017 2017 i % 2016 2016 i % 

100% 529 60% 530 59% 554 59% 554 60% 486 57% 

76-99 % 186 21% 191 21% 181 19% 174 18,50% 164 19% 

51-75% 141 16% 153 17% 176 19% 174 18,50% 182 21% 

0-50 % 26 3% 27 3% 29 3% 28 3% 20 2% 

Summa 882 100% 901 100% 940 100% 930 100% 852 100% 

Tabell 15. Antal kvinnor fördelat på tjänstgöringsgrad 
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 Arbetad tid och frånvaro 

4.2.1 Frånvaro och arbetad tid i procent av överenskommen arbetstid 

Diagram 6. Fördelning av överenskommen arbetstid 

 

Orsak 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 

Semester/ferie/uppehåll 9,2 10 9,8 9,9 9,5 10 10 

Sjukdom 6,4 5 5,2 5,8 7,5 6 5 

Vård av sjukt barn 3,6 3,8 3,8 3,3 4 3,5 2 

Föräldraledighet och 

övrig ledighet * 
2,2 2,3 3,1 3,5 3,5 3,5 2 

Summa frånvarotid 21,4 21,1 21,9 22,5 24,5 23 19 

Nettoarbetstid 78,6 78,9 78,1 77,5 75,5 77 81 

Tabell 16. Frånvaroorsak i procent 

* I övrig ledighet ingår bl a lagstadgad föräldraledighet samt föräldraledighet utöver den 

lagstadgade rätten. Kommunens tjänstledighetspolicy medger partiell ledighet tills barnet 

fyllt 12 år. I ledighet ingår även studielediga. 

Någon större skillnad av nettoarbetstiden har inte skett sedan 2019. 

Resultaten visar en ökning i gruppern sjukdom. En minskning har skett inom 

gruppen semester/ferie/uppehåll, vård av sjukt barn samt övrig frånvaro. 

 Sjukfrånvaro 

Nyckeltal   2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 

Sjukfrånvaro, totalt ** 6,2 4,85 4,9 5,5 6,5 5,6 5,2 

Andel sjukfrånvaro 60 

dagar eller mer 
24,2 34,6 31,9 41,2 47,1 40,4 38,6 

Sjukfrånvaro för 

kvinnor 
6,6 5,4 5,5 6,1 7,2 6,1 6 

Sjukfrånvaro för män 4,7 2,7 2,9 3,2 4,4 3,8 2,7 

Sjukfrånvaro i 

åldrarna 29 år eller 

yngre 

4,1 2,7 3 4,5 5,5 3,7 2,1 

Sjukfrånvaro i 

åldrarna 30-49 år 
6,8 4,8 4,6 4,8 6,3 5,2 4,6 

Sjukfrånvaro i 

åldrarna 50 år eller 

äldre 

6,5 5,8 6,2 6,7 7,3 6,8 7 

Tabell 17, Nyckeltal sjukfrånvaro 
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* Den totala sjukfrånvaron anges i procent av de anställdas sammanlagda ordinarie 

arbetstid. Övertid och fyllnadstid ingår inte i ordinarie arbetstid. Semester och kompledighet 

ingår i arbetstiden. 

Den totala sjukfrånvaron har ökat i jämförelse med 2019. En förklaring till 

detta är pandemin. Andel sjukfrånvaro som är 60 dagar eller mer har minskat 

sedan 2019 och är den lägsta siffran på flera år.  

4.3.1 Sjukfrånvaro inom respektive förvaltning 

Förvaltning  

Total 

sjukfrånvaro  

2020 

Lång 

sjukfrånvaro 

2020 

Total 

sjukfrånvaro  

2019 

Lång 

sjukfrånvaro 

2019 

Barn o utbildning 6,1 25,9 4,7 35,5 

Kommunstyrelse-

förvaltningen 
4,8 19,8 2,9 0,3 

Samhällsbyggnad 5,9 26,5 3,8 31,8 

Hälsa o välfärd 6,3 20,1 5,6 36 

 Tabell 18, Sjukfrånvaro/förvaltning 

Den totala sjukfrånvaron har ökat inom samtliga förvaltningar. Den ”långa” 

sjukfrånvaron, 60 dagar eller mer, har minskat inom samtliga förvaltningar 

utom inom Kommunstyrelseförvaltningen. 

4.3.2 Sjukfrånvaro i förhållande till kommuner i Skåne Nordost.  

En jämförelse för sjukfrånvaron under 2020 har gjorts med kommuner i 

Skåne Nordost. I förhållande till de andra kommunerna utmärker inte Osby 

kommun sig med hög sjukfrånvaro snarare tvärtom. Den totala sjukfrånvaron 

har ökat i samtliga kommuners sedan 2019.  

Kommun 

 
Total sjukfrånvaro % 

 
Lång sjukfrånvaro 

2020 2019 2018 2017 2020 2019 2018 2017 

Bromölla 8,6 6,22 6,4 6,1 26,1 31,4 34,6 32,3 

Hörby 7,2 5,9 5,3 5,5 32,1 36,2 28,7 26,1 

Höör 8,5 6,6 7,2 7,3 36,5 41,9 41,1 26,5 

Hässleholm 7,3 6,0 6,2 6,4 29,1 36,7 37,8 42,4 

Kristianstad 8,2 6,7 7,0 7,3 40,9 51,7 53,3 57,0 

Osby 6,2 4,85 4,9 5,5 24,2 34,69 31,9 41,2 

Östra Göinge 7,2 5,83 6,1 5,9 25,6 37,85 28,8 48,5 

Tabell 19. Sammanställning sjukfrånvaro Skåne Nordost 

4.3.3 Sjukfrånvarons kostnad  

  2020 2019 2017 2016 2015 2014 

Kostnad 

inkl. PO 
10121 9684 8355 8326 7535 6210 

 Tabell 20. Kostnad för sjukfrånvaro (Tkr) 

Vid sjukfrånvaro betalar arbetsgivaren sjuklön, semesterersättning, 

arbetsgivaravgifter och eventuella kostnader för vikarie och 

övertidsersättning. Dessa kostnader är synliga.  

Det finns också s k osynliga kostnader som sjukadministration, förlorad 

arbetsinsats och eventuellt en kvalitetsförsämring.  
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Deltidsfrånvaro kostar lika mycket som heltidsfrånvaro, eftersom semester 

och personal-omkostnader beräknas som om den anställde varit i arbete på 

heltid. 

 Frisktal 

Frisktalet kan definieras som andelen tillsvidareanställda i procent som varit 

sjuka högst fem kalenderdagar under året. Totalt antal tillsvidareanställda 

under 2020 var 1069 och dem hade 555 högst 5 kalenderdagars sjukfrånvaro 

jämfört med 2019 då det var 1083 tillsvidareanställda och av dem hade 367 

högst 5 kalenderdagars sjukfrånvaro. Frisktalet utifrån denna definition var 

51,9% % (2019: 61,96%2018: 61,2% 2017: 64,3%, 2016: 66,4%).  Denna 

definition av frisktal utgår ifrån att det kan förekomma förkylningar och 

annan kortvarig sjukfrånvaro som är svår att komma bort helt ifrån. 

Definieras frisktalet som andelen tillsvidareanställda, vilka inte haft någon 

sjukfrånvaro alls är det 215 tillsvidareanställda under året (2019:304, 2018: 

319, 2017: 394, 2016: 285, 2015: 373 anst) och frisktalet 20,1 % 

(2019:28,1%, 2018: 27,9%, 2017: 33,8%, 2016: 27%). 

 Företagshälsovård 

Osby kommun har avtal med företagshälsovården Feelgood. Detta är en av 

Sveriges största privatägda företagshälsovårder.  

Företagshälsovården är en viktig del i arbetsmiljöarbetet både ur ett 

förebyggande och åtgärdande perspektiv. Under rehabiliteringsprocesser kan 

företagshälsovården användas om sjukskrivningen beror på arbetsrelaterade 

orsaker. 

Företagshälsovården kan stötta medarbetare med hjälp av bland annat 

sjuksköterska, läkare och beteendevetare. Företagshälsovården anlitas också 

för ergonomiska genomgångar samt som organisationsstöd vid olika typer av 

arbetsrelaterade problem på arbetsplatser.  

Under 2020 har riktad arbetsmiljöanalys genomförts på en grundskola. Vi 

har även gjort riktad insats för våra svetslärare. 

 Friskvård 

I Osby kommun erbjuds alla tillsvidareanställda, samt tidsbegränsat anställda 

med en sammanhängande anställning om minst 6 månader, ett 

friskvårdsbidrag på 750 kr per år. 

Under 2020 tilldelades 1254 medarbetare bidraget varav 729 (802 st 2019) 

personer nyttjade förmånen. Detta motsvarar en nyttjandegrad på 55% vilket 

kan jämföras med 2019 års nyttjandegrad som var 58,5 %.  

De 729 medarbetare som använde bidraget gjorde det till en kostnad av 519 

400 kr. Under 2019 var det 802 medarbetare som använde bidraget och då 

till en summa av 568 639 kr. 

De aktiviter flest medarbetare valde att använda bidraget till var massage och 

behandlingar samt styrke- och konditionsträning. 
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Diagram 7. Valda friskvårdsaktiviteter 

 Hållbart medarbetarengagemang (HME) 

Under hösten 2020 genomfördes en enkätundersökning kopplat till 

medarbetarengagemang. Den primära avsikten med HME- enkäten är att 

utvärdera organisationens och dess chefers förmåga att skapa, tillvarata och 

upprätthålla ett tydligt medarbetarengagemang. Enkäten bestod av totalt nio 

frågor inom tre områden. Områdena var styrning, ledarskap och motivation. 

Frågorna är framtagna av Sveriges kommuner och regioner i samarbete med 

Rådet för främjande av kommunala analyser.  

Det sammantagna resultatet av samtliga frågeställningar utgör totalindex 

Hållbart medarbetarengagemang (HME). Nedan visas resultatet för HME-

undersökningen. (Indexvärde 0-100). 
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5 Löne- och arvodeskostnader  

 Personal- och pensionskostnader 

 

  2020 2019 2018 2017 2016 2015 

Arvoden, sammanträdesers. 

förtroendevalda 
4,6 4,7 4,1 3,9 4,1 4,5 

Övrig personal 498,6 483,2 482,3 467,8 426,3 477,4 

Kostnad exkl. arbetsgivaravgift 502,8 487,9 486,4 471,7 430,5 481,9 

Arbetsgivaravgifter 150,9 147,5 147,8 143,3 129,3 137,2 

Total personalkostnad 653,7 635,4 634,2 559,8 619,2 495,1 

Tabell 21. Personal- och pensionskostnadernas utveckling (Mnkr) 

 

Personal- och pensionskostnaderna har ökat sedan 2019. 

5.1.1 Total personalkostnad  

Personalkostnaderna motsvarar 66,7 % av verksamhetens totala kostnad för 

2020 (2019: 67,6%, 2018: 66,2%, 2017: 65,3%, 2016: 62,5% 2015: 67%, 

2014: 64,0 %). 

  2020 2019 2018 2017 2016 2015 

Arvode till förtroendevalda 4158,1 4742,8 4081,8 3905,5 4128,6 4490,8 

Löner till arbetstagare 375876,8 355047,2 353823,7 353634,9 323897,9 300435,7 

Beredskapsarbete, 

arbetsmarknadsåtgärder 

9801,4 
9725,7 9501,1 4801,4 3686,5 4580,9 

PAN och anhörigvårdare 3118,8 2852,7 3031,8 3097 2938,9 2188 

Deltidsanställda brandmän 5177,3 5119,8 5135,5 4674,9 5002,1 3805,2 

Uppdragstagare 9634,5 8458,8 7804,1 8197,7 8613,8 6823,6 

Semesterlön 48782,2 47338,7 47686 45109,6 40598,5 39029,7 

Upplupen semesterlön 1573,5 -917,2 -565,4 2000,3 2457 379,4 

Sjuklöner 10121,3 6938,2 7368,8 6357,3 6019,2 5441,7 

Traktamente 5,5 53,8 53,6 63,6 60,2 51,9 

Bilersättning 390 607,5 717,4 855,8 835,6 702,1 

Arbetsgivaravgifter 150913,3 147510,6 147770,3 143318,6 129331,2 137254,5 

Övriga personalkostnader 

(pension, omkostners, 

utbildning, friskvård, annons, 

minnesgåva mm) 

 

 

41937,2 
48020 47733,8 39008,8 32231,4 114014,1 

Totalt exkl avskrivnings-

kostnader  

653723,7 
635498,6 634142,5 559800,9 619197,6 495 153 

Tabell 22. Total personalkostnad (Tkr) 

 

5.1.2 Antal löneutbetalningar/månad i genomsnitt inkl förtroendevalda  

2020 2019 2018 2017 2016 2015 

1681 1688 1711 1706 1629 1544 

Tabell 23. Antal löneutbetalningar per månad i genomsnitt. 

 Total fyllnadstid/övertid för tillsvidareanställda och 
visstidsanställda 

Under 2020 har den totala mertiden ökat i förhållande till 2019, där andelen 

enkel samt kvalificerad övertid står för ökningen. Fyllnadstiden har minskat 

sedan 2019.  
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Orsak Timmar Årsarbetare 

  2020 2019 2018 2017 2020 2019 2018 2017 

Fyllnadstidsarbete 10638 11798 11733 14369 6,3 6,9 6,9 7,2 

Övertidsarbete enkel 1535 1369 1902 2779 0,9 0,8 1,1 1,4 

Övertidsarbete 

kvalificerat 
5325 3713 3886 3889 3,1 2,2 2,2 2,3 

Totalt 17498 16880 17521 21037 10,3 9,9 10,2 10,9 

Tabell 24. Total fyllnadstid/övertid för tillsvidareanställda och visstidsanställda. 

För omräkning av antal timmar till årsarbetare har årsarbetstid 1700 timmar använts. Se 

definitioner. 

 

5.2.1 Fyllnadstidsarbetet fördelar sig på olika orsaker 

Fyllnadstidsarbete per orsak 
Timmar 

2020 

Timmar 

2019 

Timmar 

2018 

Timmar 

2017 

Fyllnadstidsarbete, extra 

personalbehov 
6456 6157 5710 8679 

Fyllnadstidsarbete för 

tjänstlediga 
814 1812 2065 1526 

Fyllnadstidsarbete vid 

vikariat 
3368 3829 3958 4164 

Tabell 25. Fyllnadstidsarbete fördelat per orsak 

 

Fyllnadstidsarbete har minskat sedan 2019. Ökning har dock skett inom 

orsaken fyllnadstidsarbete för extra personalbehov, vilket kan förklaras av 

pandemin.   

5.2.2 Fyllnads- och övertidsarbete/ per förvaltning 

Fyllnads- och övertidsarbete 

per verksamhetsområde 

Timmar 

2020 

Timmar 

2019 

Timmar 

2018 

Timmar 

2017 

Barn och utbildning 4937 6116 6790 7250 

Kommunstyrelseförvaltningen 909 1176 1090 458 

Samhällsbyggnad 1909 1520 1516 1513 

Hälsa och Välfärd 9742 8068 7800 7718 

Totalt 17497 16880 17196 21957 

Tabell 26. Total fyllnadstid/övertid för fördelat per förvaltning.  

 

Övertidsarbetet ökat sedan 2019. Inom hälsa o välfärd har den ökat mest 

men ökningen kan förklaras av den rådande pandemin. Fortsatt minskning 

har skett inom förvaltningen barn och utbildning.  

5.2.3 Ej uttagen kompledighet pga övertid/fyllnadstid i timmar  

Komp 2020 2019 2018 2017 2016 2015 

Summa timmar 4825 4649 5632 6318 7166 7205 

Tabell 27. Ej uttagen kompledighet pga övertid/fyllnadstid 

 

Skulden för ej uttagen kompledighet uppgår till 1,10 Mnkr vilket är en 

ökning mot 2019. (2019: 1,08 Mnkr, 2018: 1,16 Mnkr).  

 



Osby kommun 
Datum 

2021-03-09 
Referens 

DNR: KS/2021:70 
020   

Sida 

19(24) 

 

 

5.2.4 Innestående flextimmar 

Flex 2020 2019 2018 2017 2016 

Summa timmar 4233 2244 2907 2584 1946 

Tabell 28. Innestående flextimmar 

 

Under 2016 infördes flex i personalsystemet, därmed är även denna skuld 

synlig numera. Skulden är 1,13 Mnkr (2019: 0,68 Mnkr). 

 Semesterdagar som ersatts i pengar 

Syftet med semestern är att få vila och rekreation. Minst 20 semesterdagar 

ska tas ut under innevarande år. Personalen har enligt avtal mellan 25 och 32 

semesterdagar beroende på ålder. Möjlighet finns att spara upp till 30 

semesterdagar. För 2018-2021 finns övergångsbestämmelser från tidigare 

kollektivavtal som tillät 40 sparade dagar, vilket gör att endast dagar över de 

40 sparade utbetalas med automatik, det utbetalats dagar även för de som 

ökat sina dagar mellan 30-40 dagar. 

Utbetalning skedde 2020 för sparade dagar överstigande 40/ökande över 30 

med 675 dagar (2019:298, 2018: 611 dagar, 2017: 176 dagar, 2016: 151 

dagar, 2015: 161 dagar). 

5.3.1 Byte semesterdagstillägg 

Lokalt avtal har träffats med flertalet fackliga organisationer. Avtalet ger 

möjlighet för personal att byta ut semesterdagstillägg mot ledig tid. 143 

personer har använt sig av denna möjlighet under 2020 (2019:138, 2018: 

148, 2017: 137, 2016: 105, 2015: 109).   

 Kostnad för facklig verksamhet  

Facklig organisation 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 

Kommunal 596,3   730 1003 847 1067 905 850 784 

Vision 29,4 18,5 39,5 25 72 88 73 100 

Lärarförbund 188,6 109,5 147,5 181 159 196 188 223 

Vårdförbund 12,5 1 2 8 7 10 18 4 

LR 41,8 43 61 44 79 58 50 58 

Övriga fack 11,8 5 0 5 5 27 21 39 

Gemensamma 

kostnader * 

0 0 
0 214 198 187 189 192 

Totalt 938,8  907 1253 1471 1389 1400 1492 1532 

Tabell 28. Facklig verksamhet kostnad i tkr inkl personalomkostnad 

*I gemensamma kostnader för hela ”fackens hus” ingår hyra och bevakning, telefon samt 

IT-kostnader. 

 

Kostnaderna för den fackliga verksamheten är beroende på vad som händer i 

kommunen. Är det stora omorganisationer, deltagande vid intervjuer av 

chefer m.m. påverkar det antal använda timmar. För de inre fackliga 

verksamheterna avsätts 4 timmar per medlem enligt centralt avtal från 1976. 

Fördelning per orsak i tkr av 

facklig verksamhet 

2019 

 
2018 2017 2016 2015 2014 2013 

Facklig månadslön (Kommunal) 288 319 393 359 365 361 378 

Facklig verksamhet  576 930 270 563 591 589 524 

Facklig förtroendeman (används 

ej 2019) 
0 0,5 143 222 150 107 164 
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Fackligt skyddsarbete (används 

ej 2019) 
0 0 61 108 32 47 44 

Facklig utbildning (används ej 

2019) 
0 3,5 185 137 146 96 98 

Fackens hus  043 0 272 198 187 189 192 

Tabell 29. Facklig verksamhet fördelat per orsak i tkr.   

 

 Antal körda km, körning med egen bil 

  2020 2019 2018 2017 2016 2015 

Förvaltning 94119 142736 174971 200397 181 782 164 819 

Förtroendevalda 20091 30469 31171 23933 28 592 29 650 

Summa 114210 173205 206142 224 330 194 469 203 357 

Tabell 30. Antal körda km  
 

 
Det totala antalet körda km med egen bil har minskat sedan 2019. För 

förvaltningarn är minskningen 48617 km vilket innebär en minskning på 

34%.  

Kostnaderna för bilersättning under 2020 var 390 tkr (2019: 610 tkr, 2018: 

717 tkr, 2017: 847 , 2016: 820, 2015:702, 2014: 658 tkr). (inklusive 

ersättning till gode män där körersättning ersätts i belopp).   

Kommunen har tre bilar i bilpool för att minska resandet med egen bil och ge 

möjlighet för bl.a den personal som pendlar att låna bil för att kunna utföra 

sina uppgifter. Målet är att bilpoolen ska vara självfinansierad.  

Totalt hade 9 personer bilavtal (2019:9, 2018:14, 2017:15, 2016:15, 2015:17, 

2014:23). Bilavtal innebär att den anställde förbundit sig att ha egen bil och 

köra med den i tjänsten.  

6 Lönepolitik och löneöversyn 

 Lönepolitik och Löneöversyn  

Lönepolitiken ska motivera, engagera, utveckla och stimulera medarbetarna 

till goda arbetsinsatser, så att målen för verksamheten uppnås och individens 

utveckling främjas. Ett av målen för kommunens lönepolitik är att jämna ut 

löneskillnader mellan kvinnor och män för lika och likvärdigt arbete. 
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Lönepolitiken ska också leda till att kompetenta medarbetare kan rekryteras 

och behållas i Osby kommun. Bedömningar som görs inför löneöversynerna 

ska resultera i en ansvarsfull och långsiktig utveckling med fokus på 

verksamhet, kvalitet och resultat. 

Syftet med individuell och differentierad lön är att uppmuntra till goda 

arbetsprestationer med hög kvalitet. Lönen bör öka med medarbetarens 

stigande ansvar, prestation och resultat. Bra prestationer som leder till hög 

måluppfyllelse och att verksamheten utvecklas ska belönas. 

 Medellön och medianlön för tillsvidareanställda  

  Totalt Kvinnor Män Skillnad % 

Medellön         

2020 32169 31670 34418 8,7 

2019 29767 30364 27466 9,7 

2018 29013 29515 26977 8,7 

2017 29610 29023 32332 11,4 

2016 28886 28420 30846 8,6 

2015 27847 27289 30306 11,1 

2014 27090 26400 30092 14 

Medianlön         

2020 29595 29000 33000   

2019 28100 28000 29398   

2018 27500 27300 29040   
2017 27150 26550 31400   

2016 26750 26200 29800   

2015 25850 25200 29400   

2014 25000 24500 29550   

Tabell 31. Medellön och medianlön för tillsvidareanställda. 

 Anställningar per lönekategori 

 
Diagram 10 Anställningar per lönekategori för tillsvidareanställda.  
 

Inom intervallet  upp till 24 999 månadslön heltid finns 8 % av samtliga 

tillsvidareanställda jämfört med 2019 då 13,6 % låg inom det intervallet. 

Utökas intervallet till att omfatta upp till 29 999 kr omfattas 50,8 % av de 

totalt 1069 tillsvidareanställda (41,5% 2019).  
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I gruppen som har lön > 45 000 omfattas 5,6 %  (5,1 % 2019). Gruppen 

består av chefer på olika nivåer, controllers och verksamhetsutvecklare. 68,3 

procent av gruppen är kvinnor (70,9 % 2019) 

Av de som är anställda som chefer med fullt ledningsansvar är 76 % kvinnor 

(70,8% 2019, 72,2 % 2018). 
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7 Definitioner 

AID Arbetsidentifikation kommuner och landsting 

(AID) är ett system för gruppering av 

arbetsuppgifter. AID är avsedd för att kunna 

analysera lönebildningen på central och lokal 

nivå samt att ge underlag för viss planering. 

Därutöver ger statistiken allmän information om 

lönestrukturer, lönelägen, löneutveckling och 

sysselsättning.  

 

Anställning,visstid Visstidsanställningar är ett samlingsbegrepp för 

  tidsbegränsade anställningsformer där den 

  anställde anställs för en begränsad period.  

  Det kan vara vikariat för någon som är  

  frånvarande eller allmän visstidsanställning (

  AVA) som används vid tillfälliga arbetstoppar, 

  särskilda arbetsuppgifter eller vid projektarbeten. 

 

Anställning   En fysisk person kan ha flera befattningar, d.v.s. 

  anställningar. 

 

Konvertering Om en arbetstagare under en femårsperiod har 

varit anställd hos arbetsgivaren antingen i allmän 

visstidsanställning i sammanlagt mer än två år, 

eller som vikarie i sammanlagt mer än två år, 

övergår anställningen till en tillsvidareanställning. 

För den som haft anställning både som allmän 

visstidsanställning och vikariat krävs tre års 

anställning under en femårsperiod för 

konvertering till tillsvidareanställning.  

 

Kontrakterad- 

sysselsättningsgrad Den sysselsättningsgrad som personen är 

tillsvidareanställd på. Personen kan sedan ha 

tillfälliga utökningar alternativt vara tjänstledig 

på viss del. Begreppet kontrakterad 

sysselsättningsgrad används i personalsystemet fr 

o m 2009.  

 

Medianlön Den mittersta lönen”. Innebär att 50 % av 

individerna i gruppen har lägre eller samma lön 

som medianlönen. Medianlönen är inte lika 

känslig för extremvärden som t ex den aritmetiska 

medellönen. 

 

PO- pålägg   Pålägg för personalomkostnader, d.v.s.  

  lagstadgad arbetsgivaravgift och arbetsgivaravgift 

  enligt avtal. 

 

Årsarbetare Enligt Sveriges Kommuner och Landstings 

rekommendation beräknas årsarbeten efter 
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närvarotimmar. Ett årsarbete motsvarar 1700 

timmar. Måttet utgår från 44 arbetsveckor med 

38,5 timmar per vecka. 44 möjliga arbetsveckor 

erhålls genom att det totala antalet veckor (52) 

minskas i form av sex veckors semester och två 

veckor med helgdagar. Beräkningen bygger på 

schablonantagandet utslaget över flera kalenderår.  

 En årsarbetare definieras som en heltidsanställd. 

Två 50 %-iga anställningar blir en årsarbetare. 

 

Övertid/Fyllnadstid Arbetstid som fullgjorts utöver ordinarie 

arbetstidsmått för heltidsanställning. Fyllnadstid 

är arbetstid utöver arbetstidsmått för 

deltidsanställd.  
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- ge HR-chef i uppdrag att bryta ner det övergripande resultatet till respektive 
nämnd/förvaltning.

- ge HR-chef i uppdrag att ta fram och verkställa åtgärder utifrån rapportens slutsats.
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Barnkonsekvensanalys

Ej aktuellt

Sammanfattning av ärendet

Enligt arbetsmiljölagen ska en organisation med fler än 10 anställda årligen genomföra en 
uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Denna uppföljning ska dokumenteras. 

I enlighet med kommunens årsplanering gällande det systematiska arbetsmiljöarbetet ska 
nämnderna informeras om hur arbetet har fungerat under året. 

Arbetsmiljörapporten ska ge en övergripande bild av det systematiska arbetsmiljöarbetet i 
kommunen. Arbetsmiljörapporten bygger bland annat på resultat från en enkät som chefer 
samt skyddsombud har besvarat. Enkätens frågor är konstruerade efter föreskriften om det 
systematiska arbetsmiljöarbetet. Rapporten innehåller även tillbud- och olycksfallsstatistik 
från KIA samt användning av friskvårdsförmån. 
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Sammanfattning 

Policy och rutiner   

Enligt föreskriften 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete ska det finnas en 

framtagen arbetsmiljöpolicy. I Osby kommun har vi ett flertal policy och 

rutiner som ger vägledning i arbetsmiljöarbetet.  

  

Friskvård  

Osby kommun erbjuder alla medarbetare med anställning på minst sex 

månader en friskvårdsförmån på 750 kr/år. Totalt har 729 medarbetare 

nyttjat sin friskvårdsförmån under 2020.  

  

Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet  

Uppföljning sker genom en enkät som chefer och skyddsombud besvarar. 86 

% av cheferna och 77 % av skyddsombuden besvarade enkäten. Den totala 

svarsfrekvensen blev 81 % vilket är ett tillförlitligt resultat. Utifrån de 

resultat som redovisas kan man dra slutsatsen att det systematiska 

arbetsmiljöarbetet fungerar bra i våra verksamheter.  

  

Anmälda arbetsskador och tillbud   

Systemet KIA har använts för anmälan av arbetsskador och tillbud. Totalt 

anmäldes 110 arbetsskador jämfört med 67 anmälningar 2019, fördelat på 

olycksfall, färdolycksfall och sjukdom. Tillbudsanmälningar uppkom till 69 

jämfört med 85 anmälningar år 2019. Medarbetarna har även haft möjlighet 

att anmäla riskobservationer vilket uppkommer till 6 anmälningar jämfört 

med 15 anmälningar 2019. 
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1 Inledning 

Det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) ska ingå som en naturlig del i 

den dagliga verksamheten i hela kommunen. Osby kommun strävar efter att 

hela tiden förbättra sin arbetsmiljö såväl organisatoriskt, socialt och fysiskt. 

Arbetsgivare och arbetstagare arbetar kontinuerligt med att undersöka, 

genomföra och åtgärda risker och brister i arbetsmiljön. Verksamheternas 

arbetsmiljöarbete ska kontinuerligt följas upp på ett sådant sätt att ohälsa och 

olycksfall i arbetet förebyggs och en god och hälsosam arbetsmiljö uppnås.  

Chef, medarbetare och skyddsombud ska tillsammans driva och utveckla 

arbetsmiljöarbetet framåt. Chefen har ansvaret för arbetsmiljön och är den 

som initierar, dokumenterar och utvärderar det systematiska 

arbetsmiljöarbetet.   

Skyddsombudet är en viktig samarbetspart samtidigt som denne bevakar att 

arbetsgivaren fullföljer sitt ansvar i förhållande till arbetsmiljölagen. 

Medarbetarna ska medverka i arbetsmiljöarbetet genom att följa de rutiner 

och riktlinjer som finns för att förebygga ohälsa och olycksfall. 

Förutsättningen för detta är att chefer och skyddsombud får den utbildning 

och kompetens som krävs för att driva ett systematiskt arbetsmiljöarbete.   

 Metod 

Uppgifterna i arbetsmiljörapporten är hämtade från rapporteringssystemet 

KIA vilket data för tillbud och arbetsskador hämtats, data från enkäten 

systematiskt arbetsmiljöarbete – en enkät som chefer och skyddsombud har 

fått besvara. Statistik har även hämtats från ActiWay.    

2 Policy och rutiner 

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift 2001:1 5§ ska det finnas en 

arbetsmiljöpolicy som beskriver hur arbetsförhållandena ska vara i 

verksamheterna för att ohälsa och olycksfall i arbetet skall förebyggas och en 

tillfredsställande arbetsmiljö uppstår.   

Bortsett från arbetsmiljöpolicy finns det ett flertal andra policy och rutiner 

som styr/påverkar arbetsmiljöförhållandena på arbetsplatserna.   

Våra policys och rutiner finns samlade i vår kommungemensamma 

personalhandbok.  

3 Friskvård 

I Osby kommun erbjuds alla tillsvidareanställda, samt tidsbegränsat anställda 

med en sammanhängande anställning om minst 6 månader, ett 

friskvårdsbidrag på 750 kr per år. 

Under 2020 tilldelades 1254 medarbetare bidraget varav 729 (802 st 2019) 

personer nyttjade förmånen. Detta motsvarar en nyttjandegrad på 55% vilket 

kan jämföras med 2019 års nyttjandegrad som var 58,5 %.  

De 729 medarbetare som använde bidraget gjorde det till en kostnad av 519 

400 kr. Under 2019 var det 802 medarbetare som använde bidraget och då 

till en summa av 568 639 kr. 
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De aktiviteter flest medarbetare valde att använda bidraget till var massage 

och behandlingar samt styrke- och konditionsträning. 

 

Diagram 1. Frisvårdsaktiviteter 

Diagrammet ovan visar att 81 % av friskvårdsförmånen har nyttjats till 

styrke- och konditionsträning samt massage och behandling.  

4 Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 

Det systematiska arbetsmiljöarbetet följs upp genom en enkät som har 

besvarats av både chefer och skyddsombud. Frågorna i enkäten är framtagna 

utifrån de krav som ställs i föreskriften AFS 2001:1 Systematiskt 

arbetsmiljöarbete. Frågorna i enkäten var graderingsfrågor med fem 

svarsalternativ från “instämmer inte alls” till “instämmer helt”.  Några frågor 

har svarsalternativ ja, nej eller vet ej.  

Det skickades ut 56 enkäter till chefer varav 48 svarade samt en påbörjade. 

Det motsvarar en svarsfrekvens på 86% jämfört med 100 % år 2019. 39 

enkäter skickades ut till skyddsombuden varav 30 valde att svara samt har 3 

påbörjat att svara men ej avslutat. Det motsvarar en svarsfrekvens på 77 % 

jämfört med 72 % år 2019. Den totala svarsfrekvensen hamnade på 81% 

jämfört med 87,5 % 2019 vilket ses som ett tillförlitligt resultat.  

 

Diagram 2 och 3. Antal svarande fördelat chef och skyddsombud samt fördelat per 

förvaltning. 
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 SAM som en naturlig del i verksamheterna  

Enligt 3§ i AFS 2001:1 skall det systematiska arbetsmiljöarbetet ingå som en 

naturlig del i den dagliga verksamheten. Det skall omfatta alla fysiska, 

organisatoriska och sociala förhållanden som har betydelse för arbetsmiljön. 

Diagrammet nedan visar respondenternas svar på om det anser att 

arbetsmiljöarbetet ingår som en naturlig del i det vardagliga arbetet. 

 Chef  Skyddsombud  

Medelvärde  4,51  4,28  

 

 

Resultat visar på att arbetsmiljöarbetet finns med i det dagliga arbetet. Några 

kommentarer som har lämnats:  

Vi pratar ständigt om arbetsmiljön i olika situationer. Jag anser att jag har ett 

mycket bra samarbete med skyddsombuden. 

Det har blivit väldigt tydligt att så är fallet också under pandemin då många 

riskbedömningar utifrån arbetsmiljöfrågor har genomförts på olika plan. 

Vi pratar hela tiden om arbetsmiljö. 

 Kännedom om Osby kommuns riktlinjer/rutiner/policy för 
arbetsmiljöarbete. 

En viktig del i arbetsmiljöarbetet är att våra medarbetar har en god 

kännedom om kommunens policys, riktlinjer och rutiner. Diagrammet nedan 

visar respondenternas svar på om det anser sig ha god kännedom om detta. 

 Chef  Skyddsombud  

Medelvärde  4,13  4,16  
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Av resultat kan vi utläsa att det är en chef som inte anser sig ha god 

kännedom om våra policys, riktlinjer och rutiner för arbetsmiljöarbetet. 

Även fem chefer som svarat mittemellan. För att få ett bra fungerande 

systematiskt arbetsmiljöarbetet är det av ytterst vikt att ansvarig chef vet hur 

den ska arbeta med arbetsmiljöfrågor. Några kommentarer som har lämnats:  

Går utbildning just nu så jag blir mer bekväm med detta. 

Viktigt med god introduktion i arbetsmiljöfrågor för alla nyanställda. Även om 

man jobbat länge kan det skilja i arbetet från olika arbetsgivare och kommuner. 

Skulle vara skönt om det fanns ett gemensamt årshjul, det har gjorts ett för 

några år sedan som var ett gott stöd för mig. 

 Arbetsmiljöarbetet sker i samverkan med medarbetare och 
skyddsombud. 

För att verksamheten ska får ett val fungerande arbetsmiljöarbetet är 

samverkan mellan arbetsgivare, arbetstagare och skyddsombud viktigt. Att 

parterna krokar arm och har samma avsikt med att uppnå en god arbetsplats. 

Diagrammet nedan visar respondenternas svar på om det anser att 

arbetsmiljöarbetet sker i samverkan. 

 Chef  Skyddsombud  

Medelvärde  4,36  4,28  

 

 



OSBY KOMMUN 
Datum 

2021-04-06 
      

       
Sida 

8(21) 

 

 

Resultatet visar på att samverkan sker på en god nivå. Två chefer och två 

skyddsombud har svarat att så inte är fallet. Några kommentarer som har 

lämnats:  

Har fått vända mig till huvudskyddsombud, vilket försvårat det nära 

samarbetet och gjort det mitt arbete tungt.  

Delvis men vid alla verksamhetsbesök har inte skyddsombudet medverkat 

men tänker införa det framöver. 

Inte med skyddsombud, finns inget. 

 Kunskaper i arbetsmiljöfrågor 

En fråga som ställdes var hur stora kunskaper respondenten upplever sig ha i 

att arbeta med arbetsmiljöfrågor. 

 Chef  Skyddsombud  

Medelvärde  3,87  3,6  

 

 

Flertalet anser sig ha bra kunskaper i arbetsmiljöarbetet. 23% av cheferna har 

valt att svara mittenalternativet på frågan. Två till tre gånger per år 

genomförs en arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud. Några 

kommentarer som har lämnats:  

Lär mig nu under utbildningen.   

Känner mig inte säker. 

Skulle gärna vilja ha någon heldagsutbildning varje år för uppfräschning av 

kunskaper. Är ibland svårt att läsa sig till i personal/chefshandboken. 

Ska gå utbildning i det. Men får bra stöd av huvudskyddsombudet. 

Finns det någonstans man kan uppdatera sig? 

 

 

 

 



OSBY KOMMUN 
Datum 

2021-04-06 
      

       
Sida 

9(21) 

 

 

 Skriftlig uppgiftsfördelning 

Ansvaret för arbetsmiljön ligger på respektive nämnd men för att arbetet ska 

vara möjlighet ska en fördelning av arbetsmiljöuppgifter fördelas ner i 

organisationen. Varje chef ska få en fördelning av arbetsmiljöuppgifter från 

överordnad chef.  

29 av 46 svarande chefer säger att en fördelning finns. 13 har svarat nej på 

frågan. Fyra har svarat vet ej.  

 Årshjul för det systematiska arbetsmiljöarbetet 

Varje verksamhet ska ha ett årshjul för det systematiska arbetsmiljöarbetet. 

Årshjulet visar när skyddsronder, uppföljningar/genomgångar ska ske av tex 

policys, handlingsplaner, rutiner.  

 Chef  Skyddsombud  

Medelvärde  4,02  4  

 

 

Resultatet visar att flertalet har upprättade årshjul för det systematiska 

arbetsmiljöarbetet. Några kommentarer som har lämnats:  

Har inte hittat ett årshjul men en rutin för vem som gör vad. 

Viktigt att detta uppmärksammas inför varje nytt arbetsår. 

Skyddsronder släpar. 

Det finns ett tydligt. 

 Riskbedömning och skyddsronder 

Enligt Osby kommuns rutin ska skyddsrond genomföras en till två gånger 

per år beroende på verksamhetens storlek. Riskbedömningar ska genomföras 

vid tex förändringar i verksamheten men även vid befintliga risker så som 

vid t ex ensamarbete, förekomst av hot eller hot om våld. 

Diagrammen nedan visar respondenternas svar på om riskbedömningar och 

skyddsronder genomförs i verksamheten. 
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Skyddsrond          Riskbedömning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultatet visar att vi genomföra både skyddsronder och riskbedömningar. 

Vad gäller skyddsronder har dock 5 chefer och 4 skyddsombud svarat att det 

inte görs. Några kommentarer som har lämnats:  

Riskbedömning; 

Tänker mycket på att utföra riskbedömningar. 

Lite osäkerhet när personalen resonerar på ett annat sätt än jag kring vad som 

är risk och inte.  

Skyddsrond: 

Nej har påpekat ett antal gånger till ansvarig chef men det har inte hänt  

Alltid. Minst två per år.  

Fysiska arbetsmiljöronder har inte genomförts enligt planering på grund av 

rådande pandemi.  

 Undersökning, bedömning och åtgärder 

I enkäten ställdes frågan om risker i den fysiska och den psykiska och 

sociala arbetsmiljön undersöks, bedöms och åtgärdas fortlöpande. 

Diagrammet nedan visar att detta görs i mycket hög grad.  

 Chef  Skyddsombud  

Medelvärde  4,38  4,08  
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Några kommentarer som har lämnats: 

Vi har APT 8ggr/år och vid varje möte diskuteras arbetsmiljön. 

Psykosocial enkät två ggr/år. Dialog på APT Skyddsronder. 

Trivselenkät lämnas ut 2 ggr/år. Fysisk/psykisk/social skyddsrond görs två 

ggr/år. 

Arbetsmiljö som stående punkt på APT. 

 Risker i arbetet 

För att undvika att medarbetare råkar ut för olycksfall eller ohälsa i arbetet är 

det viktigt att de känner till de risker som finns i verksamheten. På frågan om 

medarbetare känner till vilka risker som finns på arbetsplatsen svarade 

respondenterna enligt diagrammet nedan.  

 

72% av cheferna och 56 % av skyddsombuden svarar att de anställda känner 

till vilka riskerna som finns i verksamheten. 23% av cheferna svarar vet ej 

om de anställda känner till vilka risker som finns i arbetsmiljön. Några 

kommentarer som har lämnats: 

Gällande byggarbeten så innebär det att varje situation är unik och innan varje 

arbetsmoment ska en riskanalys göras. 

Tror inte att alla timvikarier vet detta. Även om vi går igenom det inför varje 

anställning. 

Vi har arbetsmiljö som punkt stående var 4:e vecka och lyfter de kända 

riskerna, då kan nya risker lyftas fram och även varje vecka finns utrymme att 

diskutera. 

Svår fråga att besvara eftersom det är en tolkning av hur personal mottagit 

information muntligt och skriftligt. Tolkar ändå in att de har god kännedom. 

Alla som tillhör mitt fackförbund. 

 Uppsatta mål för den organisatoriska och sociala 
arbetsmiljön 

Enligt föreskriften 2015:4 om organisatorisk och social arbetsmiljö ska 

verksamheterna har mål för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. 

Syftet med föreskriften är att främja en god arbetsmiljö och förebygga risk 

för ohälsa på grund av organisatoriska och sociala förhållanden i 

arbetsmiljön.  

Diagrammet nedan visar om det finns uppsatta mål för OSA. 
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 Chef  Skyddsombud  

Medelvärde  3,33  3,79  

 

10 chefer har svarat att det inte finns uppsatta mål för den organisatoriska 

och sociala arbetsmiljön. Några kommentarer som har lämnats: 

Vi har inte satt upp några nya mål sedan vi flyttade in på Skogsgården. men 

kommer att göra det. 

Kan nog bli bättre på det. 

Ingår i vårt kvalitetsarbete. 

 Rutiner för diskriminering/kränkande särbehandling 

I enkäten ställdes frågan om respondenterna anser att rutiner för kränkande 

särbehandling och diskriminering är känd för medarbetarna. 

Diagrammet nedan visar att rutinerna är kända.  

 

Några kommentarer som har lämnats: 

Vi har gått igenom det men huruvida de minns dem är en annan fråga. 
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All fast personal vet då vi går igenom detta på APT minst en gång/år.  

Timvikarier är jag inte lika säker på att de har koll på detta. 

Årlig genomgång på apt augusti/september. 

Det är fokus på det under året 2021 på mina förskolor. De saknar kunskaper 

som gör att de vet vad det är de ska anmäla. 

Förhoppningsvis, men det är svårt att säga vad andra känner till. Alla har fått 

information och det finns skriftligt. 

Vidare ställdes frågan om en årlig uppföljning har genomförts gällande 

aktiva åtgärder mot diskriminering. 

 Chef  Skyddsombud  

Medelvärde  3,35  3,13  

 

 Introduktion 

Att ge nya medarbetare samt de som kommer tillbaka efter en längre 

frånvaro en bra introduktion är viktigt utifrån vidare trivsel och upplevelse 

av arbetsplatsen. Frågan som ställdes var: Vi ger nyanställda och personal 

med nya arbetsuppgifter en bra introduktion där arbetsmiljö ingår? 

 Chef  Skyddsombud  

Medelvärde  3,85  3,78  
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Överlag visar resultatet på att vi ger en bra introduktion det arbetsmiljö 

ingår. Några kommentarer som har lämnats: 

Vi jobbar mycket med vårt introduktionsmaterial just nu. Vi vill få till bättre 

material. 

Har inte fått utbildning i detta utan får förlita mig till den skriftliga infom som 

finns. Jag önskar att få mer stöd i detta arbetet. Det hade känts 

tillfredsställande att känna större säkerhet. 

Svårt att räcka till som chef när vi ska jobba hemma, men det har varit ett gott 

stöd att ha checklistan, sen går vi igenom mycket på en gång. 

 Anmälan arbetsskada och tillbud 

Enligt Osby kommuns rutin ska anmälan av olycksfall och tillbud anmälas i 

vårt rapporteringssystem KIA. Nedan diagram visar respondenternas svar 

om detta görs enligt rutin.  

Olycksfall   Tillbud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat visar att rutinen är känd för hur rapportering av olycksfall och 

tillbud ska ske. Några kommentarer som har lämnats: 

Anmäls i KIA men behöver uppmärksammas.  

Kia är välkänd.  

Uppmanar vikarier att göra KIA-anmälningar. Sedan utreds och följs rutiner. 

5 Slutsats 

Slutsatsen av 2020 års uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet är 

att de flesta svar tyder på att det finns kunskap, engagemang och framförallt 

genomförande av arbetsmiljöinsatser i organisationen. Resultatet visar att 

rutiner för riskbedömning, anmälan av olycksfall och tillbud fungera väl. 

Flertalet av frågorna har fått ett medelvärde över fyra vilket ses som positivt. 

Det finns dock svar som inte är tillfredställande och behöver undersökas 

närmare framför allt när det kommer till chefernas lägre svarsalternativ. Det 

kan finnas naturliga förklaringar såsom att chefen är ny i sin roll eller inte 

deltagit i introduktionen för nya chefer samt arbetsmiljöutbildningen. 

Cheferna behöver stöd i att ta fram ett övergripande årshjul för det 

systematiska arbetsmiljöarbetet. Där det tydliggörs när olika policys, 
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riktlinjer och rutiner ska lyftas i arbetsgruppen. Totalt sett behöver helheten 

för det systematiska arbetsmiljöarbetet ses över då dess rutiner och riktlinjer 

är från 2015. Det behövs även ett stödmaterial för cheferna vad gäller att 

sätta mål för den sociala och organisatoriska arbetsmiljön. En genomgång av 

vilka som har fått en fördelning av arbetsmiljöuppgifter behöver göras. Ett 

vidare arbeta behöver göras utifrån den årliga uppföljningen av aktiva 

åtgärder mot diskriminering.  

6 Anmälda arbetsskador och tillbud 

 Anmälda arbetsskador 

Osby Kommun har sedan 2016 anmält arbetsskador och tillbud i systemet 

KIA (Kommuners Informationssystem för Arbetsmiljö). Medarbetare kan 

själva anmäla händelser och därefter är det chefens ansvar att utreda och 

åtgärda händelsen.  Skyddsombud kan ta del av händelser rapporterade i 

aktuellt skyddsområde. Det finns även möjlighet för medarbetare att anmäla 

riskobservation och det vill säga något som skulle kunna leda till en skada 

eller ett tillbud. Totalt har 6 riskobservationer anmälts under 2020 jämfört 

med 15 anmälningar under 2019.  

 

Totalt har 110 arbetsskador rapporteras under 2020 jämfört med 67 

anmälningar år 2019. En stor ökning har skett av anmälning av 

arbetssjukdom (1 anmäld 2019) som kopplas till pandemin där personal har 

blivit exponerad/smittad av Covid-19 på arbetsplatsen. 

Diagrammet nedan visar olycksfall fördelat på orsak. 
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Flest olycksfall orsakas av att den skadade föll, oftast på grund av halka. 

Orsaken hantera föremål är den andra vanliga orsaken. Hantera föremål är 

oftast kopplat till stickskador. 

Nedan tabell visar fördelningen av olycksfall per yrkesgrupp. 

Yrkeskategori År 2020 År 2019 År 2018 

Undersköterskor/ 
Vårdbiträde/ Personlig 
assistent 

45 33 20 

Förskollärare/ 
Fritidspedagog/Barnskötare 

7 7 4 

Administrativ personal 1 1 2 

Elevassistent 3 1 2 

Lärare 9 10 2 

Vaktmästare/ Parkarbetare 2 2 2 

Kokerska/ Ekonomibiträde/ 
Cafévärdinna/Lokalvårdare 

4 2 4 

Socialsekreterare 1 1 2 

Sjuksköterska/skolsköterska 2 0 0 

Badmästare 1 0 1 

Brandman 2 1 2 

Totalt 77 58 41 

 

 Anmälda tillbud 

Under 2020 har det inkommit 69 anmälda tillbud i systemet KIA där 

medarbetarna kan själva registrera sin anmälan jämfört med föregående år då 

det var 85 anmälda tillbud. Flest tillbudsanmälningar är inom kategorin hot 

och våld. 

 

Det är förvaltningarna Hälsa och välfärd och Barn och utbildning som flest 

tillbudsanmälningar har gjorts.  

 Slutsats rapportering arbetsskador och tillbud 

Resultatet av antal anmälningar visar på att det behövs en påminnelse och 

möjligen en utbildningsinsats ut i verksamheterna om att anmälningar är 

viktiga att göra oavsett om det gäller arbetsskador eller tillbud.  
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Bilaga 

Deltagit i arbetsmiljöutbildning:  

Huvudskyddsombud 

Joanna Åkesson, Kommunal, arbetsmiljösamordnare, BAM 10 

Marie Svensson, Kommunal, HSO, Äldreomsorg Lönsboda, hemtjänst gr. A 

och B, Träffpunkten, boendestöd, BAM 12 

Jennie Knorrin, Kommunal HSO, Rönnebacken, Lindhem, nattpatrull Osby, 

Hemtjänst D och E, BAM 16 

Tore Hultner, Kommunal HSO, Fritidsgårdar/sim- och ishall, BAM14 

Helena Niklasson, Kommunal HSO, Barn och utbildning, 

Skogsgårdensförskola, BAM 10 

 

Kommunstyrelseförvaltningen 

Petra Gummeson, Kommundirektör 

Anna Olsson, HR-chef, BAM 09 

Gunnar Elvingsson, ekonomichef 

Johanna Lindhe, utvecklingschef, Arbetsmiljöutbildning 2019 

Cecilia Andersson, samordnare Kontaktcenter, Arbetsmiljöutbildning 2021 

Amra Eljami, kanslichef, Arbetsmiljöutbildning 2019 

Bemanningsenheten 

Synnöve Ottosdotter Ljungberg, samordnare, Bemanningsenhet, 
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Förslag till revidering av reglemente för Osby kommuns 
nämnder för mandatperioden 2019-2022, gällande från och med 
den 15 juni 2021
Dnr KS/2021:57 003  

Kommunstyrelseförvaltningen förslag till kommunfullmäktige 

Förslag till kommunstyrelsens arbetsutskott
Förslag till kommunstyrelsen

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

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

- Återstående medel på ansvar 1070 och vht 22010 förs över till samhällsbyggnad.
- Ändringarna gäller från och med den 15 juni 2021.

Barnkonsekvensanalys

Ärendet berör ej barn. 
Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade 2021-02-15, § 6, att revidera reglementet för Osby
kommuns nämnder och ändringarna skulle träda i kraft från och med den 1 april 2021.
Ändringar som beskrivs nedan har tillkommit eller uppmärksammats efter den
revideringen. I denna revidering har det tagits hänsyn till kommunstyrelsens synpunkter 
från styrelsens sammanträde 2021-04-21. 

http://www.osby.se/
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Förändringen i denna version är tillväxtfrågorna och företagslotsning där dessa föreslås 
flyttas till samhällsbyggnadsnämnden.
Delar av näringslivsfrågorna samt näringslivsrådet kommer att finns kvar på 
kommunstyrelsen men näringslivsutvecklare och tillhörande budget flyttas över till 
samhällsbyggnadsnämnden.
När det gäller miljö och byggnämnden stryks de delarna som härleder miljö- och
byggnämnden till kommunstyrelsen för att miljö och bygg ska kunna bli en egen
förvaltning.

Största förtydligandet i denna version är de tillägg som avser kommundirektörens
uppdrag. Detta innebär inga ändringar av befogenhet utan avser att länka de redan
befintliga befogenheterna till de olika dokumenten, det vill säga att det står samma
instruktioner så långt det går i instruktion för kommundirektören, reglementet för Osby
kommuns nämnder samt kommunstyrelsens delegationsordning.

Övriga ändringar i reglementet är redaktionella ändringar så som stavfel eller
förtydliganden som inte påverkar någon behörighet för nämnderna som det inte redan har
beslutats om.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse ”Förslag till revidering av reglemente för Osby kommuns nämnder för 
mandatperioden 2019-2022, gällande från och med den 15 juni 2021”, daterad 2021-04-
27, från kanslichef Amra Eljami och administrativ chef Johanna Lindhe.

Förslag till ändringar tillskrivelsen ”Reglemente för Osby kommuns nämnder för
mandatperioden 2019-2022”, enligt utkast daterad 2021-03-24.

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Miljö- och byggnämnden
Tf. miljö- och byggchef och samhällsbyggnadschef, Mathias Karlsson

Johanna Lindhe Amra Eljami 
Administrativ chef Kanslichef 
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1. Gemensamma regler och riktlinjer 

Bestämmelserna i underrubrikerna ”1.1 Nämndernas uppdrag” och ”1.2 Nämndernas 

arbetsformer och övriga gemensamma bestämmelser” i detta reglemente gäller alla 

nämnder1 i Osby Kommun, om inte annat anges i det nämndspecifika reglementet.   

1.1 Nämndernas uppdrag och behörighet 

Samtliga nämnder ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer 

som kommunfullmäktige bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning samt 

bestämmelserna i detta reglemente. Respektive nämnd ansvarar inom denna ram för 

upprättande av verksamhetsplan och budget. 

 

Respektive nämnd ska regelmässigt rapportera till kommunfullmäktige hur verksamheten 

utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret. 

 

Respektive nämnd svarar inom sitt område för att 

 

✓ informera om verksamheten och nämndens arbete såväl internt som till allmänheten,  

✓ en kontinuerlig uppföljning och utvärdering av det egna verksamhetsområdet görs,  

✓ upprätta förslag till budget för det egna verksamhetsområdet,  

✓ verka för att samråd sker med brukare av nämndens tjänster,  

✓ fortlöpande reformera det kommunala regelbeståndet inom verksamheten,  

✓ de personuppgifter som nämnden behandlar, nämnden är personuppgiftsansvarig enligt 

GDPR, se nedan under rubriken ”Behandling av personuppgifter”  

✓ de informationssystem som stödjer nämndens verksamhet,  

✓ verksamheten bedrivs inom av kommunfullmäktige beslutad budgetram, 

✓ vid negativ budgetavvikelse till kommunstyrelsen presentera åtgärder och tidplan för 

dessa åtgärder för att nå den av kommunfullmäktige beslutade budgetramen, 

✓ i övrigt fullgöra de uppgifter som kommunfullmäktige överlämnar till nämnden. 

 

Processbehörighet/Talerätt 

Nämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden, 

undantaget personalärenden, inom sitt verksamhetsområde om inte någon annan ska göra det 

på grund av lag eller annan författning eller beslut av kommunfullmäktige och därvid träffa 

överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta annat avtal. 

I mål där någon har begärt laglighetsprövning enligt KL av kommunfullmäktiges beslut får 

kommunstyrelsen själv eller genom ombud föra kommunens talan, om inte 

kommunfullmäktige beslutar att själv föra talan i målet. 

Firmateckning 

Samtliga nämnder, med undantag för krisledningsnämnden, miljö- och byggnadsnämnden 

samt valnämnden, ska bland respektive nämnds förvaltnings tjänstepersoner utse ett antal 

firmatecknare som, två (2) i förening, tecknar nämndens firma. 

 
1 Med nämnd avses även kommunstyrelsen.  
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Undertecknande av handlingar 

Avtal, fullmakter, kontrakt, köpehandlingar, skrivelser och liknande handlingar som beslutas 

av nämnden ska i första hand undertecknas av ordföranden. Vid förfall för ordföranden ska 

vice ordföranden eller kommundirektören för kommunstyrelsen, förvaltningschef för annan 

nämnd, eller annan anställd, som nämnden bestämmer underteckna handlingar. Nämnden kan 

i enskilda ärenden/vid enskilda tillfällen bestämma att annan ledamot eller anställd ska 

underteckna avtal, andra handlingar och skrivelser. 

 

Med stöd av delegation från nämnden får delegat på nämndens vägnar underteckna handlingar 

som upprättats med anledning av dennes delegationsbeslut. Från förvaltning utgående 

skrivelser ska undertecknas på sätt som förvaltningschef bestämmer. 

Samverkan med andra nämnder 

För fullgörande av sina arbetsuppgifter får nämnden från kommunens övriga styrelser, 

nämnder, förvaltningar och tjänstepersoner inhämta de upplysningar som nämnden behöver 

för sin verksamhet. 

 

Nämnderna ska därutöver verka för en samverkan nämnderna emellan för att gemensamt nå 

kommunens övergripande mål. 

Medborgar-/Brukardialog 

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

Arkiv 

Nämnden ansvarar för att nämndens arkiv vårdas och förtecknas i enlighet med arkivlagen 

(1990:782). För kommunen finns ett särskilt upprättat arkivreglemente, kommunstyrelsen är 

arkivmyndighet. 

Taxefrågor och liknande 

Nämnden ska upprätta förslag till taxor och avgifter inom nämndens område för eventuellt 

beslut om antagande i kommunfullmäktige samt besluta i ärenden gällande tillämpningen av 

antagna taxor och avgifter.  

 

Nämnden får själv besluta om antagande av taxor och avgifter som inte är av principiell 

beskaffenhet, dvs. inte är av någon större kommunalekonomisk omfattning. 

Risk och sårbarhetsanalyser 

Nämnden ska utarbeta och anta risk- och sårbarhetsanalyser för sitt/sina verksamhetsområde(-

n). 
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1.2 Nämndernas arbetsformer och andra gemensamma bestämmelser 

I tillämpliga delar gäller dessa bestämmelser även i ett utskotts/en delegations arbete, om 

respektive nämnd inte beslutar annat. 

Uppdrag och verksamhet 

Samtliga nämnder ska inom sina respektive verksamhetsområden följa vad som anges i lag 

eller annan författning. De ska följa det kommunfullmäktige i reglementet, i samband med 

budget eller i annat särskilt beslut har bestämt att nämnden ska fullgöra, samt verka för att 

fastställda mål uppnås och i övrigt följa givna uppdrag och angivna riktlinjer. 

Organisation inom verksamhetsområdet 

Samtliga nämnder ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med hänsyn 

till av kommunfullmäktige fastställda mål och riktlinjer samt lagar och andra författningar för 

verksamheten. 

Samtliga nämnder, med undantag för krisledningsnämnden, miljö- och byggnämnden samt 

valnämnden, beslutar, med hänsyn till de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige 

fastställt, om organisering och utformning av respektive förvaltnings organisation under 

nämnden, inom ramen för befintlig budget. 

Kommundirektören har, efter samråd med kommunstyrelsens presidium, delegation att fatta 

beslut om inrättande, indragning, ändring av tjänster och förändring av 

kommunstyrelseförvaltningens ledningsorganisation, inom ramen för befintlig budget. 

Respektive förvaltningschef har, efter samråd med kommundirektören och respektive nämnds 

presidium, delegation att fatta beslut om inrättande, indragning, ändring av tjänster och 

förändring av respektive förvaltnings ledningsorganisation, inom ramen för befintlig budget. 

Personalansvar 

Respektive nämnd, med undantag för krisledningsnämnden, miljö- och byggnämnden samt 

valnämnden, är anställningsmyndighet för personal vid sin förvaltning. För de undantagna 

nämnderna är kommunstyrelsen anställningsmyndighet.  

Förvaltningschef anställs av kommundirektören i samråd med aktuell nämnds presidium. 

Nämnderna har i övrigt hand om personal- och arbetsmiljöfrågor inom sitt respektive 

verksamhetsområde med undantag av de frågor som anges nedan i det nämndspecifika 

reglementet för kommunstyrelsen, under rubrikerna ”Kommunstyrelsens 

personaldelegation” och ”Personalpolitiken” i detta reglemente. 

Behandling av personuppgifter 

Respektive nämnd är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker 

i dess verksamhet. Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för de behandlingar som är 

gemensamma för hela kommunen, i enlighet med vad som angetts i nämndens 

registerförteckning, enligt artikel 30 i dataskyddsförordningen. 

Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker 

i kommunfullmäktige samt hos eventuella fullmäktigeberedningar. Respektive nämnd ska 

utse dataskyddsombud. 
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Uppföljning, återredovisning (återrapportering) och rapportering till 

kommunfullmäktige 

Respektive nämnd ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet och, enligt 6 kap. 5 § KL, 

redovisa till kommunfullmäktige hur de har fullgjort de uppdrag som kommunfullmäktige 

lämnat till dem med stöd av 5 kap. 2 och 4 §§ KL. 

Två (2) gånger per kalenderår, per den 30 juni respektive 31 december, ska respektive nämnd 

redovisa de beslut av kommunfullmäktige under den senaste sexmånadersperioden som de 

ännu inte verkställt, skälen till detta samt när beslutet kan förväntas verkställas. 

Redovisningen lämnas till kommunstyrelsen som samordnar de olika nämndernas 

redovisningar till kommunfullmäktige. 

För samtliga nämnder, med undantag för kommunstyrelsen, gäller att de vid ovan angivna 

redovisningstillfällen även ska redovisa de beslut av kommunstyrelsen under den senaste 

sexmånadersperioden som de ännu inte verkställt, skälen till detta samt när beslutet kan 

förväntas verkställas. Redovisningen lämnas till kommunstyrelsen som också behandlar 

ärendet.  

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

kommunfullmäktiges arbetsordning. 

Nämnderna ska härutöver fullgöra rapporteringsskyldighet enligt speciallagstiftning. 

Information och samråd 

Respektive nämnd och kommunal- respektive oppositionsråd ska i möjligaste mån från annan 

nämnd erhålla den information och det underlag de behöver i sin verksamhet. Rätten till 

information och underlag omfattar inte uppgift för vilken sekretess råder.  

Nämnderna ska samråda när deras verksamhet och ärenden berör kommunstyrelsens eller 

annan nämnds verksamhet. 

Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa är särskilt berörda. 

Kommunstyrelsen/nämnden beslutar om formerna för samrådet. 

Självförvaltningsorgan 

Respektive nämnd får uppdra åt ett självförvaltningsorgan att helt eller delvis sköta driften av 

en viss anläggning eller en viss institution.  

Nämnden får uppdra åt självförvaltningsorganet att besluta på nämndens vägnar i ett visst 

ärende eller en viss grupp av ärenden. 

Nämnden ska i en arbetsordning fastställa självförvaltningsorganets uppgifter, 

sammansättning, arbetsformer och mandattid. 

Medborgarförslag 

Medborgarförslag, där kommunfullmäktige överlåtit till en nämnd att fatta beslut, ska om 

möjligt beredas så att nämnden kan fatta beslut inom sex (6) månader från det att förslaget 
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väcktes i kommunfullmäktige. Nämnden ska fortlöpande informera kommunfullmäktige om 

de beslut som fattats i anledning av ett medborgarförslag. 

Nämnden ska en (1) gång per år redovisa de medborgarförslag som inte beretts färdigt för 

beslut i kommunfullmäktige inom ett (1) år från det att förslagen väcktes i 

kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige ska informeras om anledningen till att ärendena 

inte avgjorts och när beslut kan förväntas fattas. Redovisningen ska göras på 

kommunfullmäktiges ordinarie sammanträde i oktober månad. 

När ett medborgarförslag beretts färdigt och beslut ska fattas, ska förslagsställaren 

underrättas. 

Nämnden får besluta att den eller de som har väckt ett ärende genom medborgarförslag får 

närvara när nämnden behandlar ärendet, delta i överläggningarna och närvara när beslut 

fattas. 

Närvaro- och yttranderätt 

Kommunal- och oppositionsråd samt kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande har 

rätt att närvara vid övriga nämnders sammanträden och delta i överläggningarna. Nämnd får 

därutöver, om särskilda skäl föreligger, medge ledamot i kommunstyrelsen denna rätt. Den 

förtroendevalde har i den utsträckning nämnden beslutar rätt att få sin mening antecknad i 

protokollet. 

Kommundirektören har närvaro- och yttranderätt i kommunens övriga nämnder. Denna rätt 

utnyttjas efter samråd med kommunstyrelsens presidium. Berörd nämndordförande och 

förvaltningschef ska informeras i förväg.  

Nämnd får ge annan förtroendevald, som inte är ledamot i nämnden, rätt att närvara vid 

nämndens sammanträden för att lämna upplysningar. Även anställd i kommunen och särskilt 

sakkunnig kan medges denna rätt. 

Närvarorätten enligt första och andra stycket ovan gäller inte i ärenden som rör 

myndighetsutövning mot enskild. 

Nämnd får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid nämndens sammanträden. 

Om nämnden beslutar det, får den som medgetts rätt att närvara vid ett sammanträde delta i 

överläggningarna.  

Digital nämndadministration och information till förtroendevalda 

Alla handlingar rörande nämnden hanteras digitalt och distribueras endast digitalt till 

ledamöter och ersättare i nämnderna. I undantagsfall, efter beslut av ordföranden i varje 

särskilt fall, får handlingar distribueras på annat sätt. Detta innebär även att övrig information 

till ledamöter och ersättare distribueras på samma sätt (om de förtroendevalda inte hinner få 

informationen under ett sammanträde), det vill säga digitalt och främst via e-post, om inte 

ordföranden i varje enskilt fall beslutar annat. Detta gäller samtliga nämnder utan hänsyn till 

vilket sammanträdesprogram som används.  
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Tidpunkt för sammanträden 

Respektive nämnd sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. Respektive 

nämnds ordförande, i samråd med vice ordförande, bestämmer dag och tid för beredning. 

 

Sammanträde ska hållas också om minst en tredjedel (1/3) av nämndens ledamöter begär det 

eller om ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra sammanträde ska göras 

skriftligen hos ordföranden och innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas 

behandlas på det extra sammanträdet. 

Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordföranden om tiden för extra sammanträde. 

Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller ändra dagen 

eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice ordföranden. 

Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för ett 

sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och ersättare snarast, i 

första hand med digitala hjälpmedel så som e-post, underrättas om beslutet. 

Kallelse 

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. När varken ordföranden 

eller vice ordföranden kan kalla till sammanträde ska den som varit ledamot i nämnden längst 

tid göra detta. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid ska den till åldern äldste 

ledamoten kalla till sammanträde. 

Kallelsen, som ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet, bör 

även innehålla en sammanställning av de ärenden som ska behandlas. Ordföranden 

bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende ska bifogas kallelsen.  

Kallelsen och övriga handlingar distribueras till varje ledamot och ersättare samt annan 

förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast fyra (4) arbetsdagar före 

sammanträdesdagen endast på sätt som anges ovan under rubriken ”Digital 

nämndadministration”. 

I undantagsfall, efter beslut av ordföranden i varje särskilt fall, får kallelse och övriga 

handlingar ske inom annan tid och/eller distribueras på annat sätt. 

Kallelsen och övriga handlingar bör i möjligaste mån publiceras på kommunens hemsida, 

www.osby.se senast fyra (4) dagar före sammanträdesdagen. 

Det åligger samtliga ledamöter och ersättare att regelbundet uppdatera 

sammanträdespunkterna fram till sammanträdet då kompletteringar och nya handlingar finns 

tillgängliga digitalt. Ingen information om eventuella uppdateringar skickas löpande via e-

post eller annat sätt, om inte ordförande vid undantagsfall beslutar annat.  

Om ledamöter och ersättare saknar handlingar eller inte ser handlingar via 

sammanträdesplattformen, samt saknar möjligheten att läsa kallelsen på hemsidan, ska den 

berörda ledamoten/ersättaren informera nämndens sekreterare eller kanslienheten om detta 

senast tre (3) dagar innan sammanträdet för att hinna få material i god tid. 
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Sammanträdesplaner för hela året skickas ut och beslutas i nämnderna/kommunfullmäktige, 

vilket underlättar för politiken att se när sammanträdena är. Om detta inte sker före 

sammanträdet är det den enskilde ledamotens och ersättarens ansvar att avgöra om de 

tjänstgör på sammanträdet. 

Deltagande i sammanträde på distans 

Ledamöter får delta i nämndens sammanträden på distans enligt de förutsättningar som anges 

i 5 kap. 16 § kommunallagen (2017:725). 

Kommunstyrelsen, hälsa- och omsorgsnämnden, barn- och utbildningsnämnden, 

samhällsbyggnadsnämnden, miljö- och byggnämnden samt krisledningsnämnden får, om 

särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant 

sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant 

sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. 

Ledamot som önskar delta på distans ska i förväg anmäla detta till 

kommunstyrelseförvaltningens kanslienhet, senast sju (7) dagar före sammanträdet. 

Ordföranden för respektive nämnd avgör om närvaro får ske på distans.  

Kommunstyrelsen, hälsa- och omsorgsnämnden, barn- och utbildningsnämnden, 

samhällsbyggnadsnämnden, miljö- och byggnämnden samt krisledningsnämnden får 

bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i respektive nämnds 

sammanträden. 

Gruppledare 

Varje i en nämnd representerat politiskt parti ska utse och till kommunstyrelseförvaltningens 

kanslienhet rapportera in en (1) ledamot som gruppledare, och en (1) ledamot som ersättare 

för gruppledaren, för partiet i respektive nämnd. 

Förhinder 

En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde ska 

snarast anmäla detta till gruppledaren för det politiska partiet vederbörande representerar. 

Gruppledaren och/eller ersättaren för gruppledaren ansvarar för att kalla in den/de ersättare 

som står i tur att tjänstgöra. Före det att respektive sammanträde tar sin början ska 

gruppledaren och/eller ersättaren för gruppledaren informera nämndens sekreterare om vilka 

som kallats in att tjänstgöra och för vem/vilka vederbörande ska tjänstgöra.  

Nämndens sekreterare kan, vid behov, biträda gruppledarna i att kalla in den/de ersättare som 

står i tur att tjänstgöra. 

Ersättares tjänstgöring 

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett 

sammanträde eller i en del av ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. 

Den ersättare ska kallas in som står i tur att tjänstgöra enligt av kommunfullmäktige 

fastställda regler. 

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om 

en ersättare har trätt in i ledamotens ställe, dock först i samband med ett ärendes påbörjande. 
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Om inte ersättarna väljs proportionellt ska ersättarna tjänstgöra enligt den av 

kommunfullmäktige mellan dem bestämda ordningen. Om ingen ordning är bestämd, kallas 

ersättare i den ordning de tagits upp i kommunfullmäktiges protokoll från valet. 

En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordningen. 

Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en ersättare som inställer sig 

under pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare som kommer längre ner i 

ordningen. 

Avvikande mening 

Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna och få sin muntliga avvikande 

mening antecknad till protokollet. 

Jäv, avbruten tjänstgöring 

En ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får 

tjänstgöra igen när ärendet handlagts.  

 

Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på grund av annat hinder 

än jäv, får åter tjänstgöra endast om ersättarens inträde har påverkat det etablerade 

majoritetsförhållandet mellan partierna. 

Ordföranden 

Nämndens ordförande ska  

✓ leda nämndens arbete och sammanträden,  

✓ kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente,  

✓ kalla ersättare,  

✓ inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i nämnden vid behov är 

beredda,  

✓ inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i nämnden som inte har ett 

arbetsutskott, där individutskott inte räknas som ett arbetsutskott, är beredda,  

✓ se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i nämnden,  

✓ bevaka att nämndens beslut verkställs, 

✓ med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för nämndens verksamhet, effektiviteten i 

densamma samt ta initiativ i dessa frågor,  

✓ främja samverkan mellan nämnden och kommunens övriga nämnder,  

✓ representera vid uppvaktningar, konferenser och sammanträden om inte nämnden bestämt 

annat i ett särskilt fall, 

Härutöver ska kommunstyrelsens ordförande  

✓ ha uppsikt över kommunens hela nämndförvaltning,  

✓ med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och ekonomiska 

intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa frågor,  

✓ främja samverkan mellan kommunstyrelsen, kommunens övriga nämnder och 

kommunfullmäktige. 
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Ordföranden får fatta beslut, på nämndens vägnar, i ärenden som är så brådskande att ärendets 

avgörande inte kan vänta till dess nämnden kan sammankallas. Dessa beslut ska anmälas vid 

nämndens nästkommande sammanträde. 

Presidium 

Nämndernas presidium, med undantag för barn- och utbildningsnämnden, ska bestå av 

ordföranden och vice ordföranden. Barn- och utbildningsnämndens presidium ska bestå av 

ordföranden och förste respektive andre vice ordföranden. Vice ordföranden(-a) ska biträda 

ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet i den mån ordföranden anser att 

det behövs.  

Ersättare för ordföranden och vice ordföranden 

Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett helt sammanträde eller en del av 

ett sammanträde, får nämnden utse en annan ledamot som ersättare för dessa. Tills valet 

förrättats, fullgörs ordförandens uppgifter av den som varit ledamot i nämnden längst tid. Om 

flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den äldste av 

dem. Motsvarande gäller om ordföranden eller vice ordföranden inte kan fullgöra sitt uppdrag 

under en längre tid. Ersättaren ska fullgöra samtliga ordförandens/vice ordförandens 

uppgifter. 

Kommunal- och oppositionsråd 

Efter det att val av kommunstyrelse/nämnd skett utser kommunfullmäktige ett (1) kommunal- 

och ett (1) oppositionsråd. Kommunfullmäktige beslutar om kommunal- och 

oppositionsrådens uppgifter, ansvarsområden och tjänstgöringsgrad.  

Yrkanden 

Efter det att val av kommunstyrelse/nämnd skett utser kommunfullmäktige ett (1) kommunal- 

och ett (1) oppositionsråd. Kommunfullmäktige beslutar om kommunal- och 

oppositionsrådens uppgifter, ansvarsområden och tjänstgöringsgrad. 

Deltagande i beslut 

En ledamot som, där detta är möjligt, avser att avstå från att delta i ett beslut, ska anmäla detta 

till ordföranden innan beslut fattas. En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha 

deltagit i beslutet, om nämnden fattar beslutet med acklamation. 

Justering av protokoll 

Protokollet justeras av ordföranden och en (1) ledamot. Justering kan ske digitalt om 

möjlighet till detta finns i de system som används.  

Nämnden kan, i undantagsfall, besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. 

Den aktuella paragrafen ska, för att det inte ska föreligga några oklarheter om innehållet i 

beslutet, redovisas skriftligt vid sammanträdet och justeras av ordföranden och en (1) 

ledamot. 
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Reservation 

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen ska 

ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren före den tidpunkt som 

har fastställts för justering av protokollet. Motsvarande gäller vid omedelbar justering. 

Med en skriftlig reservation jämställs en reservation som undertecknats och därefter skickats 

per e-post till kommun@osby.se. 

Delgivning 

En nämnd delges genom ordföranden, kommundirektören för kommunstyrelsen, 

förvaltningschefen för annan nämnd, eller annan anställd i enlighet med vad nämnden 

bestämmer. 
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2. Nämndspecifika reglementen  

2.1 Kommunstyrelsen 

Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen (2017:725) gäller 

bestämmelserna i detta reglemente. Kommunstyrelsen ansvarar för i detta reglemente angivna 

uppgifter samt sådana uppgifter som inte lagts på annan nämnd. Härutöver ansvarar 

kommunstyrelsen för de uppgifter som framgår av kommunallagen (2017:725) och annan 

lagstiftning. 

Sammansättning 

Kommunstyrelsen består av tretton (13) ledamöter och tretton (13) ersättare. 

Insynsplats 

Det/De politiska partier som är representerade i kommunfullmäktige men inte i kommun-

styrelsen har möjlighet att utse en namngiven förtroendevald, med namngiven personlig 

ersättare, som endast har närvarorätt när den ordinarie inte har möjlighet att närvara, till en 

s.k. insynsplats i kommunstyrelsen. Det politiska partiet som medges möjlighet till s.k. 

insynsplats i kommunstyrelsen ska meddela val av förtroendevald och dess personliga 

ersättare till kommunstyrelseförvaltningens kanslienhet. 

Närvarorätten för en förtroendevald som utsetts till en s.k. insynsplats i kommunstyrelsen 

gäller inte i ärenden avseende myndighetsutövning mot enskild.  

Förtroendevald som utsetts till en s.k. insynsplats i kommunstyrelsen får delta i 

överläggningarna men inte i besluten. 

Förtroendevald som utsetts till en s.k. insynsplats i kommunstyrelsen har rätt till ersättning för 

förlorad arbetsförtjänst och resekostnader enligt samma regelverk som övriga ledamöter/er-

sättare i kommunstyrelsen. 

Förtroendevald som utsetts till en s.k. insynsplats i kommunstyrelsen har inte rätt till arvode. 

Offentliga sammanträden 

Kommunstyrelsen får besluta att hela eller delar av kommunstyrelsens sammanträden ska vara 

offentliga. 

Kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande, kommundirektören samt 

kommunstyrelsens sekreterare samråder vid beredningen inför respektive sammanträde om 

upplägget av sammanträdet, vilka ärenden som ska vara offentliga, när dessa ärenden ska 

behandlas m.m. 

Det ska informeras på kommunens hemsida om möjligheten att närvara på kommunstyrelsens 

sammanträde. Detta sker främst genom informationen på kallelsens framsida.  

Övriga nämnders sammanträden är inte offentliga.  

Kommunstyrelsens utskott och delegationer 

Kommunstyrelsen ska ha ett (1) arbetsutskott, ett (1) individutskott och en personaldelegation. 

Arbetsutskottet ska ha fem (5) ledamöter och fem (5) ersättare, individutskottet ska ha fyra (4) 
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ledamöter och fyra (4) ersättare och personaldelegationen ska ha tre (3) ledamöter och tre (3) 

ersättare. 

Inom såväl ett utskott, som personaldelegationen väljer kommunstyrelsen för den tid 

kommunstyrelsen beslutar bland utskottets/delegationens ledamöter en ordförande och en vice 

ordförande.  

Om ordföranden i ett utskott/en delegation på grund av sjukdom eller av annat skäl är 

förhindrad att fullgöra sitt uppdrag för längre tid får kommunstyrelsen utse en annan ledamot i 

utskottet/delegationen att som ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter. 

Ersättare ska närvara vid ett utskotts/en delegations sammanträden endast om ledamot är 

förhindrad att tjänstgöra. Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av kommunstyrelsen vid 

valet bestämda ordningen. Om ingen ordning är bestämd, kallas ersättare i den ordning de 

tagits upp i kommunstyrelsens protokoll från valet. 

En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, 

ska snarast underrätta den personliga ersättaren alternativt annan ersättare som står i tur om att 

denne ska tjänstgöra för ledamoten. Ersättare ska tjänstgöra enligt den ordning som 

kommunfullmäktige har bestämt. 

Avgår en ledamot eller en ersättare i ett utskott/en delegation, som inte utsetts vid 

proportionellt val, ska fyllnadsval snarast förrättas. 

Ett utskott/en delegation sammanträder på dag och tid som varje utskott bestämmer. 

Sammanträden ska också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst två (2) 

ledamöter i ett utskott respektive en (1) ledamot i personaldelegationen begär det. 

Ett utskott, respektive personaldelegationen får handlägga ärenden bara när mer än hälften av 

deras respektive ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.  

Vid sammanträde med ett utskott/en delegation ska protokoll föras i de delar där utskottet inte 

enbart bereder ett ärende inför beslut i kommunstyrelsen. 

De ärenden som ska avgöras av kommunstyrelsen i dess helhet bör beredas av ett utskott/en 

delegation om beredning behövs. Ordföranden eller kommundirektören överlämnar sådana 

ärenden till utskottet/delegationen. När ärendet beretts ska utskottet/delegationen lägga fram 

förslag till beslut. I beredningen av ärenden ska även beräknad kostnad och/eller övriga 

ekonomiska konsekvenser av förslaget till beslut framgå. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Kommunstyrelsens arbetsutskott bereder och/eller beslutar i ärenden inom samtliga de av 

kommunstyrelsens ansvarsområden som framgår av detta reglemente, med undantag för vad 

som nedan anges om kommunstyrelsens tillväxtdelegation. 

Kommunstyrelsens individutskott 

För behandling av individärenden ska kommunstyrelsen ha ett individutskott som dock inte 

ska likställas till ett arbetsutskott. 
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För individutskottets ansvarsområde se mer under rubrik ”Kommunstyrelsens uppgifter inom 

socialtjänst, arbetsmarknad och utbildning” då individutskottet via förvaltningen för Arbete 

och välfärd ansvarar för dessa uppgifter. 

Vid sammanträde med individutskottet ska protokoll föras. 

 

Kommunstyrelsens personaldelegation 

Personaldelegationens ansvarsområde är att fullgöra kommunens uppgifter som arbetsgivare 

och fatta beslut i följande ärendegrupper. 

✓ Styrning av kommunens personalpolitik,  

✓ Tolkning av arvodesregler för förtroendevalda. 

✓ Förhandlingar. 

✓ Fastställa ramar vid årlig löneöversyn. 

✓ Uppföljning av personalekonomisk redovisning. 

✓ Övriga personalfrågor. 

✓ Andra grupper av ärenden där kommunstyrelsen delegerat sin beslutanderätt 

Kommunstyrelsens styrfunktion 

Kommunstyrelsen ska leda kommunens verksamhet genom att utöva en samordnad styrning 

och leda arbetet med att ta fram styrdokument för kommunen. 

Kommunstyrelsens ledningsfunktion 

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. 

I kommunstyrelsens ledningsfunktion ingår att leda och samordna bland annat: 

✓ utvecklingen av den kommunala demokratin,  

✓ kommunens ekonomi-, upphandlings-, HR- och kansliorganisation, 

✓ kommunens miljö- och byggorganisation, 

✓ kommunens räddningstjänstorganisation, 

✓ kommunens informations- och kommunikationsverksamheten,  

✓ näringslivs-, tillväxt- och kommunövergripande utvecklingsfrågor, 

✓ näringslivsfrågor 

✓ kommunens digitala utveckling, 

✓ kommunens personalpolitik,  

✓ ansvara för genomförandet av markpolitiken  

✓ ansvara för att kommunen har en tillfredsställande markberedskap,  

✓ ansvara för mark- och bostadspolitiken, 

✓ ansvara för att bostadsförsörjningen och samhällsbyggandet främjas,  

✓ arbetet med att reformera det kommunala regelbeståndet,  
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✓ den kommunala verksamhetens kvalitet och produktivitet,  

✓ utvecklingen av brukarinflytande,  

administration och verksamhet för rådet för trygghet och hälsa, enligt riktlinjer, antagna av 

kommunstyrelsen den 17 maj 2017, § 98. 

Kommunstyrelsen ansvarar för och fullgör kommunens uppgifter avseende administration och 

samordning av näringslivsrådet. För näringslivsrådet finns av kommunfullmäktige den 15 

februari 2021 § 7, antaget reglemente. 

Kommunstyrelsens uppföljningsfunktion 

Kommunstyrelsen ska följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och 

ekonomiska ställning och fortlöpande i samråd med övriga nämnder följa upp de fastställda 

målen och återrapportera till kommunfullmäktige. För att fullgöra denna uppföljningsfunktion 

ska kommunstyrelsen: 

✓ övervaka att av kommunfullmäktige fastställda kvalitetskrav, mål, riktlinjer, program och 

ekonomi för verksamheten följs upp i nämnderna, 

✓ övervaka att kommunens löpande förvaltning i övrigt sköts lagligt och ekonomiskt, 

✓ följa hur den interna kontrollen sköts i nämnderna, 

✓ två (2) gånger per år rapportera till kommunfullmäktige hur samtliga kommunens 

verksamheter utvecklas mot bakgrund av fastlagda mål och hur den ekonomiska 

ställningen är under budgetåret, 

✓ en (1) gång per år rapportera till kommunfullmäktige om kommunens avtalssamverkan 

enligt 9 kap. 37 § KL eller annan lag eller författning, 

✓ inom ramen för sin uppsiktsplikt övervaka att verksamheter som bedrivs av privata utförare 

kontrolleras och följs upp i enlighet med lag, avtal och av kommunfullmäktige fastställda 

program och direktiv, 

✓ senast den 1 april årligen lämna kommunfullmäktige en redovisning över beredningen av 

motioner som väckts i kommunfullmäktige och som inte slutligt handlagts av 

kommunfullmäktige,  

✓ följa upp att nämnderna driver sina verksamheter inom av beslutad budgetram, och vid 

avvikelse kräva in åtgärdsplan för att nå beslutad budgetram. 

 

Kommunstyrelsens övergripande uppgifter 

Kommunstyrelsen ska:  

✓ Leda arbetet med och samordna utformningen av övergripande och strategiska mål, 

riktlinjer och ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten samt göra 

framställningar i målfrågor som inte är förbehållen annan nämnd. 

✓ Utöva uppsikt över övriga nämnders beslut. 

✓ Ha uppsikt över sådan avtalssamverkan som sker enligt 9 kap. 37 § KL. 

✓ Ha ett övergripande ansvar för interna säkerhetsfrågor i kommunen. 

✓ Ha hand om kommunens personaladministrativa system, ekonomisystem, dokument- och 

ärendehanteringssystem, e-postsystem, IT-system, kommunikationssystem, ska-

derapporteringssystem, passersystem och förtroendemannaregister. 

✓ Anställa kommundirektör och besluta om instruktion för denne. 
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✓ Hos kommunfullmäktige, övriga nämnder och andra myndigheter göra de framställningar 

som behövs. 

✓ Kontinuerligt följa verksamheten i övriga nämnder. 

✓ Ansvara för utformning och utveckling av kommunens system för intern kontroll i enlighet 

med vad kommunfullmäktige särskilt beslutar. 

✓ Ansvara för samordningsträffar med nämndpresidierna och förvaltningscheferna. 

✓ Upprätta förslag till program med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter 

som utförs av privata utförare. 

✓ Bereda eller yttra sig i ärenden som handläggas av kommunfullmäktige i enlighet med 6 

kap. 13 § KL. 

✓ Verkställa kommunfullmäktiges beslut, om kommunfullmäktige inte beslutat annat. 

Om kommunfullmäktige inte har beslutat något annat, avgör kommunstyrelsen hur de ärenden 

som kommunfullmäktige ska handlägga ska beredas. Kommunstyrelsen får uppdra åt en 

förtroendevald eller en anställd att besluta om remiss av sådana ärenden. 

Kommunstyrelsens uppgifter inom socialtjänst, arbetsmarknad och utbildning 

Kommunstyrelsen ansvarar för och fullgör kommunens uppgifter via individutskottet enligt  

✓ Skollagen (2010:800) och annan lag eller författning inom vuxenutbildningen (Komvux) 

på grundläggande nivå, gymnasial nivå och som svenska för invandrare (SFI) samt särskild 

utbildning för vuxna (särvux) på grundläggande och gymnasial nivå. 

✓ Lag (2009:128) om yrkeshögskolan och annan lag eller författning inom området för 

Yrkeshögskola 

✓ Skollagen (2010:800) och annan lag eller författning avseende kommunens 

aktivitetsansvar.  

✓ Socialtjänstlagen (2001:453) och annan lag eller författning inom Individ och 

familjeomsorgen för vuxna, barn och unga samt deras familjer (missbruk och beroende, 

våld i nära relationer, ekonomiskt bistånd, barn och unga samt öppenvård inom nämnda 

områden) 

✓ ärenden om ekonomiskt bistånd, enligt socialtjänstlagen (2001:453), för ensamkommande 

barn, som bor i stödboende, 

✓ ärenden om utslussning och/eller stöd efter avslutad placering för ensamkommande barn 

som fyllt arton (18) år. 

✓ lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, som ännu inte fyllt tjugotvå 

(22) år, och annan lag eller författning inom området, och 

✓ kommunens verksamhet inom det familjerättsliga området 

✓ lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall som annan lag eller författning inom 

området. 

✓ ansvarar för och fullgör kommunens uppgifter avseende ensamkommande barn enligt såväl 

lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. som annan lag eller författning 

inom området. 

✓ Ekonomiskt bistånd enligt lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. 

✓ inflyttnings-, integrations- och flyktingmottagningsfrågor och de uppgifter som kan 

aktualiseras med anledning härav, 
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✓ sysselsättningsbefrämjande åtgärder och de uppgifter som kan aktualiseras i anledning 

härav, 

✓ budget- och skuldrådgivning, 

✓ dödsboanmälan enligt ärvdabalken (1958:637) och annan lag eller författning inom 

området, 

✓ ansvara för namnsättning av egna verksamhetslokaler.  

 

Kommunstyrelsens uppgifter inom området skydd mot olyckor 

Kommunstyrelsen ska fullgöra kommunens uppgifter enligt lagen (2003:778) om skydd mot 

olyckor och förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor och därmed ansvara för frågor i 

kommunen beträffande åtgärder för att förebygga/ begränsa omfattningen av brand och andra 

olyckor, utan att räddningschefens ansvar enligt 3 kap. 16 § lagen (2003:778) om skydd mot 

olyckor inskränks. 

Kommunstyrelsen ska, om inte denna uppgift lagts på annan nämnd, ansvara för och fullgöra 

kommunens uppgifter avseende prövning och tillsyn enligt  

✓ lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor, 

✓ förordningen (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor, 

✓ lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga 

kemikalieolyckor, 

✓ förordningen (2015:236) om åtgärder att förebygga och begränsa följderna av allvarliga 

kemikalieolyckor, 

✓ förordningen (2016:986) om avgifter för tillsyn av åtgärder för att förebygga och begränsa 

följderna av allvarliga kemikalieolyckor. 

Kommunstyrelsens övriga uppgifter 

Företag och stiftelser 

Kommunstyrelsen ska: 

✓ Ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag och stiftelser som kommunen helt 

eller delvis äger eller annars har intresse i, främst avseende ändamål, ekonomi och 

efterlevnad av uppställda direktiv samt övriga förhållanden av betydelse för kommunen. 

✓ Ansvara för att beslut om ägardirektiv till företagen fattas och kontinuerligt hålls 

uppdaterade. 

✓ Ansvara för regelbundna möten mellan kommunstyrelsen och företags-

/stiftelseledningarna. 

✓ Löpande vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som anges i 10 kap 2–6 

§§ KL är uppfyllda avseende de företag och stiftelser kommunen äger eller har intresse i. 

✓ Årligen, senast den 30 april, i beslut pröva om den verksamhet som bedrivits i de 

aktiebolag som kommunen helt eller delvis äger under föregående kalenderår har varit 

förenlig med det fastställda ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 

befogenheterna. Beslutet ska snarast därefter anmälas till kommunfullmäktige. Anser 

kommunstyrelsen att brister förelegat ska kommunstyrelsen samtidigt med att beslutet 

anmäls till kommunfullmäktige lämna förslag till kommunfullmäktige om nödvändiga 

åtgärder. 
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✓ Utse ombud till och lämna uppdrag till ombudet samt i övrigt tillvarata kommunens 

intressen vid bolags-/föreningsstämmor och andra likartade sammanträden i de företag där 

kommunen är hel- eller delägare. 

✓ I den mån kommunens inflytande möjliggör det även samordna verksamheterna i företag 

där kommunen är delägare men inte utövar bestämmande inflytande, med övriga 

kommunala verksamheter. 

Kommunfullmäktige ska dock alltid besluta i ärenden avseende. 

✓ KL 3 kap 16 - 19 §§. 

✓ Mål och riktlinjer för verksamheten. 

✓ Kapitaltillskott. 

✓ Grunderna för ekonomiska förmåner till styrelseledamöter, revisorer och ersättare. 

✓ Ansvarsfrihet om revisor inte tillstyrkt sådan. 

✓ Förvärv eller bildande av dotterföretag eller annat företagsengagemang. 

✓ Frivillig likvidation. 

✓ Fusion och fission av företag. 

✓ Försäljning av företag, eller del av företag, eller sådant företags rörelse. 

Kommunalförbund 

Kommunstyrelsen ska ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i sådana 

kommunalförbund som kommunen är medlem i. 

Kommunstyrelsens ekonomi- och medelsförvaltning 

Kommunstyrelsen ska fullgöra följande uppgifter avseende ekonomi- och medelförvaltning. 

✓ Ansvara för kommunens medelsförvaltning och följa av kommunfullmäktige fastställda 

riktlinjer för denna. Medelsförvaltningen omfattar placering och upplåning av medel. I 

uppgiften ingår även att bevaka att kommunens intäkter kommer in, att betalningar görs i 

tid samt vidta de åtgärder som behövs för indrivning av förfallna fordringar. 

✓ Ansvara för kommunens övriga ekonomiska förvaltning. Denna förvaltning omfattar 

underhåll och förvaltning kommunens fasta och lösa egendom, se till att kommunens 

försäkringsbehov är tillgodosett samt kommunens egen donationsförvaltning och, efter 

samtycke från annan nämnd, placera sådana medel som ingår i donation som förvaltas av 

den nämnden. 

✓ Upprätta förslag till budget i enlighet med KL. 

✓ Se till att bokföring och redovisning sker i enlighet med lagen (1997:614) om kommunal 

redovisning. 

✓ Upprätta årsredovisning och delårsrapport i enlighet med lagen (1997:614) om kommunal 

redovisning. 

✓ I enlighet med av kommunfullmäktige fastställda särskilda riktlinjer förvalta medel som 

avsatts till pensionsförpliktelser. 

✓ Överenskommelsen om fortsatt finansiering av överlåtna uppgifter enligt lag (1997:736) 

om färdtjänst och lag (1997:735) om riksfärdtjänst. 
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Delegering från kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen är kommunal tillstånds- och registreringsmyndighet enligt spellagen 

(2018:1138) och har rätt att besluta om avgifter/taxa i ärenden om licens, tillstånd, 

registrering och tillsyn enligt denna lag. 

Kommunstyrelsen beslutar i följande grupper av ärenden, 

✓ ta upp lån inom de beloppsramar och riktlinjer som kommunfullmäktige fastställer, 

✓ lämna borgen inom de beloppsramar och riktlinjer som kommunfullmäktige fastställer, 

✓ på begäran av annan nämnd omfördela medel som anslagits till nämnden inom den 

budgeterade verksamhetsvolymen och av kommunfullmäktige fastställd beloppsram och 

andra riktlinjer, 

✓ ansvara för och fullgöra kommunens uppgifter enligt lagen (1997:736) om färdtjänst och 

lagen (1997:735) om riksfärdtjänst, 

✓ ansvara för och fullgöra kommunens uppgifter enligt lagen (2003:778) om skydd mot 

olyckor och förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor, 

✓ tillstånd att använda kommunens vapen, 

✓ avge yttrande och besluta i ärende som inte är av principiell betydelse för den kommunala 

självstyrelsen om angivet slutdatum för yttrande/beslut inte medger att ärendet behandlas 

på sammanträde med kommunfullmäktige, 

✓ anta prislista för räddningstjänstens externa tjänster, såsom insatser av personal, tjänster, 

transporter, tillstånd, uthyrning av materiel m.m.  

✓ ansvara för namnsättning av egna verksamhetslokaler. 

Personalpolitiken 

Kommunstyrelsen ska ha hand om sådana frågor som rör förhållandet mellan kommunen som 

arbetsgivare och dess arbetstagare och ska bland annat. 

✓ Med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal reglera förhållandet mellan 

kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare. 

✓ Förhandla på kommunens vägnar enligt lagstiftning om förhandlingsrätt utom vad avser 11 

- 14 och 38 §§ lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet inom andra nämnders 

verksamhetsområden. 

✓ Avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra bestämmelser avseende 

förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare. 

✓ Besluta om stridsåtgärd. 

✓ Lämna uppdrag enligt 6 kap. 3 § lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter. 

Krig, krigsfara, krisledning och höjd beredskap 

Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens uppgifter enligt lagen (2006:544) om kommuners 

och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap 

samt lagen (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap. 

Krisledningsnämndens verksamhet regleras i detta reglemente under punkten 2.2 

Krisledningsnämnden och nämnden har enligt detta reglemente rätt att överta beslutanderätt 

från kommunens övriga nämnder i den utsträckning som nämnden anser det nödvändigt i den 

uppkomna krisen. 
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Kommunstyrelsen har, enligt 11 § hemvärnsförordningen (1997:146), rätt att utse minst en (1) 

ledamot i ett hemvärnsråd som organiseras inom kommunen. 

Föreskrifter om den kommunala organisationen under krig och krigsfara finns i lagen 

(1988:97) om förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna 

under krig eller krigsfara m.m. 

Arbetslöshetsnämnd 

Kommunstyrelsen är arbetslöshetsnämnd enligt lagen (1944:475) om arbetslöshetsnämnd. 

Arkivmyndighet 

Kommunstyrelsen är arkivmyndighet. Närmare föreskrifter om arkivvården finns i av 

kommunfullmäktige antaget arkivreglemente. 

Webbaserad anslagstavla och webbplats 

Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens webbaserade anslagstavla. 

Kommunstyrelsen samordnar innehållet i och ansvarar för kommunens externa och interna 

webbplats. 

Författningssamling 

Kommunstyrelsen ansvarar för att uppdatera den kommunala författningssamlingen såväl 

avseende föreskrifter enligt 8 kap. 13 § KL som andra typer av dokument och ser till att denna 

hålls tillgänglig i lagstadgad form. Enligt detta reglemente ansvarar nämnderna dels för att 

beslut och föreskrifter inom det egna ansvarsområdet kungörs enligt gällande bestämmelser, 

dels för att kommunstyrelsen underrättas om ändringen och dess innehåll så snart en 

uppdatering av den kommunala författningssamlingen bedöms nödvändig. 

Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter m.m. 

Kommunstyrelsen och nämnderna ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna 

ansvarsområdet kungörs enligt gällande bestämmelser.  

Nämnderna ska underrätta kommunstyrelsen om ändringen och dess innehåll så snart en 

uppdatering av den kommunala författningssamlingen bedöms nödvändig. 
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2.2 Krisledningsnämnden 

Utöver vad som föreskrivs om krisledningsnämnd i lagen (2006:544) om kommuners och 

landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid gäller bestämmelserna i 

KL och detta reglemente. 

Sammansättning 

Krisledningsnämnden består av fem (5) ledamöter och fem (5) ersättare. Ledamöter 

respektive ersättare är samma personer som är ledamöter respektive ersättare i 

kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Krisledningsnämndens administration hanteras av kommunstyrelseförvaltningen. 

Krisledningsnämndens uppgifter 

Krisledningsnämnden är kommunens ledningsfunktion under extraordinära händelser i 

fredstid. Med en extraordinär händelse avses en händelse som avviker från det normala, 

innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga 

samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av en kommun. 

Krisledningsnämnden ska se till att kommunens verksamhet/-er bedrivs i enlighet med de 

ramar och det styrdokument som kommunfullmäktige har antagit för kommunens arbete med 

krisberedskap, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning samt bestämmelser i detta 

reglemente. 

Vid en extraordinär händelse har krisledningsnämnden rätt att ta i anspråk de 

förvaltningsresurser som den begär. Dock ska nämnden se till att samhällsviktig verksamhet 

bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige beslutat, de föreskrifter 

som kan finnas i lag eller annan författning samt bestämmelser i detta reglemente. 

Krisledningsnämnden ska tillse att kommunen under en extraordinär händelse ska kunna stå 

värd för en inriktnings- och samordningsfunktion (ISF), kunna ta fram en samlad lägesbild 

och verka för att information till allmänheten samordnas. 

Inkallande av krisledningsnämnden 

Ordförande eller, om ordföranden har förhinder, vice ordföranden ska bedöma/besluta om när 

en extraordinär händelse föreligger och då kalla in nämnden. 

Om så behövs, innan krisledningsnämnden har samlats, får ordförande eller, om ordföranden 

har förhinder, vice ordföranden, fatta nödvändiga beslut som därefter snarast ska anmälas till 

nämnden. 

Övertagande av övriga nämnders verksamhet 

När krisledningsnämnden är i funktion får den besluta att överta en annan nämnds 

verksamheter och därmed fatta beslut i den utsträckning det är nödvändigt med hänsyn till den 

extraordinära händelsens omfattning. Beslutet ska anmälas till närmast följande 

kommunfullmäktigesammanträde.  

De händelser som kan hanteras inom ordinarie organisation/verksamhet ska hanteras i denna 

och därmed inte övertas. 
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För krisledningsnämndens eventuella utlämnande av information, gäller den sekretess som 

skulle ha gällt i den ordinarie nämndorganisationen. 

Den som deltar eller har deltagit i en kommuns verksamhet med beredskap för eller åtgärder 

under extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap har tystnadsplikt enligt 7 kap 1 § 

lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära 

händelser i fredstid och höjd beredskap samt, i förekommande fall, enligt 15 kap. 2 § eller 18 

kap. 13 § i Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 

Bistånd mellan kommuner och mellan kommuner och landsting 

Kommunen får på begäran lämna hjälp till andra kommuner och landsting som drabbats av en 

extraordinär händelse i fredstid samt bistå annan kommun eller annat landsting med hälso- 

och sjukvårdsresurser vid extraordinär händelse i omfattning enligt hälso- och sjukvårdslagen 

(1982:736). Om bistånd har lämnats har kommunen rätt till skälig ersättning av den andra 

kommunen eller landstinget. 

När en enskild persons vistelse i en kommun är föranledd av en extraordinär händelse, har 

vistelsekommunen rätt till ersättning från den kommun som drabbats av den extraordinära 

händelsen. 

Krisledningsnämnden får fatta beslut, enligt 4 kap 3 § lagen (2006:544) om kommuners och 

landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, om att 

lämna begränsat ekonomiskt stöd till enskild. 

Avveckling/upphörande av verksamhet 

Kommunstyrelsen får, när krisledningsnämndens verksamhet som är föranledd av den 

extraordinära händelsen inte längre behövs, besluta att verksamheten skall upphöra. Om 

kommunstyrelsen fattar ett sådant beslut återgår de verksamhetsområden som 

krisledningsnämnden har övertagit till ordinarie nämnd.  

Ett beslut om att krisledningsnämndens verksamhet skall upphöra kan även fattas av 

kommunfullmäktige. 

Efter det att krisledningsnämnden varit inkallad ska en skriftlig redovisning av 

händelseförlopp, kostnader samt utvärdering lämnas till kommunfullmäktige så snart som 

möjligt. 

Kommunfullmäktige beslutar om en nämnd, genom krisledningsnämndens övertagande av 

nämndens beslutanderätt, ska kompenseras för oförutsedda kostnader vilka uppstått genom 

beslut av krisledningsnämnden. 

Rapportering och uppföljning 

Krisledningsnämndens beslut skall anmälas vid närmast följande 

kommunfullmäktigesammanträde. 

Krisledningsnämnden ska vid en extraordinär händelse ge länsstyrelsen, eller annan 

myndighet som regeringen bestämmer, lägesrapporter och information om händelseut-

vecklingen, tillståndet och den förväntade utvecklingen samt om vidtagna och planerade 

åtgärder. 
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2.3 Barn- och utbildningsnämnden 

Sammansättning 

Barn- och utbildningsnämnden består av nio (9) ledamöter och (9) ersättare. 

Utskott 

Barn- och utbildningsnämnden ska ha ett arbetsutskott. Arbetsutskottet ska ha fyra (4) 

ledamöter och fyra (4) ersättare. 

Arbetsutskottet bereder och/eller beslutar i ärenden inom barn- och utbildningsnämndens 

nedan angivna ansvarsområden. I beredningen av ärenden ska även beräknad kostnad 

och/eller övriga ekonomiska konsekvenser av förslaget till beslut framgå. 

Inom arbetsutskottet väljer barn- och utbildningsnämnden för den tid nämnden beslutar bland 

utskottets ledamöter en ordförande och en vice ordförande.  

Om ordföranden i ett utskott på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att fullgöra 

sitt uppdrag för längre tid får barn- och utbildningsnämnden utse en annan ledamot i utskottet 

att som ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter. 

Ersättare ska närvara vid ett utskotts sammanträden endast om ledamot är förhindrad att 

tjänstgöra. Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av barn- och utbildningsnämnden vid 

valet bestämda ordningen. Om ingen ordning är bestämd, kallas ersättare i den ordning de 

tagits upp i barn- och utbildningsnämndens protokoll från valet. 

En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, 

ska snarast underrätta den personliga ersättaren alternativt annan ersättare som står i tur om att 

denne ska tjänstgöra för ledamoten. Ersättare ska tjänstgöra enligt den ordning som kommun-

fullmäktige har bestämt. 

Avgår en ledamot eller en ersättare i ett individutskott, som inte utsetts vid proportionellt val, 

ska fyllnadsval snarast förrättas. 

Ett utskott sammanträder på dag och tid som varje utskott bestämmer. Sammanträden ska 

också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst två (2) ledamöter i ett utskott 

begär det. 

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till ett utskotts sammanträde. Kallelsen ska 

innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet samt uppgift om de ärenden som ska 

behandlas. Alla handlingar avseende ett utskott hanteras digitalt och distribueras endast 

digitalt till ledamöter och ersättare i utskottet. 

I undantagsfall, efter beslut av ordföranden i varje särskilt fall, får handlingar distribueras på 

annat sätt. 

Ett utskott får handlägga ärenden bara när mer än hälften av deras ledamöter är närvarande. 

Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.  

Vid sammanträde med ett utskott ska protokoll föras i de delar där utskottet inte enbart 

bereder ett ärende inför beslut i barn- och utbildningsnämnden. 
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Samtliga ärenden som anmälts inför ett nämndssammanträde, och som har godkänts av 

ordförande, ska beredas. Nämnden kan dock i vissa fall godkänna att ärenden tas upp på 

dagordningen utan att det har beretts om ärendet är av brådskande karaktär, men inte så 

brådskande att ordföranden behöver ta det på delegation.  

 

I beredningen av ärenden ska även beräknad kostnad och/eller övriga ekonomiska 

konsekvenser av förslaget till beslut framgå. 

Barn- och utbildningsnämndens verksamhet 

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för och fullgör kommunens uppgifter enligt  

✓ skollagen (2010:800) och annan lag eller författning inom området för skolformerna  

förskola, grundskola, grundsärskola, specialskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, samt 

fritidshem och pedagogisk omsorg, 

✓ ansvara för namnsättning av egna verksamhetslokaler.  

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för och fullgör, i förekommande fall, kommunens 

uppgifter avseende  

✓ den kommunala musikskolan.  

✓ bidrag och stöd till föreningslivet, i enlighet med de riktlinjer kommunfullmäktige 

fastställt. 
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2.4 Miljö- och byggnämnden 

Sammansättning 

Miljö- och byggnämnden består av fem (5) ledamöter och fem (5) ersättare. 

Miljö- och byggnämndens verksamhet 

Miljö- och byggnämnden ansvarar för och fullgör kommunens uppgifter enligt såväl plan- och 

bygglagen (2010:900), med undantag för planläggning av mark och vatten, miljöbalken 

(1998:808), som annan lag eller författning inom plan- och byggområdet och/eller miljö- och 

hälsoskyddsområdet. 

Miljö- och byggnämnden ska, om inte denna uppgift lagts på annan nämnd, ansvara för och 

fullgöra kommunens uppgifter avseende prövning och tillsyn enligt följande lagstiftning 

✓ lagen (2006:1570) om skydd mot internationella hot mot människors hälsa, 

✓ lagen (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning, 

✓ smittskyddslagen (2004:168), 

✓ strålskyddslagen (2018:396), 

✓ livsmedelslagen (2006:804), 

✓ alkohollagen (2010:1622), 

✓ lag om tobak och liknande produkter (2018:2088),  

✓ lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel, 

✓ livsmedelslagen (2006:804), 

✓ lagen (2014:799) om sprängämnesprekursorer. 

samt övriga till respektive område hörande författningar och förordningar. 

Miljö- och byggnämnden ska ansvara för och fullgöra kommunens uppgifter enligt lagen 

(2018:222) om bostadsanpassningsbidrag. 

Miljö- och byggnämnden ska ansvara för och fullgöra kommunens myndighetsansvar i 

renhållningsfrågor enligt 15 kap miljöbalken (1998:808).  

 

Miljö- och byggnämnden ska i övrigt ansvara för och fullgöra kommunens uppgifter avseende 

prövning av ansökningar om tillåtelse, tillstånd, dispens och/eller undantag från av kommun-

fullmäktige antagen och vid varje tidpunkt gällande renhållningsordning. 

 

Miljö- och byggnämnden ska för de ärenden som nämnden ansvarar för även besluta om: 

✓ Namnsättning av egna verksamhetslokaler. 

Miljö- och byggnämnden omfattas inte av den ändrade politiska organisationen från den 1 

januari 2020 till och med 31 december 2020. Därför förblir nämndens politiska organisation 

oförändrad.   
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2.5 Samhällsbyggnadsnämnden 

Sammansättning 

Samhällsbyggnadsnämnden består av sju (7) ledamöter och sju (7) ersättare. 

Nämnden ska ha ett utskott men ingen (ärende)beredning inför utskottet och nämnden, 

utskottet kommer istället att vara det beredande organet, se punkten utskott nedan. 

Utskott 

Samhällsbyggnadsnämnden ska ha ett arbetsutskott. Arbetsutskottet ska ha tre (3) ledamöter 

och tre (3) ersättare.  

Arbetsutskottet bereder och/eller beslutar i ärenden inom nämndens nedan angivna 

ansvarsområden. I beredningen av ärenden ska även beräknad kostnad och/eller övriga 

ekonomiska konsekvenser av förslaget till beslut framgå.  

Inom arbetsutskottet väljer nämnden för den tid nämnden beslutar bland utskottets ledamöter 

en ordförande och en vice ordförande.  

Om ordföranden i ett utskott på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att fullgöra 

sitt uppdrag för längre tid får nämnden utse en annan ledamot i utskottet att som ersättare för 

ordföranden fullgöra dennes uppgifter. 

Ersättare ska närvara vid ett utskotts sammanträden endast om ledamot är förhindrad att 

tjänstgöra. Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av nämnden vid valet bestämda 

ordningen. Om ingen ordning är bestämd, kallas ersättare i den ordning de tagits upp i 

nämndens protokoll från valet. 

En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, 

ska snarast underrätta den personliga ersättaren alternativt annan ersättare som står i tur om att 

denne ska tjänstgöra för ledamoten. Ersättare ska tjänstgöra enligt den i ordning som 

kommunfullmäktige har bestämt.  

Avgår en ledamot eller en ersättare i ett utskott, som inte utsetts vid proportionellt val, ska 

fyllnadsval snarast förrättas.  

Ett utskott sammanträder på dag och tid som varje utskott bestämmer. Sammanträden ska 

också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst två (2) ledamöter i ett utskott 

begär det. 

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till ett utskotts sammanträde. Kallelse ska 

innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet samt uppgift om de ärenden som ska 

behandlas. Alla handlingar avseende ett utskott hanteras digitalt och distribueras endast 

digitalt till ledamöter och ersättare i utskottet.  

I undantagsfall, efter beslut av ordföranden i varje särskilt fall, får handlingar distribueras på 

annat sätt.  

Ett utskott får handlägga ärenden bara när mer än hälften av deras ledamöter är närvarande. 

Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. 

Vid sammanträde med ett utskott ska protokoll föras i de delar där utskottet inte enbart 

bereder ett ärende inför beslut i samhällsbyggnadsnämnden. 
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Samtliga ärenden som anmälts inför ett nämndssammanträde, och som har godkänts av 

ordförande, ska beredas av utskottet. Nämnden kan dock i vissa fall godkänna att ärenden tas 

upp på dagordningen utan att det har beretts om ärendet är av brådskande karaktär, men inte 

så brådskande att ordföranden behöver ta det på delegation.  

I beredningen av ärenden ska även beräknad kostnad och/eller övriga ekonomiska 

konsekvenser av förslaget till beslut framgå. 

Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet 

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för och fullgör kommunens uppgifter enligt  

✓ lagen (1978:234) om nämnder för vissa trafikfrågor, 

✓ kamerabevakningslagen (2018:1200),  

✓ lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall, 

✓ lagen (2006:378) om lägenhetsregister. 

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för och fullgör, i förekommande fall, kommunens 

uppgifter avseende, 

✓ fastighets- och lokalförvaltning, 

✓ lokalförsörjning,  

✓ utarrendera, hyra ut eller på annat sätt upplåta kommunen tillhörig fast egendom, 

✓ köp, försäljning och byte av fast egendom samt avtal om fastighetsreglering, allt inom av 

kommunfullmäktige fastställd kostnadsram och andra riktlinjer beträffande belopp och 

villkor i övrigt, 

✓ extern förhyrning av lokaler/fastigheter för kommunens behov, 

✓ driften av kommunens anläggningar, lokaler, gator, vägar, parker och allmänna platser, 

✓ den interna kost- och lokalvårdfunktionen i den omfattning som efterfrågas internt av 

kommunens verksamheter, 

✓ ärenden enligt plan- och bygglagen (2010:900) avseende den kommunala planläggningen 

av hur mark och vatten ska användas och markens lämplighet för bebyggelse och 

bebyggelsens utformning, samt översikts- och detaljplanefrågor och de uppgifter som kan 

aktualiseras i anledning härav, 

✓ ärenden om gatukostnad enligt 6 kap 24 och 25 §§ plan- och bygglagen (2010:900), 

✓ lokaler och anläggningar inom kultur- och fritidsområdet som bibliotek, simhall, ishall och 

fritidsgård, 

✓ mätnings-, kart- och GIS-verksamhet. 

✓ Kost till barn och ungdomar i förskola, grundskola och gymnasium. 

✓ Kost till äldre på särskilda boende och i ordinärt boende. Avgift tas ut för kost till äldre 

enligt taxa som beslutats av kommunfullmäktige efter förslag från 

Samhällsbyggnadsnämnden. Innan större taxehöjningar görs bör samråd ske med Hälsa 

och omsorgsnämnden. 

✓ Lokalvård 

✓ Passersystem 

✓ Fordonsansvar för kommunens fordon med undantag för räddningstjänstens 

✓ Telekommunikation, fiber och bredband 
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Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för och fullgör, i förekommande fall, kommunens 

uppgifter avseende, 

✓ mark- och exploateringsfrågor och de uppgifter som kan aktualiseras i anledning härav, 

✓ tillväxtfrågor och företagslotsning 

✓ miljöstrategiska och ekologiska frågor och de uppgifter som kan aktualiseras i anledning 

härav, 

✓ energi- och klimatfrågor, 

✓ energirådgivning, 

✓ upplåtelse av allmän plats, 

✓ allmänna lokala ordningsföreskrifter, 

✓ lokala föreskrifter för gaturenhållning och skyltning, 

✓ lokala och regionala kommunikationer och trafikförsörjning, 

✓ handläggning och beredning av renhållnings- och avfallstaxa inför kommunfullmäktiges 

beslut. 

✓ Adressättning av gator, vägar, torg, parker, kvarter och motsvarande samt kommunens 

institutioner och anläggningar, enligt 10-11 §§ lagen (2006:378) om lägenhetsregister. 

✓ Namnsättning av gator, vägar, torg, parker, kvarter och motsvarande. 

✓ Namnsättning av egna verksamhetslokaler. 

Samhällsbyggnadsnämnden ska vara kommunens beställarfunktion/kontakt gentemot de 

delägda aktiebolagen Skåne Blekinge Vattentjänst AB och Östra Göinge Renhållnings AB. 

Delegering från kommunfullmäktige 

Samhällsbyggnadsnämnden fullgör kommunens uppgifter som huvudman enligt lagen 

(1998:814) om gaturenhållning och skyltning. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar i följande grupper av ärenden 

✓ antagande av planer enligt plan- och bygglagen (2010:900) som utarbetats enligt 

standardförfarande och inte är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, 

✓ ansökan om förrättning för exploateringssamverkan,  

✓ ansökan om förrättning enligt fastighetsbildningslagen (1970:988) eller anläggningslagen 

(1973:1149) som behövs för att mark och vatten ska kunna användas för bebyggelse på ett 

ändamålsenligt sätt,  

✓ namn- och adressättning av gator, vägar, torg, parker, kvarter och motsvarande samt 

kommunens institutioner och anläggningar, enligt 10-11 §§ lagen (2006:378) om 

lägenhetsregister. 

✓ Namnsättning av gator, vägar, torg, parker, kvarter och motsvarande. 

✓ Namnsättning av egna verksamhetslokaler. 
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2.6 Hälsa- och omsorgsnämnden 

Sammansättning 

Hälsa- och omsorgsnämnden består av nio (9) ledamöter och nio (9) ersättare. 

(Ärende)beredning och individutskott 

Hälsa- och omsorgsnämnden ska endast ha (ärende)beredning inför nämndens sammanträden. 

För behandling av individärenden ska nämnden ha ett individutskott som dock inte ska 

likställas till ett arbetsutskott. 

 

Följande deltagare ska vara med på beredningarna: 

✓ Nämndens presidium, det vill säga nämndens ordförande och vice ordförande, 

✓ En av nämnden vald representant från Sverigedemokraterna, 

✓ Verksamhetsansvarig, 

✓ Nämndens sekreterare eller annan sekreterare från kanslienheten, 

Den eller de tjänsteman (tjänstemän) som ordförande, i mån av tid i samråd med vice 

ordförande, finner lämplig för att diskutera de frågor som kommer upp på beredningen. 

Individutskottet ska ha fyra (4) ledamöter och fyra (4) ersättare. 

I beredningen av ärenden ska även beräknad kostnad och/eller övriga ekonomiska 

konsekvenser av förslaget till beslut framgå. 

Inom individutskottet väljer nämnden för den tid nämnden beslutar bland utskottets ledamöter 

en ordförande och en vice ordförande. 

Om ordföranden i individutskott på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att 

fullgöra sitt uppdrag för längre tid får nämnden utse en annan ledamot i utskottet att som 

ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter. 

Ersättare ska närvara vid individutskottets sammanträden endast om ledamot är förhindrad att 

tjänstgöra. Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av nämnden vid valet bestämda 

ordningen. Om ingen ordning är bestämd, kallas ersättare i den ordning de tagits upp i 

nämndens protokoll från valet av individutskottsförtroendevalda. 

En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, 

ska snarast underrätta den personliga ersättaren alternativt annan ersättare som står i tur om att 

denne ska tjänstgöra för ledamoten. Ersättare ska tjänstgöra enligt den ordning som 

kommunfullmäktige har bestämt. 

Avgår en ledamot eller en ersättare i arbetsutskottet, som inte utsetts vid proportionellt val, 

ska fyllnadsval snarast förrättas. 

Individutskottet sammanträder på dag och tid som utskottet bestämmer. Sammanträden ska 

också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst två (2) ledamöter i utskottet 

begär det. 
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Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till individutskottets sammanträde. Kallelsen 

ska innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet samt uppgift om de ärenden som ska 

behandlas. Alla handlingar avseende utskottet hanteras digitalt och distribueras endast digitalt 

till ledamöter och ersättare i utskottet. 

I undantagsfall, efter beslut av ordföranden i varje särskilt fall, får handlingar distribueras på 

annat sätt. 

Individutskottet får handlägga ärenden bara när mer än hälften av deras ledamöter är 

närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.  

Vid sammanträde med individutskottet ska protokoll föras. 

Samtliga ärenden som anmälts inför ett nämndssammanträde, och som har godkänts av 

ordförande, ska beredas. Nämnden kan dock i vissa fall godkänna att ärenden tas upp på 

dagordningen utan att det har beretts om ärendet är av brådskande karaktär, men inte så 

brådskande att ordföranden behöver ta det på delegation.  

 

I beredningen av ärenden ska även beräknad kostnad och/eller övriga ekonomiska 

konsekvenser av förslaget till beslut framgå. 

Hälsa- och omsorgsnämndens verksamhet 

Hälsa- och omsorgsnämnden ansvarar för och fullgör kommunens uppgifter  

✓ enligt såväl socialtjänstlagen (2001:453) och annan lag eller författning inom området 

äldreomsorg och socialpsykiatri för vuxna över 18 år2.  

✓ enligt såväl hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) som annan lag eller författning inom 

området i kommunens särskilda boenden, personer med funktionsvariationer samt för 

personer som bor i ordinärt boende, s.k. hemsjukvård.  

✓ enligt såväl lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade som annan 

lag eller författning inom området. 

✓ enligt lagen (2017:372) om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården. 

Hälsa- och omsorgsnämnden ansvarar för och fullgör, i förekommande fall, kommunens 

uppgifter avseende 

✓ POSOM 

✓ Namnsättning av egna verksamhetslokaler. 

Hälsa- och omsorgsnämnden ansvarar för och fullgör kommunens uppgifter avseende 

administration och samordning av det kommunala pensionärsrådets och rådet för personer 

med funktionsvariationer sammanträden. För båda dessa råd finns av kommunfullmäktige, 

den 11 mars 2019, § 16 respektive den 11 februari 2019, § 17, antagna reglementen.  

 
2 Med undantag för lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, som ännu inte fyllt tjugotvå 

(22) år, och annan lag eller författning inom området. 
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2.7 Valnämnden 

Utöver vad som föreskrivs i KL och vallagen (2005:837) gäller bestämmelserna i detta 

reglemente. 

Sammansättning 

Valnämnden består av sju (7) ledamöter och sju (7) ersättare.  

Valnämndens verksamhet 

Valnämnden ska fullgöra de uppgifter som ankommer på en valnämnd samt ansvara för 

genomförande av val eller folkomröstning enligt vallagen (2005:837), folkomröstningslagen 

(1979:369) samt lagen (1994:692) om kommunala folkomröstningar. 

Valnämnden ansvarar för översyn av kommunens indelning i valdistrikt och ska fortlöpande 

följa upp och föreslå eventuella förändringar i kommunens indelning i valdistrikt. 

Valnämnden ansvarar för att det finns lämpliga vallokaler.  

Valnämnden svarar för information om sin verksamhet. 

Valnämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden inom 

sitt verksamhetsområde. 

Delegering från kommunfullmäktige 

Valnämnden beslutar i följande grupper av ärenden. 

✓ förhyrning av vallokaler,  

✓ rekrytering av och ersättning till röstmottagare till såväl förtidsröstning som valdag eller 

motsvarande, 

✓ upphandling av de varor och/eller tjänster som kan behövas för fullgörande av nämndens 

skyldigheter i samband med allmänna val och folkomröstningar inom kommunen. 
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amra.eljami@osby.se 

Besöksadress Västra 
Storgatan 35
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283 80 Osby

Telefon 0479-52 80 00 vx
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Hemsida www.osby.se
Organisationsnr 212000-0902

Bankgiro 281-6809

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

Kommunstyrelseförvaltningen förslag till kommunstyrelsen 

Förslag till kommunstyrelsens arbetsutskott

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

- Vid frånvaro av enhetschef för myndighet/enhet barn och familj inom arbete och 
välfärdsförvaltningen delegeras den beslutanderätt som denne enligt 
kommunstyrelsens delegationsordning har till förste socialsekreterare Lisa 
Widbom.

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

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

- Samtliga ändringar enligt förslag daterad 2021-04-27 godkänns och antas. 

Barnkonsekvensanalys

Ärendet berör ej barn direkt men kan beröra dem indirekt. 

Sammanfattning av ärendet

För att säkerställa bemanning av ansvarig tjänsteperson krävs en delegation av
beslutanderätten för förvaltningschef tillika skolchef för vuxenutbildningen samt för

http://www.osby.se/
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enhetschef inom myndigheten barn och familj.
Övriga ändringar handlar om justeringar i delegationsordningen och tillägg avseende
kommundirektörens samt förvaltningschefernas befogenhet som sedan finns i reglementet 
men behöver även tydliggöras i delegationsordningen så att det syns att dokumenten 
hänger ihop. Det har tagits hänsyn till de synpunkter som kommunstyrelsen hade på sitt 
sammanträde 2021-04-21.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse ”Förslag till revidering av kommunstyrelsens delegationsordning, 
delegering av beslutanderätt och övriga förtydliganden”, daterad 2021-04-27, från 
kanslichef Amra Eljami och administrativ chef Johanna Lindhe. 

Förslag till kommunstyrelsens delegationsordning, daterad 2021-04-27. 

 

Beslutet skickas till 

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

Johanna Lindhe Amra Eljami 
Administrativ chef Kanslichef 
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Notering: Detta är önskemål om tillägg i delegationsordningen utöver PDF-skrivelsen. 
Önskemålet kommer från förvaltningen för utbildning och arbete och har godkänts inför KSau 
av ordförande. 
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 Allmänt om delegering av beslutanderätt 
 (6 kap. 37–42 §§ kommunallagen (KL)) 

 Vad innebär delegering? 
Delegering innebär att beslutanderätten, i ett visst ärende eller i en ärendegrupp, 

flyttas över från nämnden till ett utskott, till en ledamot eller ersättare eller till en 

anställd hos kommunen (=delegaten). Delegaten träder helt in i nämndens ställe. 

Ett beslut av delegaten ses som ett beslut av nämnden och kan överklagas genom 

laglighetsprövning. Nämnden kan inte ändra delegatens beslut, men kan när som 

helst återkalla ett delegeringsuppdrag. Nämnden kan också föregripa ett beslut 

genom att överta beslutanderätten och själv och fatta beslut. Motsvarande gäller 

om en förvaltningschef vidaredelegerat sin beslutanderätt i enlighet med vad som 

anges nedan under rubriken ”Vidaredelegation” 

 

 Syftet med delegering av beslutanderätt 
Syftet med att delegera beslutanderätten är dels att avlasta kommunstyrelsen 

rutinärenden och på så sätt skapa utrymme för mer omfattande behandling av 

ärenden av principiell beskaffenhet eller större vikt, dels att möjliggöra en 

effektivare verksamhet genom att förkorta såväl handläggningstiden som tiden för 

beslut. 

 

 Förutsättningar för nämndens delegationsrätt 
Delegering inom en nämnd förutsätter alltid beslut i två (2) led. Först måste 

kommunfullmäktige i ett reglemente eller i ett särskilt beslut ha uppdragit till 

nämnden att hantera vissa verksamhetsområden eller besluta i vissa ärenden eller 

ärendegrupper. Därefter kan nämnden om den vill besluta om delegering av denna 

beslutanderätt. Nämnden lämnar delegeringsuppdrag genom särskilt beslut eller 

genom att fatta beslut om en delegationsordning där beslutanderätten i olika 

ärenden överförs till delegater. 

 

 Vad kan delegeras 
 Nämndens delegationsrätt – delegeringsförbud  

Någon klar gräns för vad som är möjligt att delegera eller inte, finns inte. En 

bedömning görs utifrån hur ofta ärendena förekommer, kommunens storlek, 

budgetomslutning, förvaltningens/verksamhetens storlek och organisation. 
 

Nämnden får inte delegera beslutanderätten i följande slag av ärenden. 

1.  ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet, 

d.v.s. nämndens övergripande ansvar för verksamheten, 

2.  framställningar eller yttranden till kommunfullmäktige, 

3.  yttranden i anledning av att beslut av nämnden i sin helhet överklagats, 

4.  yttranden i anledning av att kommunfullmäktiges beslut överklagats, 

5.  ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om ärendet är av principiell 

beskaffenhet eller annars av större vikt1, 

6.  ärenden som väckts genom medborgarförslag och som överlåtits till nämnden, 

7.  vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter bl.a. i socialtjänstlagen 

(2001:453), 

8. ärenden som inte är budgeterade och som innebär kostnadsökningar. 

 
1 Ärenden som får stora konsekvenser för kommunen och där den politiska bedömningen är 

avgörande. 
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Delegering eller verkställighet 

Det är skillnad mellan beslut i KL:s mening och ren verkställighet. Gränsen mellan 

beslut som kräver delegering och ren verkställighet går inte exakt att avgöra. 

Beslut i kommunallagens mening kännetecknas bland annat av att det finns 

utrymme för alternativa lösningar och att den som beslutar måste göra vissa 

överväganden och bedömningar. Normalt kan denna typ av beslut överklagas 

genom laglig-hetsprövning eller genom förvaltningsbesvär. 

Vid ren verkställighet saknas utrymme för självständiga bedömningar och besluts-

alternativ. Det rör sig till exempel om att tillämpa en fastställd taxa eller där klara 

riktlinjer anger förhållningssätt. Beslut av rent förberedande eller verkställande art 

kan inte överklagas. 

Beslut utan delegeringsuppdrag

Om en delegat fattar beslut utan stöd av ett delegeringsuppdrag kan ett sådant 

beslut inte överklagas genom laglighetsprövning eftersom beslutet inte existerar i 

KL:s mening. Kommunen kan dock bli civilrättsligt bunden av beslutet om den 

som beslutet avser är i god tro och det rör ett civilrättsligt förhållande. 

Vem kan man delegera till? 
En nämnd kan lämna delegeringsuppdrag till ett utskott en ledamot eller ersättare i 

nämnden eller en anställd hos kommunen. Ett delegeringsuppdrag kan inte lämnas 

till flera anställda i grupp, till en anställd tillsammans med en ledamot eller 

ersättare, s.k. blandad delegering, en anställd i av kommunen hel- eller delägt 

aktiebolag, en konsult eller motsvarande. Det bör, i delegationsordningen eller på 

annat sätt, klart anges vem som går in i en delegats ställe vid delegatens frånvaro. 

Delegationsförbud i socialtjänsten 
Kommunstyrelsens möjlighet att delegera beslutanderätten begränsas av 

delegationsförbud i 10 kap. 4 och 5 §§ socialtjänstlagen (SoL). I 10 kap. 5 

§ SoL har lagstiftaren av rättssäkerhetsskäl undantagit vissa beslut från

delegationsrätten. Detta innebär att nämnden i sin helhet måste fatta beslut i dessa

frågor.

Delegationsförbud gäller: Lagrum 

Överflyttning/mottagande av faderskapsutredning 2 kap. 3§ FB 

Beslut om nedläggning av faderskapsutredning 2 kap. 7 och 9§§ FB 

Beslut att inte påbörja faderskapsutredning 2 kap. 9§ FB 

Yttrande till domstol i adoptionsärende 4 kap. 10§ FB 

Anmälan/ansökan till domstol i fråga om vårdnad och förmyndarskap 6 kap. FB 

Godkännande av avtal om underhållsbidrag i form av engångsbelopp 7 kap. 7§ FB 

Förbud eller begräsning för en person som har sitt hem inom kommunen 

att i hemmet ta emot andras barn. 

5 kap. 2§ SoL 

Begäran om att utbetalning av barnbidrag ska ske till den andra av 

föräldrarna, någon annan lämplig person eller nämnden  

16 kap 18§ SFB 

Begäran om att utbetalning av underhållsstöd ska ske till någon annan 

lämplig person eller nämnden  

18 kap 19 § SFB 
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Delegering av beslutanderätten i brådskande ärenden 
där nämndens avgörande inte kan avvaktas 

En nämnd får enligt KL uppdra åt ordförande eller en annan ledamot i nämnden att 

besluta i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas. 

Vilka beslut som kan delegeras och om det finns några begränsningar framgår inte 

av lagtexten. Ärenden som avgjorts med stöd av denna bestämmelse skall anmälas 

vid nämndens nästa sammanträde. 

Anmälan av delegationsbeslut 

Beslut som fattas med stöd av delegering ska anmälas till nämnden. Syftet med 

anmälan är att nämndens informations- och kontrollbehov ska tillgodoses, dess-

utom har det betydelse för när beslutet vinner lagakraft. 

Vidaredelegation
Endast kommundirektören får överlåta hela eller delar av sin beslutanderätt enligt 

denna delegationsordning till en annan anställd inom kommunen även i de ärenden 

där vederbörande endast anges som ersättare. Ett beslut som fattas med stöd av 

sådan vidaredelegation ska anmäls till kommundirektören som i sin tur anmäler 

delegationsbeslutet till kommunstyrelsen. 

Vidaredelegation är bara tillåten i ett steg, vilket innebär att den som av 

kommundirektören fått rätt att fatta visst/vissa beslut inte i sin tur kan delegera 

vidare denna beslutanderätt.  

Riktlinjer för delegerad beslutsrätt 

Bestämmelserna om delegering innebär att kommunstyrelsen överför självständig 

beslutanderätt till delegat. Härigenom får delegaten rätt att fatta beslut på 

nämndens vägnar i vissa ärenden. Besluten gäller på samma sätt som om nämnden 

själv fattat dem. 

Nämnden kan inte ändra beslut som fattats av delegat. Däremot kan nämnden 

genom eget handlande föregripa delegatens beslut i ett enskilt ärende genom att 

själv ta över ärendet och besluta. Finner nämnden att delegationsordningen bör 

ändras, kan nämnden återkalla den givna beslutsrätten. Detta kan göras generellt 

för en viss grupp av ärenden, för en viss tjänsteman eller för ett visst ärende. 

En delegerad beslutanderätt får utnyttjas endast inom ramen för respektive 

förvaltnings/enhets budget eller inom ramen för beslutad kostnadskalkyl för visst 

projekt. 

Delegerad beslutanderätt får inte utövas i ärenden som rör delegatens egna 

personliga förhållanden, eller där jäv enligt §§ 16-18 förvaltningslagen (2017:900) 

föreligger. 

Delegat bör i viktiga ärenden samråda med överordnad innan beslut fattas. 

Den delegerade beslutanderätten kan endast användas av den som har att 

handlägga dylika ärenden och endast i tilldelat ärende. 

Vid förhinder för delegaten
Vid förhinder för delegat inträder i denna delegationsordning angiven ersättare 

som delegat.  
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Om inte annan ersättare för kommunchefen kommundirektören anges i denna 

delegationsordning inträder vid kommundirektören förhinder biträdande 

kommundirektören2 som såväl delegat som ersättare för delegat.  

Om inte annat anges i denna delegationsordning inträder vid förhinder för någon 

av kommunstyrelseförvaltningens enhetschefer kommundirektören som såväl 

delegat som ersättare för delegat. 

I övrigt gäller generellt att vid förhinder för delegat inträder vid förhinder för 

denne i första hand den som förordnats som ersättare och i andra hand närmast 

överordnad chef. 

Med förhinder avses frånvaro i anledning av sjukdom, tjänstledighet, semester 

eller tjänsteresa. 

Ärenden av principiell betydelse, tillämpning av policy m.m. 

En delegat ska överlämna beslutanderätten i ett ärende till kommunstyrelsen om 

ärendet är av principiell betydelse, har stor ekonomisk påverkan på kommunens 

ekonomi eller om andra skäl motiverar att ärendet ska beslutas av 

kommunstyrelsen. En delegat ska följa policys och riktlinjer som antagits av Osby 

kommun inom olika områden.  

Vid överklagande av beslut och domar, 

inhibitionsansökan och yttranden 

Rätt att besluta i en viss ärendegrupp innefattar också rätt att 

✓ besluta att överklaga beslut och domar som innefattar ändring av delegatens

beslut,

✓ besluta att avge yttrande till högre instans med anledning av överklagande av

delegatens beslut samt begära inhibition av överklagat beslut,

✓ ompröva överklagat beslut.

Undertecknande av handlingar  

Avtalstecknande och undertecknande av handlingar är inte några beslut och ska 

därför inte anges i delegationsordningen. Beslut att ingå ett avtal kan dock vara ett 

beslut och kan delegeras, men det innefattar inte rätten att skriva under själva 

avtalet. Kommunstyrelsen kan fatta särskilda beslut om rätten att underteckna 

handlingar för förtroendevalda och tjänstemän inom sitt verksamhetsområde, dvs. 

beslut om firmateckningsrätt.  

Av ”Reglemente för Osby kommun”, som gäller för kommunens samtliga nämnder, 

framgår under rubriken ”Undertecknande av handlingar” att avtal, fullmakter, 

kontrakt, köpehandlingar, skrivelser och liknande handlingar som beslutas av 

kommunstyrelsen i första hand ska undertecknas av ordföranden. Vid förfall för 

ordföranden ska vice ordföranden eller kommundirektören, eller annan anställd, 

som nämnden bestämmer underteckna handlingar. Kommunstyrelsen kan i 

enskilda ärenden/vid enskilda tillfällen bestämma att annan ledamot eller anställd 

ska underteckna avtal, andra handlingar och skrivelser. 

2 Enligt delegationsbeslut av kommundirektören den 9 december 2020, den 13 januari och 19 

januari 2021 utsågs den administrativa chefen, under år 2021, till biträdande kommundirektör. 
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Med stöd av delegation från kommunstyrelsen får delegat på kommunstyrelsens 

vägnar underteckna handlingar som upprättats med anledning av dennes 

delegationsbeslut. 

Från kommunstyrelseförvaltningen utgående skrivelser ska undertecknas på sätt 

som kommundirektören bestämmer. 

Utfärdande av fullmakt 

Kommundirektören kan, enligt punkt 1.19 i delegationsordningen, utfärda fullmakt 

att föra kommunens talan vid/inför domstol och andra myndigheter samt vid för-

rättningar av olika slag. Härigenom kan en tjänstepersons befogenhet utvidgas 

utöver det som gäller inom delegationsordningen. Av fullmakten ska framgå vem 

som ges fullmakten, för vilket ärende fullmakten gäller och under vilken tidsperiod 

fullmakten är giltig. En förutsättning för utfärdandet av en fullmakt är att den som 

utfärdar fullmakten själv har beslutanderätten avseende den aktuella 

frågeställningen. 

Anmälan av beslut fattade på delegation 

Samtliga beslut som fattats på delegation ska anmälas till kommunstyrelsen. 

Respektive delegat noterar beslut på särskild blankett och kopia av underlaget till 

beslutet ska bifogas. 

Överklagande av beslut  
Delegatens beslut kan överklagas på samma sätt som kommunstyrelsens beslut. 

Inom svensk förvaltningsrätt förekommer två (2) huvudtyper av överklagande, 

förvaltningsbesvär och laglighetsprövning.  

Vid förvaltningsbesvär prövar besvärsmyndigheten både beslutets laglighet och 

lämplighet och om överklagandet bifalls så kan besvärsmyndigheten inte bara 

upphäva beslutet utan också ändra dess innehåll eller ersätta det med ett nytt 

beslut. Vid förvaltningsbesvär varierar besvärsinstanserna efter vilket 

lagstiftningsområde det gäller. 

Vid laglighetsprövning sker endast en prövning av beslutets laglighet. Om 

överklagandet bifalls så kan besvärsmyndigheten upphäva det överklagade 

beslutet, men inte ersätta det med ett nytt beslut. Vid laglighetsprövning är 

förvaltningsrätten den första besvärsinstansen. FÖRSLA
G 20
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Förkortningar Lagar/Avtal m.m. 

AB Allmänna bestämmelser, kollektivavtal 

AFL Lag (1962:381) om allmän försäkring 

ArkivL Arkivlagen (1990:782) 

BrB Brottsbalken (1962:700) 

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

dataskyddsförordning 

FB Föräldrabalken (1949:381) 

FBO Förordningen (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor 

FSO Förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor 

FFS Försvarsmaktens föreskrifter om signalskyddstjänsten (FFS 2019:9) 

FIB Försvarsmaktens interna bestämmelser (FIB 2008:3) 

FVL Förvaltningslag (2017:900) 

GDPR Europaparlamentets och rådets förordning 2016/679 av den 27 april 2016 om 

skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och 

om det fria flödet av sådana uppgifter. 

KKF Körkortsförordningen (1998:980) 

KL Kommunallag (2017:725) 

LBE Lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor 

LEH Lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 

extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap 

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

LMA Lag (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. 

LOU Lagen (2016:1145) om offentlig upphandling,  

LSO Lag (2003:778) om skydd mot olyckor 

LUF Lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna 

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

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

LY Lag (2009:128) om yrkeshögskolan 

NamnL Namnlagen (1982:670) 

OSL Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) 

PUA Personuppgiftsansvarig 

SF Skolförordningen (2011:185) 

SFB Socialförsäkringsbalken (2010:110) 

SKR Sveriges Kommuner och Regioner 

SL Skollagen (2010:800) 
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SoF Socialtjänstförordning (2001:937) 

SoL Socialtjänstlagen (2001:453) 

SSL Säkerhetsskyddslagen (2018:585) 

SÄF Säkerhetsskyddsförordningen (2018:658) 

TF Tryckfrihetsförordningen (1949:105) 

ÄktB Äktenskapsbalken (1987:230) 

 

 

Förkortningar delegater 

AU Kommunstyrelsen arbetsutskott 

KSIU Kommunstyrelsens individutskott 

KS Kommunstyrelsen 

KSO Kommunstyrelsens ordförande 

KSvO Kommunstyrelsens vice ordförande 

P-delegation Kommunstyrelsens personaldelegation 

 

Förtydligande: På vissa ställen i delegationsordningen står KS som delegat. I 

sådana fall innebär det inte att det är kommunstyrelsen som delegerar uppgifter till 

nämnden själv då nämnden initialt äger allt som inte är delegerat. Detta står istället 

med som ett förtydligande vid tydning av delegationsordningen.   
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Juridiska och allmänna ärenden, arkiv, nämndadministration, 

kommunikation, GDPR ( För ärende med direkt koppling till socialtjänstens 

verksamhet, se avsnitt med rubrik ” Överklagande, yttranden och anmälningar mm 

till domstol, åklagarmyndighet och andra myndigheter inom socialtjänstens 

verksamhetsområde 

Nr Ärende Delegat Ersättare Lagrum Kommentar 

1.1 Utse firmatecknare för 

såväl kommunstyrelsen 

som kommunen 

AU    

1.2 Beslut att lämna ut 

handling, efter 

sekretessprövning och 

prövning enligt GDPR, av 

den som har handlingen i 

sin vård. 

Närmast ansvarig chef Närmast 

överordnad chef 

 

 

TF, OSL, 
GDPR  

1.3 Beslut om att lämna ut 

handling till annan 

myndighet i enlighet med 

skyldighet att bryta 

sekretess 

Närmast ansvarig chef  

 
10 kap  

15 § OSL  

1.4 Beslut om avslag på 

begäran om utlämnande av 

allmän handling till enskild 

eller annan myndighet 

samt uppställande av 

förbehåll i samband med 

utlämnande till enskild 

Närmast ansvarig chef Närmast 

överordnad chef 

 

 

6 kap 7§ och 10 

kap 14 § OSL  

1.5 Beslut att lämna ut 

uppgifter ur personregister 

till statliga myndigheter i 

forskningssyfte 

Närmast ansvarig chef  12 kap 6 § SOL 

DataskyddsL  

1.6 Överklagande, yrkande om 

inhibition samt yttrande till 

kammar- och 

förvaltningsrätt när 

ursprungsbeslutet fattats av 

utskott eller delegation. 

Respektive 

utskott/delegation  6 kap 37 § KL  

1.7 Beslut om att omprövning 

av delegationsbeslut skall 

ske samt själva 

omprövningen av beslutet 

Delegaten i 

ursprungsbeslutet  45–46 §§ FL 

37-38§§ FVL  

1.8 Prövning om överklagande 

skett i rätt tid samt 

avvisning av överklagande 

som kommit in för sent 

Delegaten i 

ursprungsbeslutet  45–46 §§ FVL  
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Nr Ärende Delegat Ersättare Lagrum Kommentar 

1.9 Avge yttrande i anledning 

av överklaganden av 

delegationsbeslut 

Delegaten i 

ursprungsbeslutet    

1.10 Prövning om överklagande 

skett i rätt tid samt 

avvisning av överklagande 

som kommit in för sent, i 

de fall där 

ursprungsbeslutet inte 

fattats av tjänsteperson. 

Kanslichef 

Kommunjurist  
Kommunsekreter

are  
45–46 §§ FL  

1.11 Avge yttrande i anledning 

av överklaganden av 

delegationsbeslut som inte 

fattats av tjänsteperson. 

Kanslichef 

Kommunjurist 
Kommunsekreter

are   

1.12 Yttrande över remisser till 

myndigheter, 

organisationer m.fl. i 

frågor som inte är av stor 

vikt eller principiell 

betydelse 

AU    

1.13 Beslut i ärende till AU som 

är så brådskande, att AU:s 
avgörande inte kan 

avvaktas  

AU:s ordförande AU:s vice 

ordförande 
6 kap 6§ KL  

1.14 Avvisande av ombud till 

sammanträde med utskott 
AU:s ordförande AU:s vice 

ordförande 
14–15 §§ FL  

1.15 Riktlinjer inom 

verksamheterna, som inte 

ska beslutas av 

kommunfullmäktige eller 

kommunstyrelsen 

AU  Enligt 

”Riktlinjer  

för 

styrdokument”, 

antagna av 

kommunfullmäk

tige 

 

1.16  Övergripande rutiner 

utifrån fastställda riktlinjer 
Kommundirektör 

 
 Enligt 

”Riktlinjer  

för 

styrdokument”, 

antagna av 

kommunfullmäk

tige 

Inom arbete och 

välfärdsförvaltningen 

är förvaltningschef 

delegat 

1.17 Ansökningar om 

projektmedel, EU-bidrag 

m.m. hos Länsstyrelsen, 

ESF m.fl. 

AU:s ordförande och 

vice ordförande 

gemensamt 

Respektive 

enhetschef   

1.18 Tecknande av 

samverkansavtal med 

andra myndigheter. 

Respektive enhetschef Kommundirektör 

 
  Inom arbete och 

välfärdsförvaltningen 

är förvaltningschef 

delegat. För 

samverkansavtal 

inom 

vuxenutbildningen se 

punkt 2.1 
1.19 Befullmäktigande av 

ombud att föra kommunens 

talan vid/inför domstol och 

andra myndigheter samt 

vid förrättningar av olika 

slag 

Kommundirektör 

 
1. Biträdande 

kommundirektör 

 

2. Kommunjurist 

6 kap. 15 § KL I ärende enligt SOL, 

LVU och LVM se 

punkt 2.162 
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Nr Ärende Delegat Ersättare Lagrum Kommentar 

1.20 Avge yttrande i 

folkbokföringsärende 
Kanslichef 

Kommunjurist 
Kommunsekreter

are 
Folkbokföringsl

agen (1991:481)  

1.21 Lämna medgivande att 

använda kommunens 

vapen 

 

Kommundirektör KSO   

1.22 I kommunstyrelsens ställe 

avge yttrande i ärenden om 

remisstiden inte medger att 

ärendet hinner behandlas 

på ordinarie sammanträde. 

AU Ordföranden och 

vice ordföranden 

i AU gemensamt 

  

1.23 Beslut om antagande och 

revidering av 

kommunstyrelsens 

dokumenthanteringsplan 

AU Ordföranden och 

vice ordföranden 

i AU gemensamt 

  

1.24 Utse arkivansvarig AU Ordföranden och 

vice ordföranden 

i AU gemensamt 

  

1.25 Utse arkivredogörare, i 

samråd med kanslichefen 
Arkivansvarig Registrator   

1.26 Kommunstyrelsens 

representation och 

uppvaktning m.m. upp till 

ett maximalt belopp om 

5.000 kr per tillfälle 

KSO KSvO   

1.27 Kommunstyrelsens 

ordförandes deltagande i 

kurser, konferenser m.m. 

upp till tre (3) dagar 

KSvO    

1.28 Kommunstyrelsens 

ordförandes deltagande i 

kurser, konferenser m.m. 

mer än tre (3) dagar 

AU    

1.29 Övriga förtroendevaldas i 

kommunstyrelsen 

deltagande i kurser, 

konferenser m.m. upp till 

tre (3) dagar 

KSO KSvO   

1.30 Övriga förtroendevaldas i 

kommunstyrelsen 

deltagande i kurser, 

konferenser m.m. mer än 

tre (3) dagar 

AU    

1.31 Rätt att begära yttrande och 

upplysningar från 

kommunens samtliga 

nämnder, utskott, 

beredningar, delegationer 

och förvaltningar under 

ärendeberedning/-

handläggning inför 

kommunstyrelsens 

beredning och/eller beslut i 

samtliga ärenden. 

Kanslichef Kommunsekreter

are   

1.32 Utse dataskyddsombud för 

nämnden enligt art 37 

GDPR 

Kommundirektör Kanslichef Art 37 GDPR Överklagandeförbud 

enligt 7 kap 5 § lag 

(2018:218) om 

kompletterande 

bestämmelser till EU:s 

dataskyddsförordning. 
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Nr Ärende Delegat Ersättare Lagrum Kommentar 

1.33 Utse lokalt GDPR-ombud Kommundirektör Kanslichef  Inte samma som 

dataskyddsombud. 

Lokal GDPR-ombud 

(samordnare) arbetar 

löpande med övriga från 

förvaltningarna utsedda 

ombud med GDPR-

frågor som inte berör 

tillsyn. 

1.34 Utse kontaktperson för 

förbundsmedlem 

Kommundirektör  1. Biträdande 

kommundirektör 

2. HR-chef 

  

1.35 Beslut att ta ut en avgift 

eller att inte tillmötesgå en 

begäran på grund av att 

den bedöms uppenbart 

ogrundad eller orimlig 

enligt art 12.5 GDPR 

 

 

Respektive enhetschef Biträdande 

kommundirektör 
Art 12.5 GDPR Förvaltningsbesvär 

överklagas till allmän 

förvaltningsdomstol 

enligt 7 kap 2 § lag 

(2018:2018) om 

kompletterande 

bestämmelser till EU:s 

dataskyddsförordning. 

Ange 

besvärshänvisning. 
1.36 Beslut om utlämnande av 

registerutdrag och beslut 

att avvisa begäran om 

registerutdrag enligt art. 15 

GDPR 

 

 

Respektive enhetschef Biträdande 

kommundirektör 
Art 15 GDPR Förvaltningsbesvär 

överklagas till allmän 

förvaltningsdomstol 

enligt 7 kap 2 § lag 

(2018:2018) om 

kompletterande 

bestämmelser till EU:s 

dataskyddsförordning. 

Ange 

besvärshänvisning. 

1.37 Beslut om den 

registrerades rätt till 

rättelse enligt art. 16 

GDPR 

Respektive enhetschef Biträdande 

kommundirektör 
Art 16 GDPR Förvaltningsbesvär 

överklagas till allmän 

förvaltningsdomstol 

enligt 7 kap 2 § lag 

(2018:2018) om 

kompletterande 

bestämmelser till EU:s 

dataskyddsförordning. 

Ange 

besvärshänvisning. 

1.38 Beslut om den 

registrerades rätt till 

radering enligt art. 17 

GDPR 

Respektive enhetschef Biträdande 

kommundirektör 
Art 17 GDPR Förvaltningsbesvär 

överklagas till allmän 

förvaltningsdomstol 

enligt 7 kap 2 § lag 

(2018:2018) om 

kompletterande 

bestämmelser till EU:s 

dataskyddsförordning. 

Ange 

besvärshänvisning. 
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Nr Ärende Delegat Ersättare Lagrum Kommentar 

1.39 Beslut om den 

registrerades rätt till 

begränsning av behandling 

enligt art. 18 GDPR 

Respektive enhetschef Biträdande 

kommundirektör 
Art 18 GDPR Förvaltningsbesvär 

överklagas till allmän 

förvaltningsdomstol 

enligt 7 kap 2 § lag 

(2018:2018) om 

kompletterande 

bestämmelser till EU:s 

dataskyddsförordning. 

Ange 

besvärshänvisning. 

1.40 Beslut om underrättelse till 

tredje man om rättelse eller 

radering av 

personuppgifter eller 

begränsning av behandling 

enligt art 19 GDPR 

Respektive enhetschef Biträdande 

kommundirektör 
Art 19 GDPR Förvaltningsbesvär 

överklagas till allmän 

förvaltningsdomstol 

enligt 7 kap 2 § lag 

(2018:2018) om 

kompletterande 

bestämmelser till EU:s 

dataskyddsförordning. 

Ange 

besvärshänvisning. 
1.41 Beslut om den 

registrerades rätt till 

dataportabilitet3 enligt art 

20 GDPR 

Respektive enhetschef Biträdande 

kommundirektör 
Art 20 GDPR Förvaltningsbesvär 

överklagas till allmän 

förvaltningsdomstol 

enligt 7 kap 2 § lag 

(2018:2018) om 

kompletterande 

bestämmelser till EU:s 

dataskyddsförordning.  

Ange 

besvärshänvisning. 

 

1.42 Beslut i anledning av den 

registrerades rätt att göra 

invändningar enligt art. 21 

GDPR 

Respektive enhetschef Biträdande 

kommundirektör 
Art 21 GDPR Förvaltningsbesvär 

överklagas till allmän 

förvaltningsdomstol 

enligt 7 kap 2 § lag 

(2018:2018) om 

kompletterande 

bestämmelser till EU:s 

dataskyddsförordning. 

Ange 

besvärshänvisning. 

1.43 Ingå/underteckna 

personuppgiftsbiträdesavtal 

med instruktioner 

Respektive enhetschef Biträdande 

kommundirektör 

Art 28 GDPR Överklagandeförbud 

enligt 7 kap 5 § lag 

(2018:218) om 

kompletterande 

bestämmelser till EU:s 

dataskyddsförordning. 

 
3 Den registrerades rätt att få personuppgifter om sig själv som han/hon lämnat till PUA på strukturerat sätt 

och rätten att överföra dessa uppgifter till en annan PUA utan att den förstnämnda PUA hindrar detta. 
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Nr Ärende Delegat Ersättare Lagrum Kommentar 

1.44 Beslut att anmäla en 

personuppgiftsincident 

enligt art 33 GDPR 

 

Upprätta anmälan och 

sammanställa 

dokumentation enligt art 

33 GDPR 

Respektive enhetschef 

 

 

 

Kommunjurist 

 

Närmast 

överordnad chef 

 

 

Registrator/sekre

terare/systemför

valtare 

Art 33 GDPR Anmälan ska göras till 

Datainspektionen senast 

72 timmar efter att 

myndigheten fick 

kännedom om 

incidenten. 

 

Samråd med 

dataskyddsombud 

(Sydarkivera) ska ske 

innan anmälan. 

 

Överklagandeförbud 

enligt 7 kap 5 § lag 

(2018:218) om 

kompletterande 

bestämmelser till EU:s 

dataskyddsförordning. 
1.45 Fastställa en 

konsekvensbedömning 

avseende dataskydd enligt 

art 35, 1-3 GDPR 

Respektive enhetschef Biträdande 

kommundirektör 
Art 35 GDPR Samråd med 

dataskyddsombud 

(Sydarkivera) innan 

konsekvensbedömning 

fastställs. 

 

Överklagandeförbud 

enligt 7 kap 5 § lag 

(2018:218) om 

kompletterande 

bestämmelser till EU:s 

dataskyddsförordning. 
1.46 Yttrande över 

översiktsplan från andra 

kommuner 

AU Ordföranden och 

vice ordföranden 

i AU gemensamt 

  

1.47 Beslut enligt spellagen 

(2018:1138) om 

✓ registrering för 

lotteriverksamhet, 

✓ registreringsavgift för 

registrerad 

lotteriverksamhet, 

förordnande av och 

arvode till kontrollant. 

Kontakcentervägledare  6 kap. 9-10 §§ 

och 18 kap. 10 § 

spellagen 

(2018:1138) 

 

 

Löpande verksamhet enligt GDPR – fördelning av arbetsuppgifter 
Nr Ärende Delegat Ersättare Lagrum Kommentar 

1.48 Fastställa ändamål med 

behandling av 

personuppgifter enligt art 

5.b GDPR 

Kommunjurist 1. Kommunsekreterare 

2. Kanslichef 

Art 5 

GDPR 

Verkställighet -

behöver ej anmälas 

till nämnd. 

1.49 Fastställa laglig grund för 

behandling av 

personuppgifter enligt art 6 

GDPR 

Kommunjurist 1. Kommunsekreterare 

2. Kanslichef 

Art 6 

GDPR 

Verkställighet -

behöver ej anmälas 

till nämnd. 

1.50 Fastställa att behandling av 

särskilda kategorier av 

personuppgifter (känsliga) 

är tillåten enligt något av 

de undantagen som finns i 

art 9 GDPR 

Kommunjurist 1. Kommunsekreterare 

2. Kanslichef 

Art 9 

GDPR 

Verkställighet -

behöver ej anmälas 

till nämnd. 
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1.51 Beslut om att begära att 

ytterligare information 

tillhandahålls som är 

nödvändig för att bekräfta 

den registrerades identitet 

enligt art 12.6 GDPR 

Kommunjurist 1. Kommunsekreterare 

2. Kanslichef 

Art 12.6 

GDPR 

Verkställighet -

behöver ej anmälas 

till nämnd. 

1.52 Föra register över 

personuppgiftsbehandlingar 

enligt art 30 GDPR 

Kommunjurist 1. Kommunsekreterare 

2. Kanslichef 

Art 30 

GDPR 

Verkställighet -

behöver ej anmälas 

till nämnd. 

1.53 Informera den registrerade 

om personuppgiftsincident 

enligt art 34 GDPR 

Kommunjurist 1. Kommunsekreterare 

2. Kanslichef 

Art 34 

GDPR 

Verkställighet -

behöver ej anmälas 

till nämnd. 
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Arbete och välfärd  

 

Nr Ärende Delegat Ersättare Lagrum Kommentar 

Vuxenutbildning 

2.1 Samverkansavtal med 

annan kommun/region 

inom vuxenutbildning 

alternativt avtal 

angående entreprenad 

KS KSO 23 kap, 3, 22-23 

§§ SL 

 

I enlighet med 

reglementet för Osby 

kommuns nämnder för 

mandatperioden 2019-

2022. För mer 

information se 

reglementet.  

Med de begränsningar 

som följer av 6 kap 38§ 

KL  

2.2 Beslut angående att 

söka/ ej söka riktade 

statsbidrag 

Förvaltningschef för 

arbete och välfärd 

   

2.3 Huvudmannens yttrande 

till Skolinspektionen, 

Barn- och elevombudet 

och 

Diskrimineringsombuds

mannen i individärende 

Förvaltningschef för 

arbete och välfärd 

  

 

 

2.4 Huvudmannens yttrande 

till Skolinspektionen, 

Barn- och elevombudet 

och 

Diskrimineringsombuds

mannen i 

verksamhetsärende 

KS   

 

 

 2.5 Överklagande, yrkande 

om inhibition samt 

yttrande till 

Skolväsendets 

överklagandenämnd   

Delegaten i 

urspungsbeslutet  

  

    

  

  

2.6 1.Tillfälligt inställande 

av undervisning 1 dag  

  

2.Tillfälligt inställande 

av undervisning 2-10 

dagar  

  

3.Tillfälligt inställande 

av undervisning utöver 

10 dagar  

 

Rektor  

 

 

Förvaltningschef för 

arbete och välfärd   

 

KSO  

 

Förvaltnings-

chef arbete och 

välfärd är 

ersättare för 

rektor 

  

 2.7 Beslut om sökande ska 

tas emot och bli antagen 

till utbildning  

Rektor  Förvaltningschef 

för arbete och 

välfärd   

  

20 kap 13,14, 

22, 23, 33 

§§ SL  

Kan överklagas i 

Skolväsendets 

överklagandenämnd. 

Beslut om antagning 

enligt 20:23 SL kan inte 

överklagas  

2.8 Beslut om att 

utbildningen för en elev 

ska upphöra 

Rektor Förvaltningschef 

för arbete och 

välfärd 

20 kap, 9 § SL Kan överklagas i 

Skolväsendets 

överklagandenämnd 

2.9 Beslut om att på nytt 

bereda plats på 

utbildning för elev vars 

utbildning upphört 

Rektor Kan överklagas i 

Skolväsendets 

överklagandenä

mnd 

20 kap, 9 § SL Kan överklagas i 

Skolväsendets 

överklagandenämnd 
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2.10 Beslut om att helt eller 

delvis stänga av en elev  

  

Beslut om att 

avstängning ska gälla 

omedelbart  

  

  

KSIU 

  

   

Rektor  

 

 

 

Förvaltningschef 

för arbete och 

välfärd   

  

5 kap, 17-20 §§ 

SL 

 

 

2.11 Yttrande om att 

hemkommunen åtar sig 

att svara för kostnader 

för den sökandes 

utbildning 

Rektor Förvaltningschef 

för arbete och 

välfärd   

 

20 kap 21 § SL Kan överklagas i 

Skolväsendets 

överklagandenämnd 

2.12  Yttrande med 

bedömning av om 

den sökande uppfyller 

villkoren i 20:11 eller 

20:11a SL  

Rektor  Förvaltningschef 

för arbete och 

välfärd  

20 kap. 14 § 

första st. andra 

meningen SL  

  

 2.13 Beslut om vilka 

utbildningar som ska 

erbjudas   

KS    20 kap 2 § SL  Gäller utbildningar på 

grundläggande och 

gymnasial nivå.   

 2.14 Beslut om stipendier   KSIU        

 2.15 Beslut om att elev ska 

hålla sig med böcker och 

andra lärverktyg alternat

ivt att avgift för 

densamma ska tas ut  

Förvaltningschef för 

arbete och välfärd   

  

  20 kap 7 § SL    

Beslut rörande barn och ungdom 

Placering 

2.16 Godkännande av 

familjehems lämplighet 

för vård och fostran 

KSIU  6 kap. 6 § första 

och andra 

stycken SoL 

 

2.17 Bistånd till barn och 

ungdom i form av vård i 

familjehem 

KSIU  4 kap. 1 § SoL  

2.18 Godkännande av 

jourhems lämplighet för 

tillfällig vård och fostran 

KSIU  6 kap. 6 § tredje 

stycket SoL 

 

2.19 Beslut om tillfällig 

vistelse i familjehem 

eller jourhem 

1:e socialsekreterare Enhetschef 

arbete och 

välfärd 

4 kap. 1 § SoL Högst två månader efter 

att utredning enligt 11 

kap. 1 § SoL avslutats. 

2.20 Beslut om bistånd åt 

barn och ungdom i form 

av vård 

(placering/omplacering) 

i hem för vård eller 

boende.  

 

Sammantagen tid om 

högst 3 månader.  

 

Sammantagen tid som 

överstiger 3 månader 

 

 

 

 

 

 

 

Enhetschef arbete och 

välfärd  

 

KSIU 

 

 

 

 

 

 

 

Förvaltningschef 

arbete och 

välfärd 

4 kap 1 § SoL  

2.21 Beslut om ekonomiskt 

bistånd åt barn och 

ungdom i samband med 

placering, omplacering 

eller flyttning från 

familjehem eller HVB-

hem. 

1:e socialsekreterare Enhetschef 

arbete och 

välfärd 

4 kap 1 § SoL   
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2.22 Beslut om ersättning till 

familjehem (arvode och 

omkostnadsersättning) 

gällande barn och 

ungdom. 

 

Enligt SKRs 

rekommendation 

 

 

Över SKRs 

rekommendation 

 

 

 

 

Socialsekreterare 

 

Enhetschef arbete och 

välfärd 

 

   

2.23 Sluta avtal med hem för 

vård och boende / SiS-

ungdomshem 

Enhetschef arbete och 

välfärd  

KSIU   

2.24 Medgivande att 

underårig tas emot för 

stadigvarande vård och 

fostran i enskilt hem 

som inte tillhör den 

underåriges föräldrar 

eller annan 

vårdnadshavare 

KSIU  6 kap 6 § första 

stycket SoL 

 

2.25 Underrättelse till 

Försäkringskassan om 

att barn med 

underhållsstöd placerats 

i familjehem respektive 

återflyttat till biologiska 

föräldrar 

Socialsekreterare KSIU 2 §  

förordningen 

om 

underhållsstöd 

(1996:1036) 

 

2.26 Beslut om framställning 

till Centrala 

Studiemedelsnämnden 

om ändring av 

betalningsmottagare för 

studiemedel 

Socialsekreterare KSIU 2 kap 33 § andra 

stycket 

studiestöds- 

förordningen 

 

2.27 Förälders ersättning till 

kommunen för placerat 

barn 

1:e socialsekreterare KSIU 8 kap 1 § andra 

stycket SoL 

samt 6 kap 2–4 

§§ SoF 

 

Öppenvård 

2.28 Beslut om bistånd i form 

av personligt stöd av 

socialsekreterare 

Socialsekreterare KSIU 4 kap 1 § SoL  

2.29 Beslut om bistånd i form 

av öppenvård  

internt-externt 

Socialsekreterare Enhetschef 

arbete och 

välfärd  

4 kap 1 § SoL  

2.30 Bistånd i form av 

öppenvård utan 

vårdnadshavarens 

samtycke 

Enhetschef arbete och 

välfärd  

KSIU 4 kap. 1 § SoL 

och 6  

kap 13 a § FB 

Jämför med 3 kap.6a § 

SoL 

2.31 Beslut om bistånd i form 

av kontaktperson eller 

kontaktfamilj 

Socialsekreterare KSIU 4 kap 1 § SoL  

2.32 Bistånd i form av 

kontaktperson eller 

kontaktfamilj utan 

vårdnadshavarens 

samtycke 

Enhetschef arbete och 

välfärd  

KSIU 4 kap.  1 § SoL 

och 6 kap 13 a § 

FB 

Jämför med 3 kap.6 b § 

SoL 
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2.33 Förordnande och 

entledigande av 

kontaktperson/kontaktfa

milj 

Socialsekreterare KSIU   

2.34 Beslut om ersättning till 

kontaktperson/kontaktfa

milj 

1:e socialsekreterare KSIU   

2.35 Bistånd i form av 

andrahandskontrakt 

Enhetschef arbete och 

välfärd  

KSIU 4 kap 1 § SoL  

2.36 Bistånd i form av 

ekonomiskt stöd vid eget 

boende  

Socialsekreterare KSIU 4 kap 1 § SoL  

2.37 Bistånd i form av 

personligt stöd vid eget 

boende 

Socialsekreterare KSIU 4 kap. 1 § SoL  

2.38 Övervägande om att 

vård i annat hem än det 

egna fortfarande behövs 

KSIU  6 kap 8 § SoL Minst var 6:e månad 

2.39 Beslut om ersättning 

från föräldrar vars barn 

är under 18 år och får 

vård i ett annat hem än 

det egna 

Enhetschef arbete och 

välfärd  

KSIU 8 kap 1 § 2 st 

SoL 
 

 

 

 

Utredning 

2.40 Beslut om att inleda 

utredning 

Socialsekreterare KSIU 11 kap 1 § SoL  

2.41 Beslut om att utredning 

inte skall inledas eller att 

avskriva ärendet från 

fortsatt handläggning. 

1:e socialsekreterare KSIU 11 kap 1 § SoL  

2.42 Beslut om att inleda 

utredning oavsett den 

enskildes samtycke 

1:e socialsekreterare KSIU   

2.43 Förlängning av 

utredningstid i ärenden 

som rör barn 

Enhetschef arbete och 

välfärd  

KSIU 11 kap 2 § 

tredje stycket 

SoL 

 

2.44 Beslut om att utredning 

inte skall föranleda 

någon åtgärd 

1:e socialsekreterare KSIU 11 kap 1 § SoL  

2.45 Beslut om uppföljning 

efter avslutad utredning 

utan insats, då behov av 

insats bedöms föreligga 

men samtycke saknas 

1:e socialsekreterare KSIU 11 kap 4a § SoL  

2.46 Beslut om uppföljning 

efter avslutad placering, 

då behov av insats 

bedöms föreligga men 

samtycke saknas 

1:e socialsekreterare KSIU 11 kap 4b § SoL  

2.47 Beslut om att avsluta 

uppföljning utan insats 

1:e socialsekreterare KSIU 11 kap 4c § SoL  

Övrigt 

2.48 Beslut om framställning 

om överflyttning av 

ärende till nämnd i 

annan kommun 

Enhetschef arbete och 

välfärd  

KSIU 2 a kap 10 § 

SoL 
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2.49 Meddela inställning i 

fråga om annan 

kommuns begäran om 

överflyttning 

KSIU  2 a kap 10 § 

SoL 

 

2.50 Beslut om att ansökan 

hos Inspektionen för 

vård och omsorg om 

överflytt av ärende till 

annan kommun  

Enhetschef arbete och 

välfärd  

KSIU 2a kap 11 § SoL 

 

 

2.51 Beslut om ersättning till 

särskilt förordnad 

vårdnadshavare som 

tidigare varit 

familjehemsförälder 

Enhetschef arbete och 

välfärd  

KSIU 6 kap 11 § SoL  

2.52 Beslut om anmälan till 

överförmyndaren om 

behov av god 

man/förvaltare SoF 

Socialsekreterare KSIU 5 kap 3 § 1–2st 

SoF 

 

2.53 Beslut om anmälan till 

överförmyndaren om att 

behov av god 

man/förvaltare ej längre 

föreligger 

Socialsekreterare KSIU 5 kap 3 § 1–2st 

SoF 

 

2.54 Beslut om anmälan till 

överförmyndaren om 

förhållanden beträffande 

förvaltningen av 

underårigs egendom 

Socialsekreterare KSIU 5 kap 3 § 3st 

SoF 

Avser all slags egendom 

ink ATP 

2.55 Framställan till domstol 

om behov av 

målsägandebiträde för 

underårig 

Socialsekreterare KSIU 5 kap 2 § SoF  

Beslut rörande familjerätt 

2.56 Godkännande 

av faderskapsbekräftelse 

då parterna sammanbott 

under hela 

konceptionstiden, 

alternativt haft ett 

stadigvarande 

förhållande under 

konceptionstiden och 

numer bor tillsammans, 

och är övertygade om att 

barnet är deras 

gemensamma (s-

protokoll)  

1. Socialadministratör/

Familjerättssekreterare

  

2. 

Kontaktcentervägledar

e  

  1 kap 4§ 1st FB    

2.57 Godkännande av 

faderskapsbekräftelse  

Socialsekreterare/Fami

ljerättssekreterare 

 1 kap 4§ FB  

2.58 Beslut att inleda 

utredning om 

fastställande av 

faderskap när dom eller 

bekräftelse finns och 

faderskapet kan 

ifrågasättas 

Socialsekreterare/Fami

ljerättssekreterare  

 2 kap 1§ FB  

2.59 Beslut om att återuppta 

nedlagd utredning 

Socialsekreterare/Fami

ljerättssekreterare  

 2 kap 1§ FB  

FÖRSLA
G 20

21
-05

-12



 

22 

Nr Ärende Delegat Ersättare Lagrum Kommentar 

2.60 Beslut om att inleda 

utredning om någon 

annan man än den som 

är gift med barnets 

moder kan vara far till 

barnet 

Socialsekreterare/Fami

ljerättssekreterare  

 2 kap 9§ 1st FB Beslut att inte påbörja 

utredning eller lägga 

ned påbörjad utredning 

tillkommer KS  

2.61 Beslut att väcka och föra 

talan i mål om faderskap 

Socialsekreterare/Fami

ljerättssekreterare  

 3 kap 5§ 2st 6§ 

2 st FB 

 

2.62 Beslut att godkänna / 

inte godkänna avtal om 

vårdnad boende och 

umgänge 

Socialsekreterare/Fami

ljerättssekreterare  

 6 kap 6 §,6 kap 

14 a §2 st och 6 

kap 15 a § 3 st 

FB 

 

2.63 Beslut att utse utredare i 

mål och ärenden om 

vårdnad, boende eller 

umgängen 

Enhetschef arbete och 

välfärd  

 6 kap 19§ 3 st 

FB 

 

2.64 Beslut om att utse 

utredare i 

adoptionsärende  

Enhetschef arbete och 

välfärd  

 Enl. 4 kap  

14 § FB 

 

2.65 Beslut om medgivande 

att ta emot barn med 

hemvist utomlands, i 

syfte att adoptera det 

KSIU  6 kap 12§ SoL  

2.66 Beslut om att återkalla 

medgivande av 

adoption, om 

förutsättningarna för det 

inte längre föreligger 

KSIU  6 kap 13§ SoL  

2.67 Beslut om att samtycke 

ges till att 

adoptionsförfarande får 

fortsätta 

Socialsekreterare/Fami

ljerättssekreterare 

 6 kap 14§ SoL  

2.68 Beslut om att samtycke 

inte ges till att 

adoptionsförfarande får 

fortsätta 

KSIU  6 kap 14§ SoL Får ej delegeras till 

tjänsteperson 

2.69 Yttrande till domstol i 

ärende enligt namnlagen 

Socialsekreterare/Fami

ljerättssekreterare  

 45 och 46 §§ 

NamnL 

 

2.70 Lämna upplysningar och 

yttrande till domstol 

beträffande 

äktenskapsskillnad 

vilken avser äktenskap 

som ingåtts av underårig 

Socialsekreterare/Fami

ljerättssekreterare  

 5 kap 5 § 3 st 

ÄktB 

 

2.71 Lämna upplysningar och 

yttrande till länsstyrelsen 

beträffande 

äktenskapsdispens 

Socialsekreterare/Fami

ljerättssekreterare  

 15 kap 1 § 2 st 

ÄktB 

 

2.72 Beslut om DNA-

undersökning i 

faderskapsärende 

Socialsekreterare/Fami

ljerättssekreterare  

 2 kap 6 § FB 

och 10 kap 5 § 

SoL 

 

2.73 Yttrande till domstol om 

umgängesstöd 

Socialsekreterare/Fami

ljerättssekreterare  

 6 kap 15 c § 2 st 

FB 

 

2.74 Beslut att utse en person 

att medverka vid 

umgänge 

(umgängesstöd) 

Socialsekreterare/Fami

ljerättssekreterare  

 6 kap 15 c § 3 st 

FB 

 

2.75 Beslut att utse 

kontaktperson i 

umgängesärenden 

Socialsekreterare/Fami

ljerättssekreterare 

 4 kap 1 § SoL  
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2.76 Beslut om ersättning till 

kontaktperson vid 

umgänge 

1:e socialsekreterare    

2.77 Godkänna avtal om att 

underhållsbidrag ska 

betalas längre perioder 

än 3 månader 

Socialsekreterare/Fami

ljerättssekreterare 

 7 kap 7 § 2 st 

FB 

 

2.78 Framställan till domstol 

om särskilt förordnad 

vårdnadshavare. 

Socialsekreterare/Fami

ljerättssekreterare 

 6 kap FB  

2.79 Beslut om att avge 

upplysningar 

Socialsekreterare/Fami

ljerättssekreterare 

 6 kap 20§ 2st 

FB 

 

2.80 Beslut om att avge 

utredning 

Socialsekreterare/Fami

ljerättssekreterare 

 6 kap 19§  

3st FB 

 

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

2.81 Beslut om ansökan till 

Förvaltningsrätt för vård 

enligt LVU 

KSIU  4 § LVU  

2.82  Beslut om omedelbart 

omhändertagande 

KSIU   6 § LVU  Ska underställas 

förvaltningsrätt  

Vid brådskande beslut, 

se kompletterande 

beslutanderätt, bilaga 1  

  

2.83  Beslut om hur vården 

ska ordnas och var den 

unge ska vistas under 

vårdtiden 

KSIU   11§ 1–

2 st LVU  

Vid brådskande beslut, 

se kompletterande 

beslutanderätt, bilaga 1  

  

2.84  Beslut om att 

omhändertagande enl. 

6 eller 6 a §§ LVU skall 

upphöra  

Ordförande för KSIU    9 § 3 st LVU,  

9 b § 2 st LVU  

  

2.85 Övervägande om vård 

med stöd av  

2 § LVU fortfarande 

behövs 

KSIU  13§ 1 st LVU Minst var 6:e mån 

2.86 Beslut i fråga om fortsatt 

vård (omprövning) 

KSIU  13§ 2 st LVU Inom 6 månader 

2.87  Beslut hur den unges 

umgänge med 

vårdnadshavare utövas.   

Ordförande för KSIU    14 § 2 st 1 p 

LVU  

OBS! Beslut som enligt 

praxis ej får delegeras 

från nämnd i annat än 

brådskande ärende.  

2.88  Beslut att den unges 

vistelseort inte ska röjas 

för vårdnadshavare.   

  

Ordförande för KSIU    14 § 2 st 2 p 

LVU  

OBS! Beslut som enligt 

praxis ej får delegeras 

från nämnd i annat än 

brådskande ärende.  

2.89  Övervägande om beslut 

rörande rätt till 

umgänge, 

umgängesförbud eller 

hemlighållande av 

vistelseort för den unge 

ska kvarstå  

KSIU    14 § 3 st LVU  Minst var 3:e månad  

2.90 Beslut om att vården ska 

upphöra när vård inte 

längre behövs 

KSIU  21 § LVU  

2.91 Beslut om kontaktperson 

eller öppen behandling 

(s.k. mellantvång) 

KSIU  22 § LVU  
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2.92 Prövning om beslut om 

förebyggande insats 

skall upphöra att gälla 

KSIU  22 § 3 st LVU Minst var 6:e mån 

2.93 Beslut om att 

förebyggande insats 

enligt 22 § 1 st LVU 

skall upphöra 

KSIU  22 § 3 st LVU  

2.94 Ansökan hos 

Förvaltningsrätten om 

flyttningsförbud 

KSIU  24 § LVU  

2.95 Övervägande om 

flyttningsförbud 

fortfarande behövs 

KSIU  26 § LVU Minst var 3:e mån 

2.96 Beslut om att 

flyttningsförbud skall 

upphöra 

KSIU  26 § 2 st LVU  

2.97 Beslut om tillfälligt 

flyttningsförbud 

KSIU  27 § LVU Ska underställas 

förvaltningsrätten  

  

Vid brådskande beslut, 

se kompletterande 

beslutanderätt, bilaga 1  

 

2.98 Beslut om att tillfälligt 

flyttningsförbud ska 

upphöra 

KSIU  30 § 2 st LVU  

2.99 Beslut om den unges 

umgänge med förälder 

eller annan 

vårdnadshavare efter 

beslut om 

flyttningsförbud när 

överenskommelse ej kan 

nås 

KSIU  31§ LVU  

 2.100 Ansökan hos 

förvaltningsrätten om 

utreseförbud  

KSIU    31 b § LVU    

 2.101 Prövning om 

utreseförbud ska 

upphöra  

KSIU    31 c § 1 st LVU    

 2.102 Beslut om att 

utreseförbud ska 

upphöra  

KSIU    31 c § 2 st LVU    

 2.103 Beslut om tillfälligt 

utreseförbud  

KSIU    31 d § LVU  Ska underställas 

förvaltningsrätten  

Vid brådskande beslut, 

se kompletterande 

beslutanderätt, bilaga 1  

  

 2.104 Beslut om att tillfälligt 

utreseförbud ska 

upphöra  

KSIU    31 g 

§ 2 st LVU  

  

 2.105 Beslut om tillfälligt 

undantag från 

utreseförbud  

KSIU    31 i § LVU    

2.106 Beslut om 

läkarundersökning, att 

utse läkare samt plats för 

läkarundersökningen 

Socialsekreterare  32 § 1 st LVU  

2.107  Beslut om att begära 

biträde av polis för att 

genomföra 

läkarundersökning 

KSIU     43 § 1 p LVU    
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 2.108 Beslut att begära biträde 

av polis för att 

genomföra beslut om 

vård eller 

omhändertagande med 

stöd av LVU  

KSIU    43 § 2 p LVU  Se även kompletterande 

beslutanderätt, bilaga 1  

2.109 Beslut rörande den 

unges personliga 

förhållanden i den mån 

beslutet inte är att 

hänföra till 11 § 1-2 st 

LVU 

Socialsekreterare  11 § 4 st LVU Till exempel kortare 

vistelse utom 

familjehemmet eller 

HVB, kortare 

utlandsvistelser med 

mera. 

Beslut om ekonomiskt bistånd 

2.110 Beslut i ärenden om 

försörjningsstöd   

  

 

- enligt riktlinjer  

 

 

  

- kostnader till en nivå 

högre än norm  

  

- kostnader till en nivå 

lägre än norm  

  

- som förskott på 

förmån  

  

  

  

 

Socialsekreterare /adm

inistratör   

 

 

Socialsekreterare   

  

  

Socialsekreterare   

  

Socialsekreterare  

  

  

  

  

  

4 kap 1 och 3 

§§ SoL   

  

  

  

  

  

  

  

9 kap 2§ SoL  

  

2.111 Begäran om deltagande i 

praktik eller annan 

kompetenshöjande 

verksamhet 

Socialsekreterare  4 kap 4§ SoL  

2.112 Vägrande av eller 

nedsättning av fortsatt 

försörjningsstöd 

Socialsekreterare  4 kap 5§ SoL  

2.113 Beslut om bistånd till 

livsföring i övrigt samt 

utöver vad som följer av 

4 kap 1 § SoL då 

särskilda skäl finns 

 

- enligt riktlinjer 

 

- ekonomiskt bistånd 

upp till trettio (30) 

procent av basbeloppet 

 

- ekonomiskt bistånd 

upp till femtio (50) 

procent av basbeloppet 

 

- ekonomiskt bistånd 

utöver femtio (50) 

procent av basbeloppet 

 

 

 

 

 

 

Socialsekreterare 

/assistent 

 

Socialsekreterare  

 

 

 

Enhetschef arbete och 

välfärd  

 

 

KSIU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förvaltningschef 

arbete och 

välfärd 

4 kap 1 och 2 § 

SoL 

 

 

2.114 Beslut om ekonomiskt 

bistånd till 

begravningskostnader 

och utgifter i omedelbar 

anslutning till dödsfallet 

Socialsekreterare 

/administratör 

 4 kap 1 § 

SoL 
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Nr Ärende Delegat Ersättare Lagrum Kommentar 

2.115 Framställning till 

Försäkringskassan om 

utbetalning av 

ersättningen för utgivet 

försörjningsstöd 

Socialsekreterare  9 kap 2§ SoL  

2.116 Beslut om att återkräva 

ekonomiskt bistånd 

enligt 4 kap 1 § SoL 

Socialsekreterare  9 kap 

1-2 §§ SoL 

 

2.117 Beslut om att återkräva 

ekonomiskt bistånd 

enligt 4 kap 2 § SoL 

Socialsekreterare  9 kap 

2 § 2 st 

SoL 

 

2.118 Beslut om bistånd till 

Glappet i 

etableringsreformen 

* Kontakt ska tas med 

Migrationsverket innan 

ersättning betalas ut med 

särskilt belopp 

Socialsekreterare 

/administratör 

   

2.119 Beslut om att inleda 

utredning 

Socialsekreterare  11 kap 1 § SoL  

2.120 Beslut om att utredning 

inte ska inledas eller att 

inledd utredning ska 

läggas ned 

Socialsekreterare  11 kap 1 § SoL  

2.121 Beslut om eftergift av 

ersättningsskyldighet 

enligt 9 kap 1 och 2 §§ 

och 8 kap 1§ 

Enhetschef arbete och 

välfärd 

 9 kap 4§ SoL  

2.122 Beslut om att föra talan i 

förvaltningsrätt om 

återkrav enligt 9 kap 1 § 

SoL 

Enhetschef arbete och 

välfärd 

 9 kap 3 § SoL 2.122 

2.123 Bevilja dagersättning 

enligt LMA 

Socialsekreterare  17 § LMA  

2.124 Bistånd i form av 

utslussningslägenhet 

Enhetschef arbete och 

välfärd  

Förvaltningschef 

arbete och 

välfärd 

4 kap 1 § 

SoL 

 

2.125 Ekonomiskt bistånd vid 

utslussning 

Socialsekreterare  4 kap 1 § 

SoL 

 

Beslut rörande vuxna 

2.126 Beslut om beviljande av 

bistånd i form av 

öppenvårds-

insatser/behandling 

externt för vuxna 

 

1.Upp till 50 % av 

basbeloppet 

 

2.Över 50 % av 

basbeloppet 

 

 

 

 

 

 

Enhetschef arbete och 

välfärd  

 

KSIU  

 

 

 

 

 

 

 

Förvaltningschef 

för arbete och 

välfärd är 

ersättare för 

enhetschef 

4 kap 1 § SoL  

FÖRSLA
G 20

21
-05

-12



 

27 

Nr Ärende Delegat Ersättare Lagrum Kommentar 

2.127  Beslut om bistånd i form 

av vård i hem för vård 

eller boende, skyddat 

boende eller familjehem  

  

1.Sammantagen tid om 

högst tre (3) månader 

under en   

1-årsperiod   

  

2.Sammantagen tid som 

överstiger tre (3) 

månader   

  

3.Sammantagen tid som 

överstiger tre (3) 

månader i de fall KSIU:s 

beslut inte kan inväntas  

  

  

  

  

  

Enhetschef arbete och 

välfärd   

  

  

  

KSIU   

  

  

  

Ordförande och vice 

ordförande i KSIU 

gemensamt  

 

 

 

 

Förvaltningschef 

för arbete och 

välfärd är 

ersättare för 

enhetschef 

4 kap 1 § SoL    

2.128 Beslut om öppenvård- 

och 

öppenvårdsbehandling 

internt 

 

Socialsekreterare  4 kap 1 § SoL Inkluderar beslut om 

insats inom 

socialpsykiatrin 

2.129 Beslut om ersättning till 

familjehem (arvode och 

omkostnadsersättning) 

 

Enligt riktlinjer 

 

 

Över riktlinjer 

 

 

 

 

Enhetschef arbete och 

välfärd  

 

KSIU 

 

 

 

 

Förvaltningschef 

för arbete och 

välfärd ersättare 

för enhetschef   

4 kap 1 § SoL  

2.130 Beslut om upphörande 

av bistånd i form av 

familjehem eller vård i 

hem för vård och boende 

Enhetschef arbete och 

välfärd  

 

Förvaltningschef 

för arbete och 

välfärd  

4 kap 1 § SoL  

2.131 Beslut om bistånd i form 

av kontaktperson/-familj 

Socialsekreterare   4 kap 1 § 

SoL 

 

2.132 Beslut om bistånd i form 

av boende  

 

Jourlägenhet 

 

Socialt boende 

 

 

 

Socialsekreterare  

 

Enhetschef arbete och 

välfärd 

 

 

 

 

 

Förvaltningschef 

för arbete och 

välfärd  

4 kap 1 § 

SoL 

 

2.133 Beslut om 

samtalskontakt med 

socialsekreterare 

Socialsekreterare  4 kap 1 § 

SoL 

 

2.134 Beslut om upphörande 

av bistånd i form av 

kontaktperson/-familj 

Socialsekreterare  4 kap 1 § 

SoL 

 

2.135 Beslut om förordnande 

och entledigande av 

kontaktperson/-familj 

Socialsekreterare    

2.136 Beslut om arvode och 

omkostnadsersättning 

till kontaktperson/-familj 

enligt SKRs riktlinjer 

 

- över SKL:s riktlinjer 

Socialsekreterare  

 

 

 

 

Enhetschef arbete och 

välfärd 

 

 

 

 

 

Förvaltningschef 

för arbete och 

välfärd  
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Nr Ärende Delegat Ersättare Lagrum Kommentar 

2.137 Beslut om ersättning för 

uppehälle avseende 

vuxna (egen avgift) vid 

stöd- och hjälpinsatser 

av behandlingskaraktär, 

i samband med vård i 

HVB-hem, skyddat 

boende, familjehem eller 

annat av socialtjänsten 

beviljat boende 

Socialsekreterare  8 kap8 1§ 1 st 

SoL 

42a § SoF 

 

2.138 Beslut om anmälan till 

försäkringskassa att 

nämnden ska uppbära 

sjukpenning för den som 

bereds vård i sådant 

HVB-hem eller 

familjehem som ger 

behandling åt 

missbrukare 

Socialsekreterare  3 kap 15§ 

AFL 

 

2.139 Beslut om att underrätta 

försäkringskassa om att 

nämnden ska uppbära 

ersättning enligt AFL 

Socialsekreterare  17 kap 1§ 

AFL 

9 kap 

2 § SoL 

 

2.140 Beslut om att inleda 

utredning 

Socialsekreterare  11 kap 1 st SoL  

2.141 Beslut om att utredning 

inte ska inledas eller att 

inledd utredning ska 

läggas ned 

Enhetschef arbete och 

välfärd 

 11 kap 1 st SoL  

2.142 Beslut om framställning 

om överflyttning av 

ärende till nämnd i 

annan kommun  

Enhetschef arbete och 

välfärd 

KSIU 2a kap 10 § SoL  

2.143 Meddela inställning i 

fråga om annan 

kommuns begäran om 

överflyttning  

KSIU  2a kap 10 § 

SoL 

 

2.144 Beslut om att ansökan 

hos Inspektionen för 

vård och omsorg 

om överflytt av ärende 

till annan kommun   

Enhetschef arbete och 

välfärd 

KSIU 2a kap 11 § 

SOL 

 

2.145 Beslut om anmälan till 

överförmyndaren om 

behov av god 

man/förvaltare 

Socialsekreterare  5 kap 3 § SoF  

2.146 Beslut om anmälan till 

överförmyndaren om att 

behov av god 

man/förvaltare inte 

längre föreligger 

Socialsekreterare  5 kap 3 § SoF  

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

2.147 Beslut om att ansöka hos 

Förvaltningsrätt om vård 

enligt LVM  

 

KSIU  11 § LVM 

 

 

 2.148 Beslut att återkalla 

ansökan om vård enligt 

LVM  

KSIU    11 § LVM    

2.149 Beslut om att ansöka hos 

förvaltningsdomstol om 

vård enligt LVM 

KSIUs ordförande  6 kap. 39 § KL Beslutanderätten får 

användas när utskottets 

beslut inte kan avvaktas 
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Nr Ärende Delegat Ersättare Lagrum Kommentar 

2.150  Beslut om omedelbart 

omhändertagande av 

missbrukare  

KSIU    13 § LVM Ska underställas 

förvaltningsrätten  

Vid brådskande beslut, 

se kompletterande 

beslutanderätt, bilaga 1  

2.151  Beslut om att ett 

omedelbart 

omhändertagande ska 

upphöra  

KSIU  KSIUs 

ordförande  

18b § LVM Ersättare endast när 

brådska råder eller 

KS individutskotts sam

manträde inte kan 

avvaktas  

2.152 Beslut om att inleda 

utredning om det kan 

finnas skäl att bereda 

någon tvångsvård 

Enhetschef arbete och 

välfärd 

Förvaltningschef 

för arbete och 

välfärd  

7§ LVM  

2.153 Beslut om att utredning 

inte ska inledas eller att 

inledd utredning ska 

läggas ned alternativt 

övergå i utredning enligt 

SoL 11:1 

Enhetschef arbete och 

välfärd 

Förvaltningschef 

för arbete och 

välfärd  

7§ LVM  

2.154 Beslut om 

läkarundersökning samt 

utse läkare för 

undersökningen 

Socialsekreterare  9 § LVM  

2.155 Beslut om att begära 

handräckning för att föra 

missbrukare till 

läkarundersökning 

Enhetschef arbete och 

välfärd 

Förvaltningschef 

för arbete och 

välfärd  

45 § 

1st LVM 

 

2.156 Beslut om att begära 

handräckning för 

inställelse till sjukhus 

eller LVM-hem 

Enhetschef arbete och 

välfärd 

Förvaltningschef 

för arbete och 

välfärd  

45 § 

2st LVM 

 

Beslut delegerat till sociala jouren i Kristianstad  I 9:37 KL framgår att 

kommuner och regioner 

inom ramen för 

avtalssamverkan, med 

de begränsningar som 

följer av 6 kap. 38 §, får 

komma överens om att 

uppdra åt en anställd i 

den andra kommunen 

eller i den andra 

regionen att besluta på 

kommunens eller 

regionens vägnar i ett 

visst ärende eller en viss 

grupp av ärenden.  

  

2.157 Beslut i ärenden av akut 

karaktär inom barn- och 

familjeenheten och 

Vuxenenheten som 

handläggs utanför 

kontorstid av Sociala 

Jouren i Kristianstad  

Socialsekreterare inom 

Sociala Jouren  

  11 kap 1§ 4 kap 

1§ SoL  

  

2.158  Handläggning av 

brådskande 

ärende jml LVU och 

LVM inför beslut av 

ordförande i KSIU eller i 

förekommande fall 

särskilt förordnad 

beslutsfattare  

Socialsekreterare inom 

Sociala Jouren  

  LVU och LVM  Angående särskilt 

förordnad beslutsfattare, 

se kompletterande 

beslutanderätt, se bilaga  
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Nr Ärende Delegat Ersättare Lagrum Kommentar 

2.159  Beslut om bistånd åt 

barn, ungdom och vuxna 

i form av akut placering 

i boende (hotell, 

vandrarhem, 

familjehem, HVB-hem, 

SIS, skyddat boende) till 

nästkommande vardag. I 

beslutsdelegationen 

ingår beslut om 

dygnskostnader för 

placeringen.  

Socialsekreterare inom 

Sociala Jouren  

  4 kap 1§ SoL    

 2.160 Beslut om ekonomiskt 

bistånd för att undvika 

akut nödsituation  

Socialsekreterare inom 

Sociala Jouren  

  4 kap 1§ SoL    

Överklagande, yttranden och anmälningar mm till domstol, åklagarmyndighet och andra 

myndigheter inom socialtjänstens verksamhetsområde 

2.161 Beslut om att föra talan i 

Förvaltningsrätt om 

återkrav 

KSIU Ordförande och 

vice ordförande i 

KSIU 

9 kap 1 och 3 §§ 

SoL 

 

2.162 Beslut om att föra talan i 

ärende eller mål vid 

allmän domstol eller 

förvaltningsdomstol 

Förvaltningschef 

arbete och välfärd  

Enhetschef arbet

e och välfärd 

10 kap 1, 2 §§ 

SoL, 3 kap 10 §, 

6 kap 33 § och 

34 § 3 p KL 

 

2.163 Utseende av ombud att 

föra nämndens talan 

Förvaltningschef 

arbete och välfärd 

 10 kap 2 § SoL  

2.164  Överklagande, yrkande 

om inhibition samt 

yttrande till 

Förvaltningsrätt, 

Kammarrätt och/eller 

Högsta 

Förvaltningsdomstolen 

i SoL-, LVM-och LVU-

ärenden  

  

Delegaten i 

ursprungsbeslutet  

Ordförande och 

vice ordförande i 

KSIU  

10 kap 2§ SoL,   

  

  

Ärenden som är av 

principiell beskaffenhet 

eller annars av större 

vikt omfattas inte av 

denna delegation  

2.165  Överklagande, yrkande 

om inhibition samt 

yttrande till 

Förvaltningsrätt och 

Kammarrätt i SoL-, 

LVU- och LVM-ärenden 

när ursprungsbeslutet 

fattats av nämnd  

KS   KSIUs 

ordförande  

10 kap 1, 2 

§§ SoL 6 kap 39 

§ KL  

Ersättare endast när 

brådska råder eller KS 

sammanträde inte kan 

avvaktas  

2.166 Beslut huruvida 

omprövning ska ske 

Delegaten i 

ursprungsbeslutet 

 37-38 §§ FvL    

2.167 Omprövning av beslut Delegaten i 

ursprungsbeslutet 

 37-38 § FvL   

2.168 Prövning av att 

överklagande skett i rätt 

tid, samt avvisning av 

överklagande som 

inkommit för sent 

Delegaten i ursprungs-

beslutet 

 45 § 1st FvL    

2.169 Prövning om 

överklagande skett i rätt 

tid samt avvisning av 

överklagande som 

kommit in för sent, i de 

fall där 

ursprungsbeslutet inte 

fattats av tjänsteperson. 

Enhetschef arbete och 

välfärd  

 

Förvaltningschef 

arbete och 

välfärd  

45–46 §§ FL  
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Nr Ärende Delegat Ersättare Lagrum Kommentar 

2.170 Avvisande av ombud KSIU  14 § 2 st FvL   

2.171 Avge yttrande med 

anledning av 

överklaganden av 

delegationsbeslut 

Delegaten i 

ursprungsbeslutet 

  Yttrande med anledning 

av beslut som fattats av 

nämnden i sin helhet får 

ej delegeras enligt KL 6 

kap 38§ 2 p 

2.172 Yttrande till allmän 

domstol när den som 

begått brottslig gärning 

kan bli föremål för 

LVM-vård 

Enhetschef arbete och 

välfärd 

 31 kap 2 § BrB  

2.173 Yttrande till 

Åklagarmyndigheten 

1e socialsekreterare  11 § 1st LUL  

2.174 Yttrande till 

Åklagarmyndigheten 

med anledning av ev. 

utredning beträffande 

misstänkt under 15 år 

1e socialsekreterare  33 § jfrt med 31 

§ LUL 

 

2.175  Begäran hos åklagare 

om förande av 

bevistalan  

Enhetschef arbete och 

välfärd  

  38 § LUL    

2.176 Yttrande till 

passmyndigheten vid 

utfärdande av pass utan 

vårdnadshavarens 

medgivande 

Socialsekreterare  3 § 2 st 

passförordninge

n 

 

2.177  Yttrande till 

tillsynsmyndigheten  

Ordförande och vice 

ordförande i KSIU  

KSIU  13 kap 2 § SoL  Tillsynsmyndighet är 

Inspektionen för vård 

och omsorg, 

Länsstyrelsen, JO, JK, 

DO  

2.178 Yttrande över remisser 

till myndigheter, 

organisationer m.fl. i 

frågor som inte är av 

stor vikt eller principiell 

betydelse 

Ordförande och vice 

ordförande i KSIU  

KSIU   

2.179 Anmälan till IVO om 

allvarliga 

missförhållanden eller 

påtaglig risk för 

allvarligt 

missförhållande samt 

händelser som har 

medfört eller hade 

kunnat medföra en 

allvarlig vårdskada inom 

förvaltning för arbete 

och välfärd  

Förvaltningschef för ar

bete och välfärd  

Enhetschef 

arbete och 

välfärd 

 

14 kap 7 § SoL  

 

  

2.180 Beslut om polisanmälan 

om vissa brott mot 

underårig  

Enhetschef arbete och 

välfärd  

  12 kap 10 

§ SoL, 10 kap. 

21 § OSL  

Avser misstanke om 

brott enl 3, 4 och 6 Kap 

BrB eller lagen 

(1982:316) med förbud 

mot könsstympning av 

kvinnor.  
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Nr Ärende Delegat Ersättare Lagrum Kommentar 

2.181  Beslut om polisanmälan 

angående misstanke om 

vissa grövre brott  

KSIUs ordförande    12 kap 10 

§ SoL, 10 kap. 

23 § OSL  

Avser misstanke om 

brott för vilket inte är 

föreskrivet lindrigare 

straff än fängelse i 1 år, 

försök till brott för 

vilket det inte är 

föreskrivet lindrigare 

straff än fängelse i två 

år, eller försök till brott 

för vilket det inte är 

föreskrivet lindrigare 

straff än fängelse i ett 

år, om gärningen 

innefattat försök till 

överföring av sådan 

allmänfarlig sjukdom 

som avses i 1 kap. 3 § 

smittskyddslagen 

(2004:168).  
2.182 Beslut om polisanmälan 

angående brott mot den 

egna verksamheten 

(ekonomiskt bistånd 

mm)  

KSIU  

Enhetschef Arbete och 

välfärd 

Förvaltningschef

 för arbete och 

välfärd   

12 kap 10 

§ SoL, 10 kap. 2 

§ OSL  

Vid brådskande ärende: 

arbetsledning  

2.183  Yttrande till åklagare vid 

åtalsprövning  

Enhetschef arbete och 

välfärd  

Förvaltningschef

 för arbete och 

välfärd   

46 § LVM   

2.184  Yttrande i 

körkortsärende  

Socialsekreterare    3 kap 8§, 5 kap 

2§ 

Körkortsförordn

ingen  

  

2.185 Upplysning i 

vapenärenden 

* Samtycke krävs 

Socialsekreterare    

2.186 Dödsboanmälan Administratör  20 kap 8a § 

Ärvdabalken 

(1958:637) 

 

2.187  Beslut om att ordna med 

gravsättning m.m.  

Enhetschef arbete och 

välfärd  

Förvaltningschef

 för arbete och 

välfärd   

5 kap. 2 

§ Begravningsla

gen (1990:1144) 

  

2.188 Beslut om att vidta 

åtgärder som annars 

åligger dödsbodelägare 

(provisorisk 

dödsboförvaltning) 

Administratör   Förvaltningschef

 för arbete och 

välfärd   

18 kap 2§ 

Ärvdabalken 

 

2.189 Yttrande angående 

antagande av 

hemvärnsmän 

Socialsekreterare  5 § 

Hemvärnsförord

ningen 

(1997:146) 

 

2.190 Yttrande 

till Polismyndigheten, 

Säkerhetspolisen, 

Migrationsverket, migrat

ionsdomstol eller 

Migrationsöverdomstole

n gällande utlännings 

personliga förhållanden  

  

Socialsekreterare  Enhetschef arbet

e och välfärd  

Begäran om 

uppgifter enl 17 

kap 1§ 

utlänningslagen  

  

2.191 Uppgiftslämnande till 

smittskyddsläkare 
Förvaltningschef 

arbete och välfärd  

 

 6 kap 12 § 

smittskydds-

lagen 
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Ekonomisk förvaltning och upphandling 

OBSERVERA! 

En delegerad beslutanderätt får utnyttjas endast inom ramen för respektive 

förvaltnings/enhets budget eller inom ramen för beslutad kostnadskalkyl för visst projekt. 

 
Nr Ärende Delegat Ersättare Lagrum Kommentar 

3.1 Upplåning enligt budget 

och riktlinjer och villkor 

som fullmäktige angivet* 

Ekonomichef Kommundirektör  *Samråd sker med 

kommunstyrelsens 

ordförande 
3.2 Omskrivning, inlösen eller 

konvertering av lån 
Ekonomichef Kommundirektör   

3.3 Placering av lån Ekonomichef Kommundirektör  

 

 

3.4 Placering av likvida medel 

samt kapital för stiftelser 
Ekonomichef Kommundirektör   

3.5 Godkänna till kommunen 

ställd säkerhet 
Ekonomichef Kommundirektör   

3.6 Avskrivningar av 

fordringar intill ett belopp 

motsvarande högst ett (1) 

basbelopp i varje särskilt 

fall  

Respektive enhetschef Ekonomichef   

3.7 Avskrivningar av 

fordringar i övrigt 
AU Ordföranden och 

vice ordföranden 

i AU gemensamt 

  

3.8 Utdelning från stiftelser Respektive enhetschef  Ekonomichef   

3.9 Utse personer för 

tidsbegränsad 

firmateckning hos banker, 

postgiro och post. 

Ekonomichef Kommundirektör   

3.10 Beslut om polisanmälan 

angående brott mot den 

egna verksamheten (ex 

skadegörelse) 

Respektive enhetschef    

3.11 Ta ställning till krav på 

skadestånd eller andra 

ersättningskrav som är 

kopplade till försäkrings-

ärenden 

Ekonomichef Kommundirektör   

3.12 Ta ställning till krav på 

skadestånd eller andra 

ersättningskrav riktade mot 

kommunen i övrigt 

AU Ordföranden och 

vice ordföranden 

i AU gemensamt 

  

3.13 Beslut om firmatecknare 

för bankcheckar och 

förladdade kort 

Ekonomichef Redovisningseko

nom 
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Nr Ärende Delegat Ersättare Lagrum Kommentar 

3.14 Avyttring/utrangering av 

inventarier, maskiner, 

fordon eller annan i 

kommunen tillhörig lös 

egendom till ett värde om 

högst fem (5) 

prisbasbelopp. 

 

Avyttring/utrangering av 

inventarier, maskiner, 

fordon eller annan i 

kommunen tillhörig lös 

egendom till ett värde över 

fem (5) prisbasbelopp. 

Kommundirektör 

 

 

 

 

 

 

 

AU 

Biträdande 

kommundirektör 

 

 

 

 

 

 

Förvaltningschef 

  

3.15 Beslut om upphandling 

upp till av Riksdagen 

fastställd beloppsgräns för 

direktupphandling enligt 

LOU och LUF (f n LOU 

586.907 kronor, LUF 

1.092.436 kronor). 

 

 

Övriga åtgärder vid 

direktupphandling enligt 

kommunens ”Regler för 

inköp och upphandling”  

Kommundirektör i 

såväl kommun- som 

förvaltningsövergripan

de upphandling inom 

av 

kommunfullmäktige 

beslutad befintlig 

budgetram. 

 

Respektive enhetschef 

inom sin enhet och 

inom av 

kommunfullmäktige 

beslutad befintlig 

budgetram  

Biträdande 

kommundirektör 

 

 

 

 

 

 

 

Förvaltningschef 

  

3.16 Beslut om egen 

upphandling och 

fastställande av 

upphandlingsdokument i 

upphandlingar över ett 

belopp motsvarande den av 

Riksdagen fastställda 

beloppsgränsen för 

direktupphandling, se 

punkt 2.15 ovan. 

 

 

I ovan angivna 

upphandlingsärenden fatta 

beslut om 

✓ avbrytande av 

upphandling, 

✓ tilldelning av 

kontrakt, 

undertecknande av 

avtal.  

AU i såväl kommun- 

som 

förvaltningsövergripan

de upphandling inom 

av 

kommunfullmäktige 

beslutad befintlig 

budgetram 

 

 

 

 

Kommundirektör i 

såväl kommun- som 

förvaltningsövergripan

de upphandling inom 

av 

kommunfullmäktige 

beslutad befintlig 

budgetram 

 

 

Kommundirektör 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förvaltningschef 
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Nr Ärende Delegat Ersättare Lagrum Kommentar 

3.17 Beslut om att delta i 

samordnad upphandling 

med annan upphandlande 

myndighet/enhet samt 

beslut om  

✓ fastställande av 

upphandlingsdokume

nt, 

✓ avbrytande av 

upphandling, 

✓ tilldelning av 

kontrakt, 

undertecknande av 

avtal.  

Kommundirektör i 

såväl kommun- som 

förvaltningsövergripan

de upphandling inom 

av 

kommunfullmäktige 

beslutad befintlig 

budgetram 

 

Biträdande 

kommundirektör 
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Personaladministrativa ärenden 

Nr Ärende Delegat Ersättare Lagrum Kommentar 

4.1 Anställning av 

förvaltningschef 

Kommundirektör   Innan beslut om 

anställning fattas ska 

samråd ske med berörd 

nämnds presidium. 

4.2 Beslut om anställning 

 
Närmast överordnad 

chef   Innan beslut om 

anställning fattas ska 

samråd ske med HR-

enheten. 

4.3 Fastställa lön till nyanställd 

kommundirektör 
P-delegationen KSO   

4.4 Träffa överenskommelse 

om lön eller ta ensidigt 

beslut om lön under 

pågående avtalsperiod. 

 

Kommundirektör HR-chef  Innan beslut om lön 

fattas ska samråd ske 

med HR-enheten. 

4.5 Fastställa ramar, regler och 

riktlinjer för löne-översyn 

P-delegation HR-chef   

4.6 Träffa kollektivavtal HR-chef P-delegationen MBL § 10  

4.7 Godkänna avtal rörande 

personalfrågor som 

överenskommits centralt av 

SKR 

HR-chef HR-specialist   

4.8 Löpande utfärda 

föreskrifter och 

anvisningar beträffande 

löne- och förmånsfrågor 

samt i övrigt inom 

arbetsrättens område 

HR-chef  HR-specialist   

4.9 Meddela förbud 

mot/alternativt godkänna 

utövande av bisyssla efter 

samråd med HR-enheten 

 

Respektive enhetschef HR-chef AB § 8 Innan beslut om 

förbud/godkännande 

fattas ska samråd ske 

med HR-enheten. 

4.10 Omplacering mellan 

förvaltningar när 

överenskommelse inte 

nåtts  

HR-chef Respektive 

enhetschef 

  

4.11 Omplacering i samband 

med rehabiliterings-

situation samt beslut om 

omreglering av tjänst på 

grund av beviljad 

sjukersättning 

HR-specialist Respektive 

enhetschef 

  

4.12 Uppsägning från 

arbetsgivare på grund av 

personliga omständigheter, 

arbetsbrist 

HR-chef Kommundirektör   

4.13 Träffa särskild 

överenskommelse med 

arbetstagare om avslutning 

av anställning 

 

Kommundirektör HR-chef  Innan överenskommelse 

träffas ska samråd ske 

med HR-enheten. 

4.14 Avsked HR-chef Kommundirektör   
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Nr Ärende Delegat Ersättare Lagrum Kommentar 

4.15 Avstängning 

 

Respektive enhetschef HR-chef AB § 10 Innan beslut om 

avstängning fattas ska 

samråd ske med HR-

enheten. 

4.16 Prövning av löneförmåner 

under avstängning 

HR-chef HR-specialist AB § 10  

4.17 Disciplinpåföljd 

 

 

Respektive enhetschef HR-chef AB § 11 Innan beslut om 

disciplinpåföljd fattas 

ska samråd ske med 

HR-enheten. 

4.18 Polisanmälan av 

medarbetare, efter samråd 

med HR-enheten 

Respektive enhetschef HR-chef AB § 10  

4.19 Tvisteförhandling enligt 

64–68 §§ MBL 

HR-chef P-delegationen MBL 64–68 §§  

4.20 Beslut om stridsåtgärder P-delegationen HR-chef   

4.21  Tvisteförhandling på grund 

av konflikt 

 

P-delegationen HR-chef   

4.22 Beslut om samhällsfarlig 

konflikt 

 

P-delegationen HR-chef   

4.23 Förhöjd pensionsavgift 

 

P-delegationen HR-chef   

4.24 Pensionsförstärkning, 

förtida pensionsuttag 

 

HR-chef P-delegationen   

4.25 Särskild avtalspension 

 

HR-chef P-delegationen   

4.26 Minskad arbetstid 80-90-

100, 63–65 år 

HR-chef, efter samråd 

med kommundirektör 

P-delegationen   
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Näringsliv/Tillväxt/Utveckling/Turism 

Nr Ärende Delegat Ersättare Lagrum Kommentar 

5.1 Projektsamarbete med 

näringslivsorganisationer, 

inklusive beslut om 

finansiering inom budget 

AU    

5.2 Samverkan mellan Skåne 

Nordost kommunerna 
Kommundirektör Administrativ 

chef 
  

5.3 Utmärkelsen ”Årets 

Eldsjäl” 
AU  KSO   
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Räddningstjänst 

Nr Ärende Delegat Ersättare Lagrum Kommentar 

6.1 Föreläggande och förbud i 

tillsynsärenden enligt LSO 

Räddningschef Tillsynsförrättare 5 kap. 2 § LSO  

6.2 Medgivande om sotning Räddningschef Brandingenjör 3 kap. 4 § LSO  

6.3 Föreläggande och förbud i 

samband med 

brandskyddskontroll 

Skorstensfejarmästare Skorstensfejartek

niker 
3 kap. 6 § LSO 

 

 

6.4 Beslut om kontroll ur 

brandskyddssynpunkt i 

särskilda fall 

Räddningschef Brandingenjör  

Insatsledare/yttre 

befäl 

3 kap. 1 § LSO  

6.5 Förbud, helt eller delvis, 

mot eldning utomhus samt 

liknande förebyggande 

åtgärder mot brand 

Räddningschef Insatsledare/yttre 

befäl 
2 kap. 7 § LSO  

6.6 Tillstånd att hantera 

brandfarliga varor 
Räddningschef Tillståndshandlä

ggare 
17 § LBE  

6.7 Tillstånd till hantering och 

överföring av explosiva 

samt förvaring i flyttbart 

förråd 

Räddningschef Brandingenjör 18 § LBE  

6.8 Beslut om nya och ändrade 

villkor i tillstånd för 

brandfarlig eller explosiv 

vara 

Räddningschef Tillståndshandlä

ggare avseende 

brandfarliga 

varor 

 

Brandingenjör 

avseende 

explosiva varor 

19 § LBE  

6.9 Återkallande av tillstånd 

för brandfarliga eller 

explosiva varor 

Räddningschef Brandingenjör 20 § LBE  

6.10 Tillsyn över hantering av 

brandfarliga och explosiva 

varor 

Räddningschef Tillsynsförrättare 21 § LBE  

6.11 Föreläggande och förbud, 

med undantag för 

föreläggande och förbud 

förenade med vite eller 

beslut om rättelse på den 

enskildes bekostnad 

Räddningschef Brandingenjör 25 § LBE  

6.12 Prövning och godkännande 

av föreståndare i 

tillståndspliktig 

verksamhet med explosiva 

varor 

Räddningschef Brandingenjör 9 och 19 §§ 

LBE 

 

6.13 Beslut om att hantering av 

brandfarliga eller explosiva 

varor inte får påbörjas 

innan avsyning 

Räddningschef Tillståndshandlä

ggare avseende 

brandfarliga 

varor 

 

Brandingenjör 

avseende 

explosiva varor 

16 § FBE  

6.14 Ansvar för att ta fram 

underlag till beslut om 

handlingsprogram för 

kommunens förebyggande 

verksamhet och 

räddningstjänst 

Räddningschef Säkerhets- och 

beredskapssamor

dnare 

3 kap. 8 § LSO  

FÖRSLA
G 20

21
-05

-12



 

41 

 

Säkerhet och beredskap 

Nr Ärende Delegat Ersättare Lagrum Kommentar 

7.1 Uppgifter som 

säkerhetsskyddschef enligt 

Säf 

Administrativ chef 

Säkerhets- och 

beredskapssamordnare 

Säkerhets- och 

beredskapssamor

dnare 

Administrativ 

chef 

2 kap. 2 § SÄF  

7.2 Ansvar för signalskydd 

enligt gällande lagstiftning 

Biträdande 

signalskyddschef 

Säkerhets- och 

beredskapssamor

dnare 

Säkerhetsskydds

lagen 

(2018:585) 

Säkerhetsskydds

förordningen 

(2018:658) 

Försvarsmakten

s föreskrifter om 

signalskyddstjän

sten (FFS 

2019:9) 

Försvarsmakten

s interna 

bestämmelser 

(FIB 2008:3) 

Handbok TST 

Grunder 2007 

Prov I nycklar 

2010 

 

7.3 Samordna kommunens 

arbete med analyser, planer 

och förberedelser för 

extraordinära händelser 

och höjd beredskap 

Säkerhets- och 

beredskapssamordnare 

Räddningschef 

Administrativ 

chef 

2 kap. 1 och 8 

§§, 3 kap. 1 § 

LEH 
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Bilaga 1   
Kompletterande beslutanderätt enligt lag LVU  
 

Nr Ärende Delegat Ersättare 

Förordnande 

Lagrum Kommentar 

1 Beslut om omedelbart 

omhändertagande i fall 

då KSIU:s beslut inte kan 

avvaktas  

   

   

   

   

 1. Lars-Anton 

Ivarsson, 

tillika KSIU:s or

df.   

 

2. Agneta Malm, 

tillika KSIU:s vi

ce ordf.  

6 § 2 st. LVU   Ska underställas 

förvaltningsrätt.   

  

Beslut ska 

anmälas på 

nämndens 

nästkommande 

sammanträde.  

2 Beslut om omedelbart 

omhändertagande i fall 

då KSIU:s beslut inte kan 

avvaktas  

 1. Lars-Anton 

Ivarsson, 

tillika KSIU:s or

df.   

 

2. Agneta Malm, 

tillika KSIU:s vi

ce ordf.  

6a § 2 st. LVU  Ska underställas 

förvaltningsrätt.   

  

Beslut ska 

anmälas på 

nämndens 

nästkommande 

sammanträde.  

3 Beslut om hur vården ska 

ordnas och var den unge 

ska vistas under  

vårdtiden i fall 

då KSIU:s beslut inte kan 

avvaktas  

 1. Lars-Anton 

Ivarsson, 

tillika KSIU:s or

df.   

 

2. Agneta Malm, 

tillika KSIU:s vi

ce ordf.  

11 § 3 st. LVU  Beslut ska 

anmälas på 

nämndens 

nästkommande 

sammanträde.  

4 Beslut om tillfälligt 

flyttningsförbud i fall 

då KSIU:s beslut inte kan 

avvaktas  

 1. Lars-Anton 

Ivarsson, 

tillika KSIU:s or

df.   

 

2. Agneta Malm, 

tillika KSIU:s vi

ce ordf.  

27 § 2 st. LVU  Ska underställas 

förvaltningsrätt.   

  

Beslut ska 

anmälas på 

nämndens 

nästkommande 

sammanträde.  

5 Beslut om utreseförbud i 

fall då KSIU:s beslut inte 

kan avvaktas  

 1. Lars-Anton 

Ivarsson, 

tillika KSIU:s or

df.   

 

2. Agneta Malm, 

tillika KSIU:s vi

ce ordf.  

31d § 2 st. LVU  Beslut ska 

anmälas på 

nämndens 

nästkommande 

sammanträde.  

6 Beslut att begära 

polishandräckning för att 

genomföra 

läkarundersökning  

 KSO  43 § 1 p. LVU  Beslut ska 

anmälas på 

nämndens 

nästkommande 

sammanträde.  

7 Beslut att begära 

polishandräckning  

för att genomföra beslut 

om vård eller 

omhändertagande med stöd 

av LVU  

 1. Lars-Anton 

Ivarsson, 

tillika KSIU:s or

df.   

 

2. Agneta Malm, 

tillika KSIU:s vi

ce ordf.  

 

3. Emma 

Frostensson  

 

4. Carina Alpar  

43 § 2 p. LVU  Beslut ska 

anmälas på 

nämndens 

nästkommande 

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

Nr Ärende Delegat Ersättare 

Förordnande 

Lagrum Kommentar 

1 Beslut om omedelbart  

omhändertagande i fall 

då KSIU:s beslut inte kan 

avvaktas  

 1. Lars-Anton 

Ivarsson, 

tillika KSIU:s or

df.   

 

2. Agneta Malm, 

tillika KSIU:s vi

ce ordf.  

13 § 2 st. LVM  Ska underställas 

förvaltningsrätt  

  

Beslut ska 

anmälas på 

nämndens 

nästkommande 

sammanträde.  

 

FÖRSLA
G 20

21
-05

-12









TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2021-04-27 

Sida
1(2)

Samhällsbyggnad 
Mathias Karlsson 
04795281221 
mathias.karlsson@osby.se 

Besöksadress Västra 
Storgatan 35
Postadress Samhällsbyggnad
283 80 Osby

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

Hemsida www.osby.se
Organisationsnr 212000-0902

Bankgiro 281-6809

Medborgarförslag vattenskydd även för enskilda brunnar
Dnr SBN/2020:240

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till Samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår samhällsbyggnadsnämnden att föreslå 
kommunstyrelse att föreslå kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget.

Sammanfattning av ärendet

Ett medborgarförslag från Margaret Engdahl har inkommit 2020-10-01. I förslaget 
föreslås att skyddet för enskilda dricksvattenbrunnar ska förstärkas. 

Samhällsbyggandsförvaltningen har tillsammans med Skåne-Blekinge Vattentjänst AB 
(SBVT) utrett ärendet. Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel och tillgången på vatten 
en av våra viktigaste naturresurser och samhällsintresse. Mänskliga aktiviteter riskerar att 
försämra vattenkvaliteten i våra vattenresurser. Vattenskyddsområden kan därför inrättas i 
syfte att skydda vatten som ska användas till dricksvattenproduktion och kompletterar 
grundläggande miljölagstiftning. 

Enligt Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram anges i åtgärd 5 att kommunerna ska 
säkerställa ett långsiktigt skydd för den nuvarande och framtida dricksvattenförsörjningen 
och att kommunerna behöver särskilt anordna erforderligt skydd för allmänna och 
enskilda dricksvattentäkter som försörjer fler än 50 personer eller där vattentäktens uttag 
är mer än 10 m3/dygn. 

I Osby kommun finns fem allmänna vattenverk där vattentäkterna är skyddade av 
vattenskyddsområde.  Det finns inga enskilda större vattentäkter inom kommunen som 
försörjer fler än 50 personer eller där uttaget är mer än 10 m3/dygn. Hushåll som ej är 
anslutna till kommunalt VA har egen vattentäkt (brunn för grundvattenuttag).  

För att skydda enskilda vattentäkter finns möjligheten för kommunen att införa lokala 
hälsoskyddsföreskrifter, med stöd av 40 § punkt 5 förordningen (1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd, till skydd för ytvattentäkter och enskilda grundvattentäkter 
för att förhindra att olägenheter för människors hälsa uppkommer. En väsentlig skillnad 

http://www.osby.se/
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mot vattenskyddsområde är att dessa föreskrifter inte är ersättningsgrundande för berörda 
verksamheter eller fastighetsägare. Det är därför viktigt att noga bedöma behovet av 
inrättande av lokala hälsoskyddsföreskrifter för enskilda vattenbrunnar. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har samrått med miljö- och byggenheten i frågan. 
Enheten bedömer att det i dagsläget inte finns behov av att införa lokala 
hälsoskyddsföreskrifter till skydd för enskilda vattenbrunnar då dessa omfattar relativt få 
fastigheter och föreskrifterna kommer att innebära inskränkningar för fastighetsägarna 
utan att ersättning utgår. Om behov uppkommer i framtiden så kommer miljö- och 
byggenheten ta initiativ till förändring av de lokala hälsoskyddsföreskrifterna. En 
eventuell förändring av föreskrifterna bör föregås av en inventering omfattande 
kommunens geografiska område så att samtliga vattentäkter som bedöms behöva skydd 
behandlas i ett sammanhang.

Barnkonsekvensanalys
Bedöms inte vara aktuellt.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag från Margaret Engdahl, inkom 2020-10-01

Kommunfullmäktiges beslut dnr KS/2020:376 om remiss till samhällsbyggnadsnämnden 
och SBVT.

 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige

Mathias Karlsson, Samhällsbyggnadsförvaltningen

Mathias Karlsson 
Förvaltningschef  
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