
 

KALLELSE 
Datum 
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Besöksadress Västra Storgatan 35 
Postadress 
Kommunstyrelseförvaltningen 
283 80 Osby 

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

Hemsida www.osby.se 
Organisationsnr 212000-0902 

PlusGiro 11 16 61-5 
Bankgiro 281-6809 

 

 

Kommunstyrelsen  
Tid: Onsdag den 9 mars 2022, klockan 08:30  

Plats: Sammanträdesrum Osby 

Sammanträdet sker fysiskt! 

Sammanträdet är öppen för allmänheten från och med klockan 11.15 (OBS! 
Tiderna är endast preliminära och kan ändras till en både tidigare och senare tid) 

Ärende  

 
1 Upprop och protokollets justering, kl. 08.30 – 8.40 

2 Godkännande av dagordning, kl. 08.30 – 8.40 

3 Anmälningar, kl. 08.30 – 8.40 

4 Anmälningar av delegationsbeslut, kl. 08.30 – 8.40 

5 Information från förvaltningschef Emma Frostensson, kl. 08.40 – 9.40 

6 Revisionsrapport - Granskning av kommunens arbete med att hjälpa personer till 
självförsörjning, kl. 08.40 – 9.40, Förvaltningschef Emma Frostensson 

7 Fastighetsinvestering Familjehuset, kl. 08.40 – 9.40, Förvaltningschef Emma 
Frostensson 

8 Plan mot diskriminering och kränkande behandling vuxenutbildningen 2022, kl. 08.40 – 
9.40, Förvaltningschef Emma Frostensson 

9 Årsredovisning, verksamhetsberättelse arbete och välfärd 2021, kl. 08.40 – 9.40, 
Förvaltningschef Emma Frostensson 

Paus 9.40 – 10.00 

10 Information från Ida Abrahamsson, Skåne Nordost, kl. 10.00 – 10.30 

11 Information från särhetschef Kim Olsen avseende tillgång i kommunhuset för 
förtroendevalda, kl. 10.30 – 10.45 

12 Information från kommundirektör Petra Gummeson, kl. 10.45 – 11.15 

http://www.osby.se/
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13 Ny detaljplan för del av Lönsboda 44:1 och del av 52:1, kl. 11.15 – 12.00, Planarkitekt 
Kettil Svensson 

14 Ny detaljplan Fiskalen 11, kl. 11.15 – 12.00, Planarkitekt Kettil Svensson 

15 Utökat investeringbehov mark- och exploatering, kl. 11.15 – 12.00, Planarkitekt Kettil 
Svensson 

Lunch 12.00 – 13.00 

16 Avsiktsförklaring avseende Trygghetscentral, kl. 13.00 – 13.10, Administrativ chef 
Johanna Lindhe 

17 Förordnande biträdande signalskyddschef, kl. 13.00 – 13.10, Administrativ chef 
Johanna Lindhe 

18 Förordnande av säkerhetsskyddschef, kl. 13.00 – 13.10, Administrativ chef Johanna 
Lindhe 

19 Årsredovisning och bokslut 2021, kl. 13.10 – 14.10, Ekonomichef Gunnar Elvingsson 

20 Instruktion till ombud årsstämma, kl. 13.10 – 14.10, Ekonomichef Gunnar Elvingsson 

21 Om- och tilläggsbudget, kl. 13.10 – 14.10, Ekonomichef Gunnar Elvingsson 

22 Förändring av budgetram till följd av beslut om särskilt boendeplatser, kl. 13.10 – 14.10, 
Ekonomichef Gunnar Elvingsson 

23 Ansökan Annie Svenssons gåva, kl. 13.10 – 14.10, Ekonomichef Gunnar Elvingsson 

24 Verksamhetsberättelse 2021 för kommunstyrelseförvaltningen, kl. 13.10 – 14.10, 
Ekonomichef Gunnar Elvingsson 

25 Kompletterande budgetansvisningar inför budget 2023, kl. 13.10 – 14.10, Ekonomichef 
Gunnar Elvingsson 

26 Riktlinjer styrdokument, kl. 14.30 – 14.40, Administrativ chef Johanna Lindhe 

27 Förslag till politisk organisation mandatperioden 2023-2026 kl. 14.40 – 15.10, 
Administrativ chef Johanna Lindhe 

28 Taxa för kopiering och utlämning av allmänna handlingar, kl. 15.10 – 15.15 

29 Uppföljning intern kontroll Osby kommun, kl. 15.15 – 15.25, Verksamhetscontroller 
Cindy Balte 
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30 Plan för intern kontroll 2022, kommunstyrelseförvaltningen, kl. 15.15 – 15.25, 
Verksamhetscontroller Cindy Balte 

 

  

 

 

Niklas Larsson  Robin Skoglund  

Ordförande Sekreterare 
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Kommunstyrelseförvaltningen    
Emma Frostensson    
0479528120    
emma.frostensson@osby.se    

Besöksadress Västra Storgatan 35 
Postadress 
Kommunstyrelseförvaltningen 
283 80 Osby 

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

Hemsida www.osby.se 
Organisationsnr 212000-0902 

Bankgiro 281-6809 

 

 

 

Granskning av kommunens arbete med att hjälpa personer till 
självförsörjning från revisionen 
Dnr KS/2022:35 000   

 

Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen  

 Arbete och välfärdsförvaltningens tjänsteskrivelse antas som kommunstyrelsens 
svar till revisorerna på granskning av kommunens arbete med att hjälpa personer 
till självförsörjning 

Barnkonsekvensanalys 

Ärendet berör ej barn.  
Sammanfattning av ärendet 

EY har på uppdrag av kommunrevisionen granskat kommunstyrelsens arbete med att öka 
förutsättningarna för självförsörjning i kommunen. Revisorerna önskar kommunstyrelsens 
svar utifrån granskningens resultat och rekommendationer senast 2022-03-15. Arbete och 
välfärdsförvaltningen har upprättat förslag till svar. 

Beslutsunderlag 

- Missiv - Granskning av kommunens arbete med att hjälpa personer till 
självförsörjning, daterat 2022-01-18 

- Granskningsrapport ”Granskning av kommunens arbete med att hjälpa personer 
till självförsörjning”, daterad 18-01-2022 

Ärende 

Enligt socialtjänstlagen (2001:453) har den som inte själv kan tillgodose sina behov eller 
kan få dem tillgodosedda på annat sätt rätt till ekonomiskt bistånd för sin försörjning 
(försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt. I arbetet med ekonomiskt bistånd har 
socialtjänsten två uppdrag, dels att hjälpa människor till självförsörjning dels att pröva 
rätten till ekonomiskt bistånd under tiden detta sker. Den huvudsakliga uppgiften är att 
bidra till långsiktiga lösningar på människors försörjningsproblem.  

http://www.osby.se/
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Revisorerna har i sin risk- och väsentlighetsanalys sett det som angeläget att granska 
kommunens arbete med att hjälpa biståndsmottagare till självförsörjning. 

Granskningens syfte har varit att bedöma om kommunstyrelsen säkerställer ett 
ändamålsenligt arbete med att öka förutsättningarna för självförsörjning i kommunen. 

Nedan redovisas revisionens bedömning utifrån ställda revisionsfrågor;  

Revisionsfråga  Svar 

Finns det mål, riktlinjer och 
handlingsplaner för arbetet med insatser för 
att hjälpa personer att bli självförsörjande? 
 

Delvis. Kommunstyrelsen har inte beslutat 
om mål och riktlinjer för arbetet med 
insatser för att hjälpa personer att bli 
självförsörjande. 

Är ansvarsfördelningen tydlig?  

 

Ansvarsfördelningen är delvis tydlig. Det 
finns framtagna rutiner som beskriver hur 
arbetet ska bedrivas och hur ansvaret är 
fördelat. Rutin för anvisning från 
ekonomiskt bistånd till Kompetensa 
behöver dock i detta avseende revideras. 

Har kommunstyrelsen tillsett 
ändamålsenliga former för samverkan inom 
kommunen samt med externa aktörer, 
såsom Arbetsförmedlingen, regionen och 
näringslivet? 
 

Delvis. Inom kommunen råder utmaningar 
med att erbjuda individer 
arbetsmarknadspolitisk anställning och 
praktik. 

Vad gäller samverkan med externa aktörer 
noterar vi att samverkan med 
Arbetsförmedlingen inte anses vara i 
enlighet med överenskommelsen. Vidare 
saknas en samverkan med näringslivet till 
stora delar vid granskningens tidpunkt. 

Har kommunstyrelsen säkerställt en 
tillräcklig uppföljning och intern kontroll 
av arbetet med att hjälpa personer till 
självförsörjning? 
 

Nej. Det sker ingen aggregerad uppföljning 
och analys av huruvida erbjudna insatser 
bidrar till att stärka enskildas möjligheter 
att komma in på arbetsmarknaden.   

Styrelsen har inte tillsett att arbete och 
välfärds verksamhet inkluderats i arbetet 
med intern kontroll. 
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Utifrån granskningsresultatet rekommenderar revisorerna kommunstyrelsen att:  

 Tydliggöra hur strategi för integration, arbete och kompetensförsörjning och dess 
angivna fokusområden är styrande för verksamheten 
Kommunstyrelsens svar 
Kommunstyrelsen kommer förtydliga hur strategin för integration, arbete och 
kompetensförsörjning är styrande för verksamheten och ta fram en handlingsplan 
för verkställande. 
 

 Besluta om riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd 
Kommunstyrelsens svar 
Kommunstyrelsen kommer besluta om riktlinjer för handläggning av ekonomiskt 
bistånd.  
 

 Uppdatera rutiner för anvisning till Osby kommun Kompetensa 
Kommunstyrelsens svar 
Kommunstyrelsen har ett pågående arbete med att kartlägga processen för 
individens väg mot arbete. Inom ramen för det arbetet kommer rutinerna för 
anvisning till Osby kommun Kompetensa revideras.   
 

 Tydliggöra strukturer för samverkan inom kommunen och med näringslivet i syfte 
att uppnå kommunfullmäktiges intentioner i strategin för integration, arbete och 
kompetensförsörjning 
Kommunstyrelsens svar 
Kommunstyrelsen ser också att det krävs ett tydliggörande av struktur för 
samverkan inom kommunen och med näringslivet. Kommunstyrelsen kommer 
under 2022 utveckla detta, bland annat kommer det planeras för hur 
näringslivsrådet kan fylla en funktion för att strukturera samverkan på 
ledningsnivå.  
 

 Tillse att det sker aggregerad uppföljning av resultatet av de insatser som erbjuds 
genom Osby kommun Kompetensa 
Kommunstyrelsens svar 
Kommunstyrelsen har inför 2022 arbetat med att ta fram nyckeltal och indikatorer 
för att tillse att det sker en uppföljning av insatser.  
 
 



  Sida 
4(4) 

 Säkerställa uppföljning av hur arbetet utifrån kommunfullmäktiges strategi 
fortlöper 
Kommunstyrelsens svar 
Kommunstyrelsen kommer under 2022 utarbeta arbetssätt för att säkerställa 
uppföljning av hur arbetet utifrån kommunfullmäktiges strategi fortlöper. 

 
 Säkerställa att arbete och välfärds verksamhet inkluderas i styrelsens arbete med 

intern kontroll 
Kommunstyrelsens svar 
Kommunstyrelsen har redan säkerställt att arbete och välfärds verksamhet 
inkluderas i styrelsens arbete med intern kontroll. En intern kontrollplan för 2022 
antogs på Kommunstyrelsen 2022-01-26.  
  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Beslutet skickas till  

 

 

Emma Frostensson  
Förvaltningschef Arbete- och 
välfärdsförvaltningen 
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FAV Fastighetsinvestering Familjehuset 
Dnr KS/2022:41 700   

 

Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen  

- Lokalförändring av Familjehusets lokaler på Marklundavägen 8 C beställs av 
samhällsbyggnadsnämnden  

Barnkonsekvensanalys 

Se bifogad barnskonekvensanalys, daterad 2022-01-28. 
 

Sammanfattning av ärendet 

Sedan 1 april 2021 har socialtjänsten en samlad öppenvård, Familjehuset. Syftet med att 
slå samman de två tidigare verksamheterna för öppenvården till en, var för att på ett 
enklare sätt kunna samordna insatser och lättare kunna skapa en helhetssyn kring familjer 
som var aktuella inom verksamheten. Sammanslagningen skulle även skapa en bredare 
kompetens i gruppen och det ge större möjligheter att ta tillvara de olika kompetenserna. 
Verksamheten skulle inte heller vara lika sårbar och det skulle bli lättare att upprätthålla 
kompetens. Den ökade bredden i kompetens förväntades även ge nya infallsvinklar i 
uppdragen samt skapa en ökad tillgänglighet för våra invånare. Att tillhöra samma grupp 
och ha en gemensam chef är framgångsfaktorer för en bra samverkan. Studier har även 
visat att samverkan kan ge både lägre kostnader och högre kvalitet i välfärdstjänster. 
På grund av trångboddhet tvingas Familjehuset idag bedriva sin verksamhet i tre olika 
lokaler, i Familjehusets lokaler, i kommunhuset samt i provisoriska lokaler på 
ovanvåningen på Lindhem.  
Förvaltningens bedömning är att ovan ej kan uppnås om arbetsgruppen inte kan verka i 
gemensamma lokaler. Det bedöms även finnas brister ur ett arbetsmiljöperspektiv. 
Finansiering 

Samhällsbyggnad kommer räkna ut investeringskostnad, hyra, städkostnader med mera 
samt skriva fram ett ärende till kommunstyrelsen för vidare hantering i 
kommunfullmäktige. 

 

http://www.osby.se/
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Beslutsunderlag 

Barnkonsekvensanalys, daterad 2022-01-28. 

Ärende 

Bakgrund 
I samband med att Arbete och välfärdsförvaltningen bildades fattades även beslut om en 
gemensam öppenvård för hela socialtjänstens individ- och familjeomsorg. Syftet med att 
slå samman de två tidigare verksamheterna för öppenvården till en, var för att på ett 
enklare sätt kunna samordna insatser och lättare kunna skapa en helhetssyn kring familjer 
som var aktuella inom verksamheten. Sammanslagningen skulle även skapa en bredare 
kompetens i gruppen och det ge större möjligheter att ta tillvara de olika kompetenserna. 
Verksamheten skulle inte heller vara lika sårbar och det skulle bli lättare att upprätthålla 
kompetens. Den ökade bredden i kompetens förväntades även ge nya infallsvinklar i 
uppdragen samt skapa en ökad tillgänglighet för våra invånare. Att tillhöra samma grupp 
och ha en gemensam chef är framgångsfaktorer för en bra samverkan. Studier har även 
visat att samverkan kan ge både lägre kostnader och högre kvalitet i välfärdstjänster. 
Nuläge 
Idag har Arbete och välfärdsförvaltningen en gemensam öppenvård, Familjehuset, 
ansvarig chef för verksamheten är Mariana Möller. Familjehuset består av totalt 8 
medarbetare, 7 behandlare och 1 familjeassistent. I dagsläget sitter sex av dessa i lokaler 
på Marklundavägen 8 C, medan två medarbetare (de som tidigare tillhörde vuxenenhetens 
öppenvård) har kontorsplats i kommunhuset. I kommunhuset finns möjlighet för dessa två 
medarbetare att hålla individuella behandlingssamtal. Det finns dock ingen möjlighet för 
dem att bedriva gruppverksamhet så som till exempel 12-stegs behandling i grupp eller 
anhöriggrupper. Det finns inte heller någon möjlighet för dem att genomföra provtagning. 
Den enda toalett som finns tillgänglig för klienter är den i Kontaktcenter och den är inte 
utrustad för att kunna genomföra provtagning. Dessutom är det av integritetsskäl ej 
lämpligt att genomföra provtagningar på en offentlig toalett i Kontaktcenter. I dagsläget 
har verksamheten tillgång till provisoriska lokaler på ovanvåningen på Lindhem. Där 
bedriver de viss gruppverksamhet och viss provtagning. Dessa lokaler är inte anpassade 
eller iordningsställda för att bedriva kommunal verksamhet i. Vilket så klart då även 
betyder att de inte heller är anpassade specifikt för att bedriva verksamhet i form av stöd 
och behandling för personer med missbruks- och beroendeproblematik i.    

Sex av medarbetarna sitter i lokaler på Marklundavägen 8 C, och är trångbodda. I 
lokalerna har de sex medarbetarna och enhetschef kontorsplatser. Kontorsrummen delas 
av två kollegor. Det bedrivs enskilda behandlingssamtal i inredda samtalsrum. Fem 
behandlare med huvuduppdrag att bedriva individuella behandlingssamtal delar idag på 3 
samtalsrum, vilket kräver en hel del planering för att få logistiken att gå ihop. I vissa fall 
har medarbetare tvingats använda ett av kontoren för att hålla samtal. Föräldragrupper 
hålls i Region Skånes personalmatsal. Barngrupper hålls av två medarbetare i 
Familjehusets lokaler och det innebär att lokalerna ej kan beträdas av övriga i 
arbetsgruppen under den tid som barngruppen pågår (i dagsläget måndag eftermiddag).  
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Det finns inget väntrum i lokalen, vilket innebär att klienter som kommer får stå och vänta 
i en mindre hall. Föräldrar som har barn i samtal får sitta i ett samtalsrum och vänta vilket 
gör att man bokar upp ett samtalsrum för väntande föräldrar vid vissa barnsamtal.  

Det pågår just nu diskussioner kring ansvarsroller när det kommer till kommunens 
uppsökande och förbyggande arbete. Samtidigt har förvaltningen ett uttalat 
utvecklingsområde kring just detsamma. Det kan komma att innebära att förvaltningen 
omfördelar resurser och stärker upp på området, vilket kan komma att innebära att 
ytterligare personalresurser har behov av att husera i Familjehusets lokaler.  

I lokalen på Marklundavägen 8C återfinns även Familjecentralen. Familjecentralen är en 
hälsofrämjande, generell, tidigt förebyggande och stödjande verksamhet och riktas till 
blivande föräldrar/föräldrar och barn. Familjecentralens syfte är att i samverkan minska 
den fysiska, psykiska och sociala ohälsan bland barn, att minska ojämlikheten i hälsa 
bland barn samt minska risken att barn hamnar mellan samhällets trygghetssystem. En 
samlokaliserad familjecentralsverksamhet innebär stora fördelar för såväl blivande 
föräldrar/familjer som för de samverkande professionerna i respektive verksamhet. 
Familjecentralen är en så kallad ”En väg in-verksamhet”. Samlokaliseringen gör det 
enklare för familjerna att ta del av fler aktörers verksamheter. Fler kunskaper och 
erfarenheter finns nära och lättillgängliga. Samlokalisering gör att föräldrar kan ta 
spontana kontakter, det blir kortare vägar och väntetider för barn och familjer att få hjälp. 
Barn och familjer har större möjlighet att bli uppmärksammade och tidigt upptäckta då 
fler professioner finns under samma tak. Det leder i sin tur till att de får hjälp tidigare och 
också kan få rätt stöd i rätt tid.  

Verksamhetsbesök med representant från samhällsbyggnad 

Verksamhetsbesök och genomgång av befintliga lokaler görs tillsammans med 
fastighetschef och driftsingenjör 2021-01-19. Nuvarande lokaler har en ovanvåning som 
ej är renoverad och vidgjord för att bedriva verksamhet i. I samband med besöket 
beskriver förvaltningen att det finns behov av att inrätta kontor, mötesrum, rum för 
gruppverksamhet, provtagningstoalett etc. Verksamhetens utformning innebär att förutom 
intern personal kommer allmänheten behöva tillträde till lokalerna. 

Enligt fastighetschef saknar lokalen ventilation och har enbart en utrymningsväg, samt 
saknar tillgänglighetsanpassningar. Fastighetschefens bedömning är att lokalen, för att 
vara godkänd, behöver få en hiss installerad samt ytterligare en utrymningsväg. 
Fastighetschefens förslag är att det byggs ett utanpåliggande trapphus med hiss. 
Ventilationssystem behöver installeras, samtliga ytskikt bytas, brandlarm bytas och 
brandskyddet med brandcellsgränser ses över. Diverse övriga delar såsom byten av dörrar 
och uppsättning och flyttning av väggar krävs. En grov initial kostnadsbedömning är att 
anpassningsåtgärderna kommer att landa på 4 000 – 5 000 tkr.  

Utöver ovan, identifierades det även att befintliga samtalsrum på nedre plan, ej är 
sekretsklassade. Kostnad för detta uppskattas av fastighetschef till cirka 200 tkr.  
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Inga andra tillgängliga, möjliga lokaler har presenterats för förvaltningen där verksamhet 
skulle kunna bedrivas.  

Förvaltningens förslag 

Förvaltningens bedömning är att, utifrån ovan resonemang, bör det möjliggöras för 
arbetsgruppen som utgör Familjehuset att verka i gemensamma lokaler. Att bedriva 
behandlingsarbete i kommunhuset och i de provisoriska lokalerna på Lindhem bedöms 
inte lämpligt, vare sig ur arbetsmiljösynpunkt eller verksamhetssynpunkt.  
De två medarbetare som idag sitter i kommunhuset kan inte bedriva den verksamhet som 
är tänkt. De har därför tvingats hitta en provisorisk lösning där man lånar lokaler på 
Lindhem. Lokaler som inte är anpassade och lämpliga att bedriva verksamhet av detta 
slag i. Det innebär att en lösning för den verksamheten måste hittas på något sätt och 
enligt förvaltningens bedömning är förslaget med att renovera ovanvåningen på 
Familjehuset, Marklundavägen 8C, det bästa förslaget.  

Förvaltningen vill betona att forskning visar att rätt utformade vårdmiljöer kan bidra till 
att effektivisera vård och behandling, stödja läkandet och minska stress hos brukare. 
Miljön har stor betydelse när det kommer till att känna sig välkommen och upplevelsen av 
om det som erbjuds är professionellt. Vårdmiljön kan dessutom vara en viktig faktor för 
att främja personalens trivsel och bidrar till arbetstillfredsställelse. En attraktiv, säker och 
stimulerande fysisk miljö blir därmed mycket viktig för att attrahera den bästa personalen, 
få dem att stanna på arbetsplatsen samt underlättar i rekryteringsprocesser.  

Förvaltningen har inte fått några andra förslag på möjliga lediga lokaler. Förvaltningen 
vill även påtala att flytt till andra lokaler för hela öppenvården förespråkas ej med tanke 
på samlokaliseringen med övriga parter inom Familjecentralen.  

Förvaltningen vill framföra att det känns som en självklarhet att en arbetsgrupp med ett 
gemensamt uppdrag får möjlighet att sitta i samma lokaler. Som arbetsgivare vill vi 
framhålla vikten av att känna samhörigheten i den grupp man tillhör och få möjlighet att 
verka som den gemensamma kraft man är. Förvaltningen vill betona vikten av att ha en 
enad öppenvård med ett flexibelt nyttjande av resurser och kompetens. Genom det kan 
man undvika placeringar, både i antal och längd, vilket kommer vara kostnadssparande på 
sikt.  

Förvaltningen är öppen för att diskutera varianter av ombyggnad för att i den mån det går 
hålla nere kostnader.  

 

 

 

 

  

Emma Frostensson Mariana Möller 
Förvaltningschef Arbete- och 
välfärdsförvaltningen 

Enhetschef  
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Barnkonsekvensanalys 
FAV Fastighetsinvestering Familjehuset 
Dnr KS/2022:41 700 
 

Vilka barn berör ärendet och hur? 
Barn och unga i Osby kommun som är aktuella för stöd och insatser från 
Familjehuset eller barn och unga vars föräldrar är aktuella för stöd.  
Barn i Osby kommun som befinner sig i riskzon. 
 
 

Har berörda barns eget perspektiv beaktats? 
Ja, beskriv metod 
 
 

Beskriv resultatet 
 
 

Nej, barns erfarenheter har inte inhämtats, motivera. 
Ej möjligt att involvera barn utifrån ärendets karaktär.  
 

Vilket beslut vore bäst för barnet? 
Beslut om att renovera Familjehuset och möjliggöra en samlad enhet vore 
det bästa för barnet. Genom att möjliggöra för socialtjänstens öppenvård att 
bedriva verksamhet i en gemensam lokal och att även fortsättningsvis vara 
samlokaliserade med övriga verksamheter inom Familjecentralen, gör vi det 
enklare för familjer att ta del av fler aktörers verksamheter. Det finns fler 
kunskaper och erfarenheter nära och lättillgängliga. Det underlättar även för  
föräldrar att ta spontana kontakter. Det blir kortare vägar och väntetider för 
barn och familj att få hjälp. Barn och familjer har större möjlighet att bli 
uppmärksammade och tidigt upptäckta då fler professioner och kompetenser 
finns under samma tak. Detta leder i sin tur till att de får hjälp tidigare och 
också kan få rätt stöd i rätt tid. Se tjänsteskrivelse för mer beskrivning.  



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

 

FÖRDJUPAD KONSEKVENSBEDÖMNING 

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

Nej, motivera 
 
 
 
 
 
 

 







 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Datum 

2022-01-27  

Sida 
1(2) 

Kommunstyrelseförvaltningen    
Emma Frostensson    
0479528120    
emma.frostensson@osby.se    

Besöksadress Västra Storgatan 35 
Postadress 
Kommunstyrelseförvaltningen 
283 80 Osby 

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

Hemsida www.osby.se 
Organisationsnr 212000-0902 

Bankgiro 281-6809 

 

 

 

FAV Plan mot diskriminering och kränkande behandling 
vuxenutbildningen 2022 
Dnr KS/2022:54 615   

 

Kommunstyrelseförvaltningen förslag till Kommunstyrelsen 

- Plan mot diskriminering och kränkande behandling Osby Komvux/Lärcenter, 
upprättad 2022-01-27 antas 

Barnkonsekvensanalys 

Ej aktuellt då planen avser utbildning riktat till vuxna.  
Sammanfattning av ärendet 

Förskolor, skolor och övriga verksamheter som lyder under skollagen ska vara fria från 
kränkande behandling, mobbning och diskriminering. Skolan måste arbeta aktivt med att 
förebygga och åtgärda kränkningar i samband med verksamheten. 
Huvudmannen för en förskola, skola eller annan verksamhet som regleras i skollagen 
ansvarar för att det inom ramen för varje särskild verksamhet bedrivs ett målinriktat 
arbete för att motverka kränkande behandling av barn och elever. Det innebär att 
huvudmannen ska se till att det genomförs åtgärder för att förebygga och förhindra att 
barn och elever utsätts för kränkande behandling. Huvudmannen ska också se till att det 
varje år upprättas en plan mot kränkande behandling för varje verksamhet. 
Förvaltningen har upprättat ett förlag på en plan för diskrimring och kränkande 
behandling för Komvux.  
 

Beslutsunderlag 

- Plan mot diskriminering och kränkande behandling Osby Komvux/Lärcenter, 
upprättad 2022-01-27  

 

 

 

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

Marie Olsson, rektor 

Emma Frostensson, förvaltningschef  

 

 

Emma Frostensson Marie Olsson 
Förvaltningschef Arbete- och 
välfärdsförvaltningen   

Rektor  
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Plan mot diskriminering och kränkande behandling 
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Plan mot diskriminering och kränkande behandling på Osby 

komvux/lärcenter 
Varje år ska alla skolor upprätta en plan mot diskriminering och kränkande behandling för att 

motverka diskriminering och annan kränkande behandling. Planen fungerar som en garant och 

en kvalitetssäkring av arbetet för att ingen, varken elev eller personal ska känna sig kränkt 

eller diskriminerad. 

 

Vad säger lagen? 
Arbetet mot diskriminering och annan kränkande behandling regleras i två lagar, dels 

skollagen 6 kap Åtgärder mot kränkande behandling och i diskrimineringslagen (SFS 

2008:567) dels i Diskrimineringslagen (2008:567). Syftet med dessa båda lagar är att inget 

barn, elev eller personal ska bli kränkt enligt de sju diskrimineringsgrunderna som finns 

beskrivna i diskrimineringslagen: kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 

funktionshinder, könsöverskridande identitet, ålder och sexuell läggning. I skollagen regleras 

annan kränkande behandling som inte tas upp i diskrimineringslagen. I korthet garanterar 

dessa båda lagar tillsammans att inget barn, elev eller vuxen ska utsättas för någon form av 

kränkande behandling. Lagarna kräver dessutom inte bara att skolan ska reagera om någon 

utsätts för någon form av kränkning eller diskriminering, de kräver också att skolan arbetar 

med aktiva åtgärder för att förebygga att dessa över huvud taget ska kunna uppstå. Om det 

trots det förebyggande arbetet ändå skulle förekomma någon form av diskriminering eller 

kränkning har skolan dessutom ett utredningsansvar och naturligtvis ett ansvar för att åtgärda 

överträdelserna. 

 

Ur Diskrimineringslagen (2008:567). ” Denna lag har till ändamål att motverka 

diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, 

könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder”. 

SkolL 6 kap 6§ (2010:800) Huvudmannen ska se till att det inom ramen för varje särskild 

verksamhet bedrivs ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av barn och 

elever. 

SkolL 6 kap 7§ (2010:800) Huvudmannen ska se till att det genomförs åtgärder för att 

förebygga och förhindra att barn och elever utsätts för kränkande behandling. 

SkolL 6 kap 8§ (2010:800) Huvudmannen ska se till att det varje år upprättas en plan med en 

översikt över de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling 

av barn och elever. Planen ska innehålla en redogörelse för vilka av dessa åtgärder som 

avses att påbörjas eller genomföras under det kommande året. En redogörelse för hur de 

planerade åtgärderna har genomförts ska tas in i efterföljande årsplan. 

 

Skolans vision och mål 
Osby komvux/lärcenter ska vara en skola där elever utbildas för framtiden, trivs och känner 

sig trygga. Vi tar avstånd från alla former av diskriminering, trakasserier eller annan 

kränkande behandling. Planen mot diskriminering och kränkande behandling och dess 

innehåll ska vara känd av alla berörda. 
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Mål läsåret 2022 

Tryggheten är en viktig grund för en lyckad skolgång. Vi kommer under läsåret 2022 att 

arbeta med att skapa en skola som upplevs trygg.  

-Målet för läsåret är att elever på plats och distans ska känna sig trygga under sin 

utbildningstid. 

Specifika främjande och förebyggande insatser för läsåret 2022  
Insats Område som berörs Mål Tid Ansvarig 
Aktivitetsdagar  

 

 

Tex  

Pingis, corn hole, 

shuffelboard ex på 

aktiviteter som kan 

genomföras på och 

utanför lektioner 

Elever och lärare ska 

lära känna varandra och 

bygga goda relationer. 

Eleverna känner 

sig trygga under 

sin 

utbildningstid.  

Januari + 

kontinuerligt 

för de som 

läser på 

plats. 

 

 All 

personal 

Studiebesök i andra 

verksamheter tex 

pulsen, biblioteket 

mm. 

 

Eleverna får bygga goda 

relationer och vidga sin 

vänkrets. 

Eleverna känner 

sig trygga under 

sin 

utbildningstid. 

Och motivation 

hos eleverna 

ökar. 

En gång/mån 

för SFI 

Kurslärare 

 

Informera om planen Diskrimineringsgrunderna Att planen blir 

ett prioriterat 

område och 

eleverna blir 

delaktiga i 

planen 

Skapa förståelse 

och tolerans för 

varandra. 

Medvetandegöra 

eleverna om 

lagar och 

konsekvenser 

angående 

diskriminering 

och kränkning. 

VT 2022 + 

HT 2022 

Kurslärare 

 

Info. på 

hemsidan  

Gruppråd / intervju 

med representanter 

från kurserna på plats 

och distans. 

 

Protokoll förs och 

läggs ut på hemsida 

och Its learning.  

Eleverna får vara 

delaktiga  

Uppföljning 

kring studier 

och upplägg  

Skapa ett forum 

där eleverna kan 

tycka till och 

framföra ev. 

problem utan 

lärare  

VT2022 

+HT 2022 

Rektor och 

specialpeda

gog. 
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Lärarna ansvarar för 

gruppindelning 

 

 

 

Genomgång av olika 

hjälpmedel och 

program som eleverna 

kan använda för sina 

olika behov i 

undervisningen 

Information till 

personal som 

informerar sina elever 

Eleverna får bygga 

vidare på sina goda 

relationer och vidga sin 

vänkrets. 

 

Eleverna får likvärdiga 

möjligheter till inlärning 

utifrån sina behov 

Eleverna känner 

sig trygga under 

skoldagen 

 

 

Förebyggande 

arbete 

Vid grupp- 

Arbeten 

 
 

 

Utbilning av 

personal info till 

elever 
kontinuerligt  

Under- 

visande 

lärare 

 
 

Specialpedag

og,   

resp lärare till 

elev 

Det kontinuerliga främjande arbetet: 
• Rektor ansvarar för att planen mot diskriminering och kränkande behandling 

introduceras för all personal och alla elever. 

• I undervisningen arbetar vi med de olika grunderna för diskriminering så att de är 

kända av alla elever. Det ska finnas en acceptans för mångfald 

• Personalen är ett gott föredöme. Personalen visar hänsyn mot varandra och eleverna.  

• Samtala med eleverna regelbundet angående trivsel och respekt för varandra. 

• Uppmärksamma eventuella händelser under skoltid som direkt påverkar 

skolsituationen 

• Skolan arbetar för en god och kontinuerlig kontakt med våra elever. Om vi har en god 

kontakt så blir eleverna en resurs i arbetet för allas lika värde och mot kränkande 

behandling 

 

 

Det kontinuerliga förebyggande arbetet: 
 

• Elevenkät genomförs och analyseras. Denna ligger sedan till grund för det fortsatta 

arbetet. 
 

• Alla pedagoger ska erbjuda likvärdiga möjligheter för alla elever utefter var och ens 

behov. Exempelvis erbjuda olika redovisningsformer, informera om rätt till hjälp för 

elever med behov av stöd vid dyslexi, dyskalkyli med mera. 

• I undervisningen arbetar vi med de sju olika grunderna för diskriminering så att de är 

kända av alla elever. Diskrimineringsgrunderna är kön, etnisk tillhörighet, religion 

eller annan trosuppfattning, funktionshinder, könsöverskridande identitet, ålder och 

sexuell läggning. 

• Pedagogerna ansvarar för gruppindelning i undervisningen och ansvarar för att alla 

känner sig bekväma i gruppen.  
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• På Osby komvux/lärcenter arbetar vi med planen mot kränkande behandling 

kontinuerligt. 

• All personal arbetar för att det inte uppstår situationer som kan tolkas kränkande i 

klassrumssituationen.  

• Vi har ett grundtänkande synsätt som är salutogent. Det salutogena perspektivet 

fokuserar på vilka faktorer som orsakar och vidmakthåller hälsa mer än vad som 

orsakar sjukdom. 

• Elevhälsan är en viktig resurs i det förebyggande arbetet.  

• Osby kommuns värdegrund genomsyrar Osby komvux/lärcenters verksamhet.  

- Mångfald är en förutsättning i vår verksamhet för att utvecklas och berikas. 

- Förtroende visar vi genom ett öppet klimat där vi litar på varandras vilja och 

förmåga. 

- Genom ett respektfullt bemötande och agerande utgår vi ifrån alla människors lika 

värde. Vi är lyhörda och har en rak och öppen kommunikation. 

- Vi visar mod genom att reflektera och utmana oss själva och andra. 

 

 

Det åtgärdande arbetet: 
• Vid misstanke om en kränkning samtalar lärare med berörda och startar därefter en 

utredning om det finns skäl för det, rektor kopplas in. 

• Dokumentation av det inträffade  

Incidentrapport/anmälan via Draftit vid diskriminering och kränkande behandling – 

här beskrivs händelser som är av allvarligare art och en bedömning görs om en fortsatt 

utredning. Här rapporteras även händelser med inslag av våld. Alla incidentrapporter 

skickas direkt till rektor och följs upp. I de fall det är en personal som är misstänkt för 

att ha kränkt en elev utreder rektor. När det gäller elev som kränkt elev, eller elev som 

kränkt personal fattas beslut i varje enskilt fall. Rektor kan i dessa fall delegera till 

annan personal.  

• Utredningen dokumenteras i Draftit. När utredningen är gjord sker en återkoppling till 

inblandade. Lämpliga åtgärder vidtas i samråd. Vi utgår från vår konsekvenstrappa 

som beskriver vårt arbetssätt. 

• Föregående års mål utvärderas i januari och nya mål sätts i januari. 

 

 

 

Vad står begreppen för? 
Begreppen står beskrivna i 1 kap. 4§ diskrimineringslagen och 6 kap. 3§ skollagen. 

Diskriminering innebär att en elev missgynnas av skäl som har samband med någon av de sju 

diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, 

religion eller trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. 
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Trakasserier är ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med 

någon av de sju diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, 

etnisk tillhörighet, religion eller trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder 

(1 kap. 4§ diskrimineringslagen). 

Kränkande behandling är ett uppträdande som kränker elevers värdighet (6 kap. 3§ 

skollagen). Trakasserier och kränkande behandling kan utföras av en eller flera personer och 

riktas mot en eller flera. De kan vara synliga eller dolda. De kan utföras direkt i verksamheten 

eller via telefon och internet. Trakasserier och kränkande behandling kan t.ex. uttryckas 

genom nedsättande tilltal, ryktesspridning, förlöjliganden eller fysiskt våld. Kränkningarna 

kan även handla om att frysa ut eller hota någon. Kränkande behandling kan äga rum vid 

enstaka tillfällen eller vara systematiska och återkommande. 

Sexuella trakasserier är när någon blir kränkt på ett sexuellt sätt. 

Konsekvenstrappa 

Rutiner och åtgärder vid kränkande behandling: 

1, Eleverna tillåts själva göra ett försök att lösa konflikten. 

    2, Lärare eller annan personal hjälper till med konflikthantering. 

        3, Samtal med rektor 

               4, Rektor kallar till Samråd och eventuellt upprättas åtgärdsplan. 

                      5, Anmälan till sociala myndigheter eller polis. Avstängning från                    

 undervisningen.              

Denna trappa följs i normalfallet. I vissa fall kan det vara aktuellt att hoppa över ett eller flera 

steg, beroende på arten av det inträffade. Lagen kräver i vissa fall att anmälan görs omgående 

till socialtjänsten eller polisen.  

 

Handlingsplan vid konflikthantering 
Det viktigaste vid konflikthantering är att se till att man avsätter tid för att lösa konflikten.  

• Gå fram till de inblandade och informera dig om vad som har hänt.  

• Bedöm om konflikten går att lösa på plats eller om enskilt utrymme krävs. Samtal 

genomförs med var och en.  

• Klargör att konflikten skall lösas oavsett hur lång tid det tar.  

• Låt dem börja med att återge sin bild av vad som hänt.  

• Sammanfatta deras berättelser och försäkra dig om att du har förstått rätt. Sätt in all 

fakta i en händelsekedja som skall bekräftas av de som deltagit. ”Nu berättar jag vad 

som har hänt….. Du(A) gjorde….. och då gjorde du (B) ….., stämmer detta?  

• Diskutera hur konflikten uppstod. Vilka andra alternativ hade funnits att tillgå? Hur 

kan man göra nästa gång? 

• Låt de få säga om de har något att tillägga. Låt dem endast be om ursäkt av egen fri 

vilja.  
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Utredning av uppgifter om trakasserier och kränkande behandling 
Vi arbetar med att dokumentera händelser som händer inom skolans verksamhet. För att 

upptäcka även händelser av mindre allvarlig art rapporteras dessa till rektor. Syftet är att 

kunna avgöra om en fortsatt utredning ska göras. 

Krisgrupp kallas samman även när det inte är en kris, en bedömning görs. Sammankallande är 

rektor. 

Incidentrapport/anmälan vid diskriminering och kränkande behandling ska fyllas i i Draftit, 

finns på Osby kommuns intranät.  

Uppföljningssamtal för att stödja de som varit inblandade i någon form av trakasserier eller 

kränkande behandlingen hålls. Rektor ansvarar för att dessa genomförs, men de kan utföras av 

pedagog eller Elevhälsan. 

 

• Hur dokumenterar vi? I Draftit.  

• Vilka konflikter rapporterar vi? När vi får vetskap om en händelse, när en mottagare 

reagerar. 

• När rapporterar vi till Elevhälsan? Rektor meddelar när behov finns. 

• Huvudman får vetskap i ärendet via Draftit. 

 

Uppföljning och utvärdering 

Uppföljning sker i januari  

Underlag finns i enkäten och genom uppföljning från elevhälsan, personal och rektor.  

Trygghet 

Gruppråd/intervju med elever 

Otrygga platser 

Trivsel 

Rutiner för arbetet med planen mot diskriminering och kränkande 

behandling 
- Ny plan arbetas fram i januari och gäller för innevarande år. 

- Personalen måste informeras, såväl redan anställda som nyanställda. Rektor ansvarar. 

- Planen publiceras på skolans webbplats och på its learning. 

- Rektor ansvarar för att planen upprättas varje år. Rektor och personal arbetar med planen 

inför upprättandet och tar med elevrepresentanternas inspel från gruppråden. Efter det 

godkänner och antar nämnden Arbete och välfärd den nya planen. 
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Länkar 

http://www.do.se/stodmaterial/forskolan-skolan-och-hogskolan/ 

https://www.skolinspektionen.se/sv/Rad-och-vagledning/trygghet--studiero/fragor-och-svar-om-
krankningar/ 

 

 

 

http://www.do.se/stodmaterial/forskolan-skolan-och-hogskolan/
https://www.skolinspektionen.se/sv/Rad-och-vagledning/trygghet--studiero/fragor-och-svar-om-krankningar/
https://www.skolinspektionen.se/sv/Rad-och-vagledning/trygghet--studiero/fragor-och-svar-om-krankningar/
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FAV Årsredovisning, verksamhetsberättelse AoV 2021 
Dnr KS/2022:86 040   

 

Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen  

- Årsredovisning, verksamhetsberättelse 2021 för arbete och välfärdsförvaltningens 
godkänns 

Barnkonsekvensanalys 

Ärendet är en redovisning av föregående år och berör ej barn.  
 

Sammanfattning av ärendet 

En sammanställning av kommunstyrelsens årsredovisning för 2021 avseende arbete och 
välfärdsförvaltningen har gjorts. Verksamhetsberättelsen behandlar årets händelser, 
måluppfyllelse, statistik, ekonomi och framtid. Arbete och välfärdsförvaltningen landade 
på ett överskott i relation till budget på 7 995 tkr.  

 

Beslutsunderlag 

- Stratsysrapport Årsredovisning, verksamhetsberättelse 2021 arbete och 
välfärdsförvaltningen  

- Denna tjänsteskrivelse, daterad 2022-02-07 
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INLEDNING 

Vuxenutbildning 

Osby Kommun Kompetensa (arbetsmarknadsverksamhet) 

Barn och familjeenhet (socialtjänst) 

Vuxenenheten (socialtjänst; missbruk, våld i nära relationer, ekonomiskt bistånd) 

Familjehuset (socialtjänstens öppenvård) 

  

Ledning 

Niklas Larsson - kommunstyrelsens ordförande 

Emma Frostensson - förvaltningschef 

ÅRETS HÄNDELSER 

Bildandet av förvaltningen Arbete och välfärd 

Sammanslagning till en samlad öppenvård inom socialtjänsten 

Omfördelning av resurser från ekonomiskt bistånd till Osby kommun Kompetensa 

Inrättandet av en specialpedagogstjänst 

Pandemins påverkan 

Arbete och välfärd centralt 

Bildandet av en ny förvaltning är periodens enskilt största händelse. Insatser för att få samman förvaltningens ledningsgrupp 
har genomförts. 

Förvaltningen har ännu inte kommit igång med ett tydligt och samlat arbete för att förverkliga intentionerna i Strategi för 
integration, arbete och kompetensförsörjning. Dock har vissa aktiviteter med koppling till strategin kommit igång. För att 
främja skapandet av goda relationer med näringslivet och för att möjliggöra att fler arbetslösa kommer ut i praktik och arbete 
i företag i närområdet har förvaltningen tillsammans med Östra Göinge kommun och inköpscentralen tagit fram en 
arbetsmodell för krav på sociala hänsyn vid upphandling. Det innebär att Osby kommun ställer krav på företag som vinner 
upphandling att ha en dialog med kommunens arbetsmarknadsverksamhet. Denna aktivitet har en tydlig koppling till 
fokusområde Fler in på arbetsmarknaden i strategin. Arbetet efter modellen har nyligen kommit igång och under 2021 blev 
ett dialogkrav aktuellt. 

En annan aktivitet med koppling till samma fokusområde i strategin har varit arbetet inom projekt KompetensValidering. 
Projektet har pågått sedan 2018, men under hösten 2021 gick projektet in i en förlängningsperiod med särskilt fokus på 
yrkesvalideringar. Syftet är, att med hjälp av validering av informell och icke formell kompetens, höja kompetensen bland 
arbetslösa som står långt från arbetsmarknaden samt att bidra till den lokala kompetensförsörjningen. Förvaltningen har i 
samarbete med andra förvaltningar påbörjat planering för validering inom yrkesområdena vård och omsorg, kök och 
lokalvård. 

Som ett komplement till studier i svenska för invandrare, och för att främja språkutveckling, upphandlades 
språkutvecklingsverktyget Lingio. Lingio är helt digitalt och innehåller språkkurser med fokus på olika yrkesområden. 
Deltagaren går kursen antingen i väntan på, under en praktikperiod, eller vid en arbetsmarknadspolitisk anställning. 

Förvaltningen sökte projektmedel från Europeiska socialfonden utifrån utlysningen ReactEU – insatser för arbetslösa under 
pandemin. Medel beviljades och projektet React EU Förstärkt vägledning startade den 1 december. Projektet pågår under 
drygt ett år och syftet är att begränsa verkningarna av pandemin. Projektet riktar sig till personer som har blivit arbetslösa 
under pandemin. Deltagare i projektet kommer erbjudas gruppvägledning med kurser i personligt ledarskap, hälsofrämjande 
aktiviteter samt kurser i samhälls- och arbetsmarknadskunskap. Förutom deltagaraktiviteter kommer även en analys av det 
lokala kompetensförsörjningsbehovet att ske inom ramen för projektet. 

Covid-19 påverkade förvaltningens verksamheter i olika grad. Osby kommun Kompetensas drop-in pausades under stora 
delar av året, likaså drop-in tider till studie- och yrkesvägledare på vuxenutbildningen. Gruppverksamhet inom socialtjänstens 
öppenvård och på Osby kommun Kompetensa pausades under delar av året. 

Familjehuset 
I samband med att Arbete och välfärdsförvaltningen bildades, bildades även en samlad öppenvård för socialtjänsten. Det 
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innebar att två arbetsgrupper skulle arbetas ihop till en. Samtidigt innebar det att myndigheten Barn och familj och 
Familjehuset, som tidigare organiserats tillsammans, separerades och fick två olika chefer. 

Den 1 augusti kom nya bestämmelser i socialtjänstlagen kring det förebyggande arbetet gällande våld i nära relationer och 
barnfridsbott. Det innebar ett utökat ansvar för socialtjänsten som framöver ska verka för att personer som utsätter eller har 
utsatt närstående för våld ska ändra sitt beteende. 

Missbruksenheten startade en utslussningsverksamhet med två lägenheter som en del i att stärka insatser på hemmaplan. De 
positiva effekter som sågs av satsningen var att placeringstider kortades ner då boende med öppenvård kunde erbjudas på 
hemmaplan efter placering. 

Växa tryggt hade sitt sista intag av nya deltagare under oktober. Växa tryggt är ett utökat hembesöksprogram för 
förstföderskor. Förstföderskor erbjuds sex hembesök av barnhälsovårdssjuksköterska från barnhälsovården tillsammans med 
barnmorska från mödrahälsovården, tandsköterska/tandhygienist från tandvården och föräldrastödjare från socialtjänsten. Det 
är oklart om verksamheten kommer att fortsätta och om det blir en fortsättning, kommer formerna troligtvis se något 
annorlunda ut. 

Vuxenenheten 
Under hösten genomfördes en omorganisation på ekonomiskt bistånd. Vissa arbetsuppgifter flyttades över till Osby kommun 
Kompetensa, likaså två personalresurser, antalet handläggare gick därmed från sex till fyra. Syftet med förändringen var att 
mer tid skulle läggas på aktiva planeringar för att få individer i egen försörjning och att antalet inskrivna individer på 
ekonomiskt bistånd då ska minska. 

Under året genomfördes en del rekryteringar på vuxenenheten som påverkade verksamheten på olika sätt. Störst rörlighet var 
det fortfarande inom gruppen som arbetar med ekonomiskt bistånd. Det bidrog till en viss osäkerhet hos personal och mer 
arbete när nya ska introduceras och läras upp. 

Barn och familj 

Verksamheten påbörjade under året ett omfattande arbete för att förbättra familjehemsvården. Arbetet inleddes med fokus på 
att höja kvaliteten på familjehemsutredningar och att utbilda kommunens familjehem. Ytterligare en åtgärd var att 
verksamheten införde Digitala samtal. Digitala samtal är ett verktyg för samtalsstöd och skattningar inom socialtjänsten. 
Satsningen möjliggjordes på grund av riktade statsbidrag. 

Under 2021 har verksamheten inte behövt placera på HVB-hem. 

Familjehuset fördes över till annan enhet, vilket ställde krav på nya former för samverkan och samarbete mellan enheterna. 

Osby kommun Kompetensa 

Osby kommun Kompetensa kunde till sist invigas och drop-in kunde återigen öppna upp för kommuninvånare under hösten 
2021 efter att ha varit stängt i nästan ett år på grund av pandemin. En ny aktivitet i form av rekryteringsträffar anordnades 
tillsammans med bemanningsföretag samt med kommunens egen bemanningsenhet för att kunna matcha arbetssökande mot 
arbetsgivare. Resultatet av insatsen var att flertalet individer gick till anställning på den reguljära arbetsmarknaden. 

Verksamheten gick in i satsningen Ungdomsjobb 2021 genom arbetsförmedlingen där fyra unga vuxna anställdes i en 
kommunal verksamhet en period under hösten. De fick chans att prova på arbete inom äldreomsorg, bibliotek och 
vaktmästeri. 

Två socialsekreterare från ekonomiskt bistånd förflyttades till Osby kommun Kompetensa för att förstärka verksamheten. 
Anledningen var att ansvaret för individens planering mot försörjning, flyttades fullt ut från ekonomiskt bistånd till Osby 
kommun Kompetensa. En medarbetare anställdes som arbetsmarknadshandläggare och den andre anställdes som 
socialrådgivare med ansvar för praktiskt stöd, samordning vid mottagande av nyanlända samt budget- och skuldrådgivning. 

Ett vaktmästeri inrättades som servar Arbete och Välfärd och äldreboenden inom Hälsa och omsorg. I vaktmästeriet utförs 
uppdrag av individer som har arbetsmarknadspolitiska anställningar tillsammans med handledare. 

En hälsovägledare anställdes för att arbeta på individ och gruppnivå med hälsofrämjande insatser. Hälsovägledaren startade 
under året upp samarbete med frivilliga organisationer och studieförbund. 

Arbetsförmedlingens reformering påverkade i viss utsträckning arbetet på Osby kommun Kompetensa. Bland annat var det 
längre beslutstider gällande arbetsmarknadspolitiska anställningar och det har varit svårt att nå tjänstepersoner på 
förmedlingen. Kommuninvånarna påverkades också då de har svårt att nå handläggare och närmsta kontor finns i 
Kristianstad. Det är fortfarande mycket oklart vad kommunernas roll i arbetsmarknadspolitiken ska vara och vilket 
handlingsutrymme kommunen ska ha när det gäller tillhandahållande av insatser och för vilken målgrupp. 

Vuxenutbildningen  
Yrkeshögskoleutbildning till kvalificerad svetsare fick beviljat för fyra omgångar och startade upp i augusti 2021. 

Undervisning har i stor utsträckning bedrivits på distans på grund av pandemin och det har för vissa individer och grupper 
varit mindre gynnsamt. Vissa elever som egentligen var i behov av närundervisning tvingades till färre undervisningstimmar 
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med lärare. Dessutom blev kön till SFI längre då intagning ej kunde ske i samma takt som tidigare. Kön till SFI betades dock 
av i december och verksamheten håller sig sen dess inom den lagstadgade tiden för antagning. Verksamheten kan se att 
pandemin även haft positiva effekter då den drivit på den digitala utvecklingen av undervisningen. 

Under 2021 satsade vuxenutbildningen på att lägga kurser på grundläggande och gymnasial nivå, både på distans och som 
närundervisning. Genom att erbjuda kommuninvånare alternativ skapades större möjlighet för dem att studera utifrån 
individuella behov. Verksamheten hade trots det ett sjunkande antal sökande till kurser på grundläggande och gymnasial nivå 
(dock ej till vård- och barnskötarutbildningen). 

Förändringar i kursplaner och förändrat betygssystem medförde arbete för att säkerställa god implementering. 

För första gången tvingades verksamheten att göra urval utifrån de nya urvalsregler som gäller enligt Skollagen på grund av 
ett högt söktryck till vård- och omsorgsutbildningen. 

Ett förstärkt samarbete med gymnasieskolan kring svetsutbildningen innebar att vuxenutbildningen från och med augusti har 
två givna platser per år på utbildningen, vilket underlättar verksamhetens planering. 

Under våren 2021 rekryterades, med hjälp av statliga bidrag, en specialpedagog, en nyinrättad tjänst som ska bidra till 
utveckling av utbildningens utformning och bidra till ökad måluppfyllelse för eleverna. En IT-pedagog anställdes, med hjälp 
av statliga bidrag, som en gemensam satsning i Skåne nordost. Arbetet ska resultera i en gemensam plattform/hemsida där 
kommunernas personal och elever kan komma åt uppgifter och information som underlättar för dem i sina studier. 

I augusti startade vuxenutbildningen upp två utvecklingsarbeten. Ett kring det systematiska kvalitetsarbetet och ett inom 
pedagogik/didaktik/kollegialt lärande. Två förstelärare anställdes för att samordna och driva processerna framåt tillsammans 
med rektor och övrig personal. 

MÅLUPPFYLLELSE 

Nämndmål 

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

Analys av resultatet 

De indikatorer som på något sätt belyser arbetslöshet och sysselsättning för invånare i Osby kommun är 10 stycken. 
Målvärdet är uppnått för 4 av dessa indikatorer. För 2 är målvärdet nästan uppnått och för 4 är målvärdet inte uppnått. 
Målvärdet är uppnått när det gäller anger andel arbetslösa i olika grupper, inklusive långtidsarbetslösheten. De som har haft 
kort tid i arbetslöshet har kommit ut i arbete igen och arbetslösheten är nu nere på nivåer likt innan pandemin. Där målvärde 
ej uppnåtts handlar bland annat om resultat av arbetsförmedlingens insatser, riktade till grupper som bedöms stå lite längre 
från arbetsmarknaden. Exempelvis konstaterar förvaltningen att arbetsförmedlingens resultat för hur många som är i studier 
eller arbete 90 dagar efter etableringen inte kommer upp till mer än 15%. Samtidigt uppnår inte förvaltningen det mål som är 
satt för hur många elever som ska klara minst två kurser på SFI, av nybörjare två år tidigare. En försvårande omständighet för 
att uppnå målen är att en hög andel av de som är arbetslösa idag står långt eller mycket långt från arbetsmarknaden och är i 
behov av stort stöd och lång tid av förberedande insatser innan de är redo att ta ett arbete på den reguljära arbetsmarknaden. 
Bland annat är det en stor del av de nyanlända som har kort eller ingen skolbakgrund. Förvaltningen påbörjade under 2021 
arbetet med att dokumentera och utveckla processen för det samlade mottagandet av nyanlända. Genom det arbetet hoppas 
förvaltningen, i ett tidigt skede, kunna identifiera eventuella behov av insatser och stöd som kan sättas in i kombination 
med/istället för SFI för att bland annat stärka språkutveckling och skynda på individens väg mot arbete. Dessutom ser 
förvaltningen satsningen på en specialpedagog som en styrka för att förbättra måluppfyllelse för bland annat dessa elever. 

Arbetsförmedlingens pågående reformering ses av förvaltningen som en riskfaktor som kan bidra till att mål ej uppnås. Det 
diskuteras på nationellt håll huruvida reformeringen och arbetsförmedlingens nya sätt att arbeta drabbar vissa grupper 
negativt. Till exempel gör SKR:s bedömningen att "avsaknaden av kontinuitet i kontakten med en arbetsförmedlare eller 
motsvarande och utökade krav på planering och uppföljning via digitala verktyg, har fått negativa konsekvenser för vissa 
målgrupper som står längre från arbetsmarknaden, är nyanlända eller har andra särskilda behov." 

Inom förvaltningen sker ett aktivt arbete för att invånare i Osby kommun ska förberedas och komma in på den reguljära 
arbetsmarknaden. På Osby kommun Kompetensa arbetas det utifrån en dansk forskningsstudie, med fyra områden, för att få 
individer att nå arbetsmarknaden; hälsofrämjande insatser, kompetenshöjande insatser (validering, förstärkt vägledning, 
basprogram inom samhälle och arbetsmarknad, digitala språkkurser), socialt och praktiskt stöd samt arbetsfokuserade insatser 
så som praktik, arbetsträning eller arbetsmarknadspolitisk anställning. Uppföljning av indikatorer visar att målvärdet, både 
vad gäller antal som går i studier och i arbete från Osby kommun Kompetensa, är uppfyllt. Även vad gäller antal hushåll som 
uppbär ekonomiskt bistånd och nettokostnaden för biståndet visar på lyckat resultat. Däremot uppnås inte målet vad gäller 
andel individer med långvarigt eller mycket långvarigt behov av ekonomiskt bistånd. Det är en nationell trend att dessa 
individer ökar. Detta är individer som står långt från arbetsmarknaden och i de allra flesta fall är i behov av förberedande 
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insatser av olika slag under relativt lång tid. Det kan även förklara varför förvaltningen inte heller uppnår målen vad gäller 
antal individer som avslutas på ekonomiskt bistånd mot studier eller arbete. 

Förvaltningen uppnår inte målen vad gäller andel individer som ej återaktualiseras för ekonomiskt bistånd ett år efter avslut. 

Vuxenutbildningen har arbetat med att utveckla sin undervisning genom att komplettera klassrumsundervisning med 
upplevelsebaserad undervisning, till exempel besök i mataffär. Syftet är att det ska utveckla lärandemiljön och bidra till ökad 
progression hos eleverna. 

Med hjälp av specialpedagog inom både vuxenutbildning och Osby kommun Kompetensa, försöker verksamheten utvecklas 
till att bättre möta personer med särskilda behov och då även personer med kort eller ingen utbildningsbakgrund. 

Även inom andra delar av förvaltningen, utöver Osby kommun Kompetensa och vuxenutbildningen, sker ett arbete som 
direkt eller indirekt påverkar angivna indikatorer och hur väl förvaltningen uppnår satta målvärde. Även om det inte finns 
angivna indikatorer är övriga verksamheter i mycket stor utsträckning med och bidrar till att Osby kommun ska vara en 
hållbar kreativ kommun som bidrar till tillväxt och utveckling. 

För många individer kan det vara sociala problem, så som bland annat beroendeproblematik, som gör att man inte står till 
arbetsmarknadens förfogande. Oavsett vilka sociala problem det rör sig om kan socialtjänstens stöd och insatser vara 
avgörande för att kunna få och behålla ett arbete. Det är viktigt att socialtjänstens utredningar håller hög kvalitet och att 
planer och uppföljningar görs, det säkerställer att individer får det stöd de har behov av. 

Inom Barn och familj sker en satsning på familjehemsvården, bland annat genom kompetensutveckling och förstärkt 
handledning till familjehem. Att säkerställa en god vård och se till att placerade barn får sina behov tillgodosedda är oerhört 
viktigt. Undersökningar som är gjorda på placerade barn visar att det är vanligt med avbrott i skolgången, de löper även större 
risk att som vuxna drabbas av fysisk och psykisk ohälsa, hemlöshet, arbetslöshet, bristande försörjningsförmåga eller kontakt 
med straffrättssystemet. Genom ett kvalitativt och stärkt arbete med de placerade barnen ökas barnens förutsättningar i vuxen 
ålder och det bidrar till ökad måluppfyllelse på sikt. 

På Familjehuset erbjuds stöd, rådgivning och behandling på hemmaplan till individer och familjer. Det genomförs även 
föräldragrupper och barngrupper. Verksamheten bidrar till att förebygga och minska sociala problem hos barn, unga, vuxna 
och familjer vilket bidrar till måluppfyllelsen kring ett socialt hållbart Osby kommun. 

Slutsatser 
Förvaltningen kommer fortsätta utvecklingen av förberedande insatser, med särskilt fokus på språkutveckling och 
hälsofrämjande perspektiv, för att våra invånare ska vara redo för utbildning och arbete. 

Förvaltningen behöver arbeta mer aktivt under individens tid i arbetsmarknadspolitiska anställningar för att hitta hållbara 
lösningar så att individer ej återaktualiseras på ekonomiskt bistånd. 

Förvaltningen kommer även stärka samarbete med arbetsgivare för att öka måluppfyllelse när det gäller antal som kommer ut 
i arbete. Det kommer även vara viktigt att kartlägga kompetensförsörjningsbehoven för att utifrån det driva de mest relevanta 
utbildningarna och samtidigt arbeta med att motivera och vägleda individer dit jobben finns. 

För att minska inflödet på ekonomiskt bistånd är det förebyggande arbetet viktigt. Förvaltningen kommer fortsatt utveckla 
arbetet med de placerade barn och även utveckla det uppsökande och förebyggande arbete riktat mot unga. 

Indikatorer Mål Utfall Kommentar 

 Förvärvsarbetande invånare 20-64 år, 
andel (%) (Sysselsättningsgraden i 
Osby kommun, åldern 20-64) (Arbete 
och välfärd) 

Minst 80% 79,4 % Siffran avser 2020 då statistik för 2021 ej är 
publicerad ännu. Utfallet ligger marginellt under 
utsatt målvärde och Osby har ett bättre resultat 
än riket i stort som ligger på 78,3. 

 Andel som lämnat etableringsuppdraget 
och börjat arbeta eller studera (status 
efter 90 dagar) (Arbete och välfärd) 

Minst 20% 15 % Siffran avser 2020 då statistik för 2021 ej är 
publicerad ännu. Resultatet för Osby kommun 
har försämrats kraftigt sedan 2018 då siffran var 
36%. Osby kommun tillhör de kommuner med 
sämst resultat i Sverige. Förvaltningen behöver 
identifiera på vilket sätt verksamhet kan 
bedrivas på ett mer effektivt sätt trots att 
arbetsförmedlingen äger samordningsansvaret 
för etableringen. 

 Långtidsarbetslöshet 25-64 år, 
årsmedelvärde andel av befolkningen 
(Arbete och välfärd) 

Max 5,5% 5,2 % Målvärdet är nått. Osby kommun ligger dock 
något sämre än riket som hamnar på 4,6. 

 Andel invånare 16-24 år som varken 
arbetar eller studerar (Arbete och 
välfärd) 

Max 1 %  Finns inga uppgifter att tillgå för Osby kommun. 

 Vuxna biståndsmottagare med 
långvarigt ekonomiskt bistånd, andel av 
befolkningen (Arbete och välfärd) 

Max 1% 1,6 % Siffran avser 2020 då statistik för 2021 ej är 
publicerad ännu. Nivån ligger på samma som 
under 2019. Resultatet är något sämre för Osby 
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Indikatorer Mål Utfall Kommentar 

kommun än för riket som helhet. 

 Kostnad utbetalt ekonomiskt bistånd, 
kr/inv  (Arbete och välfärd) 

Max 1 200 1 350 Siffran avser 2020 då statistik för 2021 ej är 
publicerad ännu. Osby kommun ligger högre än 
medelvärdet för riket. 

 Andel ej återaktualiserade vuxna 
personer med försörjningsstöd ett år 
efter avslutat försörjningsstöd (Arbete 
och välfärd) 

Minst 90% 80 % Siffran avser 2020 då statistik för 2021 ej är 
publicerad ännu. Osby kommun tillhör den 
halvan av kommuner med bäst resultat i landet. 
Osby kommuns resultat har dock försämrats 
mellan 2019 och 2020 och det är viktigt att följa 
utvecklingen och arbeta för att förbättra 
resultatet. Individuella lösningar med 
anpassade insatser som följs upp noggrant blir 
avgörande för att öka måluppfyllelse. 

 Invånare som någon gång under året 
erhållit ekonomiskt bistånd (andel) 
(Arbete och välfärd) 

Max 5% 5,4 % Siffran avser 2020 då statistik för 2021 ej är 
publicerad ännu. Osby kommuns resultat är 
sämre än för riket som helhet. Förebyggande 
arbete för att förhindra inflöde krävs. 

 Vuxna biståndsmottagare med 
långvarigt ekonomiskt bistånd (andel) 
(Arbete och välfärd) 

Max 30% 40 % Siffran avser 2020 då statistik för 2021 ej är 
publicerad ännu. Osby kommun uppnår inte det 
satta målvärdet, men ligger dock bättre till än 
medel för riket som hamnar på 43,6. Flertalet av 
de som uppbär ekonomiskt bistånd står långt 
från arbetsmarknaden och är i behov av 
förberedande insatser under relativt lång tid, det 
gör att tiden med ekonomiskt bistånd blir längre. 

 Vuxna biståndsmottagare med mycket 
långvarigt ekonomiskt bistånd (andel) 
(Arbete och välfärd) 

Max 15% 21 % Siffran avser 2020 då statistik för 2021 ej är 
publicerad ännu. Målet är ej uppnått även om 
en förbättring av resultatet har skett för Osby 
kommun sedan 2019. Osby kommuns resultat 
ligger bättre än resultatet för riket som hamnar 
på 22,8. 

 Andel elever på SFI som klarat minst två 
kurser, av nybörjare två år tidigare 
(Arbete och välfärd) 

Minst 82% 20 % Siffran avser 2020 då statistik för 2021 inte är 
publicerad ännu. Flera elever med kort eller 
ingen skolbakgrund påverkar resultatet. 
Målvärdet är dock alldeles för ambitiöst satt, 
medelvärdet för landet ligger på 41%. 

 Andel elever i åk 9 som är behöriga till 
yrkesprogram, hemkommun (Arbete och 
välfärd) 

Minst 80% 81,9 % Osby kommun har successivt förbättrat sitt 
resultat sedan 2019, men ligger en bra bit under 
medelvärdet för riket som ligger på 86,5. 
Förvaltningen följer indikatorn för att 
uppmärksamma om utvecklingen går på fel håll 
då det på sikt kan få konsekvenser för 
förvaltningens möjligheter att uppnå uppsatta 
mål. Möjlighet finns även för förvaltningen att i 
samarbete med barn och 
utbildningsförvaltningen planera för 
gemensamma insatser för ökad måluppfyllelse, 
både inom ramen för socialtjänst och 
arbetsmarknadsverksamhet. 

 Andel gymnasieelever med examen 
inom 4 år, hemkommun (Arbete och 
välfärd) 

Minst 80% 66,7 % Målvärdet är ej uppnått och tyvärr är det en 
försämring av resultatet jämfört med 2020. 
Osby kommuns resultat är något sämre än för 
riket som hamnar på 71,6. Förvaltningen följer 
indikatorn för att uppmärksamma om 
utvecklingen går på fel håll då det på sikt kan få 
konsekvenser för förvaltningens möjligheter att 
uppnå uppsatta mål. Möjlighet finns även för 
förvaltningen att i samarbete med barn och 
utbildningsförvaltningen planera för 
gemensamma insatser för ökad måluppfyllelse, 
både inom ramen för socialtjänst och 
arbetsmarknadsverksamhet. 

 Andel gymnasieelever med examen 
eller studiebevis inom 3 år, hemkommun 
(Arbete och välfärd) 

Minst 80% 69,9 % Målvärdet är ej uppnått och tyvärr är det en 
försämring av resultatet jämfört med 2020. 
Osby kommuns resultat är något sämre än för 
riket som hamnar på 73,9. Förvaltningen följer 
indikatorn för att uppmärksamma om 
utvecklingen går på fel håll då det på sikt kan få 
konsekvenser för förvaltningens möjligheter att 
uppnå uppsatta mål. Möjlighet finns även för 
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Indikatorer Mål Utfall Kommentar 

förvaltningen att i samarbete med barn och 
utbildningsförvaltningen planera för 
gemensamma insatser för ökad måluppfyllelse, 
både inom ramen för socialtjänst och 
arbetsmarknadsverksamhet. 

 Resultat 90 dagar efter 
arbetsmarknadsutbildning (Arbete och 
välfärd) 

Minst 50% 31,6 % Uppgiften avser resultat av arbetsförmedlingens 
insats och gäller Osby kommuns invånare inga 
jämförelsesiffror finns att tillgå. Indikatorn följs 
för att kunna uppmärksamma avvikelser och i 
dialog med arbetsförmedlingen kunna 
genomföra eventuella insatser. 

 Omsättning till arbete och studier inom 
Jobb- och utvecklingsgarantin (Arbete 
och välfärd) 

Minst 3,8% 3,3 % Uppgiften avser resultat av arbetsförmedlingens 
insats och gäller Osby kommuns invånare inga 
jämförelsesiffror finns att tillgå. Indikatorn följs 
för att kunna uppmärksamma avvikelser och i 
dialog med arbetsförmedlingen kunna 
genomföra eventuella insatser. 

 Andel inskrivna arbetslösa med 
funktionsnedsättning på AF som går till 
arbete eller studier (Arbete och välfärd) 

Minst 5,4% 4 % Uppgiften avser resultat av arbetsförmedlingens 
insats och gäller Osby kommuns invånare inga 
jämförelsesiffror finns att tillgå. Indikatorn följs 
för att kunna uppmärksamma avvikelser och i 
dialog med arbetsförmedlingen kunna 
genomföra eventuella insatser. 

 Andel inskrivna på AF utan fullständig 
gymnasieutbildning som övergår till 
reguljära studier (Arbete och välfärd) 

Minst 1,1% 0,5 % Uppgiften avser resultat av arbetsförmedlingens 
insats och gäller Osby kommuns invånare inga 
jämförelsesiffror finns att tillgå. Indikatorn följs 
för att kunna uppmärksamma avvikelser och i 
dialog med arbetsförmedlingen kunna 
genomföra eventuella insatser. 

 Antal hushåll som avslutas under 
tertialet på ekonomiskt bistånd mot 
arbete (Arbete och välfärd) 

Minst 14 11 Målet ej uppnått. Många individer är i behov av 
förberedande insatser innan anställning är 
möjlig, inklusive arbetsmarknadspolitisk 
anställning i kommunen. De som i första hand 
har erbjudits arbetsmarknadspolitisk anställning 
är de som varit i extratjänst och gått vidare i ett 
nystartsjobb för att inte återaktualiseras på 
ekonomiskt bistånd. 

 Antal hushåll som avslutas under 
tertialet på ekonomiskt bistånd mot 
studier (Arbete och välfärd) 

Minst 5 4 Målvärdet är nästan uppnått. Fortsatt arbete 
med fokus på vägledning mot studier på Osby 
kommun Kompetensa ska öka förutsättningar 
för att mål ska uppnås. 

 Antal som avslutas under tertialet på 
Osby kommun Kompetensa mot arbete 
(Arbete och välfärd) 

Minst 5 12 Målvärdet är uppnått. Rekryteringsträffarna som 
verksamheten började med under 2021 har gett 
bra utfall. Fortsatt arbete ut mot arbetsgivare 
behövs för fortsatt måluppfyllelse. 

 Antal som avslutas under tertialet på 
Osby kommun Kompetensa mot studier 
(Arbete och välfärd) 

Minst 2 5 Medveten satsning med att vägleda mot studier 
för att individer ska skaffa sig en kompetens 
som efterfrågas på arbetsmarknaden ger 
resultat. Nya former för vägledning provas just 
nu i ett projekt via React-EU för att ytterligare 
utveckla verksamheten för fortsatt 
måluppfyllelse. 

 Antal pågående hushåll på ekonomiskt 
bistånd per den siste i tertialet (Arbete 
och välfärd) 

Max230 218 Inflödet under året har varit lägre än tidigare år, 
så trots att målet gällande antalet avslutade 
ärende inte är uppnått, lyckas verksamheten 
uppnå målet för antalet pågående ärende. 

 Antal hushåll som beviljas ekonomiskt 
bistånd (snittet för en månad under 
tertialet) (Arbete och välfärd) 

Max165 164 Målvärdet uppnått. 

 Nettokostnad ekonomiskt bistånd per 
tertial (Arbete och välfärd) 

Max 6 000 5 926 Målvärdet uppnått. 

 Andel öppet arbetslösa och i program 
(andel av den registerbaserade 
arbetskraften) (Arbete och välfärd) 

Max 9% 8 % Målvärdet uppnått. Arbetslösheten för Osby 
kommun ligger i december 2021 på 8,0% vilket 
är bättre än Skåne som hamnar på 9,3%. Dock 
något sämre än för riket som helhet som ligger 
på 7,2%. 

 Andel arbetslösa ungdomar (Arbete och Max 14% 12,2 % Målvärdet uppnått. Arbetslösheten bland 
ungdomar i Osby kommun ligger i december 
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Indikatorer Mål Utfall Kommentar 

välfärd) 2021 på 12,2% vilket dock är sämre än både 
Skåne och riket som hamnar på 11,0% och 
8,7%. 

 Andel arbetslösa utrikesfödda (Arbete 
och välfärd) 

Minst 25% 21,6 % Målvärdet uppnått. Arbetslösheten bland 
utrikesfödda i Osby kommun ligger i december 
2021 på 21,6% vilket i princip ligger på samma 
nivå som för Skåne (21,4%) dock något sämre 
är för riket som helhet som hamnar på 17,8%. 

 Individer på KAA-listan som ej har en 
aktivitet (Arbete och välfärd) 

Max 10 6 Målvärdet uppnått. Genom att arbetet med det 
kommunala aktivitetsansvaret nu organiseras 
under Osby kommun Kompetensa, underlättas 
processen med att hitta insatser för ungdomar. 

Osby kommun ökar service och tillgänglighet för invånare genom digitalisering, kommunikation och 
kunskap. 

Analys av resultatet 

De indikatorer som följs för aktuellt mål visar på ett positivt resultat. Däremot kan förvaltningen se att vad gäller antalet e-
tjänster och digitala lösningar, återfinns de nästan uteslutande inom vuxenutbildningen. 

Inom vuxenutbildningen sker det en aktiv satsning på fortbildning för pedagoger inom specialpedagogik samt digitala 
verktyg och hjälpmedel för att öka service och tillgänglighet för kommunens invånare. Verksamheten utvecklar fortlöpande 
sin undervisning för att kunna erbjuda undervisning både på plats och på distans samt utrustar undervisningslokaler med 
teknik som ska göra det möjligt att bedriva kvalitativ undervisning på distans. Verksamheten har även en mängd digitala 
hjälpmedel och appar som används i undervisningen. Förvaltningen anställde under 2021 en specialpedagog som ska bidra till 
att öka tillgängligheten och bidra med ett specialpedagogiskt perspektiv på både vuxenutbildningen och på Osby kommun 
Kompetensa. Vuxenutbildningen anställde, i ett Skåne nordostprojekt, en IT-pedagog. IT-pedagogen ansvarar för utveckling 
distansundervisningen och ska arbeta fram en gemensam plattform i Skåne nordost för erfarenhetsutbyte. 

Osby kommun Kompetensa och vuxenutbildningen har gemensamt tecknat avtal med Lingio, ett digitalt verktyg för 
språkkurser. Verktyget har börjat användas i liten omfattning. 

Förvaltningen tecknande under 2021 avtal med Digitala samtal, vilket är ett hjälpmedel för att underlätta kontakten, i första 
hand, mellan placerade barn och socialsekreterarna och i förlängningen mellan alla barn som är föremål för utredning och 
socialsekreterarna. 

Enligt den brukarundersökning som genomförts inom IFO upplever 100% att socialtjänsten frågar efter deras synpunkter 
angående hur hens situation skulle kunna förändras. Förvaltningen vill dock betona att svarsfrekvensen var mycket låg och 
det är därmed svårt att dra några slutsatser då osäkerheten är stor i hur representativa de inkomna svaren är. Förvaltningen 
upplever att formerna för genomförandet av brukarundersökningen har försvårats och har bidragit till det försämrade 
deltagandet. Dessutom har samordningen av genomförandet internt brustit på grund av avsaknad av personalresurs. 

Slutsatser 
Vuxenutbildningen är långt fram sin digitala utveckling, men arbetet kommer inte stanna av utan fortsätta för att kunna 
erbjuda en flexibel, tillgänglig och modern vuxenutbildning som skapar förutsättningar för att fler av kommunens invånare 
ska kunna studera och lyckas med sina studier. De största insatserna när det gäller utveckling av digitalisering framöver 
kommer krävas i förvaltningens övriga verksamheter. Planerna är att inrätta en e-tjänst inom ekonomiskt bistånd för att 
effektivisera och skapa ökad tillgänglighet kring handläggningsprocessen. 

Det krävs ett omtag för att komma igång med att använda språkverktyget Lingio. 

Förhoppningen är att förvaltningen under året kan rekrytera en socialt ansvarig samordnare som ska ansvar för att samordna 
arbetet med brukarundersökningen och på så sätt vara drivande och stöttande i att öka svarsfrekvensen. 

  

Indikatorer Mål Utfall Kommentar 

 Antal e-tjänster och digitala lösningar.  
(Arbete och välfärd) 

Minst 15 20 E-tjänsterna och de digitala lösningarna 
återfinns nästan uteslutande inom 
vuxenutbildningen. 

 Andelen som upplever att socialtjänsten 
frågar efter brukarens synpunkter 
angående hur dennes situation skulle 
kunna förändras.  (Arbete och välfärd) 

100% 100 % Brukarundersökning som genomfördes under 
2021 hade ett mycket lågt svarsdeltagande och 
några slutsatser är svåra att dra på grund av 
det. 
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Osby kommun har ett gott ledarskap och medarbetarskap. 

Analys av resultatet 

Det finns inga indikatorer att följa upp direkt på detta mål. Däremot har verksamheterna satt mål med tillhörande indikatorer. 
Målen för verksamheternas är att vara attraktiva arbetsplatser. Verksamheterna genomför regelbundet en kort 
medarbetarenkät där följande frågor ställs; Hur nöjd är du med din arbetsplats? Hur nöjd är du med samarbetet på din 
arbetsplats? Hur nöjd är du med dina arbetsuppgifter? Hur nöjd är du med din arbetsbelastning? Hur nöjd är du med 
ledarskapet på din arbetsplats? Samtliga verksamheter har goda resultat på enkäten, men om avvikelser skulle identifieras 
kommer åtgärder vidtas för att komma till rätta med dessa. 

Förvaltningens medarbetare har haft möjlighet att besvara den HME-enkät som sändes ut av HR-enheten under hösten. 
Enkäten har fokus på hållbart medarbetarengagemang och riktar in sig på områdena motivation, ledarskap och styrning. 
Förvaltningens resultat var mycket bra och låg över medelvärde för kommunen som helhet både vad gäller området 
motivation och ledarskap. Utvecklingsområdet är styrning och då det som handlar om hur insatta medarbetare upplever att de 
är i verksamhetens mål samt hur väl de upplever att mål för verksamheten följs upp. 

  

NYCKELTAL OCH STATISTIK 

Kostnadsuppföljning personal 
 

tkr 2021 2020 

Kostnad för arbetskraft 63 879 56 536 

Varav kostnad för sjuklön 448 665 

Personalstatistik 
 

  2021 2020 

Tillsvidareanställda 64  

Går inte att göra någon jämförelse mellan åren p g a organisationsförändring (skapande av förvaltningen Arbete och välfärd). 

Kostnad placeringar 

  2021 2020 2019 

Placering missbruk 2 149 2 430 1 446 

Placering våld i nära relationer 648 3 971 1 820 

Placering familjehem 10 134 8 352 5 361 

Placering konsulentstödda 
familjehem 

406 762 2 332 

Placering HVB-hem 0 2 247 5 188 

Förordnad vårdnadshavare 676 706 958 

Ensamkommande barn 
familjehem 

2 034 2 848 3 583 

Ensamkommande barn 
konsulentstödda familjehem 

0 0 310 

Ensamkommande barn HVB-
hem 

0 0 718 

Kommentarer placeringar 

Missbruksplaceringar  
Kostnaderna för missbruksplaceringar var något lägre än 2020, men cirka 700 tkr dyrare än 2019. Det som påverkar 
kostnaderna är att förvaltningen under 2020 och 2021 hade 8 respektive 5 månaders LVM-placering, vilket ska jämföras med 
endast 19 dagar 2019. LVM-placeringar är betydligt mer kostsamma än de som sker enligt SoL. Placeringarna 2019 var 
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generellt kortare än 2020 och 2021, vilket ofta berodde på att individerna inte fullföljde sin behandling. 2021 hade 
förvaltningen färre antal placeringar, men på grund av missbrukets karaktär var de längre. Förvaltningen bedömer även att ett 
gott samarbete och en ökad benägenhet att kontakta öppenvården bidrar till att socialtjänsten får kännedom om personer som 
tidigare inte varit kända. För en del av dessa har det skett ett motivationsarbete mot placering där bedömning görs att 
öppenvårdsbehandling ej är tillräckligt. 

Placering våld i nära relationer 

Variationerna i kostnader har varit stor över de senaste tre åren. 2020 sticker ut som ett år av många placeringar och flera av 
dem väldigt långa på grund av en svår och komplex hedersproblematik, cirka 2500 placeringsdygn. Även 2019 bestod av ett 
antal långa, komplexa placeringar. Under 2021 hade förvaltningen endast 445 placeringsdygn. Det är ingen större variation i 
antalet individer som beviljats insatser under dessa tre år, om än något färre under 2019. Under 2021 bedöms dock våldet ha 
varit av mindre allvarlig art där andra insatser varit tillräckliga. Det har även skett en utveckling av utrednings- och 
bedömningsarbetet, vilket medförde att handläggare i högre utsträckning hittade alternativa lösningar till placering. 

Placeringar barn och unga 

Förvaltningen har under 2021 helt kunnat undvika placering på HVB-hem, något som är unikt och inget förvaltningen 
förväntar sig över tid. Dock bedömer förvaltningen att idogt arbete med att erbjuda insatser för både unga och deras föräldrar 
inom öppenvården bidrar till att behov av kraftigare åtgärder uteblir. Dock är det också så att det finns ungdomar med olika 
former av sociala problem i kommunen som socialtjänsten idag inte når, de kommer inte till socialtjänstens kännedom. 

Kostnaderna för konsulentstödda familjehem har de senaste åren minskat tack vare ett aktivt och strukturerat arbete med att 
rekrytera egna familjehem. Kostnaderna för familjehem för ensamkommande barn har sjunkit de senaste åren. Det beror på 
att placeringar kunnat avslutas då ungdomarna fyller 18 år alternativt då vårdnadshavare anlänt till Sverige. Kostnaderna för 
övriga familjehemsplaceringar har ökat markant, nästan en dubblering av kostnaderna har skett sedan 2019. Det föreligger 
ingen skillnad i antalet placerade barn utan ökningen i kostnader beror på en ökning av familjehemmens ersättning. 
Anledningarna till det är att förvaltningen placerat väldigt små barn där familjehemsföräldrarna tvingas stanna hemma från 
arbete. Socialtjänsten får då bekosta förlorad arbetsinkomst vilket blir dyrare än i normalfallet. Även i andra placeringar har 
familjehemsföräldrarna tvingats avstå från arbete under längre tid beroende på särskilda behov hos barnet. Generellt ser 
förvaltningen en ökad komplexitet i de placerade barnens situation och beteende, vilket gör att det ställer högre krav på 
familjehemmen vilket genererar en högre ersättning till dem. Det finns även ärende där ärendets karaktär gjort att placering i 
mer kvalificerade familjehem varit nödvändig, de hemmen är dyrare, även om de är billigare än de konsulentstödda 
alternativen och HVB-hem. 

  

Kostnad ekonomiskt bistånd 

  2 021 2 020 2 019 

Utbetalt ekonomiskt bistånd 18 316 17 344 17 326 

Antal beviljade genomsnitt 175 179 172 

Kommentarer ekonomiskt bistånd 

Kostnaderna för ekonomiskt bistånd låg under 2019 och 2020 på en jämn nivå till att 2021 öka cirka 1 000 tkr. Förvaltningen 
har identifierat att ökningen ej beror på större hushåll (det vill säga fler barn i hushållen), mindre benägenhet att fatta 
avslagsbeslut eller ökat beviljande av livsföring i övrigt. Det som återstår är att hushållen under 2021 har blivit av med 
tidigare inkomster så som aktivitetsstöd och etableringsersättning, vilket går i linje med att andelen hushåll med långvarigt 
respektive mycket långvarigt beroende ökar. 

Antalet pågående ärende i snitt per månad 2021 var jämnt med 2020, något högre än 2019. Däremot kan förvaltningen se att 
inflödet av nya ärenden under 2021 var betydligt lägre än under 2019 och 2020, 137 nya ärende att jämföra med 194 både 
2019 och 2020. Det betyder att det också avslutats färre ärende på enheten under 2021 jämfört med tidigare år. Däremot är 
antalet som avslutats mot studier och arbete högre 2021 än tidigare. 

Arbetsmarknadsenhet 

  2021 2020 2019 

Avslut i 
arbetsmarknadsenheten, andel 
som börjat arbeta (%) 

31 15 42 

Avslut i 
arbetsmarknadsenheten, andel 
som börjat studera (%) 

12 7 10 
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Pågående 
arbetsmarknadsinställningar, 
per 31 dec 

37 42  

Kommentarer arbetsmarknadsenhet 

Andel avslutade mot arbete är högre än 2020, även om förvaltningen inte är uppe i samma nivå som 2019. Individer har gått 
ut i anställning i både privat och kommunal verksamhet. Majoriteten har varit tidsbegränsade anställningar och ofta har det 
medföljt någon form av subvention. 

Andelen som går ut i studier är högre än tidigare år vilket är ett kvitto på att den medvetna satsning kring vägledning mot 
studier ger resultat. 

  

Komvux 

  2021 2020 2019 

Elever i kommunal 
grundläggande vuxenutbildning 
hemkommun, antal 

 90 99 

Elever i kommunal gymnasial 
vuxenutbildning hemkommun, 
antal 

 226 210 

Elever i SFI-utbildning, antal  162 186 

Kommentarer komvux 

Statistik för 2021 är ej publicerad ännu. 

EKONOMI 

 

Tkr Redov 2020 Redov 2021 Budget 2021 Avvik 

Intäkter 26 483 18 608 15 958 2 650 

Kostnader 96 348 97 199 102 544 5 345 

Resultat -69 865 -78 591 -86 586 7 995 

Analys av utfallet 

Förvaltningen visar en avvikelse gentemot budget på 7 995 tkr. 

Intäkterna visar ett överskott på 2 650 tkr. I överskottet gömmer sig både mer och mindre intäkter på de olika verksamheterna 
än budgeterat. I stora drag kan sägas att det har kommit mer bidrag till ex vis till SFI, kompetensvalidering, lärcenter, 
resursanställningar och barn- och familj. Mest bidrag har kommit från Arbetsförmedlingen och Migrationsverket, av 
schablonbidraget går 52,5% av det totala bidraget till förvaltningens verksamheter och resterande till barn- och utbildning. 

Även kostnaderna visar ett överskott som uppgår till 5 345 tkr. I stora drag kan sägas att Kompetensa och framför allt 
komvux har använt mer än budgeterat. Dock har komvux till största del täckt sina ökade kostnader med ökade bidrag. 
Däremot har barn- och familj och vuxenenheten använt betydligt mindre än budgeterat. Bland annat visar handläggning barn 
och unga, placeringar HVB-hem och konsulentstödda familjehem för barn och unga samt placering våld i nära relationer 
överskott. Tvärtom är det för familjehem som har använt 1 700 tkr mer än budgeterat. 

Erhållna stats- och EU-bidrag 

Bokförda stats- och EU-bidrag  

Arbetsförmedlingen 7 190 

MIgrationsverket 3 492 

Yrkesvux 1 830 

Myndigheten för YH svets 1 080 
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Familjehem 943 

Lärcenter 858 

Sjuklöner 216 

Utvecklingsmedel våld 158 

Skolverket Karriärtjänster 102 

Behörighetsgivande utbildning 76 

Växa tryggt 71 

Psykisk hälsa familjehuset 25 

Totalt 16 041 

FRAMTIDEN 

Framöver blir det viktigt att komma igång med ett samlat och strukturerat arbete för att förverkliga strategin för integration, 
arbete och kompetensförsörjning. Den behöver medvetandegöras i alla förvaltningar och bolag i kommunen. Alla 
verksamheter behöver stöd i att komma igång med arbete efter strategin, exempelvis med tydliga handlingsplaner utifrån de 
olika fokusområdena. Det är viktigt att det fortsatta arbetet sker i samarbete med HR-enheten och fackföreningar. 

Både i strategin för integration, arbete och kompetensförsörjning och i Osby kommuns övergripande 
kompetensförsörjningsplan finns det tydliga mål om att Osby kommun ska arbeta för en breddad rekrytering och att 
kommunen ska vara föregångare när det gäller att identifiera och skapa nya yrkesområden. För att det ska verkställas krävs 
konkreta handlingsplaner för att arbeta mot målen. 

Det kommer framöver bli viktigt att skapa möjligheter för en god språkutveckling samt att utveckla alternativa sätt att lära sig 
det svenska språket. Exempelvis krävs det språkutvecklande arbetsplatser inom kommunen, där elever på SFI, och andra med 
behov, kan utveckla språket i verkligheten. 

Inom projekt React EU Förstärkt vägledning kommer en kartläggning av det lokala kompetensförsörjningsbehovet att 
genomföras. Syftet är att inom projektet kunna vägleda deltagare till rätt kompetensutvecklingsinsats, som harmonierar med 
behovet på arbetskraft lokalt. När det lokala kompetensförsörjningsbehovet är kartlagt finns det även möjlighet att anpassa 
och utveckla arbetsmarknads- och kompetensutvecklingsinsatser så som vuxenutbildningen, gymnasieskolan och Osby 
kommun Kompetensa. Det krävs att Osby kommun utvecklar en organisation för hur den informationen som samlas in av det 
lokala kompetensförsörjningsbehovet tas tillvara och förvaltas. Förvaltningen arbetar med ett förslag som i stora drag handlar 
om att Osby kommun inrättar ett kompetensteam. Kompetensteamet är tänkt att bemannas av nyckelpersoner inom 
kommunens utbildnings- och rekryteringsverksamheter, samt arbetsgivare inom näringslivet. Kompetensteamet föreslås 
besluta om utveckling av arbetsmarknads- och utbildningsinsatser utifrån en bild av kompetensförsörjningsbehovet nationellt, 
regionalt och framförallt lokalt. Ett kompetensteam kan även främja ambitionen att förbättra relationerna med näringslivet, 
som är ett annat viktigt område att utveckla framöver. Dels för att möjliggöra för kommuninvånare att hitta och behålla ett 
arbete, samt för att lokala arbetsgivare ska hitta rätt arbetskraft. 

Arbetsförmedlingen fortsätter, sakta men säkert, sin reformering. Samarbetet med arbetsförmedlingen är inte vad det varit 
och det är svårt att veta hur förvaltningen ska samarbeta med dem framöver. Förvaltningen behöver noga följa utvecklingen 
och vara redo att snabbt ställa om utifrån förutsättningarna. Det är redan kartlagt att det krävs en utveckling av förvaltningens 
samarbete med de privata aktörer som opererar inom Osby kommuns område. 

En ny utlysning för de närmaste åren kommer att släppas av Europeiska socialfonden under våren/sommaren 2022. Det är 
viktigt att se över möjligheten att söka medel för projekt som kan främja ambitionerna i strategin för integration, arbete och 
kompetensförsörjning. 

Förvaltningens ambition är att utveckla e-tjänster som ska öka servicen till våra invånare samt skapa effektivare arbetsflöden 
för medarbetare. 

I samarbete med framförallt Barn och utbildningsförvaltningen kommer ett stärkt samarbete kring barn och unga att 
prioriteras med fokus på tidiga och förebyggande insatser. 

Barn och familj 

Familjehemsvården är fortsatt ett prioriterat område, där huvudmålet är att eliminera omplaceringar av barn på grund av att 
familjehemmen inte känner att de kan eller orkar mer. Resurser kommer att läggas på att förbättra utredningar samt 
handledning och utbildning av familjehem. 

Familjerätten kommer under 2022 att ha ett utökat uppdrag gällande föräldrar som har för avsikt att lämna stämningsansökan 
till tingsrätten gällande vårdnad-boende-umgänge. Innan ansökan tas emot av domstol, måste föräldrarna ha samtal med 
familjerätten, i syfte att komma överens. 
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Yrkesresan, som leds av Sveriges kommuner och regioner, är ett koncept för introduktion och kompetensutveckling som 
syftar till att ge kvalitet i varje möte mellan socialtjänstens medarbetare och invånare. Konceptet innehåller både digitalt 
lärande och kurstillfällen som anordnas regionalt. Yrkesresan kommer att påbörjas för socialsekreterarna på barn och familj, 
första ”resan” vänder sig till de mest oerfarna. 

 

Vuxenenheten 
Fortsatt verksamhetsutveckling kommer ske genom att skapa rutiner som kan förenkla för handläggarna i utrednings- och 
uppföljningsarbete. Fokus kommer ligga på kvalitativa utredningar och uppföljningar samt att aktivt verka för att korta ner 
tiderna för placeringar, vilket kräver bra hemmaplanslösningar. 

Framöver kommer det vara ett särskilt fokus på unga med missbruk/beroende eller med risk att utveckla det. Förvaltningen 
behöver skapa samverkan med andra förvaltningar, enheter och externa aktörer för att tidigt identifiera unga i riskzonen och 
förhindra att unga utvecklar ett missbruk och beroende. 

I och med den organisationsförändring som är genomförd där enheten på ekonomiskt bistånd gick från sex till fyra 
medarbetare krävs en utveckling av handläggningsarbetet. Det blir viktigt att fortsätta utveckla RPA (robotic process 
automation) för att automatisera de delar av processen som är möjliga för att spara tid för handläggare. Dessutom planeras en 
e-tjänst för ansökan att bidra till en förenklad och förbättrad handläggningsprocess, både för invånare och medarbetare. 

Familjehuset 
Öppenvården kommer att fokusera på att utveckla insatser vid våld i nära relationer. Verksamheten ska erbjuda mer inom 
behandling för utsatta, barn och utövare. Från och med hösten 2021 kan verksamheten även erbjuda praktiskt stöd som insats 
för våldsutsatta, utveckling av denna insats kommer krävas framöver. Utöver det kommer verksamheten ta fram en plan för 
hur den ska möta ett ytterligare behov när avtalet med Kriscentrum upphör inför 2023. 

Verksamheten behöver stå beredda om det beslutas att Växa Tryggt inte längre ska erbjudas. 

Förvaltningen kommer framöver fokusera på att utveckla förebyggande och uppsökande verksamhet riktat mot framförallt 
unga. 

Osby kommun Kompetensa  

Att hitta samarbetsvägar med näringslivet kommer prioriteras framöver, dels för de kommuninvånare som har behov av att 
etablera sig på arbetsmarknaden, dels för att vara en naturlig part i att tillgodose näringslivets kompetensförsörjningsbehov. 
Verksamheten vill även etablera sig i de verksamheter i Osby kommun som ännu inte har tagit emot individer i 
arbetsmarknadspolitiska insatser. 

Förvaltningen kommer även att prioritera att se över vilka förberedande insatser som är mest effektiva att utveckla och satsa 
på för att individer ska få och behålla ett arbete. Ett förstärkt samarbete med vuxenutbildningen blir viktigt då fokus framöver 
är att motivera fler till studier då det är en väg att rusta dem för framtidens arbetsmarknad. 

Verksamheten kommer inleda arbetet med yrkesvalideringar inom ramen för ett FINSAM-projekt. 

Under 2022 så kommer förvaltningen att arbeta med att uppdatera och ta fram rutiner och arbetssätt för arbetet med 
mottagande av nyanlända. Det innefattar även språkstödjande insatser och ett utökat samarbete med vuxenutbildningen. 

Vuxenutbildningen 
Kommande år kommer verksamheten att prioritera utvecklingsarbeten kring systematiskt kvalitetsarbete, 
didaktik/pedagogik/kollegialt lärande, IKT (informations- och kommunikationsteknik som syftar till den kommunikation som 
uppstår mellan människor i användandet av digitala verktyg) samt specialpedagogik. 

Verksamheten prioriterar också samarbetet med de övriga verksamheterna i kommunen som bland annat äldreomsorgen och 
barnomsorgen för att skapa flera praktikplatser och för att personal ska känna att det blir en win-win situation att ha 
kommunens elever på praktik. För att nå hit läggs det in mer yrkessvenska och svenska som andraspråk i utbildningarna. 

Förvaltningen har inlett en översyn av vuxenutbildningens lokaler. 

  

  

 















































































































































































































































 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Datum 

2022-01-26  

Sida 
1(2) 

Kommunledningsförvaltningen    
Johanna Lindhe    
0479528246    
johanna.lindhe@osby.se    

Besöksadress Västra Storgatan 35 
Postadress 
Kommunledningsförvaltningen 
283 80 Osby 

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

Hemsida www.osby.se 
Organisationsnr 212000-0902 

Bankgiro 281-6809 

 

 

 

Avsiktsförklaring avseende Trygghetscentral 
Dnr KS/2022:45 400   

 

Kommunledningsförvaltningen förslag till /Kommunfullmäktige/  

1. Kommunfullmäktige godkänner förslag till avsiktsförklaring avseende bildande av 
aktiebolag för Trygghetscentral Skåne Nordost.  

2. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommundirektören att underteckna 
avsiktsförklaringen. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Kristianstads kommun driver idag en larmcentral inom ramarna för den kommunala 
verksamheten. Larmcentralen tillhandahåller och samordnar, på uppdrag av några 
närliggande kommuner, vissa säkerhetsrelaterade tjänster.  

Kommunerna i samarbetsorganet Skåne Nordost, det vill säga Bromölla, Hässleholms, 
Hörby, Kristianstads, Osby och Östra Göinge kommuner, har sedan en tid tillbaka fört 
diskussioner kring att inrätta en gemensam Trygghetscentral. Utredning har skett och 
parterna har kommit fram till att ett gemensamt ägt aktiebolag bedöms vara den bästa 
samverkansformen. 

Ett förslag till avsiktsförklaring mellan kommunerna i Skåne Nordost, har utformats. 
Avsiktsförklaringen ligger till grund för fortsatt förberedelse med dialog och 
förhandlingar mellan parterna för att bilda ett gemensamt aktiebolag.  

Av förslaget till avsiktsförklaring framgår att målsättningen är att det gemensamt ägda 
bolaget ska påbörja sin verksamhet den 1 juli 2022. Under våren 2022 ska erforderliga 
utredningar genomföras. Dessa ska bland annat avse framtida organisation, 
bolagskonstruktion, aktieägaravtal, bolagsordning, ägardirektiv samt ekonomi. Utifrån 
genomförda utredningar ska därefter beslutsunderlag tas fram för beslut i respektive 
kommun. 
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Beslutsunderlag 

Bilaga 1 – Avsiktsförklaring avseende bildande av aktiebolag för Trygghetscentral Skåne 
Nordost mellan Kristianstad, Bromölla, Östra Göinge, Osby, Hörby och Hässleholms 
kommuner  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Beslutet skickas till  

 

 

Petra Gummeson  Johanna Lindhe  
Kommundirektör  Administrativ chef  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avsiktsförklaring avseende bildande av aktiebolag för 
Trygghetscentral Skåne Nordost 

mellan 

Kristianstad, Bromölla, Östra Göinge, Osby, Hörby och Hässleholms 
kommuner  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Denna avsiktsförklaring har träffats mellan Kristianstads kommun, Bromölla kommun, Östra Göinge 
kommun, Osby kommun, Hörby kommun och Hässleholms kommun.  

1. Bakgrund 

1.1  Kristianstads kommun driver inom ramarna för den kommunala verksamheten idag en 
larmcentral. Larmcentralen tillhandahåller och samordnar, på uppdrag av några närliggande 
kommuner, vissa säkerhetsrelaterade tjänster.  
Parterna har sedan en tid tillbaka fört diskussioner kring att inrätta en gemensam 
Trygghetscentral. Utredning har skett och parterna har konstaterat och bedömt att ett 
gemensamt ägt aktiebolag bedöms vara den bästa samverkansformen.  

1.2 Avsiktsförklaringen är grunden för fortsatt förberedelse med diskussioner och förhandlingar 
mellan parterna för att bilda ett gemensamt bolag för detta syfte.  

2. Målsättning 

2.2  Gemensamt ägt bolag med uppstart 1 juli 2022.  

3. Åtagande för parterna 

3.1 Parterna ska avsätta erforderliga resurser för utredning etc. för att bilda det gemensamma 
bolaget.  

3.2 Parterna ska genomföra de utredningar och det arbete som krävs för att nå målsättningen. 

3.3  Parterna är ansvariga för återkoppling och förankring i den omfattning man bedömer rimlig. 

4. Projektorganisation 

4.1 Styrgrupp utgörs av kommuncheferna för parterna.  

4.2 Projektledare ska tillsättas av styrgruppen. Arbetsgrupp ska bildas med en representant från 
varje kommun. Annan kompetens och resurser tillsätts till arbetsgruppen efter det behov 
som uppstår. 

5. Tidplan 

5.1 Under våren 2022 ska erforderliga utredningar genomföras för uppstart av ett gemensamt 
bolag.  

5.1.1 Utredningar som hittills identifierats är: 

1. Framtida organisation. 
2. Bolagskonstruktion. 
3. Aktieägaravtal, bolagsordning, ägardirektiv, etc. 
4. Ekonomi.  

5.2 Utifrån genomförda utredningar ska beslutsunderlag tas fram och beslutas i respektive 
kommun.  

6. Kostnader 

6.1 Om utredning kräver extern kompetens ska detta beslutas av styrgruppen. Fördelning av 
kostnader för utredning beslutas för varje enskild utredning. Parterna ska kunna ta del av alla 
utredningar.  



6.2 Interna kostnader i form av arbetstid och liknande för projektdeltagare ska varje respektive 
kommun stå för.  

7. Avtalstid 

7.1  Avsiktsförklaringen träder i kraft när beslut tagits i vardera kommun och undertecknats av 
parterna.  

7.2 Part kan säga upp avsiktsförklaringen med en månads uppsägningstid.  

8. Övrigt 

8.1  Avsiktsförklaringen är inte bindande för parterna att ingå i bildandet av ett kommunalt 
aktiebolag utan ger endast uttryck för parternas intentioner.  

9. Tillämplig lag och tvister 

9.1  Svensk lag tillämpas för denna Avsiktsförklaring. 

Denna avsiktsförklaring har upprättats i sex (6) exemplar, av vilka parterna erhållit var sitt. 

För Kristianstads kommun    För Bromölla kommun 

Datum    Datum 

 

 

______________________   ______________________ 

Namnförtydligande    Namnförtydligande  

 

För Östra Göinge kommun    För Osby kommun  

Datum     Datum  

 

 

______________________   ______________________ 

Namnförtydligande    Namnförtydligande  

 

För Hörby kommun    För Hässleholms kommun  

Datum     Datum  

 

 

______________________   ______________________ 

Namnförtydligande    Namnförtydligande 
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Biträdande signalskyddschef 
Dnr KS/2022:46 160   

 

Kommunstyrelseförvaltningen förslag till /Kommunstyrelsen/  

Kommunstyrelsen förordnar säkerhetschef Kim Olsen till Biträdande signalskyddschef. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Signalskydd är åtgärder i form av till exempel kryptografiska metoder som syftar till att 
förhindra obehörig insyn i och påverkan av telekommunikations- och IT-system. 
Signalskyddet förekommer, förutom i säkerhetsskyddsarbetet, även i kommunens arbete 
med civilt försvar. 

MSB beslutar om vilka civila myndigheter och andra samhällsviktiga aktörer som ska 
tilldelas nationellt godkända signalskyddssystem. Sedan år 2019 ingår därför landets alla 
samhällsviktiga myndigheter i projektet Säkra kommunikationer, där målet är att en 
”Signe kryptodator” ska placeras ut i landets alla kommuner. Säkra kommunikationer 
samordnas regionalt av Länsstyrelsen Skåne. 

Enligt Försvarsmaktens föreskrifter om signalskyddstjänst FS 2019:2 ska en verksamhet 
som har ett signalskyddssystem även ha en signalskyddschef. Enligt tidigare beslut 
tillhandahåller Länsstyrelsen i Skåne signalskyddschef åt Osby kommun. Kommunen ska 
enligt överenskommelsen med Länsstyrelsen i Skåne utse en Biträdande 
signalskyddschef. 

Förordnandet som biträdande signalskyddschef innebär inte någon förändrad anställning, 
men ska meddelas Länsstyrelsens signalskyddschef. 

 

 

 

 Petra Gummeson  Johanna Lindhe  
Kommundirektör  Administrativ chef  
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Säkerhetsskyddschef 
Dnr KS/2022:47 167   

 

Kommunstyrelseförvaltningen förslag till /Kommunstyrelsen/  

Kommunstyrelsen förordnar säkerhetschef Kim Olsen till Säkerhetsskyddschef. 

Sammanfattning av ärendet 

Säkerhetsskydd handlar om att skydda verksamheter som kan ha betydelse för Sveriges 
säkerhet. Säkerhetsskyddsförordningen (2021:955) förtydligar de krav som 
Säkerhetsskyddslagen (2018:585) ställer på kommunen. Verksamheter som omfattas av 
Säkerhetsskyddslagen ska ha en säkerhetsskyddschef.  

Säkerhetsskyddschefen rapporterar direkt till kommundirektören i frågor som rör 
kommunens säkerhetsskydd och ansvarar för att kontrollera att kommunens 
säkerhetsskyddsarbete bedrivs i enlighet med gällande lagar, förordningar och övriga 
nationella bestämmelser. Säkerhetsskyddschefen har också ansvar för att genomföra 
kommunens säkerhetsskyddsanalys.  

Förordnandet som säkerhetsskyddschef innebär inte någon förändrad anställning.  

 

 

 

 

 

 

  

 

Beslutet skickas till  

Kim Olsen, Säkerhetschef

Petra Gummeson  Johanna Lindhe  
Kommundirektör  Administrativ chef  
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Bokslut och årsredovisning 2021



Bokslut 2021, mnkr

2022-02-16 Sida 2

Engångsposter, mnkr: Reavinst och värdeökning i kapitalförvaltning 12,0, 

Reavinst fastighetsförsäljning 4,4, Utrangering/nedskrivning 7,5, 

Merkostnader pandemi 7,2, Statsbidrag pandemi inkl ersättning för sjuklön 

7,2.

2021 2020

Årets resultat enl. resultaträkning 37,1 31,4

Poster som undantas enligt balanskravet:

Värdeökning i Kapitalförvaltning -9,3 -3,3

Reavinster vid fastighetsförsäljning -4,4 -2,5

Balanskravsresultat 23,4 25,6

Resultatandel 2,7% 3,1%



Nämndernas budgetavvikelser

2022-02-16 Sida 3

Andel av

Belopp i mnkr Mars Aug Nov Dec Budget

Kommunstyrelse

 Kommunstyrelseförvaltning 0,0 0,1 0,6 0,7 1%

 Arbete och välfärdsförvaltning 0,0 4,8 8,6 8,0 9%

Barn- och utbildningsnämnd 0,0 -2,0 0,0 -0,1 0%

Hälsa och omsorgsnämnd 1,5 -1,7 -3,6 -6,3 -3%

Kommunrevision 0,0 0,0 0,0 0,0 0%

Miljö- och byggnämnd -0,7 -0,7 -0,7 -1,0 -16%

Samhällsbyggnadsnämnd, exkl VA-verksamhet 0,0 0,0 0,0 -1,2 -2%

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

Valnämnd 0,0 0,0 0,0 0,0 0%

Överförmyndare 0,0 0,0 0,0 0,2 7%

Summa nämnder 0,8 0,5 4,9 0,3 0%

Finansförvaltning 2,1 12,6 15,4 16,5

Totalt 2,9 13,1 20,3 16,8

Årets resultat, budget 6,6 6,6 6,6 6,6

Årets resultat, prognos 9,5 19,7 26,9 23,4
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Nov Dec Kommentar

Pensionskostnader netto 2,0 4,3 Lägre kostnader för förmånsbestämd pension och löneskatt

Sociala avgifter, semesterlön 2,4

Lägre sociala avgifter för yngre medarbetare ger relativt stor 

effekt.

KS medel till förfogande och verkställighet 0,0 0,0 Budget förbrukad i o m beslut om extra föreningsbidrag

Skatter och generella bidrag 6,3 8,0 Förbättrad skatteprognos, dec

Räntekostnader på lån 2,3 2,5 Ytterligare lägre räntekostnader

Övriga intäkter 0,0 0,6 Div intäkter bl a Kommuninvest

Reavinst kapitalförvaltning 2,3 2,7 Vinst vid försäljning av värdepapper i kapitalförvaltningen

Central budget för tillkommande kapitalkostnader 2,5 3,5 Lägre kostnad p g a lägre investeringstakt

Nedskrivning/utrangering av anläggningstillgångar -7,5 Div objekt som har skrivits ned/utrangerats

Summa 15,4 16,5

Budgetavvikelse



Kostnadsutveckling
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Intäkts och kostnadsförändring i procent 2021 2020 2019 2018

Förändr. Skatteintäkter o gen bidrag 4,9 4,5 3,8 2,9

Nettokostnadsförändring 5,5 3,3 1,2 3,7

Förändr verksamh intäkter -5,3 6,4 -7,8 -5,2

Förändr verksamh kostnader 2,7 4,1 -1,8 1,7

Förändring avskrivning/nedskrivning 11,9 9,3 18,8 -0,7
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Belopp i mnkr

Budget 

2021

Bokslut 

2021

Prognos 

nov

Budget-

avvikelse

Utförd 

andel av 

budget

Skattefinansierade investeringar 341 147 0 194 43%

VA-investeringar 73 11 0 62 15%

Totalt 414 158 0 256 38%
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Större investeringsprojekt under 2021, mnkr

Plan och exploateringsområden 47,8

Reinvestering/komponentredovisning 22,3

Asfaltering 11,2

Åtgärder VA-ledningsnät 9,6

Killebergs grundskola 5,4

Nytt särskilt boende Lönsboda 4,9

Klintgårdenj ,förvärv modul 4,6

Förvärv Grossören 7 3,0
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Snittränta 0,49% 

(F g år 0,65%)
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Kapitalförvaltning, värde 31 dec 2021
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Tillgångsslag Min Normal Max Värde, mnkr Andel

Svenska räntor 20% 40% 60% 27,1 35%

Svenska aktier 0% 30% 60% 21,4 34%

Utländska aktier 0% 30% 40% 22,1 31%

Räntor totalt 20% 40% 60% 27,1 38%

Aktier totalt 40% 60% 80% 43,5 62%

Totalt 70,6

Värdeförändring från fg år 12,0

Inget uttag från kapitalförvaltningen har skett under 2021. 

31 dec 2021Föreskrifter
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Osby kommuns vision 

Osby kommuns vision är På spåret och naturligt nära. På spåret innebär att kommunen finns på spåret rent infrastrukturs-

mässigt men det innebär även att kommunen ska vara på spåret vad gäller omvärldsorientering. Naturligt nära innebär att vi 

rent tillgänglighetsmässigt är naturligt nära. En timme från Sveriges tredje största stad och knappt två timmar från närmaste 

huvudstad. Men även genom att omvärlden når oss. Naturligt nära innebär även att vi är nära den vackra natur som omger 

hela Osby kommun. 

 

 

Hundrakronan 

100 kronor i skatt användes under året så här: 
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Kostnads- och intäktsstruktur 

KOSTNADSSTRUKTUR 

  Procent 2021 Mnkr 2021 Mnkr 2020 

Personal 65 696,3 653,7 

Tjänster 14 154,8 164,2 

Bidrag 3 33,0 32,9 

Material 6 60,0 59,9 

Övrigt 12 123,8 125,5 

TOTALT 100 1 067,9 1 036,2 

Diagram 

 

INTÄKTSSTRUKTUR 

  Procent 2021 Mnkr 2021 Mnkr 2020 

Kommunalskatt 56 613,7 580,9 

Skatteutjämningsbidrag 24 264,3 255,9 

Övriga statsbidrag 7 80,7 81,0 

Avgifter, hyror 7 76,4 78,2 

Övrigt 6 70,1 71,6 

TOTALT 100 1 105,2 1 067,6 
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Diagram 

 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 

Översikt över verksamhetens utveckling 

Fem år i sammandrag 

Den kommunala koncernen 2021 2020 2019 2018 2017 

Verksamhetens intäkter mnkr 316,6 292,5 281,9 306,1 347,5 

Verksamhetens kostnader mnkr 1 053,2 1 017,8 980,9 1 000,4 985,7 

Årets resultat mnkr 60,8 33,1 37,7 20,2 42,6 

Soliditet % 42 43 44 45 46 

Soliditet inkl totala pensionsförpliktelser % 33 33 33 33 33 

Investeringar mnkr (netto) 252,1 186,7 223,3 125,1 94,1 

Självfinansieringsgrad % 57 58 47 67 110 

Långfristig låneskuld mnkr 841,7 718,1 664,8 559 530,3 

Antal anställda årsarbetare 1 060 1 022 1 022   

 

Kommunen 2021 2020 2019 2018 2017 

Antal invånare per 31 december 13 269 13 198 13 208 13 267 13 182 

Kommunal skattesats 22,26 22,26 22,26 22,26 22,26 

Verksamhetens intäkter mnkr 213,2 225,2 211,6 229,5 270,9 

Verksamhetens kostnader mnkr 1 005,5 979,4 940,7 958,1 942,5 

Årets resultat mnkr 37,1 31,4 26,9 11,5 32,4 

Soliditet % 49 49 52 55 56 

Soliditet inkl totala pensionsförpliktelser % 37 36 37 37 37 

Investeringar mnkr (netto) 158,5 162,2 198,4 92,4 86,6 
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Självfinansieringsgrad % 61 53 40 8 260 86 

Långfristig låneskuld mnkr 435 395 345 245 245 

Antal anställda årsarbetare 1 011 975 988 1 043 1 038 

Den kommunala koncernen 

Organisation 

 

Kommunens nämnder 

Utöver ovan angivna nämnder är Osby kommun också medlem i den gemensamma nämnden Östra Skånes Hjälpmedels-

nämnd samt i kommunalförbunden AV-Media Skåne och i Sydarkivera. 

Kommunala bolag 

I kommunkoncernen ingår Osbybostäder AB, Industrihus i Osby AB, Fjärrvärme i Osby AB, Östra Göinge Renhållnings AB 

(ÖGRAB) (ägarandel 50%), Osby Nova AB (vilande bolag),IT-kommuner i Skåne AB (UNIKOM ägarandel 25% t o m okto-

ber, därefter 17%) samt Skåne Blekinge Vattentjänst AB (SBVT AB) (ägarandel 25%). 

Samtliga av kommunens bolag genererar 2021 ett positivt resultat. 

Osbybostäder AB är ett helägt bolag med uppdrag att vara kommunens verktyg för bostadsförsörjning i kommunen. 

Fjärrvärme i Osby AB skall enligt bolagsordningen för sin verksamhet ha, att inom huvudsak Osby kommun eller i dess geo-

grafiska närhet bedriva energiproduktion, värmedistribution, fjärrvärmehandel, energitjänster och entreprenader samt i erfor-

delig omfattning anskaffa, äga anläggningar och förvalta fast och lös egendom, äga aktier och andelar i företag inom energi-

sektorn. 

Industrihus i Osby AB ska uppföra, anskaffa och tillhandahålla lämpliga lokaler för närservice åt hushåll, hantverk och små-

industri. 



 

 

Osby kommun, Årsredovisning 2021 8(154) 

 

Osby Nova AB har varit vilande under året och ingen verksamhet har bedrivits. Beslut har fattats av kommunfullmäktige om 

avveckling. 

Östra Göinge Renhållnings AB har ansvar för insamling, transport och omlastning av avfall från Östra Göinge och Osby 

kommuner. 

 

Sedan årsskiftet 2019/2020 är Osby kommun tillsammans med Östra Göinge, Höör, Hörby kommuner, delägare i IT kommu-

ner i Skåne AB (UNIKOM). Från och med november 2021 är även Bromölla och Sjöbo kommuner delägare. Bolagets ända-

mål är att tillsammans med ägarna svara för IT-verksamheten i kommunerna. Syftet är att erbjuda en kostnadseffektiv och 

säker förvaltning samt utvecklingsresurs för IT-verksamheten. 

Skåne Blekinge Vattentjänst AB:s uppdrag är att svara för administration och ekonomi samt drift- och underhåll av VA-an-

läggningarna i Bromölla, Olofström, Osby och Östra Göinge kommuner, samt bedriva därmed förenlig verksamhet. Bolaget 

skall vidare bedriva konsultverksamhet i VA-frågor inom huvudmännens verksamhetsområde. 

Övrig information kring bolagens verksamheter under året går att läsa under avsnittet "Verksamhetsberättelser" längre fram i 

årsredovisningen. 

Osby kommun har också ägarintresse i följande företag/föreningar 

Förening Ekonomiskt stöd tkr Andel 

Medborgarhusföreningen Osby 277 45 % 

Kommuninvest i Sverige AB 0 0,15 % 

Kommunassurans Syd Försäkrings 

AB 
0 0,84 % 

Ekonomiska engagemang, tkr 

   Utdelning 
Räntor och bor-

gensavg 
Lån Borgen 

Enhet 

Äg

d 

an-

del 

Given 
Motta-

gen 
Kostnad Intäkt Givare 

Motta-

gare 
Givare 

Motta-

gare 

Osby kom-

mun 
 0 286 0 1 326 0 0 343  

Osbybostä-

der AB 
100 234 0 1 135 0 0 0 0 303 

Östra Göinge 

Renhållnings 

AB 

50 0 0 86 0 0 0 0 8 

Fjärrvärme i 

Osby AB 
100 30 0 100 0 0 0 0 20 

Industrihus i 

Osby AB 
100 22 0 5 0 0 0 0 1 

Osby Nova 

AB 
100 0 0 0 0 0 0 0 0 
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   Utdelning 
Räntor och bor-

gensavg 
Lån Borgen 

IT Kommu-

ner i Skåne 

AB 

24 0 0 0 0 0 0 0 11 

Skåne Blek-

inge Vatten-

tjänst AB 

25 0 0 0 0 0 0 0 0 

Totalt  286 286 1 326 1 326 0 0 343 343 

Koncernen Osby kommun, Mnkr 

  Omsättning Tillgångar Skulder Eget kap Årets res 1) 

Osby kommun 1 091,0 1 310,4 661,8 648,6 37,1 

Osbybostäder 

AB 
79,4 423,0 339,6 83,5 25,6 

Östra Göinge 

Renhållnings 

AB (50%) 

46,4 68,2 35,4 32,8 2,8 

Fjärrvärme i 

Osby AB 
31,3 92,1 38,0 54,1 1,7 

Industrihus i 

Osby AB 
0,5 3,6 1,1 2,5 0,1 

Osby Nova AB 0,0 0,4 0,0 0,4 0,0 

IT-kommuner i 

Skåne AB 
78,1 86,0 71,1 14,9 4,1 

Skåne Blekinge 

Vattentjänst AB 

(25%) 

152,0 32,5 28,5 4,0 0,1 

1) Årets resultat före bokslutsdispositioner och skatt. I Osbybostäders resultat ingår försäkringsersättning med 22,6 mnkr. 
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Händelser av väsentlig betydelse under 2021 

Pandemin fortsatte att prägla stora delar av kommunens verksamheter under år 2021 och året inleddes med vacci-

nering av de prioriterade grupperna inom hälsa- och omsorgsförvaltningen. Några av de stora utmaningarna under 

året var det ansträngda bemanningsläget inom vård, omsorg och skola samt distansundervisningen i högstadiet 

och gymnasiet. Under större delen av året arbetade kommunens administrativa medarbetare hemifrån. 

Den 1 januari trädde avtalet om en gemensam räddningstjänst med Hässleholms kommun igenom. Syftet är att 

genom samverkan skapa en mer robust och hållbar räddningstjänst. 

Under året sjösattes två nya förvaltningar. Arbete- och välfärdsförvaltningens uppdrag är bland annat att utveckla 

individ- och familjeomsorgen och förverkliga kommunens strategi för integration, arbete och kompetensförsörj-

ning. Miljö- och byggenheten blev en egen förvaltning som ett led i att stärka det interna samarbetsklimatet och 

utveckla servicen till invånarna. 

Två nya råd startades upp under år 2021. Näringslivsrådet fungerar som ett forum för dialog och samverkan mel-

lan kommunen och det lokala näringslivet. Det lokala brottsförebyggande rådet (BRÅ) infördes för att utveckla 

kommunens trygghetsskapande arbete i samverkan med polisen. 

I maj bildade Osby kommun en gemensam ekonomiservicefunktion med Östra Göinge kommun. Syftet med den 

gemensamma enheten är minskad sårbarhet, ökad tillgänglighet och effektivisering. 

Sommaren 2021 gick ett nytt läger för ungdomar med funktionsvariationer av stapeln. Under en mycket uppskat-

tad vecka i juli fick unga vuxna med LSS-insatser cykla dressin, gå på alpackavandring, besöka en trampolinpark 

och arrangera en musikkväll. 

Idrottssatsningen på Ekbackeskolan, Osby Sport Academy, fortsatte att växa och i augusti 2021 stod det klart att 

sporterna innebandy och padel tillkommer som tillval från och med höstterminen 2022. I december kom dessutom 

beskedet att utbildningen ska följas av en doktorand från Högskolan Kristianstad under fyra år och studeras ur ett 

hälsoperspektiv. 

För att stärka kommunens arbetsgivarvarumärke infördes en ny rutin för distansarbete, där medarbetare som kan 

och vill arbeta hemifrån 1-2 dagar i veckan kan komma överens med sin chef om att göra det, oavsett pandemi 

eller inte. 

För tredje året i rad klättrade Osby kommun i Svenskt Näringslivsranking av företagsklimatet och intog plats 114 

av Sveriges 290 kommuner. Enligt mätningen upplever företagarna att samarbetet och dialogen med kommunen 

blir bättre och bättre. 

Under hösten kunde den nya kommunfullmäktigesalen äntligen invigas med pompa och ståt, efter att ha använts 

sedan april 2020. Dagen bjöd bland annat på bandklippning och tal, guidade rundvandringar i kommunhuset samt 

invigning och uppvisning av det nya arbetsgivar/arbetstagarcentrat Osby kommun Kompetensa. 

I november utbröt en svårsläckt brand i ett flerfamiljshus på Hantverksgatan i Osby. Alla boende evakuerades 

utan fysiska skador och räddningstjänsten utförde ett utdraget släckningsarbete. OsbyBostäder ordnade tillsam-

mans med försäkringsbolagen tillfälligt boende åt de drabbade. 

En klimat- och energiplan som ska styra kommunens klimatarbete fram till år 2030 antogs av kommunfullmäktige 

i slutet av året. Planen höjer ribban för kommunens hållbarhetsarbete och ett av målen är att kommunens verksam-

het ska bli helt fossilbränslefri. 
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Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning 

Hållbarhetsarbete och befolkningsutveckling 

Hållbarhetsarbete 

Osby har under året klättrat i miljörankingen och ligger nu på 97 plats av 290 kommuner. Det är en förbättring 

med 42 platser sedan förra mätningen. I maj fick kommunen också pris som årets "Elbilsraket 2021" då kommu-

nen ökat sin elbilsflotta med 17 procent sedan fjolåret. För att ytterligare vässa kommunens hållbarhetsarbete an-

togs en ny klimat- och energiplan av kommunfullmäktige i december. I tabellen nedan redovisas mål och utfall för 

klimat- och energiarbetet. Värt att nämna är också att energiförbrukningen gällande offentlig belysning har mins-

kat med drygt 42 % och att energiförbrukningen i fastigheterna minskade med 2,8 % jämfört med år 2020. Osby 

kommun har även producerat 282 430 KWh i solenergi under 2021. 

  

Indikator Mål Utfall 2021 Kommentar 

Miljömärkt el 100% 100% Kommunen köper "Bra 

miljöval el" sedan flera år 

tillbaka. 

Fossilbränslefri värme 100% 91% Under 2021 ökade fossil-

andelen i fjärrvärmen p g 

a drifttekniska problem 

som nu är lösta. Olja åter-

står endast i Lönsboda. 

Fossilbränslefria drivme-

del 

100% 53% Förbättring från 44% 

2020. Gata/parks fordon 

körs på HVO100 och 25 

elbilar rullar i fordons-

flottan. 

 

Befolkningsutveckling  

Under 2021 ökade kommunens befolkning igen efter ett par års minskning. Invånarantalet var den 31 december 

13 269, en ökning med 71 personer. Födelsenettot (Födda minus döda) var - 6 och flyttningsnettot + 77. 
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Ekonomisk analys 

KOMMUNKONCERNEN 

I kommunkoncernen ingår Osbybostäder AB, Industrihus i Osby AB, Fjärrvärme i Osby AB, Östra Göinge Ren-

hållnings AB (ÖGRAB, ägarandel 50%), Osby Nova AB (vilande bolag) samt Skåne Blekinge Vattentjänst AB 

(SBVT AB, ägarandel 25%). Fr o m 2020 ingår också IT-kommuner i Skåne AB (UNIKOM, ägarandel 25 t o m 

oktober, därefter 17%) 

Koncernresultat 

Resultatet för koncernen blev 60,8 mnkr att jämföras mot 2020 års resultat på 33,1 mnkr. Den övervägande orsa-

ken till skillnaden i resultat förklaras av att Osbybostäder erhöll en försäkringsersättning på 22,6 mnkr.  Verksam-

hetens nettokostnader ökade med cirka 2,5 % jämfört med 2020 och uppgick i bokslutet till 820 mnkr. 

Koncernbalansräkning 

Soliditeten för kommunkoncernen ligger på 42 % vilket är en liten försämring jämfört med föregående år (43 % 

2020). Den genomsnittliga soliditeten för kommunkoncerner i Sverige är 40 % och i Skåne 38 % utifrån den sen-

ast tillgängliga statistiken (2020), vilket innebär att det ser lite bättre ut för Osby jämfört med nivån för Sveriges 

kommunkoncerner. 

Soliditet inkl den pensionsskuld som redovisas som ansvarsförbindelse uppgick till 33 %, oförändrat jämfört med 

föregående år. 

Likviditet och upplåning 

Likviditeten för kommunkoncernen uppgick till 65 mnkr, vilket är en minskning med 64 mnkr jämfört med före-

gående år. Det är kommunen som valt att minska sin likviditet innan nytt lån har tecknats. Upplåningen för kom-

munkoncernen ökade under året med 113 mnkr till 786 mnkr. Kommunen har ökat sin skuld med 40 mnkr och 

Osbybostäder med 73 mnkr till följd av investeringar. 

KOMMUNEN 

Sammanfattning 

Osby kommun uppfyller fyra av fyra finansiella mål som fastställts av kommunfullmäktige för 2021. Årets resul-

tat som andel av skatter och bidrag uppgår till 4,2%. Utan jämförelsestörande poster så är resultatandelen 3,2 %. 

Balanskravsresultat som andel av skatter och bidrag uppgår till 2,7%. 

Osby kommun klarar därmed kommunallagens balanskrav med god marginal. Kommunen har inte heller några 

negativa resultat från tidigare år som ska täckas. 

Årets ekonomiska resultat innehåller en del engångsintäkter men får anses vara i takt med god ekonomisk hushåll-

ning. Långsiktigt behövs ett positivt resultat på minst två %, bl a för att ha handlingsutrymme för att kunna möta 

förändringar i omvärlden. Överskott ger också utrymme för att självfinansiera en större del av investeringarna. 

De finansiella kostnaderna som andel av verksamhetens nettokostnader fortsätter att vara låga trots att nyupplå-

ning har genomförts med 40 mnkr under året. Ränteläget är fortsatt lågt men tendenser till räntehöjningar finns för 

kommande år. 

Kommunens soliditet inklusive samtliga pensionsförpliktelser är 37% och därmed något förbättrad jämfört med 

föregående år då den uppgick till 36% 

Samtliga kommunala bolag redovisar plusresultat för 2021 vilket är positivt. 
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Resultat och kapacitet 

Osby kommun redovisar ett resultat 2021 på 37,1 mnkr. Resultatet exklusive jämförelsestörande poster uppgår då 

till 27,8 mnkr. Balanskravsresultatet uppgår till 23,4 mnkr. Resultatet innehåller en del engångsintäkter i form av 

statsbidrag för att mildra effekten av pandemin men också en del kostnader av engångskaraktär kopplat till pande-

min. 

Som jämförelsestörande post redovisas reavinst samt värdeökning av tillgångar i kapitalförvaltningen med totalt 

12,0 mnkr. Gällande redovisningsregler innebär att även orealiserade vinster ska redovisas. Värdering har genom-

förts av anläggningar, vilket medfört att värdet av anläggningstillgångar skrivits ned med totalt 7,5 mnkr. Ned-

skrivningen bedöms också som en jämförelsestörande post. Kommunen har under året haft merkostnader på grund 

av Coronapandemin som ersatts med statsbidrag. Både merkostnader och statsbidrag har bedömts som jämförelse-

störande. 

Osby kommuns resultatmål för året har var minst 0,8% av skatter och bidrag. Årets resultat 2021 uppgår till 4,2 % 

av skatter och bidrag. Om vi räknar bort jämförelsestörande poster blir resultatandelen 3,2% och om vi utgår från 

balanskravsresultatet blir andelen 2,7% 

Ett positivt resultat i nivå med resultatmålet och långsiktigt mot 2% ger utrymme för att över en längre tid själv-

finansiera en större del av en normal investeringsvolym i kommunen. Ett positivt resultat ger också handlingsut-

rymme mot ev. omvärldsförändringar. 

Årets resultat och jämförelsestörande poster 

  2021 2020 2019 

Årets resultat (mnkr) 37,1 31,4 26,9 

Årets resultat exkl jämförelsestörande poster 27,8 31,0 22,7 

Årets resultat/skatteintäkter och utjämning % 4,2 % 3,8 % 3,4 % 

Årets resultat exkl. jämförelsestörande poster/skattein-

täkter och utjämning % 
3,2 % 3,7 % 2,8 % 
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Nettokostnadsandel 

% 2021 2020 2019 

Verksamhetens intäkter och kostnader (netto) 90,2 90,2 91,1 

Avskrivningar inkl nedskrivningar 6,9 6,4 6,2 

Nettokostnadsandel exkl. finansnetto 97,2 96,6 97,3 

Finansnetto -1,3 -0,3 -0,1 

Nettokostnadsandel inkl finansnetto 95,8 96,3 97,2 

Jämförelsestörande engångsposter 1,3 -0,1 -0,5 

Nettokostnadsandel 97,1 96,2 96,7 

En grundläggande förutsättning för att uppnå och vidmakthålla en god ekonomisk hushållning är att balansen mel-

lan löpande intäkter och kostnader är god. Ett mått på denna balans är nettokostnadsandelen, som innebär att 

samtliga löpande kostnader inklusive finansnetto relateras till skatteintäkter samt statsbidrag och utjämning. Redo-

visas en nettokostnadsandel under 100% har kommunen en positiv balans mellan löpande kostnader och intäkter. 

En nettokostnadsandel på 97-98% kan betraktas som god ekonomisk hushållning för Osby kommun. Sett över en 

längre tidsperiod, klarar då kommunen bättre av att finansiera ersättningsinvesteringar och nödvändiga nya inve-

steringar. 

När Osby kommuns nettokostnadsandel exklusive jämförelsestörande poster och finansnetto analyseras framgår 

det att nettot av verksamhetens intäkter och kostnader under 2021 tog i anspråk ca 97 % av skatteintäkterna vilket 

är fullt godkänt, dock en liten försämring jämfört med 2020. 

Nettokostnadsutveckling 
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Nettokostnaderna ökade under året med 5,5% vilket är en relativt stor förändring. Samtidigt ökade summan av 

skatteintäkter och generella bidrag med 4,9%. Nettokostnaderna ökade alltså mer än skatteintäkter/bidrag. Detta 

kan tillåtas enstaka år men över tid behöver skatteintäkter/bidrag öka mer än nettokostnaderna för att uppnå en 

god ekonomi. 

Föregående år 2020 ökade nettokostnaderna med 3,3% och skatteintäkter/bidrag med 4,5%. 

  



 

 

Osby kommun, Årsredovisning 2021 16(154) 

 

Årets investeringar 

 

  2021 2020 2019 

Investeringar brutto (mnkr) 161,2 165,9 201,3 

Investeringar efter avdrag för investeringsinkomster 

(mnkr) 
158,5 162,2 198,4 

Varav VA-investeringar 11,1 16,5 18,1 

Investeringar exkl va-anläggningar/skatteintäkter % 16,8 17,4 22,5 

Utförandegrad 38 % 62 % 72 % 

Årets nettoinvesteringar 2021 uppgick till 159 mnkr mot budgeterade 415 mnkr, även i år ett högt investeringsbe-

lopp. Utfallet innebär att enbart  38% av budgeten utfördes vilket kan jämföras med 62% för år 2020. Olika orsa-

ker, såsom försening i detaljplanearbete och försenade upphandlingar har gjort att tidsplanen för den del större 

investeringar har skjutits framåt. Trots förskjutna tidplaner har nu kommunen ändå investerat för över en halv mil-

jard kronor de senaste tre åren 

Bland årets större investeringsutgifter finns: Utbyggnad plan- och exploateringsområden 48 mnkr, reinvesteringar 

i fastigheter 22, Asfaltering 11, Killebergs grundskola 5, Nytt särskilt boende Lönsboda 5, Åtgärder VA-lednings-

nät 10. 
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Självfinansieringsgraden av investeringar 

 

% 2021 2020 2019 

Självfinansieringsgraden av nettoinvesteringar 61 53 40 

Självfinansieringsgraden mäter hur stor andel av investeringarna som kan finansieras med årets resultat plus av-

skrivningar. 100% innebär att kommunen kan självfinansiera samtliga investeringar som är genomförda under 

året, vilket i sin tur innebär att kommunen inte behöver låna till investeringarna och kommunens långsiktiga finan-

siella handlingsutrymme stärks. 

Osby kommun är nu inne i en period med höga investeringsnivåer. Trots ett bra resultat stannar självfinansierings-

grad 2021 61%. Utfallet för 2021 innebär att finansiering av investeringar även har fått ske med nya lån på 40 

mnkr och en minskning av likvida medel. 
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Risk - kontroll 

Likviditet och låneskuld 

% 2021 2020 2019 

Kassalikviditet 51 67 69 

Kassalikviditeten är ett mått på kommunens kortsiktiga betalningsberedskap. En oförändrad eller minskande kas-

salikviditet i kombination med en oförändrad eller försämrad soliditet är ett tecken på att kommunens finansiella 

utrymme har försämrats. 

Kassalikviditet under 100% innebär att en viss risk kan uppstå med den kortsiktiga betalningsberedskapen. I de 

kortfristiga skulderna ingår dock semesterlöneskulden med 39 mnkr. Sannolikheten att denna skuld kommer att 

betalas ut på kort sikt är dock väldigt låg. 

Kassalikviditeten har minskat under 2021. Medvetet har likvida medel fått minska innan ny upplåning genom-

förts. Kommunens betalningsberedskap får ändå bedömas som förhållandevis god då vi har också har avtal om en 

checkkredit på 10 mnkr. 

Kommunens låneskuld uppgick till 435 mnkr vid årsskiftet. För att finansiera investeringar har låneskulden ökat 

med 40 mnkr under 2021. Den av kommunfullmäktige beslutade finanspolicyn innehåller riskmandat och limiter 

för finansverksamheten. För att hantera ränterisken (risk för upp- och nedgång i räntekostnaderna) ska lånen spri-

das på olika räntebindningstider. Låneskulden hade en genomsnittlig räntebindningstid på 2,0 år (föregående år 

2,6). För att hantera finansieringsrisken (risk att inte kunna teckna nya lån eller till oförmånliga villkor) ska lånen 

fördelas över tid för att undvika stora låneförfall vid samma tidpunkt. Låneskulden hade en kapitalbindningstid på 

3,5 (3,4) år per 31 december 2021. Enbart 11% av låneskulden förfaller inom ett år. Värdena ligger inom de beslu-

tade intervallen i finanspolicyn. Räntekostnaderna, har, trots ökad upplåning, minskat under året. Snitträntan för 

hela 2021 uppgick till 0,49% (f g år 0,65%). 
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Soliditet 

% 2021 2020 2019 
Snitt riket 

2020 

Soliditet enligt balansräkningen 49 49 52  

Soliditet inkl.samtliga pensionsförpliktelser 37 36 37  

Soliditet är ett mått på kommunens långsiktiga finansiella handlingsutrymme. Det visar i vilken utsträckning till-

gångar har finansierats med eget kapital respektive skulder. Ett viktigt kriterium för god ekonomisk hushållning är 

att soliditeten över en längre period inte försvagas utan behålls eller utvecklas i positiv riktning. En försämrad so-

liditet innebär att kommunen ökar sin skuldsättningsgrad och därigenom begränsar sitt finansiella handlingsut-

rymme inför framtiden. 

Kommunfullmäktige har angett som målsättning att soliditeten inklusive alla pensionsförpliktelser inte ska under-

stiga 25%. Detta mål är uppnått. Soliditeten inklusive samtliga pensionsförpliktelser och löneskatt var 37%, vilket 

innebär en liten ökning jämfört med 2020 (36%). Genomsnittet för soliditetsmåttet, inklusive samtliga pensions-

förpliktelser, låg bland Sveriges kommuner på cirka 29% 2020. 

Soliditeten exklusive pensionsförpliktelser blev under året oförändrad jämfört med föregående år, 49%. 

 

Kommunalskatt 

Skattesatsen i Osby kommun är 22,26%, oförändrad sedan 2015 då skatten höjdes med 50 öre. I Skånes trettiotre 

kommuner varierar skattesatser 2021 mellan 18,50 % i Vellinge till 22,56% i Bromölla. Den genomsnittliga skat-

tesatsen i länet uppgick under 2021 till 20,53% och i riket till 20,71%. Den genomsnittliga skattesatsen för Osbys 

angränsande kommuner (Kristianstad, Östra Göinge, Hässleholm, Olofström, Markaryd och Älmhult) uppgick till 

21,27%. År 2021 har Bromölla högst skatt i Skåne med 22,56%. 
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Skattesatsen är ett nyckeltal som speglar kommunens långsiktiga handlingsberedskap i förhållande till övriga 

kringliggande kommuner, eftersom en jämförelsevis låg skattesats innebär en potential att stärka intäktssidan ge-

nom ett ökat skatteuttag. Tvärtom betyder då en hög skattesats en mindre potential att stärka intäktssidan genom 

skattehöjning. 

Pensionsförpliktelser 

Ur risksynpunkt är kommunens pensionsförpliktelser viktiga att beakta, eftersom skulden ska finansieras de kom-

mande cirka 50 åren. Det totala pensionsåtagandet uppgick vid årets slut till 177 mnkr (oförändrat jämfört med 

föregående år). Av dessa redovisas 10 (9) mnkr i balansräkningen som en avsättning och 167,0 (168) mnkr åter-

finns utanför balansräkningen som en ansvarsförbindelse. Den avser pensioner intjänade till och med 1997. Osby 

kommun löste in en del (100 mnkr inklusive löneskatt ) av ansvarsförbindelsen 2015 i syfte att minska belast-

ningen på resultaträkningen och minska kommande års pensionsutbetalningar från ansvarsförbindelsen. 

Den del av pensionsåtagandet som utgör ansvarsförbindelse är bara delvis finansierad, då den återfinns utanför 

balansräkningen. Kommunen avsatte 90 mnkr år 2000 för att täcka delar av de framtida utbetalningarna av denna 

skuld och för att minska de negativa effekter som uppstår när stora utbetalningar av ansvarsförbindelsen kommer 

att göras i framtiden. Av den ursprungliga kapitalplaceringen på 90 mnkr har kommunen tagit ut 132,1 mnkr. 

Marknadsvärdet på återstående del uppgår till 70,6 (58,5) mnkr per 31 december 2021. Uppgången på de finansi-

ella marknaderna under året har alltså bidragit till en ökning av kapitalförvaltningens värde. 

Förvaltning av pensionsmedel 

Tkr Bokfört värde Resultatpåverkan Marknadsvärde 

Ingående värde 58 585  58 585 

Avkastning    

Återinvesterat    

Uttag    

Sålt vid omallokering -6 696 2 704 -6 696 

Köpt vid omallokering 9 400  9 400 

Förändring marknads-

värde 
9 299 9 299 9 299 

Utgående värde 70 588 12 003 70 588 

Marknadsvärde 

Förvaltare (Tkr) Ränte- Sv aktie- Utl aktie-  

 fonder fonder fonder Summa 

Öhman 0 0 0 0 

Danske Bank 0 0 0 0 

Robur 0 0 0 0 

Agenta 27 056 21 433 22 099 70 588 

Total portfölj 27 056 21 433 22 099 70 588 

Fördelning % 38 30 32 100 

Pensionsskuld 
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År (Mnkr) Ansvars- Avsättning Kapital- "Återlån" Skuldens 

 förbindelse  placering  täckn.grad % 

2017 183,9 6,2 48,4 141,7 25 

2018 178,8 7,0 47,1 138,7 25 

2019 168,0 10,1 55,5 122,6 31 

2020 168,1 9,4 58,5 118,9 33 

2021 167,1 10,3 70,6 106,8 40 

Pensionsförpliktelse för förmånsbestämd pension har tryggats via försäkring hos KPA Pension AB. Inbetalda pre-

mier under året uppgår till 7,1 mnkr. Premier som betalats med medel ur överskottsfond uppgår till 0,3 mnkr. 

Borgensåtaganden 

Ändamål (Mnkr) 2021 2020 2019 

Kommunala bolag 344 268 271 

Föreningar 20 21 21 

Övrigt 0 0 0 

Summa borgensåtaganden 364 289 292 
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Utfall i förhållande till budget 

BUDGETAVVIKEL-

SER PER NÄMND 

(Tkr) 

Budget 2021 Budgetavvik 2021 Budgetavvik 2020 

- Kommunstyrelseförvalt-

ning 
70 198 701 558 

- Arbete och välfärd 86 586 7 995 ---- 

Miljö- och byggnämnd 6 227 -988 124 

Samhällsbyggnad totalt 70 733 -1 222 196 

- Samhällsbyggnad exkl 

VA 
70 733 -1 222 196 

- VA-verksamhet 0 0 0 

Revision 925 -1 0 

Valnämnd 10 -6 3 

Barn- och utbildnings-

nämnd 
365 718 -105 10 684 

Hälsa- och omsorgs-

nämnd 
238 711 -6 277 -5 315 

Överförmyndare 2 732 156 368 

Totalt nämnder 841 840 253 6 618 

Finansförvaltning -848 535 30 169 24 073 

Totalt -6 695 30 422 30 691 

 

Mnkr 2021 2020 2019 

Avvikelse nämnder 0 7 3 

Avvikelse årets resultat 30 31 24 

Nämnderna/styrelsen redovisar sammantaget en budgetavvikelse på + 0,3 mnkr 2021. Motsvarande värde för 

2020 var + 6,6 mnkr. 

Kommunstyrelsen redovisar överskott på + 0,7 mnkr. Underskott finns till övervägande del inom räddningstjäns-

ten där utbildningsbehov för deltidsbrandmän samt lägenhetsbrand har lett till ökade personal- och utbildnings-

kostnader. Även intäktsbortfall till följd av Corona samt material/utrustning avviker från budget. Övriga enheter 

visar överskott som kompenserar räddningstjänstens underskott. 

Miljö- och byggnämnden visar ett resultat på -1,0 mnkr. Orsakerna till underskottet är ett avgångsvederlag samt 

ökade kostnader för bostadsanpassningsbidrag. 

Samhällsbyggnadsnämnden redovisar ett resultat på, -1,2 mnkr. Underskottet förklaras till största delen av att 

kostnaderna för snö- och halkbekämpning blev 1000 tkr högre än budgeterat på grund av vinterförhållanden både 

i början och i slutet av år 2021. 

Barn- och utbildningsnämnden visar ett resultat i paritet med budget -0,1 mnkr. 

Ett underskott finns inom grundskoleverksamheten för delarna, skolskjuts, grundsärskola samt interkommunal 
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ersättning. Detta vägs upp av överskott inom andra verksamheter främst förskolan där bl a utfallet för statsbidrag 

är högre än budget. 

Hälsa och välfärdsnämndens resultat för 2021 blev - 6,3 mnkr. 

De stora differenserna på såväl intäkts- som kostnadssidan beror på att de bidrag nämnden fick endast i liten ut-

sträckning var budgeterade. Så var t ex ersättning för sjukskrivningar och ersättningar för kostnader kopplade till 

covid-19 helt okända när nämndens budget fastställdes. 

Erhållna statsbidrag för covid-19 uppgår under året till 4,5 mkr. Kostnaden uppgår till 7,2 mkr. Av dessa kostna-

der har ca 300 tkr uppstått på funktionshinderområdet och resterande inom äldreomsorgen. 

Underskott redovisas också inom boendestöd/psykiatri kopplat till placeringar. 

Överförmyndaren visar överskott för 2021, + 0,2 mnkr på grund av lägre allmänna kostnader och tolkkostnader. 

Finansförvaltningen redovisar ett budgetöverskott på + mnkr. Skatter och generella statsbidrag redovisat ett plus 

på 8,0 mnkr då skatteunderlaget återhämtat sig väl under året samtidigt som statliga bidrag för att mildra effek-

terna av pandemin har legat på en fortsatt hög nivå. Bland plusposterna i övrigt finns lägre räntekostnader + 2,5 

mnkr, överskott för KS medel till förfogande och avskrivningar + 2,9 mnkr, lägre pensionskostnader och sociala 

avgifter + 6,7 mnkr, vinst vvid försäljning av värdepapper i kapitalförvaltningen + 2,7. Värdeökning i kapitalför-

valtningen + 9,3 mnkr, reavinster vid försäljning av anläggningstillgångar 4,4 mnkr har också gett överskott mot 

budget men räknas av vid fastställande av balanskravsresultatet. Nedskrivning/utrangering av anläggningstill-

gångar har gjorts med 7,5 mnkr. Efter avdrag för poster som inte ska räknas med i balanskravet (värdeökning i 

kapitalförvaltning samt reavinster för anläggningstillgångar) uppgår budget överskottet i finansförvaltningen till 

+ 16,5 mnkr. 

Prognosavvikelser 

Jämfört med augusti respektive år (%) 2021 2020 2019 

Avvikelse nämnder -0,1 1,7 1,0 

Avvikelse årets resultat 0,4 1,0 1,6 

En god prognossäkerhet innebär att kommunen har goda förutsättningar att anpassa sig till förändrade förutsätt-

ningar under året. En prognosavvikelse under 1% av verksamhetens kostnader innebär en god prognossäkerhet. 

Budgetföljsamhet är ett annat mått på kommunens finansiella kontroll. Budgetavvikelsen bör ligga så nära noll 

som möjligt. 

Marsuppföljningen visade en prognosavvikelse mot budget på plus 9,5 mnkr och delårsrapporten i augusti visade 

en prognos på på + 19,7 mnkr för kommunen. Årets resultat (balanskravsresultat) blev 23,4 mnkr och därmed 

+ 16,8 mnkr i avvikelse mot budget. Att prognosen förbättrades under året berodde främst på ett förbättrat resultat 

för finansförvaltningen. 

Nämndernas prognoser visade i mars sammantaget en avvikelse på + 0,8 mnkr. Delårsrapporten i augusti visade 

en negativ avvikelse på + 0,5 mnkr jämfört med budget. I bokslutet blev nämndernas budgetavvikelse + 0,3 mnkr. 

Nämnderna har sammantaget haft en god budgetföljsamhet och håller sammantaget budget för 3:e året i rad. Ge-

nerellt är avvikelsen mellan nämndernas prognoser och bokslut också mycket mindre 2021 jämfört med föregå-

ende år. En god budgetföljsamhet och prognossäkerhet ger större säkerhet vid beslut och ställningstagande under 

året. 

Känslighetsanalys 

Mnkr Förändring i kostnad/intäkt 

Bruttokostnader förändras med 1% +/- 10,1 
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Mnkr Förändring i kostnad/intäkt 

Räntekostnader förändras med 1% +/- 4,4 

Försörjningsstöd förändras med 1% +/- 0,2 

Generell avgiftshöjning med 1% +/- 0,8 

Löneförändring med 1% +/- 6,5 

Förändring i kommunalskatt med 

1 kr 
+/- 27,6 
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Avslutande kommentar 

Kommunen når sina finansiella målsättningar för 2021 

Kommunens ekonomiska mål enligt budget har varit att redovisa ett positivt resultat på minst 0,8% av skatter och 

bidrag. 2021 redovisar kommunen ett positivt resultat på 37,1 mnkr och det motsvarar 4,2% av skatter av bidrag. 

Årets balanskravsresultat uppgår till 23,4 mnkr eller 2,7 %. Ekonomin för 2021 ser alltså stark ut Osby kommun 

såväl som för kommunsektorn som helhet. Vi bör dock komma ihåg att staten har varit generös och gett ut bidrag 

för att mildra effekterna av pandemin. Det gäller generella bidrag, merkostnader och kompensation för ökad sjuk-

lön. 

Skatteunderlaget har också återhämtat sig väl och ser ut att fortsätta utvecklas positivt de kommande åren 2022-

24. Detta kommer väl till pass för Osby kommun som har ett stort investeringsbehov framför sig. Kommunen, och 

kommunsektorn i stort, ser också ökade behov hänförliga till befolkningsförändringar med fler yngre och, fram-

förallt, fler äldre. Det innebär att kostnaderna för att tillhandahålla kommunala tjänster sannolikt kommer att öka 

snabbare än tidigare. Samtidigt finns en osäkerhet över vilka effekter pandemin ger framåt. Hur kommer syssel-

sättning och arbetslöshet att utvecklas? Hur stor är den s k utbildningsskulden som behöver återhämtas? 

Kommunen investeringar ligger på en hög nivå under planperioden 2022-2026. Resultatnivån påverkar hur 

mycket av investeringarna som kan finansieras via driftöverskott (egenfinansiering) kontra främmande kapital i 

form av lån. Även om räntekostnaderna fortfarande är låga så påverkar ökade lånekostnader utrymmet för att fi-

nansiera kommunens löpande drift i form av löner, lokaler med mera. Investeringsbehoven är stora och mycket 

behöver byggas om och byggas nytt men det är ändå viktigt att ha en balans mellan investeringsvolym och ökning 

av låneskulden. 

De finansiella målen är lågt satta under den kommande treårs-perioden. Kommunen har valt att 2022 budgetera 

med ett resultatmål på 0,2% som andel av skatter och generella bidrag. För 2023-24 vilar budgeten på ett 0-resul-

tat. Enligt SKR:s prognos i början av 2022 så sker en kraftig förbättring av skatteunderlaget vilket kan underlätta 

för kommunen att förbättra resultatmålet. I enlighet med kommunfullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning 

bör målsättningen vara att återgå till 2%-målet så fort som möjligt. 
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Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten 

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt 

Kommunstyrelsen ansvarar för att hålla uppsikt över kommunens samlade verksamhet, för såväl nämnder som för 

kommunala bolag. 

Uppsiktsplikten utgår från ett årshjul med de aktiviteter som ska genomföras. 

Budget, flerårsplan och plan för ekonomisk uppföljning är viktiga styrdokument för uppsiktsplikten. Under 2021 

rapporterade nämnderna sin ekonomi efter mars, april, maj, augusti, oktober och november. I samband med de-

lårsrapporten i augusti rapporterades också uppföljning av verksamhetsmål/målområden och finansiella mål. 

Under 2021 genomfördes också presidiedialoger mellan kommunstyrelsen och nämnder, för ekonomi, och aktu-

ella verksamhetsfrågor. 

KS ordförande och kommundirektör besökte respektive nämnds sammanträde 2 ggr per år. 

KS ordförande genomförde ordförandeberedning med nämndsordförandena. 

Ägardialoger med de kommunala bolagen genomfördes under vår och höst med deltagare från kommunstyrelsens 

arbetsutskott och respektive bolags presidium. 

För uppsiktsplikt över de helägda bolagen genomfördes ägarsamråd tillsammans med övriga delägarkommuner. 

Intern kontroll 

Kommunstyrelsen har ett övergripande och samordnande ansvar för den interna kontrollen i kommunen. Kom-

munstyrelsens ansvar regleras i antagen policy och riktlinjer för intern kontroll. Intern kontroll är en del av kom-

munens styr- och ledningssystem. 

Samtliga nämnder och helägda kommunala bolag har lämnat rapportering om den interna kontrollen för 2021. 

Kommunstyrelsen uttalar, med utgångspunkt från nämndernas och bolagens uppföljningsrapporter, att Osby kom-

mun hade en tillfredsställande intern kontroll 2021. 

Efter revisionens granskning och synpunkter 2019 har förbättringsåtgärder genomförts. Samtliga nämnder har ar-

betat med riskanalys i en bruttorisklista och merparten av nämnder har gjort uppföljning även till delårsbokslutet 

2021. 
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God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning 

Uppföljning av de av kommunfullmäktige beslutade verksamhetsmålen utifrån god ekonomisk 

hushållning. 

God ekonomisk hushållning är ett lagstadgat krav enligt kommunallagen. Kommunen ska ta fram finansiella mål 

men också verksamhetsmässiga mål som följs upp och utvärderas årligen. 

Kommunfullmäktige har antagit följande målområden för kommunen: 

• Attraktiv och hållbar boendekommun  

• Utveckling och tillväxt 

• Trygghet hela livet. 

För respektive kommunfullmäktigemål antar nämnderna anknytande mål för sin verksamhet. Under respektive 

mål finns sedan indikatorer för olika tjänster, servicenivåer mm för att kunna mäta och följa upp målen. 

Mål och indikatorer färgmarkeras: grön = målvärdet är uppfyllt, gul = målvärdet är delvis uppfyllt, rött = målvär-

det är inte uppfyllt. 

  

Kommunstyrelsens analys av måluppfyllelse 

Nämnderna har i årsredovisningen följt upp sina nämndmål som antagits utifrån de kommunövergripande målom-

rådena. 

Nedan görs en sammanfattning för varje målområde utifrån de nämndmål och indikatorer som nämnderna redovi-

sar. Mer detaljerade uppgifter om nämndmål och indikatorer finns i respektive nämnd/förvaltnings verksamhets-

berättelse. 

  

O Målområde: Attraktiv och hållbar boendekommun 

"Vi arbetar medvetet för att skapa attraktiva boendemiljöer och ökat bostadsbyggande" 

"Osby kommun bedriver ett hållbarhetsarbete med kommande generationer i åtanke" 

Nämndmål 

# Tänker alltid lite längre - väl genomtänkta beslut och hållbar samhällsplanering (Samhällsbyggnadsnämnden) 

Delvis uppfyllt. 

# Vi ska erbjuda utbildning och mötesplatser som leder till en ökad medvetenhet om livsstilens betydelse för häl-

san, miljön och samhället (Barn- och utbildningsnämnden) Delvis uppfyllt 

# Alla verksamheter ska systematiskt arbeta för minskad miljöpåverkan och ökad hållbarhet (Hälsa- och omsorgs-

nämnden) Uppfyllt 

# Miljö- och byggnämnden ska upprätta en tillsynsplan och säkerställa att den följs (Miljö- och byggnämnden) 

Delvis uppfyllt 

Analys av resultatet 

Inom samhällsbyggnadsnämnden arbetas det aktivt med att de beslut som tas ska föregås av en konsekvensanalys 

utifrån hållbarhet. Dessa konsekvensanalyser har främst gjorts i samband med nya detaljplaner. Däremot så upp-

nås inte målvärdet gällande att minska matsvinnet, arbetet med att minska matsvinnet fortsätter framöver. 

Pandemin har fortsatt påverkat barn- och utbildningsnämndens verksamhet och måluppfyllelse 2021, men det 

ökade utbudet av digitala aktiviteter har även öppnat upp möjligheter för att nå nya grupper. Inom förskola, grund-

skola och gymnasieskola har arbetet med att uppnå målet bestått av exempelvis arbete med implementering av 

barnkonventionen, organiserade rastaktiviteter och ett utvecklat samarbete med B innovation. 
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Hälsa- och välfärdsnämndens mål för miljö och hållbarhet bedöms vara uppfyllda. Övergången till fossilfria for-

don har lyckats väl men nu är full laddningskapacitet uppnådd, vilket innebär att utbyggnad av laddnings-

kapaciteten är en förutsättning för det fortsatta utbytet till elbilar. 

Miljö- och byggnämnden har inte fullt ut nått sina tillsynsmål. Pandemin har inneburit att tillsyn har fått skjutas på 

framtiden, dock har arbetet kunnat återupptas under hösten 2021 och de flesta anläggningarna har haft tillsynsbe-

sök under året. 

Slutsats 

Tre av fyra nämndmål har bedömningen delvis uppfyllt, ett nämndmål har bedömningen uppfyllt. 

Målområdet bedöms som delvis uppnått. 

  

  

  

  

O Målområde: Utveckling och tillväxt 

"Utbildning och kommunikation är en förutsättning för att vara en öppen och modern kommun" 

"Vi jobbar för utveckling och tillväxt i ett nära samarbete med näringslivet" 

Nämndsmål 

# Osby kommun är en hållbar kreativ kommun som bidrar till tillväxt och utveckling (Kommunstyrelsen) Delvis 

uppfyllt 

# Osby kommun är en hållbar kreativ kommun som bidrar till tillväxt och utveckling (Arbete och välfärd) Delvis 

uppfyllt 

# Osby kommun ökar service och tillgänglighet för medborgare genom digitalisering, kommunikation och kun-

skap (Kommunstyrelsen) Uppfyllt 

# Osby kommun ökar service och tillgänglighet för medborgare genom digitalisering, kommunikation och kun-

skap (Arbete och välfärd) Uppfyllt 

# Öppna och nyskapande - fokus på kommunikation, service och att göra nytt (Samhällsbyggnadsnämnd) Delvis 

uppfyllt 

# Vi ska skapa ökad tillgänglighet och delaktighet genom att erbjuda ökad kunskap, kommunikation och skapande 

(Barn- och utbildningsnämnd) Delvis uppfyllt 

# Kommunikation och digitalisering leder till förbättrad kvalitet, ökad trygghet och bidrar till ett starkare varu-

märke för Hälsa- och omsorgsnämnden hos medborgare och näringsliv (Hälsa- och omsorgsnämnden) Uppfyllt 

# Den enskildes arbetsförmåga ska öka för att uppnå egen försörjning och bidra till framtida kompetensförsörjning 

(Hälsa- och omsorgsnämnden) Delvis uppfyllt 

# Miljö- och byggnämnden ska hjälpa företagen att göra rätt (Miljö- och byggnämnden) Ingen mätning 

Analys av resultatet 

Arbetet som pågår för att förbättra företagsklimatet avspeglar sig i Svenskt näringslivs ranking. Målet uppnåddes 

inte fullt ut, men även 2021 har det skett en förbättring jämfört med föregående år. 

För arbete och välfärd har målvärde för indikatorer som belyser andel arbetslösa uppnåtts, däremot uppnås inte 

målvärdet gällande andel som lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera. Det fortsatta förbyg-

gande arbetet betonas och samarbetet med arbetsgivare behöver utvecklas för att kunna få fler i arbete. Dessutom 
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är det viktigt att kartlägga kompetensförsörjningsbehoven för att kunna vägleda individer dit jobben finns. 

Ett långsiktigt arbete är påbörjat för att öka service och tillgänglighet för medborgare. Under 2021 så har kommu-

nens kontaktcenters roll utvecklats och nya e-tjänster och digitala lösningar har införts. Gällande Arbete och väl-

färd så ses främst ses utvecklingen av digitala lösningar inom vuxenutbildningen, vilket har skapat möjligheter för 

fler av kommunens invånare ska kunna studera och lyckas med sina studier. 

Samhällsbyggnadsnämnden mål avseende att vara öppna och nyskapande är uppfyllt. Arbetet med att informera 

invånarna via hemsidan innan åtgärder som berör dem genomförs har genomförts enligt plan och även arbetet 

med ständiga förbättringar inom förvaltningen har fortsatt under 2021. 

Barn- och utbildningsnämndens mål att skapa ökad tillgänglighet och delaktighet genom att erbjuda ökad kun-

skap, kommunikation och skapande anses vara delvis uppfyllt. Pandemin har haft stor påverkan på den digitala 

utvecklingen. Digitala verktyg har på ett sätt som aldrig tidigare använts, påskyndat och medverkat till en delak-

tighet i undervisning, aktiviteter och arrangemang. Det är av största vikt att den digitala utvecklingen kan fort-

sätta, då kraven på desamma ständigt kommer att öka med nya förutsättningar och utvecklingspotentialer. 

Inom hälsa- och välfärdsnämnden bedöms målet avseende kommunikation och digitalisering att vara uppfyllt. An-

talet e-tjänster och digitala lösningar har ökat under 2021 och det pågår en fortsatt implementering under 2022. 

Gällande målet att den enskildes arbetsförmåga ska öka för att uppnå egen försörjning och bidra till framtida kom-

petensförsörjning bedöms detta vara delvis uppfyllt. Pandemin har gjort det svårt att uppfylla målvärdet för indi-

katorn andel anställda med mindre än 5 sjukdagar, då personal har behövt vara hemma vid minsta symptom. 

Miljö- och byggnämndens mål att hjälpa företagen att göra rätt har inte gått att följa upp på ett rättvisande sätt då 

personalomsättningen har försvårat bedömningen av omfattningen av förebyggande kontakter. Dock ses det 

mycket positivt på tidiga direktkontakter för att underlätta handläggningen både för Miljö- och bygg och företagen 

och uppfattningen är att dessa har ökad under 2021. 

Slutsats 

Av de nio nämndmålen bedöms fyra vara uppfyllda, fem delvis uppfyllda samt ett mål har inte kunnat följas upp. 

Målområdet bedöms som delvis uppnått. 

  

O Målområde: Trygghet hela livet 

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

Nämndmål 

# Vi ska ge alla det stöd de behöver för att kunna utvecklas och utmanas efter sina förutsättningar (Barn- och ut-

bildningsnämnden) Delvis uppfyllt 

# Behovet av insatser ska minska och leda till ett självständigt liv med en meningsfull vardag (Hälsa- och om-

sorgsnämnden) Delvis uppfyllt 

# Finns överallt - verksamheten i alla kommunens delar i förhållande till demografin (Samhällsbyggnadsnämn-

den) Delvis uppfyllt 

# Miljö- och byggnämnden ska bedriva en tillsyn och lovgivning som är tydlig, effektiv och rättssäker (Miliö- och 

byggnämnden) Delvis uppfyllt 

# Osby kommun har ett gott ledarskap och medarbetarskap (Kommunstyrelsen) Uppfyllt 

  

Analys av resultatet 

Målet inom Barn- och utbildningsnämnden att ge alla det stöd de behöver för att kunna utvecklas och utmanas 

efter sina förutsättningar bedöms vara delvis uppfyllt. Personalen arbetar utifrån ett arbetssätt som gynnar 
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utvecklingen utifrån varje individs behov, exempelvis ett HBTQI-certifierat arbetssätt, arbete med språkutveck-

lande arbetssätt, digitala metoder, när- fjärr och distansundervisning. Däremot behöver fortsätta fokus fortsatt 

ligga på att rekrytera behörig personal till verksamheterna. 

Inom Hälsa- och omsorgsförvaltningen bedöms målet att behovet av insatser ska minska och leda till ett självstän-

digt liv med en meningsfull vardag vara delvis uppfyllt. Brukarundersökningen har inte genomförts under 2021 

och därför finns inga mätvärden för ett par indikatorer. Däremot har alla personer som efter efter sjukhusvistelse 

har förändrade eller nya SoL-insatser blivit inskrivna i trygg hemgång. 

Samhällsbyggnadsnämnden mål finns överallt anses delvis uppfyllt. Antalet byggklara tomter når målvärdet i 

Osby, Lönsboda, Killeberg och Hökön. Däremot uppnås det inte i Visseltofta och Loshult. Översyn av detaljpla-

nen i Loshult pågår och i Visseltofta hålls regelbundna möten tillsammans med byalaget för att underlätta privata 

initiativ gällande byggnation. 

Miljö- och byggnämndens mål att bedriva en tillsyn och lovgivning som är tydlig, effektiv och rättssäker bedöms 

vara delvis uppfyllt. Dock är det endast i tre ärenden där bygglov inte har kunnat beviljats inom tio veckor. Samt-

liga klagomål som har inkommit har kommunicerats inom tre veckor. 

I medarbetarenkäten om Gott ledarskap och medarbetarskap blev målet om att nå ett resultat på minst 80 i index 

uppnått. Resultatet från undersökningen är mycket bra, dock skulle en högre svarsfrekvens varit önskvärd. Verk-

samheterna behöver arbeta vidare med resultatet för att bibehålla de goda arbete som sker tillsammans med våra 

medarbetare. 

Slutsats 

Av de fem nämndmålen så bedöms ett nämndmål att vara uppfyllt, medan fyra nämndmål bedöms vara delvis 

uppfyllda. 

Den samlade bedömningen blir även för detta målområde delvis uppfyllt. 
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Finansiella mål 

För år 2021 har budgeterats ett resultatmål på 0,8% av skatteintäkter och finansnetto, 6,6 mnkr 

Indikatorer Mål Utfall Kommentar 

 Årets resultat Minst0,8 2,7 Årets resultat 2021 blev 37,1 mnkr. Bud-

geterat resultat var 6,6 mnkr. Balans-

kravsresultat innan ev. avsättning till re-

sultatutjämningsreserv uppgick till 23,4 

mnkr vilket motsvarar 2,7% av skatter 

och bidrag. Målet uppfylls. 

Finansiella kostnader får ej bli högre än 3 % av verksamhetens nettokostnader 

Indikatorer Mål Utfall Kommentar 

 Finansiella kostnader i förhållande 

till verksamhetens nettokostnader 

Max 3 % 0,3 % De finansiella kostnaderna uppgår till 2,3 

mnkr för helåret 2021. Detta blir 

ca 0,3 % av verksamhetens nettokostna-

der. Målet uppfylls väl. 

Soliditeten inklusive alla pensionsförpliktelser, det vill säga kommunens finansiella styrka, ska inte under-

stiga 25 % under planperioden.  

Indikatorer Mål Utfall Kommentar 

 Soliditet Minst 

25% 

37% Mellan 2020 och 2021 har skett en liten 

förbättring av soliditeten från 36% till 

37 %. Målet uppfylls. 

All kommunal bolagsverksamhet ska regelmässigt ge ett positivt resultat. 

Indikatorer Mål Utfall Kommentar 

 Resultat koncernbolag   Samtliga bolag visar ett positivt resultat 

2021. Målet är uppnått. 

God ekonomisk hushållning 

God ekonomisk hushållning är ett lagstadgat krav enligt kommunallagen. Kommunen ska upprätta riktlinjer för 

god ekonomisk hushållning. Vidare ska kommunen ta fram finansiella och verksamhetsmässiga mål för god eko-

nomisk hushållning. Kommunen ska även besluta om man vill använda sig av en resultatutjämningsreserv. 

Osby kommun har fattat beslut om "Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och tillämpning av resultatutjäm-

ningsreserv"  § 81 kommunfullmäktige 2020. Riktlinjerna för god ekonomisk hushållning tar sin utgångspunkt i 

att varje generation ska bekosta den kommunala service som konsumeras och därigenom lämna över en kommun 

med ett oförändrat finansiellt handlingsutrymme till kommande generationer. För att kunna leva upp till detta har 

kommunen fattat beslut om finansiella mål. Uppföljningen av de finansiella målen och de verksamhetsmässiga 

målen för god ekonomisk hushållning återfinns under avsnittet "Målavstämning". 

Sammanfattande bedömning, god ekonomisk hushållning 

Vid uppföljning av kommunfullmäktiges målområden har följande bedömning gjorts: 
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O Attraktiv och hållbar boendekommun - delvis uppfyllt 

O Utveckling och tillväxt - delvis uppfyllt 

O Trygghet hela livet - delvis uppfyllt 

O Av de finansiella målen är fyra av fyra mål uppfyllda. 

Uppföljning av målområdena visar alltså värdet delvis uppfyllt. Med tanke på de särskilda omständigheterna som 

gällt under 2021 med påverkan av pandemin och hur kommunen har utfört sitt uppdrag är ändå den den samman-

fattande bedömningen att Osby kommun hade god ekonomisk hushållning i sin verksamhet under 2021.  
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Balanskravsresultat 

Balanskravet innebär i korthet att kommuner och regioner ska besluta om en budget där intäkterna överstiger kost-

naderna. Om resultatet ändå blir negativt i bokslutet är huvudprincipen att underskottet ska kompenseras med 

motsvarande överskott inom tre år och att kommunfullmäktige i en plan ska ange hur det ska ske. 

Varje år ska det i förvaltningsberättelsen i årsredovisningen redovisas en balanskravsutredning. Den redovisas i 

tabell nedan. 

Huvudprincipen är att en realisationsvinst som uppkommit vid försäljning av anläggningstillgångar inte ska räk-

nas in i balanskravsresultatet och därför ska årets resultat normalt reduceras med samtliga realisationsvinster. En-

ligt en undantagsmöjlighet kan, enligt Rådet för kommunal redovisning (RKR) återföring av realisationsvinster 

göras tex då försäljningen är ett led i en omstrukturering då en verksamhet inte längre ska bedrivas på grund av 

befolkningsstrukturella förändringar och då en försäljning medför lägre framtida kostnader. Under 2021 uppgår 

dessa reavinster till 4,4 mnkr och bedömningen är att undantagsmöjlighet inte föreligger. 

Fr om 2019 gäller nya redovisningsregler som innebär att även ökade marknadsvärden på värdepapper (oreali-

serade vinster) ska ingå i årets resultat men de ska sedan räknas av i balanskravsutredningen. För 2021 innebär 

detta ett belopp på 9,3 mnkr till följd av ökade marknadsvärden i kommunens kapitalförvaltning. 

I balanskravsutredningen förs sedan medel till eller från resultatutjämningsreserven (RUR). Sedan 2013 är det 

möjligt för kommuner och landsting att tillämpa RUR och under vissa förutsättningar föra medel mellan olika år. 

Tanken är att överskott ska kunna reserveras i RUR under finansiellt goda tider, då skatteintäkterna ökar ordent-

ligt, för att sedan användas för att täcka hela eller delar av underskott under svagare tider, då skatteintäkterna 

minskar eller endast måttligt ökar. RUR ska därigenom bidra med att skapa stabilare planeringsförutsättningar för 

kommuner och regioner. Den bakomliggande tanken är att det rådande konjunkturläget inte ska påverka resurstill-

delningen till verksamheterna i alltför hög utsträckning. Behovet av servicen som kommuner och regioner tillhan-

dahåller minskar i regel inte i en lågkonjunktur, utan det kan snarare vara tvärtom för vissa delar av verksamheten. 

Dessutom framstår det inte som ändamålsenligt att behöva göra tillfälliga neddragningar i verksamheten som se-

dan måste byggas upp igen när lågkonjunkturen är över. 

Enligt kommunfullmäktiges riktlinjer kan en disponering från RUR göras, för att helt eller delvis täcka ett balans-

kravsunderskott, när skatteunderlagsprognosen för enskilt år faller under det tio-åriga genomsnittet för skatteun-

derlagets utveckling i riket. Eftersom det är svårt att på förhand med säkerhet veta hur lång och djup en lågkon-

junktur blir innehåller riktlinjerna för RUR också en bestämmelse om hur medel får disponeras ur RUR. 

Osby kommun har t o m 2020 satt av 58,4 mnkr. 

Kommunen har inte något negativt resultat från tidigare år att återställa. 

  

Beräkning av balanskravsresultatet 

    

 2021 2020 

Årets res. enl. resultaträkning 37 116 31 416 

Reducering av samtliga realisationsvinster -4 386 -2 505 

Justering för realisationsvinster enl undantagsmöjlighet 0 0 

Justering för realisationsförluster enl undantagsmöjlighet 0 0 

Orealiserade vinster och förluster i värdepapper -9 299 -3 353 

Justering för återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper 0 0 
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Årets resultat efter balanskravsjusteringar 23 431 25 558 

Reservering av medel till resultatutjämningsreserv  -8 500 

Användning av medel från resultatutjämningsreserv 0 0 

Balanskravsresultat 23 431 17 058 
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Väsentliga personalförhållanden 

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 kommunen strategiskt arbetar med att ta tillvara på denna personella kraft så tas årligen fram 

en personalekonomisk redovisning. I redovisningen tar vi fram personella beräkningar som hjälper oss som ar-

betsgivare att vidare skapa ett hållbart arbetsliv. 

  

PERSONAL- OCH PENSIONSKOSTNADERNAS UTVECKLING 

Personalkostnadernas utveckling åren 2020-2021 framgår av nedanstående sammanställning. 

Personalkostnadernas utveckling 

(Mnkr) 2021 2020 

Arvoden och sammanträdesersätt-

ningar förtroendevalda 
4,6 4,2 

Övrig personal 533,9 498,6 

Kostnad exkl arbetsgivaravg 538,5 502,8 

Arbetsgivaravgifter (betalda) 157,7 150,9 

Total personalkostnad 696,2 653,7 

ANTAL ANSTÄLLDA 

Den 31 december 2021 har Osby kommun 1011 tillsvidareanställda årsarbetare, en ökning med 36 årsarbetare. 

Antal tillsvidareanställda vid mättillfället var 1099 anställda exkl. deltidsbrandmän och brandvärnsmän. Det mots-

varar en ökning med 30 personer jämfört med föregående år. 

Minskning av antal medarbetare har skett inom förvaltningarna Barn och utbildning och Hälsa och omsorg. Vilket 

kan förklaras av förändringen av förvaltningsorganisationen. 

Antal årsarbetare 

Org enhet 2021 Procent 

Arbete och välfärd 62 6 

Barn och utbildning 446,5 44 

Hälsa och omsorg 341,1 34 

Samhällsbyggnad 109,5 11 

Kommunstyrelseförvaltning 52,4 5 

Summa anställda 1 011,5 100 

ÅLDERS- OCH KÖNSFÖRDELNING 

Hälften av alla tillsvidareanställda har en ålder mellan 40-59 år.. Medelåldern är 46 år. Könsfördelningen bland 

kommunens tillsvidareanställningar är 82% kvinnor och 18% män. Fördelningen mellan kvinnor och män innebär 
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inga större förändringar under perioden. Kommunen har liksom hela kommunsektorn en traditionell uppdelning 

av kvinno- och mansdominerade förvaltningar. 

 

  

SYSSELSÄTTNINGSGRAD 

Den genomsnittliga kontrakterade sysselsättningsgraden för samtliga tillsvidareanställningar är 92,5%, vilket in-

nebär att sysselsättningsgraden har ökat år för år. 

Sysselsättningsgrad i procent av heltid 

  2021 2021 i % 2020 2020 i % 

100 % 736 66 682 64 

76 -99% 195 18 201 19 

51 -75% 138 13 155 14 

0 -50% 30 3 31 3 

Summa 1 099 100 1 069 100 

FRÅNVARO 

Någon större skillnad av nettoarbetstiden har inte skett sedan 2020. Resultaten visar en minskning i gruppen sjuk-

dom men en ökning i gruppen vård av sjukt barn. 

Frånvaroorsak 

Orsak 2021 2020 

Semester 9 9,2 

Sjukdom 5,9 6,4 

Vård av sjukt barn 4,1 3,6 

Övrig ledighet 2,4 2,2 

Summa frånvarotid 21,4 21,4 

Nettoarbetstid 79,6 78,6 
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Sjukfrånvaro 

Den totala sjukfrånvaron har minskat något i jämförelse med 2020. Andel sjukfrånvaro som är 60 dagar eller mer 

har ökat något sedan 2020. 

Sjukfrånvaro 

Nyckeltal 2021 2020 

Sjukfrånvaro totalt 5,7 6,2 

Andel sjukfrånvaro 60 dagar 27,8 24,2 

Sjukfrånvaro kvinnor 5,9 6,6 

Sjukfrånvaro män 4,8 4,7 

Sjukfrånvaro -29 år 4,0 4,1 

Sjukfrånvaro 30-49 år 5,6 6,8 

Sjukfrånvaro 50- år 6,5 6,5 

Den totala sjukfrånvaron anges i procent av de anställdas sammanlagda ordinarie arbetstid. Övertid och fyllnads-

tid ingår inte i ordinarie arbetstid. Semester och kompledighet ingår i arbetstiden. 
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Förväntad utveckling 

Byggnation och investeringar 

Osby kommun fortsätter inriktningen med omfattande investeringar, nybyggnader och ombyggnader av lokaler till 

förskola, skola och omsorg mm, detta för att rusta kommunen för framtiden. Det finns också sedan några år till-

baka ett ökat intresse av att bygga verksamhetslokaler och bostäder i kommunen. För att möta efterfrågan kommer 

samhällsbyggnad att fokusera på att planlägga och exploatera mark för verksamhet/handel samt bostäder med fo-

kus på tomter för småhus. 

Investeringarna måste dock till stor del lånefinansieras vilket kommer att minska kommunens finansiella stabilitet. 

Även Osbybostäder, kommunens bostadsbolag, satsar på nybyggnation för ökad inflyttning. Sammantaget har bo-

laget 70 nya lägenheter på gång i olika projektfaser. Detta motsvarar ca 10% av Osbybostäders fastighetsbestånd 

och är den största satsningen som gjorts på många år. Även för Osbybostäder kommer nyproduktionen till stor del 

att lånefinansieras vilket då ökar ränterisken i bolagets verksamhet. 

 

Osby kommun och omvärlden i ett längre perspektiv 
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Osby kommun befinner sig i ett större sammanhang, både nationellt och globalt. För att förbli en modern kommun som er-

bjuder invånarna en god och konkurrenskraftig service behöver vi, som kommun, förhålla oss till de förändringar som sker 

i vår omvärld. 

Sverige kommuner och regioner, SKR, har identifierat tio övergripande trender som pågår och påverkar vårt samhälle. Dessa 

trender påverkar även oss i Osby kommun och sju av dem har valts ut, utifrån att de bedöms ha stor betydelse för kommunens 

fortsatta utveckling. 

För att kunna upprätthålla kvaliteten på kommunens välfärdstjänster är det avgörande att vi kan attrahera och behålla kom-

petenta medarbetare och att vi använder medarbetarnas kompetens på rätt sätt. Olika yrkens förutsättningar förändras 

löpande, genom digitalisering och automatisering, och det blir då avgörande att de medarbetare som berörs kan ställa om och 

vid behov vidareutbilda sig. De grupper som inte klarar detta riskerar att hamna utanför den föränderliga arbetsmarknaden. 

Gränserna mellan fysiska och digitala världar blir alltmer flytande. I takt med att den digitala mognaden hos invånarna ökar 

så ökar även förväntningarna på att kommunen erbjuder användarvänliga och samlade digitala tjänster. Pandemin har 

inneburit att allt fler grupper i samhället idag använder digitala tjänster och den digitala mognaden har tagit stora steg. Även 

medarbetare förväntar sig moderna tekniska hjälpmedel som effektiviserar det dagliga arbetet och bidrar till en god arbets-

miljö. För att kunna attrahera och behålla medarbetare krävs att kommunen erbjuder välfungerande tekniska hjälpmedel och 

en god digital arbetsmiljö. 

Att den fysiska och digitala världen flyter samman innebär också att vi inte är bundna vid en plats på samma sätt som tidi-

gare. Det är möjligt för flera yrkesgrupper att arbeta på distans vilket i sin tur öppnar upp för nya boendemöjligheter. När-

heten till kontoret har inte längre lika stor betydelse för vilket arbete du väljer att söka, om du kan arbeta på distans. 

Utflyttningen från storstäderna ökar och bland annat barnfamiljer vill bosätta sig på storstadsnära orter. Det skapar möjlig-

heter för Osby kommun att locka nya invånare som vill bo på bekvämt avstånd från Öresundsregionen och samtidigt kunna 

dra nytta av de fördelar Osby kommun kan erbjuda i form av service, boendemiljöer och fritidsutbud. 

Att platsbundenheten minskar kräver både en fungerande infrastruktur och att arbetsgivare kan möta de krav som finns. 

Att fler medarbetare arbetar på distans påverkar och ställer nya krav på ledarskap, medarbetarskap och hur vi organiserar 

våra arbetsplatser. 

För att möta de komplexa samhällsutmaningar vi som kommun ställs inför behöver nya arbetssätt och samverkansformer ut-

vecklas. För att lösa de utmaningar vi ställs inför behöver tid och resurser avsättas för att hitta dessa arbetssätt och samver-

kansformer. Samverkan sker i flera olika dimensioner och som kommun är vi beroende av en god samverkan med närings-

livet, Skånes kommuner, Region Skåne, Skåne nordost-kommunerna med flera. 

Människors tillit till varandra och till olika samhällsinstitutioner är grundläggande för såväl ekonomisk utveckling som 

offentlig välfärd. Sverige har under lång tid haft en hög grad av tillit mellan människor vid internationella jämförelser, men 

en förändring har skett genom att tilliten har minskat. I en tid av oro och ökad polarisering finns en risk att tilliten minskar, 

speciellt i utsatta grupper i samhället. Behovet av tillit har även uppmärksammats i styrningen av den offentliga sektorn och 

för förmågan att samverka över organisations- och avdelningsgränser. 

De senaste åren har det svenska samhället drabbats av bränder, översvämningar, cyberattacker, terrorism och en pandemi. 

Händelserna har ökat medvetenheten om att samhället är sårbart och att vi behöver lägga mer resurser på förebyggande 

arbete. Som kommun måste vi förbereda oss på de situationer som kan uppstå till följd av extrema väderhändelser genom att 

anpassa bebyggelse, infrastruktur och tekniska försörjningssystem. Kommunens förmåga att hantera kriser måste även stärkas 

genom ett starkare civilt försvar. Kommunen måste till exempel ha en god beredskap för att hantera dricksvattenförsörjning 

vid störningar och strömavbrott. Den uppkopplade värld vi lever skapar även fler möjligheter till cyberattacker och i takt med 

teknikutveckling och digitalisering ökar sårbarheten. Ett väl fungerande IT- och informationssäkerhetsarbete är en grundpe-

lare för alla kommunens verksamheter. 
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EKONOMISK REDOVISNING 

Resultaträkning 

Mnkr Not Kommun Kommun Koncern Koncern 

  2021 2020 2021 2020 

Verksamhetens intäkter 1 213,2 225,2 316,6 292,5 

Verksamhetens kostnader 2 -1 005,5 -979,4 -1 053,1 -1 017,8 

Avskrivningar 3 -60,2 -53,9 -83,1 -74,7 

Verksamhetens nettokostnader  -852,5 -808,1 -819,6 -800,0 

Skatteintäkter 4 613,6 580,9 613,6 580,9 

Statlig utjämning mm 5 264,3 255,9 264,3 255,9 

Verksamhetens resultat  25,4 28,7 58,3 36,8 

Finansiella intäkter 6 14,0 5,6 12,5 4,3 

Finansiella kostnader 7 -2,3 -2,9 -4,1 -4,9 

Resultat efter skatteintäkter och finans-

netto 
 37,1 31,4 66,7 36,2 

Årets skattekostnad  0,0 0,0 -5,9 -3,1 

ÅRETS RESULTAT  37,1 31,4 60,8 33,1 

      

Resultat exklusive jämförelsestörande 

poster 
9 27,8 31,0 28,9 32,8 
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Kassaflödesanalys 

Mnkr Not Kommun Kommun Koncern Koncern 

  2021 2020 2021 2020 

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN      

Resultat  37,1 31,4 60,8 33,1 

Justering för ej likviditetspåverkande pos-

ter 
10 69,3 62,9 93,7 86,1 

Medel från verksamheten före förändring 

av rörelsekapital 
 106,4 94,3 154,5 119,2 

Ökning/minskning kortfristiga fordringar 17 -14,9 -2,6 -45,4 -11,9 

Ökning/minskning kortfristiga placeringar  -12,0 -3,1 -29,4 -5,0 

Ökning/minskning förråd och varulager  -3,9 0,0 -4,8 1,3 

Ökning/minskning kortfristiga skulder 23 -16,2 36,1 -7,6 41,9 

Kassaflöde från den löpande verksam-

heten 
 59,4 124,7 67,3 145,5 

INVESTERINGSVERKSAMHETEN      

Investering i materiella anläggningstill-

gångar 
11 -158,5 -162,2 -252,1 -186,7 

Försäljning av materiella anläggningstill-

gångar 
 5,2 5,6 5,5 0,0 

Investering i finansiella anläggningstill-

gångar 
 0,0 -4,5 -0,1 -2,5 

Försäljning av finansiella anläggningstill-

gångar 
 0,0 0,0  0,0 

Investeringsnetto  -153,3 -161,1 -246,7 -189,2 

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN      

Ökning/minskning långfristiga skulder 22 41,6 52,8 115,3 53,3 

Ökning/minskning långfristiga fordringar 15 0,0 2,5  0,9 

Finansieringsnetto  41,6 55,3 115,3 54,2 

BIDRAG TILL STATLIG INFRA-

STRUKTUR 
     

Bidrag till statlig infrastruktur  0,0 0,0  0,0 

Årets kassaflöde 19 -52,3 18,9 -64,1 10,5 

Likvida medel vid årets början  68,7 49,8 129,1 118,6 

Likvida medel vid årets slut  16,4 68,7 65,0 129,1 
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Balansräkning 

Mnkr Not Kommun Kommun Koncern Koncern 

  2021 2020 2021 2020 

TILLGÅNGAR      

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR      

Mark och byggnader 12 1 036,7 942,5 1 419,3 1 250,2 

Maskiner och inventarier 13 55,4 56,6 122,8 130,5 

Värdepapper, andelar mm 14 48,3 48,3 15,3 15,3 

Långfristiga fordringar 15 0,0 0,0 0,5 0,6 

Summa anläggningstillgångar  1 140,4 1 047,4 1 557,9 1 396,6 

BIDRAG STATLIG INFRASTRUK-

TUR 
16 9,6 10,2 9,6 10,2 

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR      

Exploateringsfastigheter  4,0 0,1 4,0 0,0 

Varulager mm  0,0 0,0 3,6 2,8 

Fordringar 17 69,4 54,6 125,8 80,4 

Pensionsmedel 18 70,6 58,6 90,0 60,6 

Kassa och bank 19 16,4 68,7 65,0 129,1 

Summa omsättningstillgångar  160,4 182,0 288,4 272,9 

SUMMA TILLGÅNGAR  1 310,4 1 239,6 1 855,9 1 679,7 

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR 

OCH SKULDER 
     

Eget kapital      

Årets resultat  37,1 31,4 60,8 33,1 

Resultatutjämningsreserv  58,4 49,9 58,4 49,9 

Övrigt eget kapital  553,1 530,2 657,3 636,8 

Summa eget kapital 20 648,6 611,5 776,5 719,8 

Avsättningar 21     

Avsättningar för pensioner  10,3 9,4 10,3 9,4 

Övriga avsättningar  0,0 0,0 22,9 20,2 

Skulder      

Långfristiga skulder 22 484,3 435,3 841,6 718,1 

Kortfristiga skulder 23 167,2 183,4 204,6 212,2 

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTT-

NINGAR OCH SKULDER 
 1 310,4 1 239,6 1 855,9 1 679,7 

 



 

 

Osby kommun, Årsredovisning 2021 44(154) 

 

  



 

 

Osby kommun, Årsredovisning 2021 45(154) 

 

Panter och ansvarsförbindelser 

Mnkr Not Kommun Kommun Koncern Koncern 

  2021 2020 2021 2020 

Osbybostäder AB  303,2 227,1 0 0,0 

Fjärrvärme i Osby AB  20,0 20,0 0 0,0 

Medborgarhusföreningen Osby  16,9 17,4 16,9 17,4 

Industrihus i Osby AB  1,0 1,0 0 0,0 

Östra Göinge Renhållnings AB  8,5 8,5 0 0,0 

IT kommuner i Skåne AB  11,1 11,1 0 0,0 

Förlustansvar egnahem  0,1 0,1 0,1 0,1 

Kommuninvest  0,0 0,0 0 0,0 

Övriga borgensåtaganden  2,5 3,8 2,5 3,8 

Summa borgensåtaganden  363,3 289,0 19,5 21,3 

ÖVRIGT      

Ansvarsförbindelse pensionsskuld an-

ställda 
 167,0 168,1 167,0 168,1 

Ansvarsförbindelse pensionsskuld förtr. 

valda 
 0,0 0,0 0 0,0 

Fastighetsinteckningar  0,0 0,0 50,3 50,3 

Summa övrigt  167,0 168,1 217,3 218,4 

TOTALT  530,3 457,1 236,8 239,7 

Noter 

1. VERKSAMHETENS INTÄKTER 

  Kommun Kommun Koncern Koncern 

Tkr 2021 2020 2021 2020 

Allmänna försäljningsintäkter 5 078 6 243 14 761 12 021 

Taxor och avgifter 30 046 30 750 61 022 51 351 

Hyror och arrenden 17 984 18 322 61 530 60 145 

Vatten och avlopp 28 336 29 102 24 180 26 103 

Statliga driftsbidrag 80 659 80 992 80 659 80 992 

EU-bidrag 385 840 385 840 

Övriga intäkter 50 684 58 938 74 075 60 970 

SUMMA 213 172 225 187 316 612 292 422 

2. VERKSAMHETENS KOSTNADER 
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  Kommun Kommun Koncern Koncern 

Tkr 2021 2020 2021 2020 

Löner, sociala avgifter 655 015 615 014 685 585 643 464 

Övriga kostnader anställda 41 327 38 710 42 954 39 879 

Försörjningsstöd 18 444 18 101 18 444 18 101 

Tele, IT, porto 3 295 3 222 4 762 4 329 

Konsulttjänster 4 003 8 167 5 920 10 652 

Bränsle, energi, va 21 009 21 044 22 352 31 144 

Hyra/Leasing 25 532 27 759 9 496 15 568 

Förbr.inv/material 38 236 38 891 39 338 40 349 

Entreprenad 146 771 153 142 117 911 100 833 

Övriga kostnader 51 846 55 345 106 399 113 444 

SUMMA 1 005 478 979 395 1 053 161 1 017 763 

Kostnaden för räkenskapsrevision beräknas för 2021 uppgå till 134 tkr 

3. AVSKRIVNINGAR 

  Kommun Kommun Koncern Koncern 

Tkr 2021 2020 2021 2020 

Fastigheter 45 648 39 650 55 341 47 317 

Inventarier och maskiner 9 057 10 462 22 280 23 711 

Nedskrivningar 5 542 3 751 5 542 3 751 

SUMMA 60 247 53 863 83 163 74 779 

4. SKATTEINTÄKTER 

  Kommun Kommun Koncern Koncern 

Tkr 2021 2020 2021 2020 

Preliminär skatteinbetalning 596 395 593 636 596 395 593 636 

Preliminär slutavräkning inneva-

rande år 
15 089 -9 470 15 089 -9 470 

Slutavräkningsdifferens föregående 

år 
2 185 -3 235 2 185 -3 235 

SUMMA 613 669 580 931 613 669 580 931 

5. STATLIG UTJÄMNING M.M. 

  Kommun Kommun Koncern Koncern 

Tkr 2021 2020 2021 2020 

Inkomstutjämning 170 821 172 370 170 821 172 370 

Kostnadsutjämning 33 201 31 483 33 201 31 483 

Strukturbidrag 0 0 0 0 
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  Kommun Kommun Koncern Koncern 

LSS-utjämning -17 474 -17 107 -17 474 -17 107 

Regleringsavgift/-bidrag 39 248 13 559 39 248 13 559 

Fastighetsavgift 30 253 25 984 30 253 25 984 

Generellt bidrag 8 219 29 602 8 219 29 602 

SUMMA 264 268 255 891 264 268 255 891 

6. FINANSIELLA INTÄKTER 

  Kommun Kommun Koncern Koncern 

Tkr 2021 2020 2021 2020 

Räntor likvida medel 0 0  0 

Utdelning kapitalförvaltning 0 0  0 

Reavinst avyttring värdepapper 2 704 0 2 704 0 

Utdelning från kommunens bolag 287 312 0 0 

Orealiserat resultat värdepapper 9 299 3 353 9 299 3 353 

Övriga finansiella intäkter 1 686 1 947 510 981 

SUMMA 13 976 5 612 12 513 4 334 

7. FINANSIELLA KOSTNADER 

  Kommun Kommun Koncern Koncern 

Tkr 2021 2020 2021 2020 

Räntor på lån 2 092 2 497 3 958 4 559 

Räntor pensionsskuld 0 0  0 

Dröjsmålsränta 0 4 10 7 

Övriga finansiella kostnader 153 447 87 406 

SUMMA 2 245 2 948 4 055 4 972 

8. BALANSKRAVSRESULTAT 

    

Tkr 2021 2020 

Årets reultat. enligt resultaträkning 37 116 31 416 

Reducering av samtliga realisationsvinster -4 386 -2 505 

Justering för realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet 0 0 

Justering för realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet 0 0 

Orealiserat resultat värdepapper -9 299 -3 353 

Justering för återföring av orealiserat resultat värdepapper 0 0 

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 23 431 25 558 

Reservering av medel till resultatutjämningsreserv  -8 500 
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Användning av medel från resultatutjämningsreserv 0 0 

Balanskravsresultat 23 431 17 058 

9. JÄMFÖRELSESTÖRANDE POSTER 

  Kommun Kommun Koncern Koncern 

Tkr 2021 2020 2021 2020 

Verksamhetens intäkter     

- Reavinst, försäljning mark och 

byggnader 
4 386 2 505 4 386 2 505 

- Ersättning sjuklönekostnader 3 235 6 686 3 235 6 686 

- Statsbidrag Covid 19 4 384 9 200 4 384 9 200 

-Försäkringsersättning   22 601  

Verksamhetens kostnader     

- Utrangeringar -1 992 -6 203 -1 992 -6 203 

- Merkostnader Covid 19 -7 220 -11 200 -7 220 -11 200 

Avskrivningar     

- Nedskrivningar -5 542 -3 751 -5 542 -3 751 

Finansiella intäkter     

- Reavinst, försäljning av värdepap-

per 
2 704 0 2 704  

- Värdeförändring finansiella om-

sättningstillgångar 
9 299 3 070 9 299 3 070 

SUMMA 9 254 307 31 855 307 
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10. JUSTERING FÖR EJ LIKVIDITETSPÅVERKANDE POSTER 

  Kommun Kommun Koncern Koncern 

Tkr 2021 2020 2021 2020 

Avskrivningar 54 705 50 112 77 498 71 029 

Nedskrivning av anäggningstillgång 5 542 3 751 5 542 3 751 

Utrangeringar 1 992 6 203 1 992 6 203 

Upplösning skuld investeringsbidrag 

mm 
-689 -536 -689 -536 

Upplösning statlig infrastruktur 613 613 613 613 

Reavinst inventarier -308 0 -308 0 

Reavinst fastigheter -4 078 -2 505 -4 078 -2 505 

Reaförlust fastighet 0 0 0 0 

Förändring avsättningar 903 -697 4 974 3 733 

Investeringsfond VA 8 179 5 937 8 179 5 937 

Omföring från anläggn till exploate-

ring 
3 940   -2 134 

Försäljn Svarvaren överfört från 

konto 17 o 29 
-1 500   86 091 

Övrigt -12 -31  -2 134 

SUMMA 69 287 62 847 93 723 170 048 

11. NETTOINVESTERINGAR I MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 

  Kommun Kommun Koncern Koncern 

Tkr 2021 2020 2021 2020 

Investeringar i anl.tillg. 160 040 165 036 253 656 189 542 

Investeringsbidrag 0 -1 262  -262 

Anläggningsavgifter -1 551 -1 564 -1 551 -1 564 

Gatukostnadsersättningar 0 0  0 

SUMMA 158 489 162 210 252 105 187 716 

12. MARK OCH BYGGNADER 

  Kommun Kommun Koncern Koncern 

Tkr 2021 2020 2021 2020 

Anskaffningsvärde     

Värde vid årets ingång 1 558 863 1 427 788 1 998 482 1 854 103 

Årets anskaffning 152 130 150 244 245 761 178 428 

Årets försäljniing/utrangering -4 679 -9 573 -11 447 -25 200 

Omklassificering -3 980 -9 596 -3 980 -9 596 
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  Kommun Kommun Koncern Koncern 

Värde vid årets utgång 1 702 334 1 558 863 2 228 816 1 997 735 

     

Ack av- och nedskrivningar     

Värde vid årets ingång 616 363 580 352 753 838 702 748 

Årets av- och nedskrivningar 51 190 43 400 60 883 54 768 

Årets försäljning/utrangering -1 941 -7 389 -5 233 -10 025 

Värde vid årets utgång 665 612 616 363 809 488 747 491 

REDOVISAT VÄRDE 1 036 722 942 500 1 419 328 1 250 244 

13. MASKINER OCH INVENTARIER 

  Kommun Kommun Koncern Koncern 

Tkr 2021 2020 2021 2020 

Anskaffningsvärde     

Värde vid årets ingång 270 795 261 970 463 574 447 758 

Årets anskaffning 7 911 14 798 15 968 25 348 

Årets försäljning/utrangering -148 -15 569 -1 463 -17 236 

Omklassificering 0 9 596  9 097 

Värde vid årets utgång 278 558 270 795 478 079 464 967 

     

Ack av- och nedskrivningar     

Värde vid årets ingång 214 175 209 308 334 142 317 998 

Årets av- och nedskrivningar 9 057 10 463 22 281 23 627 

Årets försäljning/utrangering -49 -5 596 -1 189 -7 133 

Värde vid årets utgång 223 183 214 175 355 234 334 492 

REDOVISAT VÄRDE 55 375 56 620 122 845 130 475 

14. VÄRDEPAPPER, ANDELAR, M.M. 

  Kommun Kommun Koncern Koncern 

Tkr 2021 2020 2021 2020 

Koncernbolag     

Osbybostäder AB 26 000 26 000 40 40 

Fjärrvärme i Osby AB 1 000 1 000 5 5 

OsbyNova AB 385 385  0 

Industrihus i Osby AB 1 200 1 200 446 446 

Östra Göinge Renhållnings AB 1 950 1 950  0 

Skåne Blekinge Vattentjänst AB 1 000 1 000  0 
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  Kommun Kommun Koncern Koncern 

IT kommuner i Skåne AB 2 000 2 000   

Summa koncernbolag 33 535 33 535 491 491 

Utanför koncernen     

Kommunassurans Syd Försäkrings 

AB 
610 610 610 610 

Kommuninvest 14 045 14 045 14 045 14 045 

Övriga utanför koncernen 139 139 139 139 

Summa utanför koncernen 14 794 14 794 14 794 14 794 

SUMMA 48 329 48 329 15 285 15 285 

15. LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR 

  Kommun Kommun Koncern Koncern 

Tkr 2021 2020 2021 2020 

Kommuninvest 0 0 0 0 

Övrig långfristig fordran 0 0 478 611 

SUMMA 0 0 478 611 
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16. BIDRAG TILL STATLIG INFRASTRUKTUR 

  Kommun Kommun Koncern Koncern 

Tkr 2021 2020 2021 2020 

Ingående balans 10 217 10 830 10 217 10 830 

Årets beslutade bidrag 0 0 0 0 

Årets upplösning -613 -613 -613 -613 

SUMMA 9 604 10 217 9 604 10 217 

17. KORTFRISTIGA FORDRINGAR 

  Kommun Kommun Koncern Koncern 

Tkr 2021 2020 2021 2020 

Kundfordringar 6 238 5 216 15 369 13 070 

Momsfordringar 10 373 8 267 10 373 9 477 

Skattekonto 2 093 1 274 2 184 1 274 

Fordran prel skatt 1 301  1 301  

Fastighetsavgift 20 963 15 805 20 963 15 805 

Förutbetalda kostnader/upplupna in-

täkter 
28 418 23 924 56 842 28 296 

Övriga fordringar 10 21 18 814 12 510 

SUMMA 69 396 54 507 125 846 80 432 

18. KORTFRISTIGA PLACERINGAR 

  Kommun Kommun Koncern Koncern 

Tkr 2021 2020 2021 2020 

Kapitalförvaltning pensionsmedel, 

bokfört värde 
70 588 58 585 70 588 60 566 

Marknadsvärde 70 588 58 585 70 588 60 566 

Övriga kortfristiga placeringar 0 0 19 368 0 

19. LIKVIDA MEDEL 

  Kommun Kommun Koncern Koncern 

Tkr 2021 2020 2021 2020 

Kassa och bank 16 383 68 728 65 052 129 065 

SUMMA 16 383 68 728 65 052 129 065 

20. EGET KAPITAL 

  Kommun Kommun Koncern Koncern 

Tkr 2021 2020 2021 2020 

Ingående eget kapital 611 481 574 837 719 754 685 053 
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  Kommun Kommun Koncern Koncern 

Årets resultat 37 116 31 416 60 833 33 079 

Övriga justeringar 0 5 228 -4 106 1 622 

SUMMA 648 597 611 481 776 481 719 754 

21. AVSÄTTNINGAR 

Avsättningar till pensioner 

  Kommun Kommun 

Tkr 2021 2020 

Ing avsättning före löneskatt 7 566 8 127 

Ränte- och basbeloppsuppräkning 126 192 

Utbetalningar -700 -696 

Sänkning av diskonteringsränta 0 0 

Arbetstagare pensionerats 0 0 

Nya efterlevandepensioner 1 243 3 

Övrigt 58 -60 

SUMMA 8 293 7 566 

Löneskatt 2 012 1 836 

TOTALT 10 305 9 402 

   

Aktualiseringsgrad 98 % 98 % 

22. LÅNGFRISTIGA SKULDER 

  Kommun Kommun Koncern Koncern 

Tkr 2021 2020 2021 2020 

Lån i banker och kreditinstitut 435 000 395 000 786 484 673 766 

Övriga långfristiga skulder   52  

Förutbetalda intäkter som releras 

över flera år 
    

Investeringsbidrag, tkr 8 286 8 623 14 142 12 743 

- återstående antal år 31 32 31 32 

Gatukostnadsersättningar, tkr 0 0 0 0 

- återstående antal år 0 0 0 0 

Anläggningsavgifter, tkr 11 044 9 844 11 044 9 844 

- återstående antal år 26 27 26 27 

Investeringsfond VA, tkr 29 967 21 788 29 967 21 788 

Summa förutbetalda intäkter 49 297 40 255 55 153 44 375 

SUMMA 484 297 435 255 841 689 718 141 
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23. KORTFRISTIGA SKULDER 

  Kommun Kommun Koncern Koncern 

Tkr 2021 2020 2021 2020 

Leverantörsskulder 43 570 36 719 52 689 43 217 

Momsskulder 1 488 0 2 507 1 673 

Upplupna kostnader/Förutbetalda in-

täkter 
107 570 128 373 125 519 142 725 

Övriga kortfristiga skulder 14 571 18 317 23 835 24 573 

SUMMA 167 199 183 409 204 550 212 188 
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24. LEASINGÅTAGANDE 

  Kommun Kommun Kommun 

Tkr 2022 2023-2026 2027- 

Inventarier    

Fordon 2 276 1 310 0 

SUMMA 2 276 1 310 0 

25. STÄLLDA PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER FÖR KONCERNEN 

  Kommun Kommun Koncern Koncern 

Tkr 2021 2020 2021 2020 

Fastighetsinteckningar 0 0 50 307 50 307 

Borgensåtaganden 363 760 289 004 363 760 289 004 

Pensionsskuld KPA inkl löneskatt 167 062 168 115 167 062 168 115 

Kommunens åtagande i bolagen 0 0 -343 784 -267 700 

SUMMA 530 822 457 119 237 345 239 726 

Osby kommun har i januari 2008 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige 

AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 294 kommuner som per 2021-12-31 var medlem-

mar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser. 

Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördel-

ningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensför-

bindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive 

medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommuner-

nas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening. 

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Osby kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, 

kan noteras att per 2021-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 510 966 mnkr och 

totala tillgångar till 518 680 mnkr. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 781 mnkr och ande-

len av de totala tillgångarna uppgick till 793 mnkr. 

26. ANSVARSFÖRBINDELSE PENSIONSFÖRPL INKL LÖNESKATT 

  Kommun Kommun Koncern Koncern 

Tkr 2021 2020 2021 2020 

Ingående avsättning före löneskatt 135 293 135 231  135 231 

Försäkring IPR 0 0  0 

Ränte- och basbeloppsuppräkning 2 389 4 073  4 073 

Pensionsutbetalningar -8 141 -8 314  -8 314 

Sänkning av diskonteringsränta 0 0  0 

Ändrat livslängdsantagande 4 194 0  0 

Övrigt 710 4 303  4 303 

SUMMA 134 445 135 293  135 293 



 

 

Osby kommun, Årsredovisning 2021 56(154) 

 

  Kommun Kommun Koncern Koncern 

Löneskatt 32 617 32 822  32 822 

TOTALT ANSTÄLLDA 167 062 168 115  168 115 

     

Aktualiseringsgrad 98 % 98 %  98 % 
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27. VA-VERKSAMHETEN 

Kostnad Tkr  Summa 

Ekonomiavdelningens personal  326 

Ekonomisystem  43 

Kansli, KF, KS  30 

Samhällsbyggnad, Mark och explo-

atering 
 100 

Samhällsbyggnad, Driftenheten  751 

SUMMA  1 250 

 

  



 

 

Osby kommun, Årsredovisning 2021 58(154) 

 

Driftredovisning 

Tkr 
Budget 

2021 
Redovisning 2021 Avvikelse 

Utfall 

2020 

NÄMND/FÖRVALTNING Netto Kostnad Intäkt Netto Netto Netto 

Kommunstyrelse 70 198 75 895 6 398 69 497 701 558 

Arbete och välfärd 86 586 97 199 18 608 78 591 7 995  

Miljö- och byggnämnd 6 227 11 744 4 529 7 215 -988 124 

Samhällsbyggnad 70 733 228 977 157 022 71 955 -1 222 195 

- Samhällsbyggnad exkl VA 70 733 199 482 127 527 71 955 -1 222 195 

- VA-verksamhet 0 29 495 29 495 0 0 0 

Revision 925 1 026 100 926 -1 0 

Valnämnd 10 16 0 16 -6 3 

Barn- och utbildningsnämnd 365 718 477 570 111 747 365 823 -105 10 683 

Hälsa- och omsorgsnämnd 238 711 333 946 88 958 244 988 -6 277 -5 315 

Överförmyndare 2 732 3 615 1 039 2 576 156 368 

SUMMA NÄMNDERNA 841 840 1 229 988 388 401 841 587 253 6 616 

Finansförvaltning -848 535 37 125 915 829 -878 704 30 169 24 073 

TOTALT -6 695 1 267 113 1 304 230 -37 117 30 422 30 689 

Investeringsredovisning 

Tkr 
Budget 

2021 
Redovisning 2021 Avvikelse 

Utfall 

2020 

NÄMND/FÖRVALTNING Netto Kostnad Intäkt Netto Netto Netto 

Kommunstyrelse 12 987 1 654 0 1 654 11 333 13 949 

Arbete och välfärd 0 0 0 0 0  

Miljö- och byggnämnd 0 0 0 0 0 0 

Samhällsbyggnad 381 763 153 860 2 641 151 219 230 544 78 863 

- Samhällsbyggnad exkl VA 308 325 141 172 1 090 140 082 168 243 57 636 

- VA-verksamhet 73 438 12 688 1 551 11 137 62 301 21 227 

Barn- och utbildningsnämnd 15 504 4 465 0 4 465 11 039 3 665 

Hälsa- och omsorgsnämnd 4 523 1 180 29 1 151 3 372 3 842 

Summa nämnderna 414 777 161 159 2 670 158 489 256 288 100 319 

 

 
Årets största investeringar 
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Tkr 
Total 

budget 

Varav 

budget 

2021 

Redovisning 2021 
Avvikelse 

2021 

PROJEKT Netto Netto Utgift Inkomst Netto Netto 

Plan- och exploateringsomr 45 000 45 000 47 800 30 47 770 2 770 

Reinvesteringar komp redovisn 21 300 21 300 22 336 0 22 336 1 036 

Asfalt 10 000 10 000 11 215 0 11 215 1 215 

Åtgärder ledningsnät 10 000 10 000 9 591 0 9 591 -409 

Killebergs grundskola 53 500 20 000 5 361 0 5 361 -14 639 

Äldreboende Lönsboda 78 750 5 565 4 859 0 4 859 -706 

Klintgården modul, förvärv 3 500 3 500 4 564 0 4 564 1 064 

Grossören 7, förvärv 3 985 3 985 3 000 0 3 000 -985 

Projekt Plan- och exploateringsområden inkluderar Netto-området, Nordöstra industriområdet och Killeberg 

Norra, m.fl. 
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Resultat- och balansräkning VA-verksamhet 

UTDRAG UR KOMMUNENS RESULTATRÄKNING 

 

RESULTATRÄKNING VA-VERKSAMHET 

Belopp i Mnkr Not 2021 2020 

Verksamhetens intäkter 1 29,5 29,9 

Verksamhetens kostnader 2 -21,6 -22,1 

Avskrivningar 3 -7,4 -7,1 

VERKSAMHETENS NETTOKOST-

NADER 
 0,5 0,7 

Finansiella intäkter  0 0,0 

Finansiella kostnader  -0,5 -0,7 

Resultat  0,0 0,0 

Extraordinära kostnader  0 0,0 

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL  0,0 0,0 

BALANSRÄKNING VA-VERKSAMHET 

Belopp i Mnkr Not 2021 2020 

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR    

Mark och byggnader 4 116,3 121,0 

Pågående mark och byggnader  31,4 21,3 

Maskiner och inventarier 5 0,6 0,7 

SUMMA ANLÄGGNINGSTILL-

GÅNGAR 
 148,3 143,0 

Omsättningstillgångar  0 0,0 

SUMMA OMSÄTTNINGSTILL-

GÅNGAR 
 0 0,0 

SUMMA TILLGÅNGAR  148,3 143,0 

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR 

OCH SKULDER 
   

Årets resultat  0 0,0 

Övrigt eget kapital  0 0,0 

Summa eget kapital  0 0,0 

Långfristiga skulder  148,3 143,0 

Kortfristiga skulder  0 0,0 

SUMMA SKULDER OCH EGET KA-

PITAL 
 148,3 143,0 
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NOTER VA-VERKSAMHET 

1. VERKSAMHETENS INTÄKTER 

  2021 2020 

Allmänna försäljningsintäkter 643 342 

VA-avgifter, fasta 10 948 10 530 

VA-avgifter, rörliga 15 675 15 101 

VA-avgifter, dagvatten 9 893 9 407 

VA-avgifter, övriga 0 1 

Förutbetalda va-avgifter från abonnenterna -8 179 -5 937 

Hyror och arrenden 80 78 

Övrigt 435 373 

SUMMA 29 495 29 895 

2. VERKSAMHETENS KOSTNADER 

  2021 2020 

Löner 0 0 

Övriga kostnader anställda 0 0 

Tele, IT, porto 219 116 

Konsulttjänster 0 4 

Bränsle, energi, vatten 2 167 2 154 

Hyra, leasing 1 0 

Förbrukningsinventarier och material 0 83 

Entreprenad 17 254 17 627 

Övriga kostnader 1 957 2 068 

SUMMA 21 598 22 052 

3. AVSKRIVNINGAR 

  2021 2020 

Byggnader 7 261 7 017 

Maskiner och inventarier 105 105 

SUMMA 7 366 7 122 
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4. MARK OCH BYGGNADER 

    

 2021 2020 

Anskaffningsvärde   

Värde vid årets ingång 266 324 260 581 

Årets anskaffning 12 688 18 062 

Erhållna invint 0 0 

Årets försäljn/utrangering 0 0 

Omklassificering -10 115 -12 319 

Värde vid årets utgång 268 897 266 324 

   

Ack av- och nedskrivningar   

Värde vid årets ingång 145 361 138 344 

Årets av- och nedskrivningar 7 261 7 017 

Årets försäljning/utrangering 0 0 

Värde vid årets utgång 152 622 145 361 

REDOVISAT VÄRDE 116 275 120 963 

5. MASKINER OCH INVENTARIER 

    

 2021 2020 

Anskaffningsvärde   

Värde vid årets ingång 5 367 5 367 

Årets anskaffning 0 0 

Erhållna invint 0 0 

Årets försäljning/utrangering 0 0 

Omklassificering 0 0 

Värde vid årets utgång 5 367 5 367 

   

Ack av- och nedskrivningar   

Värde vid årets ingång 4 643 4 538 

Årets av- och nedskrivningar 105 105 

Årets försäljning/utrangering 0 0 

Värde vid årets utgång 4 748 4 643 

REDOVISAT VÄRDE 619 724 

6. INVESTERINGSFOND 
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  2021 2020 

Ingående värde 21 788 15 851 

Avgår årets periodisering 0 0 

Årets avsättning 8 179 5 937 

UTGÅENDE VÄRDE 29 967 21 788 
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Redovisningsprinciper 

GOD REDOVISNINGSSED OCH RÄTTVISANDE BILD 

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lag (2018:597) om kommunal bokföring och rekommendationer ut-

givna av Rådet för kommunal redovisning vilket bland annat innebär: 

Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer att tillgodogöras kom-

munen och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. 

Fordringar har tagits upp till de belopp varmed de beräknas inflyta. 

Tillgångar och skulder har tagits upp till anskaffningsvärde där inget annat anges. Periodiseringar av inkomster 

och utgifter har skett enligt god redovisningssed. 

Anläggningsavgifter redovisas som skuld och intäktsförs under tillgångarnas nyttjandeperiod. 

Redovisning av exploatering har anpassats jämfört med 2020 och markvärden redovisas fr o m 2021 som omsätt-

ningstillgång. 

Redovisning av fordonsleasing, här följer vi inte rekommendationen. Arbetet kommer att påbörjas under 2022. 

Ändrade redovisningsprinciper: 

Uppskrivning har gjorts av värdet på andelar i Kommuninvest ekonomisk förening om 4360 tkr och överensstäm-

mer numera med insatskapitalbeskedet. Detta har inte påverkat resultaträkningen för 2020. 

Gatukostnadsersättningar redovisas fr om 2020 ej som skuld utan intäktsförs. Förändringen gällande tidigare års 

skuld har inte påverkat resultatet för 2020. 

Enligt LKBR ska vissa finansiella instrument värderas till verkligt värde. Dessa tillgångar har bokförts till balans-

dagens marknadsvärde. Detta har inte påverkat jämförelsetalen i resultaträkningen eftersom tillgångarna var bok-

förda till verkligt värde även 2019-12-31. 

Jämförelsetalen för föregående år har räknats om enligt de nya redovisningsprinciperna. I not 20 framgår effek-

terna på eget kapital av de ändrade principerna. 

RKR 14 om drift- och investeringsredovisning samt RKR 15 om förvaltningsberättelsen har tillämpats från 2020. 

SAMMANSTÄLLD REDOVISNING  

I den kommunala koncernen ingår samtliga bolag där kommunen har minst 20% inflytande. Osby kommun är fr 

om 2020 delägare med 25% i IT kommuner Skåne AB. 

Den sammanställda redovisningen utgör ett sammandrag av kommunens och företagens balans- och resultaträk-

ningar. I detta sammanhang har interna mellanhavanden eliminerats mellan de i koncernen ingående enheterna. 

Redovisningen har upprättats enligt så kallad proportionell konsolidering, vilket betyder att om företagen inte är 

helägda har endast ägda andelar av räkenskapsposterna tagits med i koncernredovisningen. Vid eliminering av 

interna mellanhavanden har arbetet följt "väsentlighetsprincipen" och "försiktighetsprincipen". 

JÄMFÖRELSESTÖRANDE POSTER 

Jämförelsestörande poster visas i not till resultaträkningen och/eller kassaflödesrapport. 

Som jämförelsestörande betraktas poster som är sällan förekommande och överstiger 2 mnkr. 

INTÄKTER  

Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter baseras på SKL:s decemberprognos i enlighet med rekommen-

dation RKR 2, Intäkter. 

KOSTNADER 

Avskrivning av materiella anläggningstillgångar görs för den beräknade nyttjandeperioden med linjär avskrivning 
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baserat på anskaffningsvärdet. På tillgångar som mark, konst och pågående arbeten görs inga avskrivningar. De 

avskrivningstider som tillämpas i kommunen är 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33, 50 år. 

Nyttjandeperioden för varje investeringsprojekt bedöms tillsammans med verksamheten innan projektet påbörjas. 

I en del investeringar ingår olika komponenter med olika avskrivningstider. Kommunstyrelsen har 2016 antagit 

riktlinjer för komponentredovisning. Grundprincipen är att om skillnaden i förbrukning av en materiell anlägg-

ningstillgångs betydande komponenter förväntas vara väsentliga, ska tillgången delas upp på dessa och respektive 

komponent ska skrivas av separat. Vid nyinvestering över 500 tkr ska bedömning göras om komponentindelning 

är tillämpningsbart eller ej. 

Inledningsvis ska komponentavskrivning tillämpas för byggnader, gator och vägar samt VA-anläggningar. 

Avskrivning görs linjärt, det vill säga med lika stora nominella belopp varje år och påbörjas när anläggningen tas i 

bruk. 

GRÄNSDRAGNING MELLAN KOSTNAD OCH INVESTERING 

Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk med en nyttjandeperiod om minst tre år klassificeras som anläggnings-

tillgång om beloppet överstiger gränsen för mindre värde. Gränsen för mindre värde har satts till ett basbelopp. 

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 

Investeringsbidrag och anläggningsavgifter tas upp som en förutbetald intäkt och redovisas som en långfristig 

skuld och periodiseras över anläggningens nyttjandeperiod. 

Tidigare gjorda nedskrivningar har prövats utifrån RKR 19, nedskrivningar. Prövningen har inte föranlett några 

återföringar. 

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Kommunens pensionsmedel placerade i fonder är klassificerade som omsätt-

ningstillgång enligt RKR 20. Portföljens förvaltning regleras i av fullmäktige antagen policy, KF §128/2017. 

Samtliga placeringsmedel är värderade till marknadsvärde. 

PENSIONER 

Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda i kommunen är beräknade enligt RIPS17. 

Osby kommun har inte några visstidsförordnanden som ger rätt till särskild avtalspension. 

SKULD FÖR ÖVERUTTAG FRÅN VA-KOLLEKTIV 

Kommunens VA-verksamhet ska enligt 30§ Lag om allmänna vattentjänster tillämpa självkostnadsprincipen vil-

ket innebär att intäkter maximalt ska redovisas motsvarande för verksamhetens nödvändiga kostnader. Om VA-

taxekollektivet under räkenskapsåret faktureras mer än de nödvändiga kostnaderna uppstår ett "överuttag". Ett 

överuttag kan periodiseras för att möta framtida nyinvesteringar eller återbetalas till VA-taxekollektivet. Kommu-

nen, i enlighet med sin beslutade investeringsplan, står inför stora investeringar i VA-anläggningar och överutta-

get planeras att användas till dessa framtida investeringar. 

Redovisningsmodell 

Den kommunala redovisningslagen reglerar kommunernas redovisningsmodell. Här framgår att den skall inne-

hålla resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalys. För att komplettera analysunderlaget används även 

driftsredovisning och investeringsredovisning. 

Osby kommun har valt att här redogöra lite kort för den redovisningsmodell som används i årsredovisningen. Syf-

tet är att ge ovana läsare av årsredovisningen ökad förståelse för den kommunala redovisningen. 

RESULTATRÄKNING 

Resultaträkningen visar en sammanfattning av årets intäkter och kostnader. Om intäkterna överstiger kostnaderna 

innebär det att ett överskott tillförs kommunens egna kapital. Detta i sin tur innebär att den ekonomiska 
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ställningen förbättrats. 

Resultaträkningen är indelad i fyra delar. Den första delen benämns Verksamhetens nettokostnader. Detta resultat 

fås genom att verksamhetens kostnader och avskrivningar minskas med de intäkter som genererats i verksam-

heten, såsom avgifter och hyror. Nettokostnaden är den del av verksamhetens kostnader som återstår att finansiera 

genom skattemedel. 

I nästa steg redovisas skatter, generella statsbidrag och utjämningar. Detta resultatsteg kallas Verksamhetens re-

sultat. I nästa steg kommer kommunens finansiella intäkter och kostnader. Efter dessa poster får vi fram Resultat 

efter skatteintäkter och finansnetto. Detta resultat visar i vilken mån kommunen lyckats täcka sina kostnader för 

den ordinarie löpande verksamheten med erhållna skattemedel. Det är detta resultat som bäst beskriver kommu-

nens ekonomiska utveckling och verksamhetens påverkan på det egna kapitalet. 

I det sista steget i resultaträkningen redovisas händelser som inte har något direkt samband med den ordinarie 

verksamheten inom kommunen, dessa kallas för extraordinära intäkter och kostnader. När även dessa beaktats i 

resultaträkningen framgår det sammantagna ekonomiska resultatet och kallas Årets resultat. Det är detta resultat 

som överförs till balansräkningen och påverkar posten Eget kapital. 

BALANSRÄKNING  

Balansräkningen syftar till att visa den ekonomiska ställningen vid bokslutstillfället. Balansräkningen är uppdelad 

i tre delar; tillgångar, skulder och eget kapital. I balansräkningen framgår till vilket värde tillgångar är bokförda 

och på vilket sätt de är finansierade. Finansieringen sker antingen genom externt kapital (skulder) eller internt ka-

pital (eget kapital). 

Tillgångarna delas upp i anläggningstillgångar och omsättningstillgångar. Med anläggningstillgångar avses till-

gångar som stadigvarande innehas, till exempel fastigheter och inventarier. Omsättningstillgångar innefattar till-

gångar som förväntas förbrukas inom ett år, såsom kassa, fordringar och lager. 

På motsvarande sätt är skulderna uppdelade i kortfristiga och långfristiga skulder samt avsättningar. Kortfristiga 

skulder förfaller till betalning inom ett år medan de långfristiga skulderna sträcker sig över flera år. Avsättningar 

är att betrakta som skuld för vilken det exakta beloppet inte är känt och inte när det skall betalas. 

Det egna kapitalet är skillnaden mellan tillgångar och skulder och utgörs av kommunens samlade ackumulerade 

resultat. Det  visar hur mycket av tillgångarna som finansierats med egna medel. 

I en balansräkning ska alltid tillgångs- och skuldsidan vara i balans, det vill säga vara lika stora. 

KASSAFLÖDESANALYS  

Kassaflödesanalysen beskriver hur medel har anskaffats och hur de har använts. I denna analys utgår redovis-

ningen från de faktiska inbetalningar (inkomster) och utbetalningar (utgifter) som är gjorda under året, till skillnad 

från resultaträkningen som utgår från kostnader och intäkter. 

Förutom förändringar av likvida medel beskriver också kassaflödesanalysen hur investeringar och amorteringar av 

långfristiga skulder finansierats. 

Medan resultaträkningen endast fokuserar på den löpande verksamheten ger kassaflödesanalysen en mer heltäck-

ande bild över verksamhetens flöden; driften, investeringarna och finansieringen. 

DRIFTSREDOVISNING  

Driftsredovisningen beskriver budgeterade och redovisade intäkter och kostnader för den löpande verksamheten. 

Här framgår i vilken mån olika verksamheter har avvikit från budget. Driftredovisningen kan ses som ett komple-

ment till resultaträkningens intäkter och kostnader inklusive interna mellanhavanden. 

INVESTERINGSREDOVISNING 

Investeringsredovisningen är en förteckning över hur nettoinvesteringarna sett ut för de olika verksamheterna un-

der året. Här framgår i vilken mån verksamheterna avvikit från den fastlagda investeringsbudgeten. Genom inve-

steringsredovisningen erhålls ett förtydligande av posten investeringsnetto som redovisas i kassaflödesanalysen. 

Ord och begrepp 
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VERKSAMHETSBERÄTTELSER 

Kommunstyrelsen/kommunstyrelseförvaltningen 

INLEDNING 

Kommunstyrelseförvaltningen har under 2021 varit organiserad i följande enheter: 

- Ekonomienheten 

- HR-avdelning inkl löneenhet och bemanningsenhet 

- Staben 

- Räddningstjänsten 

- Administrativ avdelning inkl kommunikation, tillväxt, kanslienhet. 

Miljö och byggenheten tillhörde vid årets början kommunstyrelseförvaltningen men har under året omvandlats till 

en egen förvaltning. 

  

Ledning 

Niklas Larsson, kommunstyrelsens ordförande 

Petra Gummesson, kommundirektör 

ÅRETS HÄNDELSER 

Löneenheten har under året lagt ett stort arbete på att implementera upphandlat Hr-system i Östra Göinge samti-

digt som förberedelser för införandet i Osby har pågått. 

Pandemin har gjort att vi som kan har arbetat hemifrån under vissa delar av året. För att ge stöd till chefer och 

medarbetare har två digitala utbildningar funnits tillgängliga "Att leda på distans" samt "Så arbetar du bättre hemi-

från". Ett utbildningstillfälle med Petra Brask i temat "Kontoret efter Corona" har genomförts för kommunens 

chefer. 

En rutin om distansarbete beslutades under året. 

Alla chefer har fått en vidareutbildning i kompetensbaserad rekrytering. 

Den löpande ekonomiadministrationen samordnades under året med Östra Göinge kommun i en avtalssamverkan. 

Personalen är stationerad i Broby. 

Arbete för att utreda gemensam Trygghetscentral i Skåne Nordost har pågått under året. 

Service och bemötande har varit i fokus och en service- och bemötandeguide har tagits fram. 

Räddningstjänsten har under 2021, precis som under 2020, påverkats av den pågående pandemin. Det gäller i 

första hand den förebyggande verksamheten med myndighetsutövningen som varit tvungen att anpassa sig. Även 

utbildningar internt och externt har till viss del inte kunnat utföras. 

Den operativa beredskapen för räddningstjänsten har, genom god planering och vaccinering, kunnat fortsätta bed-

rivas. Antalet larm har inte nämnvärt stuckit ut i jämförelse med andra år och de större bränderna som skedde un-

der 2018-2019 har kommunen varit fredade från under 2021. November inleddes dock med ett antal larm och en 

lägenhetsbrand som blev kostsamma för räddningstjänsten i form av sanering och mycket personalresurser. 
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MÅLUPPFYLLELSE 

Nämndmål 

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

Analys av resultatet 

Osby kommun har klättrat från plats 185 (2020) till plats 114 (2021). Resultatet 2021 är en förbättring jämfört 

med föregående år, dock nås inte målet om att nå en ranking på 100 eller bättre. 

Slutsatser 

Målet är delvis uppnått. Osby kommun har klättrat på näringslivsrankingen, men når inte fram till det uppsatta 

målet. 

Indikatorer Mål Utfall Kommentar 

 Ranking Svenskt näringsliv  

(Kommunstyrelse) 
 

Max 100 114  

 Total NKI  (Kommunstyrelse) 
 

   

Osby kommun ökar service och tillgänglighet för invånare genom digitalisering, kommunikation och kun-

skap. 

Analys av resultatet 

Under året har kontaktcenter åtagit sig 7 nya uppdrag. 

Slutsatser 

Målet är uppfyllt. Kontaktcenter har under året arbetat för att öka antalet uppdrag. 

Indikatorer Mål Utfall Kommentar 

 Service och kommunikation, 

nya uppdrag i kontaktcenter  

(Kommunstyrelse) 
 

Minst 4 7  

Osby kommun har ett gott ledarskap och medarbetarskap. 

Analys av resultatet 

Målet om att nå ett resultat på minst 80 i index blev uppnått. Det var andra gången som undersökningen genom-

fördes och det var en svarsfrekvens på 65,3%. 

Slutsatser 

Resultatet från undersökningen är mycket bra dock skulle en högre svarsfrekvens varit önskvärd, svarsfrekvensen 

är godtagbar. Verksamheterna behöver arbeta vidare med resultatet för att bibehålla de goda arbete som sker till-

sammans med våra medarbetare. 

Indikatorer Mål Utfall Kommentar 

 HME-värde uppgår till minst in-

dex 80  (Kommunstyrelse) 
 

Minst 80 84 Målet att HME-värdet (Hållbart Med-

arbetar Engagemang) uppgår till minst 

index 80 har uppnåtts. 
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NYCKELTAL OCH STATISTIK 

Kostnadsuppföljning personal 

tkr 2021 2020 

Kostnad för arbetskraft 46 692 43 778 

Varav kostnad för sjuklön 201 313 

Personalstatistik 

  2021 2020 

Tillsvidareanställda 54 56 

Antalet tillsvidareanställda för Kommunstyrelseförvaltningen (38 kvinnor och 16 män) jämfört med 2020 (35 

kvinnor och 21 män). 

EKONOMI 

Tkr Redov 2020 Redov 2021 Budget 2021 Avvik 

Intäkter 7 031 6 393 6 917 -524 

Kostnader 90 922 75 890 77 115 1 225 

Resultat -83 891 -69 497 -70 198 701 

Analys av utfallet 

Kommunstyrelseförvaltningen redovisar ett överskott mot budget på 0,7 mnkr. 

Räddningstjänsten uppvisar ett underskott på ca 1,0 mnkr där högre kostnader för deltidsbrandkåren, lägre intäkter 

p g a pandemin samt extra kostnader p g a lägenhetsbrand i november är orsaken. 

Övriga enheter uppvisar generellt överskott mot budget till följd av lägre kostnader p g a vakanser och lägre akti-

vitet p g a pandemin. 

Bokförda stats- och EU-bidrag, tkr  

Försäkringskassan sjuklöneersättning 91 

Omställningsfonden 142 

MSB krisberedskap och civilförsvar 559 

Socialstyrelsen bidrag covid 19 103 

Arbetsförmedlingen 55 

FRAMTIDEN 

Under 2022 kommer ett fortsatt arbete att läggas på att implementera vårt nya HR-system samt andra stödsystem i 

organisationen. 

Fortsatt utveckling av samarbetsformerna för den gemensamma ekonomiserviceenheten med Östra Göinge kom-

mun så att samordnings- och effektiviseringsvinster tas tillvara. 

Ny lagstiftning och förändringar i omvärlden innebär att arbetet med säkerhet och beredskap intensifieras. 

Automatisering och digitalisering är fortsatt ett viktigt område för att underlätta vardagen för våra invånare och 

medarbetare. Arbetet med att kartlägga processer i syfte att automatisera och införa e-tjänster är ett fokusområde 
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under året. 

Avsiktsförklaring gällande gemensam Trygghetscentral och eventuellt beslut om bolagsbildning fattas under 

2022. 

Under 2021 trädde den nya lagen om skydd mot olyckor i kraft i Sverige. För räddningstjänsten innebär det en 

tydlighet kring den övergripande ledningen som räddningstjänsten redan förberedde och genomförde under 2020. 

Exempel på vad den nya lagstiftningen kommer att innebära är att tillsynsansvaret över den kommunala rädd-

ningstjänstverksamheten kommer att ändras, strukturen för handlingsprogrammet för skydd mot olyckor kommer 

att ändras, med mera. Räddningstjänsten behöver arbeta på att förbereda verksamheten för de nya kraven med 

koppling till den nya lagstiftningen. 

  

  

Kommunstyrelsen/arbete och välfärdsförvaltningen 

INLEDNING 

Arbete och välfärdsförvaltningen har under 2021 varit organiserad i följande enheter: 

• Vuxenutbildning 

• Osby Kommun Kompetensa (arbetsmarknadsverksamhet) 

• Barn och familjeenhet (socialtjänst) 

• Vuxenenheten (Socialtjänst; missbruk, våld i nära relationer, ekonomiskt bistånd) 

• Familjehuset (socialtjänstens öppenvård) 

  

Ledning 

Niklas Larsson - kommunstyrelsens ordförande 

Emma Frostensson - förvaltningschef 

ÅRETS HÄNDELSER 

Bildandet av förvaltningen Arbete och välfärd 

Sammanslagning till en samlad öppenvård inom socialtjänsten 

Omfördelning av resurser från ekonomiskt bistånd till Osby kommun Kompetensa 

Inrättandet av en specialpedagogstjänst 

Pandemins påverkan 

Arbete och välfärd centralt 

Bildandet av en ny förvaltning är periodens enskilt största händelse. Insatser för att få samman förvaltningens led-

ningsgrupp har genomförts. 

Förvaltningen har ännu inte kommit igång med ett tydligt och samlat arbete för att förverkliga intentionerna i 

Strategi för integration, arbete och kompetensförsörjning. Dock har vissa aktiviteter med koppling till strategin 

kommit igång. För att främja skapandet av goda relationer med näringslivet och för att möjliggöra att fler arbets-

lösa kommer ut i praktik och arbete i företag i närområdet har förvaltningen tillsammans med Östra Göinge 
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kommun och inköpscentralen tagit fram en arbetsmodell för krav på sociala hänsyn vid upphandling. Det innebär 

att Osby kommun ställer krav på företag som vinner upphandling att ha en dialog med kommunens arbetsmark-

nadsverksamhet. Denna aktivitet har en tydlig koppling till fokusområde Fler in på arbetsmarknaden i strategin. 

Arbetet efter modellen har nyligen kommit igång och under 2021 blev ett dialogkrav aktuellt. 

En annan aktivitet med koppling till samma fokusområde i strategin har varit arbetet inom projekt KompetensVa-

lidering. Projektet har pågått sedan 2018, men under hösten 2021 gick projektet in i en förlängningsperiod med 

särskilt fokus på yrkesvalideringar. Syftet är, att med hjälp av validering av informell och icke formell kompetens, 

höja kompetensen bland arbetslösa som står långt från arbetsmarknaden samt att bidra till den lokala kompetens-

försörjningen. Förvaltningen har i samarbete med andra förvaltningar påbörjat planering för validering inom yr-

kesområdena vård och omsorg, kök och lokalvård. 

Som ett komplement till studier i svenska för invandrare, och för att främja språkutveckling, upphandlades språk-

utvecklingsverktyget Lingio. Lingio är helt digitalt och innehåller språkkurser med fokus på olika yrkesområden. 

Deltagaren går kursen antingen i väntan på, under en praktikperiod, eller vid en arbetsmarknadspolitisk anställ-

ning. 

Förvaltningen sökte projektmedel från Europeiska socialfonden utifrån utlysningen ReactEU – insatser för arbets-

lösa under pandemin. Medel beviljades och projektet React EU Förstärkt vägledning startade den 1 december. 

Projektet pågår under drygt ett år och syftet är att begränsa verkningarna av pandemin. Projektet riktar sig till per-

soner som har blivit arbetslösa under pandemin. Deltagare i projektet kommer erbjudas gruppvägledning med kur-

ser i personligt ledarskap, hälsofrämjande aktiviteter samt kurser i samhälls- och arbetsmarknadskunskap. Föru-

tom deltagaraktiviteter kommer även en analys av det lokala kompetensförsörjningsbehovet att ske inom ramen 

för projektet. 

Covid-19 påverkade förvaltningens verksamheter i olika grad. Osby kommun Kompetensas drop-in pausades un-

der stora delar av året, likaså drop-in tider till studie- och yrkesvägledare på vuxenutbildningen. Gruppverksamhet 

inom socialtjänstens öppenvård och på Osby kommun Kompetensa pausades under delar av året. 

Familjehuset 

I samband med att Arbete och välfärdsförvaltningen bildades, bildades även en samlad öppenvård för socialtjäns-

ten. Det innebar att två arbetsgrupper skulle arbetas ihop till en. Samtidigt innebar det att myndigheten Barn och 

familj och Familjehuset, som tidigare organiserats tillsammans, separerades och fick två olika chefer. 

Den 1 augusti kom nya bestämmelser i socialtjänstlagen kring det förebyggande arbetet gällande våld i nära relat-

ioner och barnfridsbott. Det innebar ett utökat ansvar för socialtjänsten som framöver ska verka för att personer 

som utsätter eller har utsatt närstående för våld ska ändra sitt beteende. 

Missbruksenheten startade en utslussningsverksamhet med två lägenheter som en del i att stärka insatser på hem-

maplan. De positiva effekter som sågs av satsningen var att placeringstider kortades ner då boende med öppenvård 

kunde erbjudas på hemmaplan efter placering. 

Växa tryggt hade sitt sista intag av nya deltagare under oktober. Växa tryggt är ett utökat hembesöksprogram för 

förstföderskor. Förstföderskor erbjuds sex hembesök av barnhälsovårdssjuksköterska från barnhälsovården till-

sammans med barnmorska från mödrahälsovården, tandsköterska/tandhygienist från tandvården och föräldrastöd-

jare från socialtjänsten. Det är oklart om verksamheten kommer att fortsätta och om det blir en fortsättning, kom-

mer formerna troligtvis se något annorlunda ut. 

Vuxenenheten 

Under hösten genomfördes en omorganisation på ekonomiskt bistånd. Vissa arbetsuppgifter flyttades över till 

Osby kommun Kompetensa, likaså två personalresurser, antalet handläggare gick därmed från sex till fyra. Syftet 

med förändringen var att mer tid skulle läggas på aktiva planeringar för att få individer i egen försörjning och att 

antalet inskrivna individer på ekonomiskt bistånd då ska minska. 

Under året genomfördes en del rekryteringar på vuxenenheten som påverkade verksamheten på olika sätt. Störst 
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rörlighet var det fortfarande inom gruppen som arbetar med ekonomiskt bistånd. Det bidrog till en viss osäkerhet 

hos personal och mer arbete när nya ska introduceras och läras upp. 

Barn och familj 

Verksamheten påbörjade under året ett omfattande arbete för att förbättra familjehemsvården. Arbetet inleddes 

med fokus på att höja kvaliteten på familjehemsutredningar och att utbilda kommunens familjehem. Ytterligare en 

åtgärd var att verksamheten införde Digitala samtal. Digitala samtal är ett verktyg för samtalsstöd och skattningar 

inom socialtjänsten. Satsningen möjliggjordes på grund av riktade statsbidrag. 

Under 2021 har verksamheten inte behövt placera på HVB-hem. 

Familjehuset fördes över till annan enhet, vilket ställde krav på nya former för samverkan och samarbete mellan 

enheterna. 

Osby kommun Kompetensa  

Osby kommun Kompetensa kunde till sist invigas och drop-in kunde återigen öppna upp för kommuninvånare 

under hösten 2021 efter att ha varit stängt i nästan ett år på grund av pandemin. En ny aktivitet i form av rekryte-

ringsträffar anordnades tillsammans med bemanningsföretag samt med kommunens egen bemanningsenhet för att 

kunna matcha arbetssökande mot arbetsgivare. Resultatet av insatsen var att flertalet individer gick till anställning 

på den reguljära arbetsmarknaden. 

Verksamheten gick in i satsningen Ungdomsjobb 2021 genom arbetsförmedlingen där fyra unga vuxna anställdes 

i en kommunal verksamhet en period under hösten. De fick chans att prova på arbete inom äldreomsorg, bibliotek 

och vaktmästeri. 

Två socialsekreterare från ekonomiskt bistånd förflyttades till Osby kommun Kompetensa för att förstärka verk-

samheten. Anledningen var att ansvaret för individens planering mot försörjning, flyttades fullt ut från ekonomiskt 

bistånd till Osby kommun Kompetensa. En medarbetare anställdes som arbetsmarknadshandläggare och den andre 

anställdes som socialrådgivare med ansvar för praktiskt stöd, samordning vid mottagande av nyanlända samt bud-

get- och skuldrådgivning. 

Ett vaktmästeri inrättades som servar Arbete och Välfärd och äldreboenden inom Hälsa och omsorg. I vaktmäste-

riet utförs uppdrag av individer som har arbetsmarknadspolitiska anställningar tillsammans med handledare. 

En hälsovägledare anställdes för att arbeta på individ och gruppnivå med hälsofrämjande insatser. Hälsovägleda-

ren startade under året upp samarbete med frivilliga organisationer och studieförbund. 

Arbetsförmedlingens reformering påverkade i viss utsträckning arbetet på Osby kommun Kompetensa. Bland an-

nat var det längre beslutstider gällande arbetsmarknadspolitiska anställningar och det har varit svårt att nå tjänste-

personer på förmedlingen. Kommuninvånarna påverkades också då de har svårt att nå handläggare och närmsta 

kontor finns i Kristianstad. Det är fortfarande mycket oklart vad kommunernas roll i arbetsmarknadspolitiken ska 

vara och vilket handlingsutrymme kommunen ska ha när det gäller tillhandahållande av insatser och för vilken 

målgrupp. 

Vuxenutbildningen  

Yrkeshögskoleutbildning till kvalificerad svetsare fick beviljat för fyra omgångar och startade upp i augusti 2021. 

Undervisning har i stor utsträckning bedrivits på distans på grund av pandemin och det har för vissa individer och 

grupper varit mindre gynnsamt. Vissa elever som egentligen var i behov av närundervisning tvingades till färre 

undervisningstimmar med lärare. Dessutom blev kön till SFI längre då intagning ej kunde ske i samma takt som 

tidigare. Kön till SFI betades dock av i december och verksamheten håller sig sen dess inom den lagstadgade tiden 

för antagning. Verksamheten kan se att pandemin även haft positiva effekter då den drivit på den digitala utveckl-

ingen av undervisningen. 

Under 2021 satsade vuxenutbildningen på att lägga kurser på grundläggande och gymnasial nivå, både på distans 

och som närundervisning. Genom att erbjuda kommuninvånare alternativ skapades större möjlighet för dem att 
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studera utifrån individuella behov. Verksamheten hade trots det ett sjunkande antal sökande till kurser på grund-

läggande och gymnasial nivå (dock ej till vård- och barnskötarutbildningen). 

Förändringar i kursplaner och förändrat betygssystem medförde arbete för att säkerställa god implementering. 

För första gången tvingades verksamheten att göra urval utifrån de nya urvalsregler som gäller enligt Skollagen på 

grund av ett högt söktryck till vård- och omsorgsutbildningen. 

Ett förstärkt samarbete med gymnasieskolan kring svetsutbildningen innebar att vuxenutbildningen från och med 

augusti har två givna platser per år på utbildningen, vilket underlättar verksamhetens planering. 

Under våren 2021 rekryterades, med hjälp av statliga bidrag, en specialpedagog, en nyinrättad tjänst som ska bidra 

till utveckling av utbildningens utformning och bidra till ökad måluppfyllelse för eleverna. En IT-pedagog anställ-

des, med hjälp av statliga bidrag, som en gemensam satsning i Skåne nordost. Arbetet ska resultera i en gemensam 

plattform/hemsida där kommunernas personal och elever kan komma åt uppgifter och information som underlättar 

för dem i sina studier. 

I augusti startade vuxenutbildningen upp två utvecklingsarbeten. Ett kring det systematiska kvalitetsarbetet och ett 

inom pedagogik/didaktik/kollegialt lärande. Två förstelärare anställdes för att samordna och driva processerna 

framåt tillsammans med rektor och övrig personal. 

MÅLUPPFYLLELSE 

Nämndmål 

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

Analys av resultatet 

De indikatorer som på något sätt belyser arbetslöshet och sysselsättning för invånare i Osby kommun är 10 

stycken. Målvärdet är uppnått för 4 av dessa indikatorer. För 2 är målvärdet nästan uppnått och för 4 är målvärdet 

inte uppnått. Målvärdet är uppnått när det gäller anger andel arbetslösa i olika grupper, inklusive långtidsarbets-

lösheten. De som har haft kort tid i arbetslöshet har kommit ut i arbete igen och arbetslösheten är nu nere på ni-

våer likt innan pandemin. Där målvärde ej uppnåtts handlar bland annat om resultat av arbetsförmedlingens insat-

ser, riktade till grupper som bedöms stå lite längre från arbetsmarknaden. Exempelvis konstaterar förvaltningen att 

arbetsförmedlingens resultat för hur många som är i studier eller arbete 90 dagar efter etableringen inte kommer 

upp till mer än 15%. Samtidigt uppnår inte förvaltningen det mål som är satt för hur många elever som ska klara 

minst två kurser på SFI, av nybörjare två år tidigare. En försvårande omständighet för att uppnå målen är att en 

hög andel av de som är arbetslösa idag står långt eller mycket långt från arbetsmarknaden och är i behov av stort 

stöd och lång tid av förberedande insatser innan de är redo att ta ett arbete på den reguljära arbetsmarknaden. 

Bland annat är det en stor del av de nyanlända som har kort eller ingen skolbakgrund. Förvaltningen påbörjade 

under 2021 arbetet med att dokumentera och utveckla processen för det samlade mottagandet av nyanlända. Ge-

nom det arbetet hoppas förvaltningen, i ett tidigt skede, kunna identifiera eventuella behov av insatser och stöd 

som kan sättas in i kombination med/istället för SFI för att bland annat stärka språkutveckling och skynda på indi-

videns väg mot arbete. Dessutom ser förvaltningen satsningen på en specialpedagog som en styrka för att förbättra 

måluppfyllelse för bland annat dessa elever. 

Arbetsförmedlingens pågående reformering ses av förvaltningen som en riskfaktor som kan bidra till att mål ej 

uppnås. Det diskuteras på nationellt håll huruvida reformeringen och arbetsförmedlingens nya sätt att arbeta drab-

bar vissa grupper negativt. Till exempel gör SKR:s bedömningen att "avsaknaden av kontinuitet i kontakten med 

en arbetsförmedlare eller motsvarande och utökade krav på planering och uppföljning via digitala verktyg, har fått 

negativa konsekvenser för vissa målgrupper som står längre från arbetsmarknaden, är nyanlända eller har andra 

särskilda behov." 

Inom förvaltningen sker ett aktivt arbete för att invånare i Osby kommun ska förberedas och komma in på den 
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reguljära arbetsmarknaden. På Osby kommun Kompetensa arbetas det utifrån en dansk forskningsstudie, med fyra 

områden, för att få individer att nå arbetsmarknaden; hälsofrämjande insatser, kompetenshöjande insatser (valide-

ring, förstärkt vägledning, basprogram inom samhälle och arbetsmarknad, digitala språkkurser), socialt och prak-

tiskt stöd samt arbetsfokuserade insatser så som praktik, arbetsträning eller arbetsmarknadspolitisk anställning. 

Uppföljning av indikatorer visar att målvärdet, både vad gäller antal som går i studier och i arbete från Osby kom-

mun Kompetensa, är uppfyllt. Även vad gäller antal hushåll som uppbär ekonomiskt bistånd och nettokostnaden 

för biståndet visar på lyckat resultat. Däremot uppnås inte målet vad gäller andel individer med långvarigt eller 

mycket långvarigt behov av ekonomiskt bistånd. Det är en nationell trend att dessa individer ökar. Detta är indivi-

der som står långt från arbetsmarknaden och i de allra flesta fall är i behov av förberedande insatser av olika slag 

under relativt lång tid. Det kan även förklara varför förvaltningen inte heller uppnår målen vad gäller antal indivi-

der som avslutas på ekonomiskt bistånd mot studier eller arbete. 

Förvaltningen uppnår inte målen vad gäller andel individer som ej återaktualiseras för ekonomiskt bistånd ett år 

efter avslut. 

Vuxenutbildningen har arbetat med att utveckla sin undervisning genom att komplettera klassrumsundervisning 

med upplevelsebaserad undervisning, till exempel besök i mataffär. Syftet är att det ska utveckla lärandemiljön 

och bidra till ökad progression hos eleverna. 

Med hjälp av specialpedagog inom både vuxenutbildning och Osby kommun Kompetensa, försöker verksamheten 

utvecklas till att bättre möta personer med särskilda behov och då även personer med kort eller ingen utbildnings-

bakgrund. 

Även inom andra delar av förvaltningen, utöver Osby kommun Kompetensa och vuxenutbildningen, sker ett ar-

bete som direkt eller indirekt påverkar angivna indikatorer och hur väl förvaltningen uppnår satta målvärde. Även 

om det inte finns angivna indikatorer är övriga verksamheter i mycket stor utsträckning med och bidrar till att 

Osby kommun ska vara en hållbar kreativ kommun som bidrar till tillväxt och utveckling. 

För många individer kan det vara sociala problem, så som bland annat beroendeproblematik, som gör att man inte 

står till arbetsmarknadens förfogande. Oavsett vilka sociala problem det rör sig om kan socialtjänstens stöd och 

insatser vara avgörande för att kunna få och behålla ett arbete. Det är viktigt att socialtjänstens utredningar håller 

hög kvalitet och att planer och uppföljningar görs, det säkerställer att individer får det stöd de har behov av. 

Inom Barn och familj sker en satsning på familjehemsvården, bland annat genom kompetensutveckling och för-

stärkt handledning till familjehem. Att säkerställa en god vård och se till att placerade barn får sina behov tillgo-

dosedda är oerhört viktigt. Undersökningar som är gjorda på placerade barn visar att det är vanligt med avbrott i 

skolgången, de löper även större risk att som vuxna drabbas av fysisk och psykisk ohälsa, hemlöshet, arbetslöshet, 

bristande försörjningsförmåga eller kontakt med straffrättssystemet. Genom ett kvalitativt och stärkt arbete med 

de placerade barnen ökas barnens förutsättningar i vuxen ålder och det bidrar till ökad måluppfyllelse på sikt. 

På Familjehuset erbjuds stöd, rådgivning och behandling på hemmaplan till individer och familjer. Det genomförs 

även föräldragrupper och barngrupper. Verksamheten bidrar till att förebygga och minska sociala problem hos 

barn, unga, vuxna och familjer vilket bidrar till måluppfyllelsen kring ett socialt hållbart Osby kommun. 

Slutsatser 

Förvaltningen kommer fortsätta utvecklingen av förberedande insatser, med särskilt fokus på språkutveckling och 

hälsofrämjande perspektiv, för att våra invånare ska vara redo för utbildning och arbete. 

Förvaltningen behöver arbeta mer aktivt under individens tid i arbetsmarknadspolitiska anställningar för att hitta 

hållbara lösningar så att individer ej återaktualiseras på ekonomiskt bistånd. 

Förvaltningen kommer även stärka samarbete med arbetsgivare för att öka måluppfyllelse när det gäller antal som 

kommer ut i arbete. Det kommer även vara viktigt att kartlägga kompetensförsörjningsbehoven för att utifrån det 

driva de mest relevanta utbildningarna och samtidigt arbeta med att motivera och vägleda individer dit jobben 

finns. 
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För att minska inflödet på ekonomiskt bistånd är det förebyggande arbetet viktigt. Förvaltningen kommer fortsatt 

utveckla arbetet med de placerade barn och även utveckla det uppsökande och förebyggande arbete riktat mot 

unga. 

Indikatorer Mål Utfall Kommentar 

 Förvärvsarbetande invånare 20-

64 år, andel (%) (Sysselsätt-

ningsgraden i Osby kommun, 

åldern 20-64)  (Arbete och väl-

färd) 
 

Minst 80% 79,4 % Siffran avser 2020 då statistik för 

2021 ej är publicerad ännu. Utfallet 

ligger marginellt under utsatt mål-

värde och Osby har ett bättre resultat 

än riket i stort som ligger på 78,3. 

 Andel som lämnat etable-

ringsuppdraget och börjat arbeta 

eller studera (status efter 90 da-

gar)  (Arbete och välfärd) 
 

Minst 20% 15 % Siffran avser 2020 då statistik för 

2021 ej är publicerad ännu. Resultatet 

för Osby kommun har försämrats 

kraftigt sedan 2018 då siffran var 

36%. Osby kommun tillhör de kom-

muner med sämst resultat i Sverige. 

Förvaltningen behöver identifiera på 

vilket sätt verksamhet kan bedrivas på 

ett mer effektivt sätt trots att arbetsför-

medlingen äger samordningsansvaret 

för etableringen. 

 Långtidsarbetslöshet 25-64 år, 

årsmedelvärde andel av befolk-

ningen  (Arbete och välfärd) 
 

Max 5,5% 5,2 % Målvärdet är nått. Osby kommun lig-

ger dock något sämre än riket som 

hamnar på 4,6. 

 Andel invånare 16-24 år som 

varken arbetar eller studerar  

(Arbete och välfärd) 
 

Max 1 %  Finns inga uppgifter att tillgå för Osby 

kommun. 

 Vuxna biståndsmottagare med 

långvarigt ekonomiskt bistånd, 

andel av befolkningen  (Arbete 

och välfärd) 
 

Max 1% 1,6 % Siffran avser 2020 då statistik för 

2021 ej är publicerad ännu. Nivån lig-

ger på samma som under 2019. Resul-

tatet är något sämre för Osby kommun 

än för riket som helhet. 

 Kostnad utbetalt ekonomiskt bi-

stånd, kr/inv  (Arbete och väl-

färd) 
 

Max 1 200 1 350 Siffran avser 2020 då statistik för 

2021 ej är publicerad ännu. Osby 

kommun ligger högre än medelvärdet 

för riket. 

 Andel ej återaktualiserade 

vuxna personer med försörj-

ningsstöd ett år efter avslutat 

försörjningsstöd  (Arbete och 

välfärd) 
 

Minst 90% 80 % Siffran avser 2020 då statistik för 

2021 ej är publicerad ännu. Osby 

kommun tillhör den halvan av kom-

muner med bäst resultat i landet. Osby 

kommuns resultat har dock försämrats 

mellan 2019 och 2020 och det är vik-

tigt att följa utvecklingen och arbeta 

för att förbättra resultatet. Individuella 

lösningar med anpassade insatser som 

följs upp noggrant blir avgörande för 
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Indikatorer Mål Utfall Kommentar 

att öka måluppfyllelse. 

 Invånare som någon gång under 

året erhållit ekonomiskt bistånd 

(andel)  (Arbete och välfärd) 
 

Max 5% 5,4 % Siffran avser 2020 då statistik för 

2021 ej är publicerad ännu. Osby 

kommuns resultat är sämre än för riket 

som helhet. Förebyggande arbete för 

att förhindra inflöde krävs. 

 Vuxna biståndsmottagare med 

långvarigt ekonomiskt bistånd 

(andel)  (Arbete och välfärd) 
 

Max 30% 40 % Siffran avser 2020 då statistik för 

2021 ej är publicerad ännu. Osby 

kommun uppnår inte det satta målvär-

det, men ligger dock bättre till än me-

del för riket som hamnar på 43,6. 

Flertalet av de som uppbär ekono-

miskt bistånd står långt från arbets-

marknaden och är i behov av förbere-

dande insatser under relativt lång tid, 

det gör att tiden med ekonomiskt bi-

stånd blir längre. 

 Vuxna biståndsmottagare med 

mycket långvarigt ekonomiskt 

bistånd (andel)  (Arbete och väl-

färd) 
 

Max 15% 21 % Siffran avser 2020 då statistik för 

2021 ej är publicerad ännu. Målet är ej 

uppnått även om en förbättring av re-

sultatet har skett för Osby kommun 

sedan 2019. Osby kommuns resultat 

ligger bättre än resultatet för riket som 

hamnar på 22,8. 

 Andel elever på SFI som klarat 

minst två kurser, av nybörjare 

två år tidigare  (Arbete och väl-

färd) 
 

Minst 82% 20 % Siffran avser 2020 då statistik för 

2021 inte är publicerad ännu. Flera 

elever med kort eller ingen skolbak-

grund påverkar resultatet. Målvärdet 

är dock alldeles för ambitiöst satt, me-

delvärdet för landet ligger på 41%. 

 Andel elever i åk 9 som är behö-

riga till yrkesprogram, hemkom-

mun  (Arbete och välfärd) 
 

Minst 80% 81,9 % Osby kommun har successivt förbätt-

rat sitt resultat sedan 2019, men ligger 

en bra bit under medelvärdet för riket 

som ligger på 86,5. Förvaltningen föl-

jer indikatorn för att uppmärksamma 

om utvecklingen går på fel håll då det 

på sikt kan få konsekvenser för för-

valtningens möjligheter att uppnå upp-

satta mål. Möjlighet finns även för 

förvaltningen att i samarbete med barn 

och utbildningsförvaltningen planera 

för gemensamma insatser för ökad 

måluppfyllelse, både inom ramen för 

socialtjänst och 
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Indikatorer Mål Utfall Kommentar 

arbetsmarknadsverksamhet. 

 Andel gymnasieelever med exa-

men inom 4 år, hemkommun  

(Arbete och välfärd) 
 

Minst 80% 66,7 % Målvärdet är ej uppnått och tyvärr är 

det en försämring av resultatet jämfört 

med 2020. Osby kommuns resultat är 

något sämre än för riket som hamnar 

på 71,6. Förvaltningen följer indika-

torn för att uppmärksamma om ut-

vecklingen går på fel håll då det på 

sikt kan få konsekvenser för förvalt-

ningens möjligheter att uppnå uppsatta 

mål. Möjlighet finns även för förvalt-

ningen att i samarbete med barn och 

utbildningsförvaltningen planera för 

gemensamma insatser för ökad 

måluppfyllelse, både inom ramen för 

socialtjänst och arbetsmarknadsverk-

samhet. 

 Andel gymnasieelever med exa-

men eller studiebevis inom 3 år, 

hemkommun  (Arbete och väl-

färd) 
 

Minst 80% 69,9 % Målvärdet är ej uppnått och tyvärr är 

det en försämring av resultatet jämfört 

med 2020. Osby kommuns resultat är 

något sämre än för riket som hamnar 

på 73,9. Förvaltningen följer indika-

torn för att uppmärksamma om ut-

vecklingen går på fel håll då det på 

sikt kan få konsekvenser för förvalt-

ningens möjligheter att uppnå uppsatta 

mål. Möjlighet finns även för förvalt-

ningen att i samarbete med barn och 

utbildningsförvaltningen planera för 

gemensamma insatser för ökad 

måluppfyllelse, både inom ramen för 

socialtjänst och arbetsmarknadsverk-

samhet. 

 Resultat 90 dagar efter arbets-

marknadsutbildning  (Arbete 

och välfärd) 
 

Minst 50% 31,6 % Uppgiften avser resultat av arbetsför-

medlingens insats och gäller Osby 

kommuns invånare inga jämförelse-

siffror finns att tillgå. Indikatorn följs 

för att kunna uppmärksamma avvikel-

ser och i dialog med arbetsför-

medlingen kunna genomföra eventu-

ella insatser. 

 Omsättning till arbete och stu-

dier inom Jobb- och utveckl-

ingsgarantin  (Arbete och väl-

färd) 
 

Minst 3,8% 3,3 % Uppgiften avser resultat av arbetsför-

medlingens insats och gäller Osby 

kommuns invånare inga jämförelse-

siffror finns att tillgå. Indikatorn följs 
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Indikatorer Mål Utfall Kommentar 

för att kunna uppmärksamma avvikel-

ser och i dialog med arbetsför-

medlingen kunna genomföra eventu-

ella insatser. 

 Andel inskrivna arbetslösa med 

funktionsnedsättning på AF som 

går till arbete eller studier  (Ar-

bete och välfärd) 
 

Minst 5,4% 4 % Uppgiften avser resultat av arbetsför-

medlingens insats och gäller Osby 

kommuns invånare inga jämförelse-

siffror finns att tillgå. Indikatorn följs 

för att kunna uppmärksamma avvikel-

ser och i dialog med arbetsför-

medlingen kunna genomföra eventu-

ella insatser. 

 Andel inskrivna på AF utan full-

ständig gymnasieutbildning som 

övergår till reguljära studier  

(Arbete och välfärd) 
 

Minst 1,1% 0,5 % Uppgiften avser resultat av arbetsför-

medlingens insats och gäller Osby 

kommuns invånare inga jämförelse-

siffror finns att tillgå. Indikatorn följs 

för att kunna uppmärksamma avvikel-

ser och i dialog med arbetsför-

medlingen kunna genomföra eventu-

ella insatser. 

 Antal hushåll som avslutas un-

der tertialet på ekonomiskt bi-

stånd mot arbete  (Arbete och 

välfärd) 
 

Minst 14 11 Målet ej uppnått. Många individer är i 

behov av förberedande insatser innan 

anställning är möjlig, inklusive arbets-

marknadspolitisk anställning i kom-

munen. De som i första hand har er-

bjudits arbetsmarknadspolitisk anställ-

ning är de som varit i extratjänst och 

gått vidare i ett nystartsjobb för att 

inte återaktualiseras på ekonomiskt bi-

stånd. 

 Antal hushåll som avslutas un-

der tertialet på ekonomiskt bi-

stånd mot studier  (Arbete och 

välfärd) 
 

Minst 5 4 Målvärdet är nästan uppnått. Fortsatt 

arbete med fokus på vägledning mot 

studier på Osby kommun Kompetensa 

ska öka förutsättningar för att mål ska 

uppnås. 

 Antal som avslutas under tertia-

let på Osby kommun Kompe-

tensa  mot arbete  (Arbete och 

välfärd) 
 

Minst 5 12 Målvärdet är uppnått. Rekryterings-

träffarna som verksamheten började 

med under 2021 har gett bra utfall. 

Fortsatt arbete ut mot arbetsgivare be-

hövs för fortsatt måluppfyllelse. 

 Antal som avslutas under tertia-

let på Osby kommun Kompe-

tensa mot studier  (Arbete och 

välfärd) 
 

Minst 2 5 Medveten satsning med att vägleda 

mot studier för att individer ska skaffa 

sig en kompetens som efterfrågas på 

arbetsmarknaden ger resultat. Nya 
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Indikatorer Mål Utfall Kommentar 

former för vägledning provas just nu i 

ett projekt via React-EU för att ytterli-

gare utveckla verksamheten för fort-

satt måluppfyllelse. 

 Antal pågående hushåll på eko-

nomiskt bistånd per den siste i 

tertialet  (Arbete och välfärd) 
 

Max230 218 Inflödet under året har varit lägre än 

tidigare år, så trots att målet gällande 

antalet avslutade ärende inte är upp-

nått, lyckas verksamheten uppnå må-

let för antalet pågående ärende. 

 Antal hushåll som beviljas eko-

nomiskt bistånd (snittet för en 

månad under tertialet)  (Arbete 

och välfärd) 
 

Max165 164 Målvärdet upnått. 

 Nettokostnad ekonomiskt bi-

stånd per tertial  (Arbete och 

välfärd) 
 

Max 6 000 5 926 Målvärdet uppnått. 

 Andel öppet arbetslösa och i 

program (andel av den register-

baserade arbetskraften)  (Arbete 

och välfärd) 
 

Max 9% 8 % Målvärdet uppnått. Arbetslösheten för 

Osby kommun ligger i december 2021 

på 8,0% vilket är bättre än Skåne som 

hamnar på 9,3%. Dock något sämre än 

för riket som helhet som ligger på 

7,2%. 

 Andel arbetslösa ungdomar  

(Arbete och välfärd) 
 

Max 14% 12,2 % Målvärdet uppnått. Arbetslösheten 

bland ungdomar i Osby kommun lig-

ger i december 2021 på 12,2% vilket 

dock är sämre än både Skåne och riket 

som hamnar på 11,0% och 8,7%. 

 Andel arbetslösa utrikesfödda  

(Arbete och välfärd) 
 

Minst 25% 21,6 % Målvärdet uppnått. Arbetslösheten 

bland utrikesfödda i Osby kommun 

ligger i december 2021 på 21,6% vil-

ket i princip ligger på samma nivå 

som för Skåne (21,4%) dock något 

sämre är för riket som helhet som 

hamnar på 17,8%. 

 Individer på KAA-listan som ej 

har en aktivitet  (Arbete och väl-

färd) 
 

Max 10 6 Målvärdet uppnått. Genom att arbetet 

med det kommunala aktivitetsansvaret 

nu organiseras under Osby kommun 

Kompetensa, underlättas processen 

med att hitta insatser för ungdomar. 

Osby kommun ökar service och tillgänglighet för invånare genom digitalisering, kommunikation och kun-

skap. 

Analys av resultatet 
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De indikatorer som följs för aktuellt mål visar på ett positivt resultat. Däremot kan förvaltningen se att vad gäller 

antalet e-tjänster och digitala lösningar, återfinns de nästan uteslutande inom vuxenutbildningen. 

Inom vuxenutbildningen sker det en aktiv satsning på fortbildning för pedagoger inom specialpedagogik samt di-

gitala verktyg och hjälpmedel för att öka service och tillgänglighet för kommunens invånare. Verksamheten ut-

vecklar fortlöpande sin undervisning för att kunna erbjuda undervisning både på plats och på distans samt utrustar 

undervisningslokaler med teknik som ska göra det möjligt att bedriva kvalitativ undervisning på distans. Verk-

samheten har även en mängd digitala hjälpmedel och appar som används i undervisningen. Förvaltningen an-

ställde under 2021 en specialpedagog som ska bidra till att öka tillgängligheten och bidra med ett specialpedago-

giskt perspektiv på både vuxenutbildningen och på Osby kommun Kompetensa. Vuxenutbildningen anställde, i ett 

Skåne nordostprojekt, en IT-pedagog. IT-pedagogen ansvarar för utveckling distansundervisningen och ska arbeta 

fram en gemensam plattform i Skåne nordost för erfarenhetsutbyte. 

Osby kommun Kompetensa och vuxenutbildningen har gemensamt tecknat avtal med Lingio, ett digitalt verktyg 

för språkkurser. Verktyget har börjat användas i liten omfattning. 

Förvaltningen tecknande under 2021 avtal med Digitala samtal, vilket är ett hjälpmedel för att underlätta kontak-

ten, i första hand, mellan placerade barn och socialsekreterarna och i förlängningen mellan alla barn som är före-

mål för utredning och socialsekreterarna. 

Enligt den brukarundersökning som genomförts inom IFO upplever 100% att socialtjänsten frågar efter deras syn-

punkter angående hur hens situation skulle kunna förändras. Förvaltningen vill dock betona att svarsfrekvensen 

var mycket låg och det är därmed svårt att dra några slutsatser då osäkerheten är stor i hur representativa de in-

komna svaren är. Förvaltningen upplever att formerna för genomförandet av brukarundersökningen har försvårats 

och har bidragit till det försämrade deltagandet. Dessutom har samordningen av genomförandet internt brustit på 

grund av avsaknad av personalresurs. 

Slutsatser 

Vuxenutbildningen är långt fram sin digitala utveckling, men arbetet kommer inte stanna av utan fortsätta för att 

kunna erbjuda en flexibel, tillgänglig och modern vuxenutbildning som skapar förutsättningar för att fler av kom-

munens invånare ska kunna studera och lyckas med sina studier. De största insatserna när det gäller utveckling av 

digitalisering framöver kommer krävas i förvaltningens övriga verksamheter. Planerna är att inrätta en e-tjänst 

inom ekonomiskt bistånd för att effektivisera och skapa ökad tillgänglighet kring handläggningsprocessen. 

Det krävs ett omtag för att komma igång med att använda språkverktyget Lingio. 

Förhoppningen är att förvaltningen under året kan rekrytera en socialt ansvarig samordnare som ska ansvar för att 

samordna arbetet med brukarundersökningen och på så sätt vara drivande och stöttande i att öka svarsfrekvensen. 

  

Indikatorer Mål Utfall Kommentar 

 Antal e-tjänster och digitala lös-

ningar.  (Arbete och välfärd) 
 

Minst 15 20 E-tjänsterna och de digitala lösning-

arna återfinns nästan uteslutande inom 

vuxenutbildningen. 

 Andelen som upplever att soci-

altjänsten frågar efter brukarens 

synpunkter angående hur dennes 

situation skulle kunna förändras.  

(Arbete och välfärd) 
 

100% 100 % Brukarundersökning som genomför-

des under 2021 hade ett mycket lågt 

svarsdeltagande och några slutsatser 

är svåra att dra på grund av det. 

Osby kommun har ett gott ledarskap och medarbetarskap. 

Analys av resultatet 



 

 

Osby kommun, Årsredovisning 2021 82(154) 

 

Det finns inga indikatorer att följa upp direkt på detta mål. Däremot har verksamheterna satt mål med tillhörande 

indikatorer. Målen för verksamheternas är att vara attraktiva arbetsplatser. Verksamheterna genomför regelbundet 

en kort medarbetarenkät där följande frågor ställs; Hur nöjd är du med din arbetsplats? Hur nöjd är du med samar-

betet på din arbetsplats? Hur nöjd är du med dina arbetsuppgifter? Hur nöjd är du med din arbetsbelastning? Hur 

nöjd är du med ledarskapet på din arbetsplats? Samtliga verksamheter har goda resultat på enkäten, men om avvi-

kelser skulle identifieras kommer åtgärder vidtas för att komma tillrätta med dessa. 

Förvaltningens medarbetare har haft möjlighet att besvara den HME-enkät som sändes ut av HR-enheten under 

hösten. Enkäten har fokus på hållbart medarbetarengagemang och riktar in sig på områdena motivation, ledarskap 

och styrning. Förvaltningens resultat var mycket bra och låg över medelvärde för kommunen som helhet både vad 

gäller området motivation och ledarskap. Utvecklingsområdet är styrning och då det som handlar om hur insatta 

medarbetare upplever att de är i verksamhetens mål samt hur väl de upplever att mål för verksamheten följs upp. 

  

NYCKELTAL OCH STATISTIK 

Kostnadsuppföljning personal 

tkr 2021 2020 

Kostnad för arbetskraft 63 879 56 536 

Varav kostnad för sjuklön 448 665 

Personalstatistik 

  2021 2020 

Tillsvidareanställda 64  

Går inte att göra någon jämförelse mellan åren p g a organisationsförändring (skapande av förvaltningen Arbete 

och välfärd. 

Kostnad placeringar 

  2021 2020 2019 

Placering missbruk 2 149 2 430 1 446 

Placering våld i nära re-

lationer 

648 3 971 1 820 

Placering familjehem 10 134 8 352 5 361 

Placering konsulent-

stödda familjehem 

406 762 2 332 

Placering HVB-hem 0 2 247 5 188 

Förordnad vårdnadsha-

vare 

676 706 958 

Ensamkommande barn 

familjehem 

2 034 2 848 3 583 

Ensamkommande barn 

konsulentstödda familje-

hem 

0 0 310 
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Ensamkommande barn 

HVB-hem 

0 0 718 

 

Kommentarer placeringar 

Missbruksplaceringar  

Kostnaderna för missbruksplaceringar var något lägre än 2020, men cirka 700 tkr dyrare än 2019. Det som påver-

kar kostnaderna är att förvaltningen under 2020 och 2021 hade 8 respektive 5 månaders LVM-placering, vilket 

ska jämföras med endast 19 dagar 2019. LVM-placeringar är betydligt mer kostsamma än de som sker enligt SoL. 

Placeringarna 2019 var generellt kortare än 2020 och 2021, vilket ofta berodde på att individerna inte fullföljde 

sin behandling. 2021 hade förvaltningen färre antal placeringar, men på grund av missbrukets karaktär var de 

längre. Förvaltningen bedömer även att ett gott samarbete och en ökad benägenhet att kontakta öppenvården bi-

drar till att socialtjänsten får kännedom om personer som tidigare inte varit kända. För en del av dessa har det 

skett ett motivationsarbete mot placering där bedömning görs att öppenvårdsbehandling ej är tillräckligt. 

Placering våld i nära relationer 

Variationerna i kostnader har varit stor över de senaste tre åren. 2020 sticker ut som ett år av många placeringar 

och flera av dem väldigt långa på grund av en svår och komplex hedersproblematik, cirka 2500 placeringsdygn. 

Även 2019 bestod av ett antal långa, komplexa placeringar. Under 2021 hade förvaltningen endast 445 placerings-

dygn. Det är ingen större variation i antalet individer som beviljats insatser under dessa tre år, om än något färre 

under 2019. Under 2021 bedöms dock våldet ha varit av mindre allvarlig art där andra insatser varit tillräckliga. 

Det har även skett en utveckling av utrednings- och bedömningsarbetet, vilket medförde  att handläggare i högre 

utsträckning hittade alternativa lösningar till placering. 

Placeringar barn och unga 

Förvaltningen har under 2021 helt kunnat undvika placering på HVB-hem, något som är unikt och inget förvalt-

ningen förväntar sig över tid. Dock bedömer förvaltningen att idogt arbete med att erbjuda insatser för både unga 

och deras föräldrar inom öppenvården bidrar till att behov av kraftigare åtgärder uteblir. Dock är det också så att 

det finns ungdomar med olika former av sociala problem i kommunen som socialtjänsten idag inte når, de kom-

mer inte till socialtjänstens kännedom. 

Kostnaderna för konsulentstödda familjehem har de senaste åren minskat tack vare ett aktivt och strukturerat ar-

bete med att rekrytera egna familjehem. Kostnaderna för familjehem för ensamkommande barn har sjunkit de sen-

aste åren. Det beror på att placeringar kunnat avslutas då ungdomarna fyller 18 år alternativt då vårdnadshavare 

anlänt till Sverige. Kostnaderna för övriga familjehemsplaceringar har ökat markant, nästan en dubblering av 

kostnaderna har skett sedan 2019. Det föreligger ingen skillnad i antalet placerade barn utan ökningen i kostnader 

beror på en ökning av familjehemmens ersättning. Anledningarna till det är att förvaltningen placerat väldigt små 

barn där familjehemsföräldrarna tvingas stanna hemma från arbete. Socialtjänsten får då bekosta förlorad arbetsin-

komst vilket blir dyrare än i normalfallet. Även i andra placeringar har familjehemsföräldrarna tvingats avstå från 

arbete under längre tid beroende på särskilda behov hos barnet. Generellt ser förvaltningen en ökad komplexitet i 

de placerade barnens situation och beteende, vilket gör att det ställer högre krav på familjehemmen vilket genere-

rar en högre ersättning till dem. Det finns även ärende där ärendets karaktär gjort att placering i mer kvalificerade 

familjehem varit nödvändig, de hemmen är dyrare, även om de är billigare än de konsulentstödda alternativen och 

HVB-hem. 

  

Kostnad ekonomiskt bistånd 

  2 021 2 020 2 019 

Utbetalt ekonomiskt bi-

stånd 

18 316 17 344 17 326 
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Antal beviljade genom-

snitt 

175 179 172 

Kommentarer ekonomiskt bistånd 

Kostnaderna för ekonomiskt bistånd låg under 2019 och 2020 på en jämn nivå till att 2021 öka cirka 1 000 tkr. 

Förvaltningen har identifierat att ökningen ej beror på större hushåll (det vill säga fler barn i hushållen), mindre 

benägenhet att fatta avslagsbeslut eller ökat beviljande av livsföring i övrigt. Det som återstår är att hushållen un-

der 2021 har blivit av med tidigare inkomster så som aktivitetsstöd och etableringsersättning, vilket går i linje med 

att andelen hushåll med långvarigt respektive mycket långvarigt beroende ökar. 

Antalet pågående ärende i snitt per månad 2021 var jämnt med 2020, något högre än 2019. Däremot kan förvalt-

ningen se att inflödet av nya ärenden under 2021 var betydligt lägre än under 2019 och 2020, 137 nya ärende att 

jämföra med 194 både 2019 och 2020. Det betyder att det också avslutats färre ärende på enheten under 2021 jäm-

fört med tidigare år. Däremot är antalet som avslutats mot studier och arbete högre 2021 än tidigare. 

Arbetsmarknadsenhet 

  2021 2020 2019 

Avslut i arbetsmarknads-

enheten, andel som börjat 

arbeta (%) 

31 15 42 

Avslut i arbetsmarknads-

enheten, andel som börjat 

studera (%) 

12 7 10 

Pågående arbetsmark-

nadsinställningar, per 31 

dec 

37 42  

Kommentarer arbetsmarknadsenhet 

Andel avslutade mot arbete är högre än 2020, även om förvaltningen inte är uppe i samma nivå som 2019. Indivi-

der har gått ut i anställning i både privat och kommunal verksamhet. Majoriteten har varit tidsbegränsade anställ-

ningar och ofta har det medföljt någon form av subvention. 

Andelen som går ut i studier är högre än tidigare år vilket är ett kvitto på att den medvetna satsning kring vägled-

ning mot studier ger resultat. 
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Komvux 

  2021 2020 2019 

Elever i kommunal 

grundläggande vuxenut-

bildning hemkommun, 

antal 

 90 99 

Elever i kommunal 

gymnasial vuxenutbild-

ning hemkommun, antal 

 226 210 

Elever i SFI-utbildning, 

antal 

 162 186 

Kommentarer komvux 

Statistik för 2021 är ej publicerad ännu. 

EKONOMI 

Tkr Redov 2020 Redov 2021 Budget 2021 Avvik 

Intäkter 26 483 18 608 15 958 2 650 

Kostnader 96 348 97 199 102 544 5 345 

Resultat -69 865 -78 591 -86 586 7 995 

Analys av utfallet 

Förvaltningen visar en avvikelse gentemot budget på 7 995 tkr. 

Intäkterna visar ett överskott på 2 650 tkr. I överskottet gömmer sig både mer och mindre intäkter på de olika 

verksamheterna än budgeterat. I stora drag kan sägas att det har kommit mer bidrag till ex vis till SFI, kompetens-

validering, lärcenter, resursanställningar och barn- och familj. Mest bidrag har kommit från Arbetsförmedlingen 

och Migrationsverket, av schablonbidraget går 52,5% av det totala bidraget till förvaltningens verksamheter och 

resterande till barn- och utbildning. 

Även kostnaderna visar ett överskott som uppgår till 5 345 tkr. I stora drag kan sägas att Kompetensa och framför-

allt komvux har använt mer än budgeterat. Dock har komvux till största del täckt sina ökade kostnader med ökade 

bidrag. Däremot har barn- och familj och vuxenenheten använt betydligt mindre än budgeterat. Bland annat visar 

handläggning barn och unga, placeringar HVB-hem och konsulentstödda familjehem barn och unga samt place-

ring våld i nära relationer överskott. Tvärtom är det för familjehem som har använt 1 700 tkr mer än budgeterat. 

Erhållna stats- och EU-bidrag 

Bokförda stats- och EU-bidrag  

Arbetsförmedlingen 7 190 

MIgrationsverket 3 492 

Yrkesvux 1 830 

Myndigheten för YH svets 1 080 

Familjehem 943 

Lärcenter 858 
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Sjuklöner 216 

Utvecklingsmedel våld 158 

Skolverket Karriärtjänster 102 

Behörighetsgivande utbildning 76 

Växa tryggt 71 

Psykisk hälsa familjehuset 25 

Totalt 16 041 

FRAMTIDEN 

Framöver blir det viktigt att komma igång med ett samlat och strukturerat arbete för att förverkliga strategin för 

integration, arbete och kompetensförsörjning. Den behöver medvetandegöras i alla förvaltningar och bolag i kom-

munen. Alla verksamheter behöver stöd i att komma igång med arbete efter strategin, exempelvis med tydliga 

handlingsplaner utifrån de olika fokusområdena. Det är viktigt att det fortsatta arbetet sker i samarbete med HR-

enheten och fackföreningar. 

Både i strategin för integration, arbete och kompetensförsörjning och i Osby kommuns övergripande kompetens-

försörjningsplan finns det tydliga mål om att Osby kommun ska arbeta för en breddad rekrytering och att kommu-

nen ska vara föregångare när det gäller att identifiera och skapa nya yrkesområden. För att det ska verkställas 

krävs konkreta handlingsplaner för att arbeta mot målen. 

Det kommer framöver bli viktigt att skapa möjligheter för en god språkutveckling samt att utveckla alternativa 

sätt att lära sig det svenska språket. Exempelvis krävs det språkutvecklande arbetsplatser inom kommunen, där 

elever på SFI, och andra med behov, kan utveckla språket i verkligheten. 

Inom projekt React EU Förstärkt vägledning kommer en kartläggning av det lokala kompetensförsörjningsbeho-

vet att genomföras. Syftet är att inom projektet kunna vägleda deltagare till rätt kompetensutvecklingsinsats, som 

harmonierar med behovet på arbetskraft lokalt. När det lokala kompetensförsörjningsbehovet är kartlagt finns det 

även möjlighet att anpassa och utveckla arbetsmarknads- och kompetensutvecklingsinsatser så som vuxenutbild-

ningen, gymnasieskolan och Osby kommun Kompetensa. Det krävs att Osby kommun utvecklar en organisation 

för hur den informationen som samlas in av det lokala kompetensförsörjningsbehovet tas tillvara och förvaltas. 

Förvaltningen arbetar med ett förslag som i stora drag handlar om att Osby kommun inrättar ett kompetensteam. 

Kompetensteamet är tänkt att bemannas av nyckelpersoner inom kommunens utbildnings- och rekryteringsverk-

samheter, samt arbetsgivare inom näringslivet. Kompetensteamet föreslås besluta om utveckling av arbetsmark-

nads- och utbildningsinsatser utifrån en bild av kompetensförsörjningsbehovet nationellt, regionalt och framförallt 

lokalt. Ett kompetensteam kan även främja ambitionen att förbättra relationerna med näringslivet, som är ett annat 

viktigt område att utveckla framöver. Dels för att möjliggöra för kommuninvånare att hitta och behålla ett arbete, 

samt för att lokala arbetsgivare ska hitta rätt arbetskraft. 

Arbetsförmedlingen fortsätter, sakta men säkert, sin reformering. Samarbetet med arbetsförmedlingen är inte vad 

det varit och det är svårt att veta hur förvaltningen ska samarbeta med dem framöver. Förvaltningen behöver noga 

följa utvecklingen och vara redo att snabbt ställa om utifrån förutsättningarna. Det är redan kartlagt att det krävs 

en utveckling av förvaltningens samarbete med de privata aktörer som opererar inom Osby kommuns område. 

En ny utlysning för de närmaste åren kommer att släppas av Europeiska socialfonden under våren/sommaren 

2022. Det är viktigt att se över möjligheten att söka medel för projekt som kan främja ambitionerna i strategin för 

integration, arbete och kompetensförsörjning. 

Förvaltningens ambition är att utveckla e-tjänster som ska öka servicen till våra invånare samt skapa effektivare 

arbetsflöden för medarbetare. 
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I samarbete med framförallt Barn och utbildningsförvaltningen kommer ett stärkt samarbete kring barn och unga 

att prioriteras med fokus på tidiga och förebyggande insatser. 

Barn och familj 

Familjehemsvården är fortsatt ett prioriterat område, där huvudmålet är att eliminera omplaceringar av barn på 

grund av att familjehemmen inte känner att de kan eller orkar mer. Resurser kommer att läggas på att förbättra 

utredningar samt handledning och utbildning av familjehem. 

Familjerätten kommer under 2022 att ha ett utökat uppdrag gällande föräldrar som har för avsikt att lämna stäm-

ningsansökan till tingsrätten gällande vårdnad-boende-umgänge. Innan ansökan tas emot av domstol, måste för-

äldrarna ha samtal med familjerätten, i syfte att komma överens. 

Yrkesresan, som leds av Sveriges kommuner och regioner, är ett koncept för introduktion och kompetensutveckl-

ing som syftar till att ge kvalitet i varje möte mellan socialtjänstens medarbetare och invånare. Konceptet innehål-

ler både digitalt lärande och kurstillfällen som anordnas regionalt. Yrkesresan kommer att påbörjas för socialsek-

reterarna på barn och familj, första ”resan” vänder sig till de mest oerfarna. 
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Vuxenenheten 

Fortsatt verksamhetsutveckling kommer ske genom att skapa rutiner som kan förenkla för handläggarna i utred-

nings- och uppföljningsarbete. Fokus kommer ligga på kvalitativa utredningar och uppföljningar samt att aktivt 

verka för att korta ner tiderna för placeringar, vilket kräver bra hemmaplanslösningar. 

Framöver kommer det vara ett särskilt fokus på unga med missbruk/beroende eller med risk att utveckla det. För-

valtningen behöver skapa samverkan med andra förvaltningar, enheter och externa aktörer för att tidigt identifiera 

unga i riskzonen och förhindra att unga utvecklar ett missbruk och beroende. 

I och med den organisationsförändring som är genomförd där enheten på ekonomiskt bistånd gick från sex till fyra 

medarbetare krävs en utveckling av handläggningsarbetet. Det blir viktigt att fortsätta utveckla RPA (robotic pro-

cess automation) för att automatisera de delar av processen som är möjliga för att spara tid för handläggare. Dess-

utom planeras en e-tjänst för ansökan att bidra till en förenklad och förbättrad handläggningsprocess,, både för 

invånare och medarbetare. 

Familjehuset 

Öppenvården kommer att fokusera på att utveckla insatser vid våld i nära relationer. Verksamheten ska erbjuda 

mer inom behandling för utsatta, barn och utövare. Från och med hösten 2021 kan verksamheten även erbjuda 

praktiskt stöd som insats för våldsutsatta, utveckling av denna insats kommer krävas framöver. Utöver det kom-

mer verksamheten ta fram en plan för hur den ska möta ett ytterligare behov när avtalet med Kriscentrum upphör 

inför 2023. 

Verksamheten behöver stå beredda om det beslutas att Växa Tryggt inte längre ska erbjudas. 

Förvaltningen kommer framöver fokusera på att utveckla förebyggande och uppsökande verksamhet riktat mot 

framförallt unga. 

Osby kommun Kompetensa  

Att hitta samarbetsvägar med näringslivet kommer prioriteras framöver, dels för de kommuninvånare som har be-

hov av att etablera sig på arbetsmarknaden, dels för att vara en naturlig part i att tillgodose näringslivets kompe-

tensförsörjningsbehov. Verksamheten vill även etablera sig i de verksamheter i Osby kommun som ännu inte har 

tagit emot individer i arbetsmarknadspolitiska insatser. 

Förvaltningen kommer även att prioritera att se över vilka förberedande insatser som är mest effektiva att utveckla 

och satsa på för att individer ska få och behålla ett arbete. Ett förstärkt samarbete med vuxenutbildningen blir vik-

tigt då fokus framöver är att motivera fler till studier då det är en väg att rusta dem för framtidens arbetsmarknad. 

Verksamheten kommer inleda arbetet med yrkesvalideringar inom ramen för ett FINSAM-projekt. 

Under 2022 så kommer förvaltningen att arbeta med att uppdatera och ta fram rutiner och arbetssätt för arbetet 

med mottagande av nyanlända. Det innefattar även språkstödjande insatser och ett utökat samarbete med vuxenut-

bildningen. 

Vuxenutbildningen 

Kommande år kommer verksamheten att prioritera utvecklingsarbeten kring systematiskt kvalitetsarbete, didak-

tik/pedagogik/kollegialt lärande, IKT (informations- och kommunikationsteknik som syftar till den kommunikat-

ion som uppstår mellan människor i användandet av digitala verktyg) samt specialpedagogik. 

Verksamheten prioriterar också samarbetet med de övriga verksamheterna i kommunen som bland annat äldre-

omsorgen och barnomsorgen för att skapa flera praktikplatser och för att personal ska känna att det blir en win-

win situation att ha kommunens elever på praktik. För att nå hit läggs det in mer yrkessvenska och svenska som 

andraspråk i utbildningarna. 

Förvaltningen har inlett en översyn av vuxenutbildningens lokaler. 
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Miljö och byggnämnd 

INLEDNING 

Nämndens uppdrag: 

• Tillsyn och prövning enligt Plan- och bygglagen. 

• Tillsyn och prövning enligt Miljöbalken. 

• Tillsyn och prövning enligt Livsmedelslagen. 

• Tillsyn och prövning enligt Alkohollagen. 

• Tillsyn och prövning enligt Lag om tobak och liknande produkter. 

• Tillsyn och prövning enligt Strålskyddslagen. 

• Tillsyn och prövning enligt Lag om handel med vissa receptfria läkemedel. 

• Tillsyn och prövning enligt Lag om sprängämnesprekursorer. 

• Tillsyn och prövning enligt Lag med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning. 

• Tillsyn enligt Smittskyddslagen. 

• Tillsyn enligt Lag om skydd mot internationella hot mot människors hälsa. 

• Ansvar för och fullgöra kommunens uppgifter enligt Lagen om bostadsanpassningsbidrag. 

• Administrera kalkning av sjöar och vattendrag i kommunen. 

Ledning 

Torsten Johansson, miljö- och byggnämndens ordförande 

Anders Skoog, förvaltningschef Miljö och Bygg 

  

ÅRETS HÄNDELSER 

Liksom under 2020 har 2021 präglats av pandemin, vilket haft till följd att måluppfyllelsen varit något sämre än 

förväntat. Till viss del har planerad tillsyn ställts in eller skjutits upp. 

En helt ny miljö- och byggnämnd har tillträtt under våren. Chefsbyte har också skett med tillfälliga ersättare under 

våren/sommaren och med en chef som arbetat på konsultbasis under tiden som rekrytering av ny chef ägt rum.  

Ny permanent förvaltningschef har tillträtt den 13/12 2021.Miljö- och byggenheten har också blivit en egen för-

valtning under året. 

Under våren har tre nya bygglovhandläggare börjat och en timanställd handläggare för bostadsanpassningsären-

den slutat. 

Revision av livsmedelskontrollen har ägt rum under våren. Länsstyrelsens bedömning är att kommunen mycket 

väl uppfyller lagens krav på offentlig kontroll enligt livsmedelslagen 
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MÅLUPPFYLLELSE 

Nämndmål 

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

Analys av resultatet 

På grund av pandemin har tillsynen varit mindre under våren och sommaren. Sedan restriktionerna togs bort i bör-

jan av hösten har dock tillsynen återupptagits. De flesta anläggningarna har haft tillsynsbesök under året. Utöver 

redovisad planerad tillsyn för livsmedelsobjekt har under året genomförts 111 inspektioner, 55 revisioner och 11 

åtgärdskrav. 

 

  

Indikatorer Mål Utfall Kommentar 

 Antal C-anläggningar som fått 

tillsyn.  (Miljö och byggnämnd) 
 

43 40  

 Antal livsmedelsobjekt som fått 

tillsyn.  (Miljö och byggnämnd) 
 

92 71  

 Antal inspektioner av anmäl-

ningspliktiga lokaler för hygi-

enisk behandling  (Miljö och 

byggnämnd) 
 

17 14  

Miljö- och byggnämnden ska hjälpa företagen att göra rätt 

Analys av resultatet 

Målet har inte gått att följa upp eftersom det inte finns angivet något målvärde och det är svårt att bedöma exakta 

omfattningen av antalet kontakter p g a de personalskiften som skett under perioden. 

Dock ser förvaltningen mycket positivt på tidiga direktkontakter för att underlätta handläggningen både för Miljö- 

och bygg och företagen. Utan att kunna ange några direkta tal så är också uppfattningen att antalet kontakter ökat 

under året 

Slutsatser 

Indikatorer Mål Utfall Kommentar 

 Antal tillfällen som företag sö-

ker direktkontakt med myndig-

heten i förebyggande syfte.  

(Miljö och byggnämnd) 
 

   

Miljö- och byggnämnden ska bedriva en tillsyn och lovgivning som är tydlig, effektiv och rättssäker 

Analys av resultatet 

Andelen beviljade bygglov med kompletta handlingar ligger på 98 % under året. Endast i 3 ärenden har bygglov 

inom 10 veckor inte kunnat beviljas. Samtliga dessa ärenden är från början av året. 

Slutsatser 
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Indikatorer Mål Utfall Kommentar 

 Andel meddelade bygglov med 

kompletta handlingar inom 10 

veckor.  (Miljö och byggnämnd) 
 

100 % 98 %  

 Andel klagomål som kommuni-

ceras inom tre veckor.  (Miljö 

och byggnämnd) 
 

100 % 100 %  

NYCKELTAL OCH STATISTIK 

Kostnadsuppföljning personal 

tkr 2021 2020 

Kostnad för arbetskraft 6 854 6 109 

Varav kostnad för sjuklön 14 77 

Personalstatistik 

  2021 2020 

Tillsvidareanställda 10 9 
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EKONOMI 

Tkr Redov 2020 Redov 2021 Budget 2021 Avvik 

Intäkter 4 877 4 528 4 964 -436 

Kostnader 10 105 11 744 11 191 -553 

Resultat -5 228 -7 216 -6 227 -989 

Analys av utfallet 

För helåret bedöms den ordinarie verksamheten totalt hålla sig inom budget. Bostadsanpassningsärenden har ökat 

vilket visar på underskott i år. Det prognosticerade överskridandet på helårsbasis avser det avgångsvederlag som 

utbetalats under året. 

Erhållet statsbidrag 2021 

Projektnamn Erhållen summa 2021 (tkr) 

Sjökalkning 1439 

Merkostnad sjuklön 6 

  

  

Totalt 1445 

Under perioden april till juli utgick ett statligt bidrag som täckte kostnaden för sjuklönen. 

FRAMTIDEN 

Den viktigaste uppgiften framöver är att med ny förvaltningschef konsolidera förvaltningen, utveckla samarbetet 

mellan nämnd och förvaltning samt fortsätta det utvecklingsarbete som startat upp i samband med Startpointutred-

ningen. 

Utvärdering av potentialen i nuvarande verksamhetssystem (EDP-Vision) har pågått under hösten. Kommer för-

modligen att innebära att beslut om nytt verksamhetssystem fattas av nämnden med införande under 2022. 

Fortsatt digitalisering och utveckling av E-tjänster kommer att prioriteras. 

• De flesta inkommande ärenden ska vara digitala. 

• Ökad samverkan med planavdelning och GIS-verksamhet för utveckling av digitaliserat plan- och kart-

material. 

Förbättrade rutiner för handläggning av ärenden om bostadsanpassning. 

Utvecklad tillsyn avseende enskilda avlopp. 
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Samhällsbyggnadsnämnden exkl Vatten och avlopp 

INLEDNING 

• PLANERING OCH ADMINISTRATION 

• FASTIGHETSENHETEN 

• MARK- OCH EXPLOATERINGSENHETEN 

• SERVICEENHETEN 

Ledning 

Lotte Melin, Ordförande 

Mathias Karlsson, Förvaltningschef 

ÅRETS HÄNDELSER 

Ekonomi 

Ekonomin och att hålla budget är fortsatt i fokus och kräver återhållsamhet och ständiga åtgärder i stort och smått. 

Corona 

2021 har liksom året innan präglats av covid-19 och de förhållningssätt som pandemin krävt. Pandemin har bland 

annat inneburit restriktioner kring möten och besök i kommunens byggnader. Restauranger vid äldreboendena har 

varit stängda för allmänheten större delen av året. Lokalvården har under pandemin ett utökat uppdrag t ex beträf-

fande städning av äldreboenden samt att torka av ytor, belysningsknappar och dörrhandtag/ledstänger mer fre-

kvent än vanligt på skolor och förskolor. 

  

Exploateringar för nya tomter 

Under 2021 har flera stora exploateringsprojekt bedrivits och bland annat har tomt för Osby glas färdigställts på 

Nordöstra industriområdet samt tomter för handel och verksamhetslokaler vid det så kallade Nettoområdet, bland 

annat tomt för Jem & Fix. Mark har under året också blivit klar för byggnation av småhustomter det gäller tomter 

i Marklunda, Kråkeskogen och i Killeberg. Sammanlagt har 28 nya tomter iordningställts. 

Under året har också fem stycken markanvisningsavtal på kommunalmark tecknats med intressenter som önskar 

bygga bostäder bland annat i Marklunda (Valthornet 1), fd kommunförrådet (Chauffören 26), Snärjet, Ferebacken 

1-4 och 6-7, Stortorget i Lönsboda. 

  

Detaljplanering 

Samhällsbyggnadsnämnden svarar för kommunens fysiska planering och nämnden beslutade i början av året att 

ändra stadsplanen för del av Osby 194:1, Kråkeskogen för att möjliggöra byggnation av radhus/parhus i området. 

I övrigt pågår detaljplanearbete för bland annat ny grundskola samt äldreboende i Lönsboda, industriområde 

Nordöst, Netto etapp 2, ishall i Osby samt detaljplan för småhustomter i Loshult. 

  

Lokalbanken 

• Samhällsbyggnadsnämnden har hand om samtliga kommunens fastigheter och bedriver ett kontinuerligt 

arbete med syfte att dessa ska vara så ändamålsenliga som möjligt för verksamheterna. Det innebär också 

att sälja eller riva lokaler som inte längre används. 

• Trulsagården paviljong är flyttad till Visseltofta. 
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• Hemgården (fd förskola) är riven. 

• Ängsgårdens förskola är riven. 

• Ängdalen är riven. 

• Calcio-internatet är avvecklat. 

• Gula barackerna samt fackens hus vid kommunhuset är sålda. 

• Ekelund har byggs om till korttidsboende för LSS. 

• Hyrda moduler för Lönnegårdens förskola har avvecklats och hyrda moduler för Solklinten vid Hass-

larödsskolan har avvecklats. 

  

Byggnationer 

Korttidsboende för LSS på Ekelund blev klart under året. Under december togs också första spadtaget för nytt 

LSS boende med sex lägenheter på Hemgården. Upphandling är ute för byggnation av grundskola, förskola och 

idrottshall i Killeberg. 

  

Hållbarhetsarbete 

Osby har under året klättrat i miljörankingen och ligger nu på 97 plats av 290 kommuner. Det är en förbättring 

med 42 platser sedan förra mätningen. I maj fick kommunen också pris som årets "Elbilsraket 2021" då kommu-

nen ökat sin elbilsflotta med 17 procent sedan fjolåret. För att ytterligare vässa kommunens hållbarhetsarbete an-

togs en ny klimat- och energiplan av kommunfullmäktige i december. I tabellen nedan redovisas mål och utfall för 

klimat- och energiarbetet. Värt att nämna är också att energiförbrukningen gällande offentlig belysning har mins-

kat med drygt 42 % och att energiförbrukningen i fastigheterna minskade med 2,8 % jämfört med år 2020. Osby 

kommun har även producerat 282 430 KWh i solenergi under 2021. 

  

Indikator Mål Utfall 2021 Kommentar 

Miljömärkt el 100% 100% Kommunen köper "Bra 

miljöval el" sedan flera år 

tillbaka. 

Fossilbränslefri värme 100% 91% Under 2021 ökade fossil-

andelen i fjärrvärmen pga 

numera lösta driftstek-

niska problem. Olja åter-

står endast i Lönsboda. 

Fossilbränslefria drivme-

del 

100% 53% Förbättring från 44 % 

2020; gata/parks fordon 

körs på HVO100 och 25 

elbilar rullar i fordons-

flottan. 
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MÅLUPPFYLLELSE 

Nämndmål 

Tänker alltid lite längre - väl genomtänkta beslut och hållbar samhällsplanering. 

Indikatorer Mål Utfall Kommentar 

 Antal beslut som föregåtts av en 

konsekvensanalys utifrån håll-

barhet (miljö, sociala och eko-

nomiska aspekter)  (Samhälls-

byggnad exkl VA) 
 

Minst 5 5 Konsekvensanalyser har främst gjorts 

i samband med framtagande av nya 

detaljplaner. 

 Antal kg serveringssvinn  (Sam-

hällsbyggnad exkl VA) 
 

Max 5 000 5 518 Målet gällande mängden matsvinn 

nåddes inte under året. Arbetet med 

att minska svinnet fortsätter under 

kommande år. 

Öppna och nyskapande - fokus på kommunikation, service och att göra nytt. 

Indikatorer Mål Utfall Kommentar 

 Antal tillfällen som invånarna 

har informerats via hemsidan in-

nan åtgärder som berör dem på-

börjas.  (Samhällsbyggnad exkl 

VA) 
 

Minst 10 31  

 Antal genomförda förbättringar.  

(Samhällsbyggnad exkl VA) 
 

Minst 100 100  

 Antal genomförda förbättringar 

av större omfattning.  (Sam-

hällsbyggnad exkl VA) 
 

Minst 5 7 Ny organisation av samhällsbygg-

nadsförvaltningen från 1 januari 2021. 

Inrättande av en gemensam arbets-

grupp för detaljplaner mellan shb och 

mob. 

Införande av NUBA för rapportering 

av arbeten av entreprenörer. 

Skanning av kommunens byggnader 

är påbörjad. 

Klimat- och energiplan beslutades. 

Uppdatering av egenkontroll gjordes i 

samtliga kök. 

Lokalprocessmöten med kommunens 

samtliga förvaltningar. 
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Finns överallt - verksamheten i alla kommunens delar i förhållande till demografin. 

Indikatorer Mål Utfall Kommentar 

 Antal byggklara småhustomter i 

Osby.  (Samhällsbyggnad exkl 

VA) 
 

Minst 10 24  

 Antal byggklara småhustomter i 

Lönsboda.  (Samhällsbyggnad 

exkl VA) 
 

Minst 5 40  

 Antal byggklara småhustomter i 

Killeberg.  (Samhällsbyggnad 

exkl VA) 
 

Minst 5 25  

 Antal byggklara småhustomter i 

Loshult.  (Samhällsbyggnad 

exkl VA) 
 

Minst 5 0 Ny detaljplan är på gång och kommer 

troligen att vinna laga kraft första 

halvåret 2022. 

 Antal  byggklara småhustomter 

i Hökön.  (Samhällsbyggnad 

exkl VA) 
 

Minst 3 9  

 Antal byggklara småhustomter i 

Visseltofta.  (Samhällsbyggnad 

exkl VA) 
 

Minst 5 0 Samhällsbyggnadsförvaltningen har 

regelbundna möten med Byalaget 

Wisseltofta Vänner i syfte att under-

lätta privata initiativ gällande bygg-

nation av småhus i Visseltofta. 

 Antal kvadratmeter byggklar 

mark för verksamheter i Osby.  

(Samhällsbyggnad exkl VA) 
 

Minst 30 000 50 000  

 Antal kvadratmeter byggklar 

mark för verksamheter i Löns-

boda.  (Samhällsbyggnad exkl 

VA) 
 

Minst 10 000 0 Aktiviteter pågår för att nå målet. 

NYCKELTAL OCH STATISTIK 

Kostnadsuppföljning personal 

tkr 2021 2020 

Kostnad för arbetskraft 60 955 55 969 

Varav kostnad för sjuklön 527 729 

Personalstatistik 

  2021 2020 

Tillsvidareanställda 121 årsarbetare 117 årsarbetare 
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EKONOMI 

Tkr Redov 2020 Redov 2021 Budget 2021 Avvik 

Intäkter 116 625 127 528 125 691 1 837 

Kostnader 183 926 199 483 196 424 -3 059 

Resultat -67 301 -71 955 -70 733 -1 222 

Analys av utfallet 

Utfallet för 2021 blev ett underskott på 1 222 tkr. 

Underskottet förklaras till största delen av att kostnaderna för snö- och halkbekämpning blev 1000 tkr högre än 

budgeterat på grund av vinterförhållanden både i början och i slutet av år 2021. 

PLANERING OCH ADMINISTRATION 

Tkr Redov 2020 Redov 2021 Budget 2021 Avvik 

Intäkter 1 600 1 304 1 118 186 

Kostnader 4 932 5 068 4 735 -333 

Resultat -3 332 -3 764 -3 617 -147 

Planering och administration fick ett mindre underskott på 147 tkr, var av huvuddelen beror på mindre bidrag gäl-

lande bekämpning av Sjögull än beräknat. 

FASTIGHETSENHETEN 

Tkr Redov 2020 Redov 2021 Budget 2021 Avvik 

Intäkter 100 883 107 050 106 498 552 

Kostnader 116 190 111 197 110 189 -1 008 

Resultat -15 307 -4 147 -3 691 -456 

Fastighetsenheten stod för ett underskott på 456 tkr. Det är i huvudsak orsakat av högre kostnader för fjärrvärme, 

vatten och avlopp pga. prisökningar under året. 

MARK- OCH EXPLOATERING 

Tkr Redov 2020 Redov 2021 Budget 2021 Avvik 

Intäkter 2 743 8 328 7 512 816 

Kostnader 14 705 33 033 31 684 -1 349 

Resultat -11 962 -24 705 -24 172 -533 

Mark- och exploateringsenhetens underskott på 533 tkr avser till största delen högre kostnader än budgeterat för 

snöröjning och halkbekämpning. 

KOSTENHETEN 

Tkr Redov 2020 Redov 2021 Budget 2021 Avvik 

Intäkter 10 611 10 093 10 303 -210 

Kostnader 29 417 29 822 30 179 357 
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Resultat -18 806 -19 729 -19 876 147 

Kostenheten fick ett mindre överskott på 147 tkr. Överskottet är lägre än prognostiserat under året delvis beroende 

på att äldreboendenas restauranger behövt hålla stängt pga Covid-19. 

LOKALVÅRD 

Tkr Redov 2020 Redov 2021 Budget 2021 Avvik 

Intäkter 516 581 260 321 

Kostnader 17 735 18 961 18 345 -616 

Resultat -17 219 -18 380 -18 085 -295 

Lokalvården visade ett underskott på -295 tkr. Underskottet kan i sin helhet kopplas till två faktorer, dels så har 

kostnaden för städmaterial mångdubblats under pandemin, dels så ligger kontorsservicekostnaderna till viss del 

inom lokalvården varav portokostnaderna inte har kompenserats under flera år. Från och med 2022 kommer alla 

kontorskostnader att ligga på enheten Gemensam service. 

GEMENSAM SERVICE 

Tkr Redov 2020 Redov 2021 Budget 2021 Avvik 

Intäkter 7 172 0 172 

Kostnader 1 197 1 401 1 291 -110 

Resultat -1 190 -1 229 -1 291 62 

Gemensam service landade på ett mindre överskott på 62 tkr. Detta beror på att det inkommit intäkter i samband 

med försäljning av fordon. Vid försäljning behåller fordonsfunktionen 20% av intäkten, detta för att finansiera 

verksamhetssystem och elektroniska körjournaler. 

INVESTERINGSREDOVISNING 

Pro-

jekt 

nr 

Namn 

Budget 

2021, tkr 

Redovisat 2021, tkr Avvikelse, tkr,redovi-

sat jämfört med budget 

0210 Örkenedskolan 22 800 2 507,8 20 292,2 

0212 Ny förskola Klockareskogs 4 750 0 4 750 

0214 LSS-boende Ängdalen 7 500 50,5 7 449,5 

0215 Lss-boende Ängsgården 15 000 1 434,2 13 565,8 

0292 Laddstolpar vhtlokaler 500 143,5 356,5 

0295 Utemiljö Rönnebacken 0 105,3 -105,3 

0296 Kommunövergr passagesyst 3 255 1 690,4 1 564,6 

0297 Proj äldreboende Lönsboda 5 565 4 859,4 705,6 

0298 Moduler Visslan 0 49,7 -49,7 

0801 Fastighetsbildning 150 394,1 -244,1 

0803 Centrumåtgärder 2 465 296 2 169 

0804 Gatubelysning 200 1 954,5 -1 754,5 
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0807 Centrumåtgärder visionsdok 3 970 65,4 3 904,6 

0809 Trafiksäkerh Lba skola ce 200 438,5 -238,5 

0810 Trafiksäk.främj. åtg. 500 536,1 -36,1 

0811 Exploater. Hasslaröd Syd 0 17,5 -17,5 

0815 Utveckl. Naturbruksområde 7 740 1 395,7 6 344,3 

0816 Förstudie GC-väg Näset-Ha 735 0 735 

0817 Köp av fastigheter 2 000 400,5 1 599,5 

0818 Väg Hassl. viadukt Mossv. 500 344,2 155,8 

0819 Dagvattenåtg. Nordöst 500 501,5 -1,5 

0820 Nya planområden 2020 23 000 0 23 000 

0821 Planområde Hasslaröd Väst 0 162,3 -162,3 

0822 Cirk.plats RV15 Källsvedsv. 0 72 -72 

0831 Lekplatser 600 401,3 198,7 

0832 Julbelysning 250 161 89 

0833 Fordon driftenhet 1 000 834,5 165,5 

0834 Byggn. stamnät landsbygd 1 470 0 1 470 

0835 Asfalt 10 000 11 215,2 -1 215,2 

0839 Pumpstationer 300 0 300 

0840 Planområden 22 000 0 22 000 

0841 Planomr. Netto-området 0 5 391,9 -5 391,9 

0843 Planområde Kråkeskogen 0 923,1 -923,1 

0844 Planområde Hambov/Tenorv 0 44 -44 

0846 Planområde Gerfasts väg 0 298 -298 

0847 Planområde Netto 2 0 9 465,4 -9 465,4 

0848 Planområde Loshult 0 607,6 -607,6 

0849 Planområde Hunshult 0 43 -43 

0851 Utveckl NÖ Industriområde 0 20 824,9 -20 824,9 

0852 Utveckl Killeberg Norra 0 6 678,5 -6 678,5 

0853 Utveckl Lönsboda Ind omr1 0 8,2 -8,2 

0854 Utveckl NÖ ind. omr. etapp 2 0 1 761,9 -1 761,9 

0855 Planområde Fiskalen 0 34,8 -34,8 

0856 VA-ansl. server Apan Kanin 0 197,7 -197,7 

0857 Utveckl Tommabodavägen 0 1 454,1 -1 454,1 

0871 Rivning Lönnegården 0 21,8 -21,8 

0879 Gator Nordöst 500 503,8 -3,8 
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0880 Utbyggn. fiber vita fläckar 3 000 8,8 2 991,2 

0890 Maskiner lokalvård 100 129,7 -29,7 

1303 Proj. energisparåtgärder 250 0 250 

1305 Säkerhetsprojekt larm 300 240,1 59,9 

1307 Utbyte storköksutrustning 500 487,6 12,4 

1309 Utemiljö Barn och skola 895 418,2 476,8 

1310 Div. vht. förändr. BoU 1 000 1 530 -530 

1312 Reinvesteringar komp.red. 21 300 22 336,3 -1 036,3 

1610 Föreningslokal Örkenedsk 2 800 120,2 2 679,8 

1611 Ombyggn. enl. grsk. beslut 2 400 1 181 1 219 

1613 Lokalbehov ökat elevantal 500 0 500 

1614 Om- o tillbyggn. Ekbackesk 3 500 1 507,8 1 992,2 

1615 Ny sporthall Osby tätort 2 400 17,5 2 382,5 

1616 Upprustn. fritidsanläggn. 2 000 1 027,6 972,4 

1617 Passagesystem KoF 1 000 0 1 000 

1626 Säkerhetsprojekt riskinvent 150 119,3 30,7 

1627 Säkerhetsprojekt elsäkerhet 150 72,1 77,9 

1630 Ny ishall 40 000 3 758,6 36 241,4 

1642 Killebergs grundskola 20 000 5 360,7 14 639,3 

1647 Byggnation Lindhem 2 400 58,8 2 341,2 

1648 Killeberg fsk o matsal 15 000 825,7 14 174,3 

1649 Killeberg idrottshall 0 41,2 -41,2 

1650 Förskolelokaler Visseltofta 3 445 2 940,5 504,5 

1651 Fast förvärv Grossören 7 3 985 3 000 985 

1667 Ny förskola Osby tätort 0 553,1 -553,1 

1673 Ekelund förvärv o ombyggn 0 1 874,3 -1 874,3 

1674 LSS-boende Skeingevägen 18 000 1 291,2 16 708,8 

1677 Om-o nybygg Maskinhall NB 0 2 716,8 -2 716,8 

1678 Örkenedsskolan modul tillf. 0 1 510,1 -1 510,1 

1679 Klintgården modul förvärv 3 500 4 564,3 -1 064,3 

1701 Genomförande, energiprojekt 2 000 1 052,5 947,5 

1706 Databaserad energistyrning 0 380,7 -380,7 

1752 Ny brandstation Osby 17 300 2 631,7 14 668,3 

1793 Gemens nyckelsystem HoV 3 000 36,2 2 963,8 

 Totalt 308 325 140 082,4 168 242,6 
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Enbart 45,4% av investeringsbudgeten har förbrukats för året. Gällande mark- och exploateringsprojekten används dock inve-
steringsutrymmet i sin helhet. Det är framförallt de större fastighetsprojekten med längre ledtider som gjort den stora avvikel-
sen. Sex av fastighetsprojekten står för merparten av avvikelsen, se nedan.  
 
Örkenedskolan    + 20 292 tkr 
Projekteringen av Killebergsskolan har tagit längre tid än planerat vilket inneburit att Projektering /upphandling och byggstar-
ten för Örkenedsskolan är försenad då designen bygger på Killebergsskolan. I dagsläget ser vi ingen försening gällande ibruk-
tagande. En projektrisk är detaljplanen som ej ännu är färdig med synpunkter från Länsstyrelsen. 
 
Killebergsskolan inkl förskola och sporthall +28 813,6 tkr 
Förseningen beror på att projekteringen har tagit längre tid än planerat pga att en ny BBR kom under ett sent skede i projekte-
ringen vilket då förlängde projekteringen av grundskolan. Under upphandlingen ställdes felaktiga krav och upphandlingen har 
avbrutits och har reviderats och återpublicerats vilket försenat byggstarten ytterligare ett par månader. 
 
Ny brandstation i Osby      +14 668,3 tkr 
Förseningen av projektering beror på att beslutet att upphandla och genomföra projektet överklagades och när projekteringen 
påbörjades fanns det en resursbrist hos samhällsbyggnad i kombination med projektörer samtidigt som besked från Polis och 
Ambulans har dröjt.  
 
Tre st LSS-byggnationer i Osby + 37 724 tkr 
Förseningen beror på överklagan av upphandling samt förändring av BBR skedde under projekteringen med hårdare krav på 
tillgänglighet. Projekteringen förändrades då i ett sent skede.  
 
Ny förskola Klockarskog +4 750 tkr 
Projekteringen av Killebergs förskola har tagit längre tid än planerat vilket inneburit att Projektering av förskolan är försenad då 
designen bygger på Killebergs förskola. I dagsläget ser vi ingen försening gällande ibruktagande. 

Ny ishall i Osby + 36 241,4 tkr 
Projekteringen har tagit längre tid än beräknat men underlaget är nu i princip klart för att gå ut på upphandling. 
 
Ovanstående projekt står för ca 142, 5 mnkr.  
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ERHÅLLNA STATS- OCH  EU-BIDRAG 2021 

Projektnamn Erhållen sumna 2021 (tkr) 

Statsbidrag Utrotning sjögull 140 

Konsumtionsstöd Mjölk 124,2 

LONA-projekt Sliperiet Gylsboda 120 

Försäkringskassan bidrag avs sjuklön 260,4 

Bidrag för kostnader relaterade till Covid-19 186,7 

Statsbidrag enskilda vägar 59,6 

EU-bidrag projekt Databaserad energistyrning 441,8 

  

  

  

Totalt 1 332,7 

FRAMTIDEN 

Det finns sedan några år tillbaka ett ökat intresse av att bygga verksamhetslokaler och bostäder i kommunen. För 

att möta efterfrågan kommer samhällsbyggnad att fokusera på att planlägga och exploatera mark för verksam-

het/handel samt bostäder med fokus på tomter för småhus. 

Kommunen har stora behov av mer ändamålsenliga lokaler och står inför flera stora byggnationer. Byggnation av 

tre LSS-boenden pågår och under kommande år kommer byggnationer påbörjas av grundskola, förskola och id-

rottshall i Killeberg, grundskola och äldreboende i Lönsboda samt ishall och brandstation i Osby mm. 

Samtidigt som det finns stort behov av nya lokaler kommer också investeringar att göras i befintligt fastighetsbe-

stånd för att skapa mer ändamålsenliga lokaler och minska energianvändningen. 
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Samhällsbyggnad, VA-verksamheten 

INLEDNING 

• Vatten- och avloppsverksamheten ska arbeta för en hög trygghet och kvalitet vad gäller; 

o Produktion och distribution av dricksvatten. 

o Distribution och behandling av avloppsvatten. 

o Avledning av dagvatten. 

• Osby kommun äger VA-anläggningarna och Skåne Blekinge Vattentjänst AB (SBVT) ansvarar för drift 

och underhåll av dessa, samt svarar för genomförandet av investeringar inom verksamheten. 

Ledning 

Lotte Melin, ordförande Samhällsbyggnadsnämnden 

Mathias Karlsson, förvaltningschef 

ÅRETS HÄNDELSER 

Covid 

Med anledning av Covid-19 har åtgärder vidtagits för att upprätthålla den samhällsviktiga verksamheten vid ett 

eventuellt bortfall av personal. Exempelvis internutbildning, minskning av fysiska möten, personal har utgått från 

sina anläggningar för att undvika större grupperingar och regelbundna avstämningar via teams med driftledare. 

Vårt förhållningssätt till pandemin har hittills varit framgångsrikt och vårt uppdrag har därför kunnat utföras enligt 

plan. 

Bevattningsförbud 

Under sommaren rådde bevattningsförbud i Osby kommun då vattenproduktionen var ansträngd pga. det varma 

vädret. 

Gemensamt drift- och övervakningssystem 

Införandet av ett gemensamt drift- och övervakningssystem för VA-anläggningar har påbörjats. Detta är ett 

mycket omfattande arbete som kommer pågå under de närmaste åren. 

Materialbrist och prisökningar 

Det råder sedan en tid tillbaka materialbrist på insatsvaror vilket resulterat i kraftiga prisökningar och förseningar. 

Genomförda projekt under året: 

• En ersättningsborra har anlagts och tagits i drift på Tommabodafältet. 

• Installation av ny blåsmaskin på Osby reningsverk. 

• Slamplattan på Osby reningsverk har försetts med överbyggnad. 

• Provpumpning och provtagning av befintliga borra på f.d. Junescotomten har utförts, även detta vatten var 

förorenat med trikloreten. 

• Renovering av reservcentrifug på Osby reningsverk har genomförts. 

• Förberedelser för inkoppling av kolfilter på Lönsboda vattenverk har utförts, detta kommer säkra dricks-

vattendistributionen om förhöjda halter av exempelvis bekämpningsmedel påträffas i vattnet. 

• Genomförande av VA-arbeten i samband med Osby kommuns exploateringsplaner i Killeberg. 

• Omläggning av VA-ledningar på bland annat G:a Hallarydsvägen i Killberg, Skolgatan och Aron Nils väg 

i Osby. 

• Bidrag har erhållits från Havs- och vattenmyndigheten för åtgärder som ska leda till bättre vattenhushåll-

ning. Stödet ska användas till arbeten med att komplettera vattenproduktionen i Visseltofta med ytterli-

gare en borra. 
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NYCKELTAL OCH STATISTIK 

Kostnadsuppföljning personal 

Ingen personal finns inom egna verksamheten. Verksamheten sköts av SBVT. 

Dricksvatten 

  2021 2020 2021 2020 2021 2020 

 Producerad mängd Debiterad mängd Svinn 

Maglaröd 546 532 501 797 416 611 423 810 24 % 16 % 

Lönsboda 119 184 118 571 114 476 110 401 4 % 7 % 

Killeberg 43 362 42 512 36 254 24 687 16 % 18 % 

Hökön 6 354 6 393 6 112 6 101 4 % 5 % 

Spillvatten 

  2021 2020 2021 2020 2021 2020 

 Producerad mängd Mottagen mängd Ovidkommande ggr 

Maglaröd, 

Osby tätort 
546 532 501 797 1 081 224 1 245 857 2,6 2,5 

Lönsboda 119 184 118 571 488 842 520 267 4,3 4,4 

Killeberg 43 362 42 512 130 241 129 177 3,6 3 

Hökön 6 354 6 393 38 478 42 179 6,3 6,6 

 Villkorsuppfyllnad reningsverk 

  
Krav enligt till-

stånd BOD7 

Årsmedelvärde 

BOD7 

Krav enligt till-

stånd Fosfor 

Årsmedevärde 

Fosfor 

Osby reningsverk 10 4 0,3 0,1 

Lönsboda renings-

verk 
10 2 0,4 0,1 

EKONOMI 

Tkr Redov 2020 Redov 2021 Budget 2021 Avvik 

Intäkter 29 591 29 143 31 885 -2 742 

Kostnader 29 591 29 143 31 885 2 742 

Resultat 0 0 0 0 

Analys av utfallet 

Årets överskott som blev 8 179 tkr har förts över till Investeringsfond VA. Investeringsfonden är till för att klara 

de stora investeringar som kommer i framtiden enligt VA-planen som är beslutad av kommunfullmäktige. Över-

skottet beror på att investeringarna inom va-området inte har skett i planerad omfattning varvid kapitalkostna-

derna varit lägre än budgeterat. 

Redovisning 2020 med justering Investeringsfond VA 
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Tkr Redov 2020 Redov 2021 Budget 2021 Avvik 

Intäkter 35 528 37 322 37 170 152 

Kostnader 29 591 29 143 31 885 2 742 

Resultat verksam-

heten 
5 937 8 179 5 285 2 894 

Justering Investe-

ringsfond VA 
5 937 8 179 5 285 2 894 

Resultat efter ju-

stering 
0 0 0 0 

Kommentar 

Tabellen ovan visar resultat före och efter justering av Investeringsfond VA. 

INVESTERINGSREDOVISNING 

Pro-

jekt 

nr 

Namn 

Budget 

2020, tkr 

Redovisat 2020, tkr Avvikelse, tkr,redovi-

sat jämfört med budget 

0323 VA-anslutningsavgifter 0 -1 551,2 1 551,2 

0904 Bredbandsutbyggnad 540 0 540 

0905 Åtgärder ledningsnät 10 000 9 591 409 

0907 ARV, VV, pumpstationer 8 370 2 489,7 5 880,3 

0908 Östra Genastorp-Östanå 2 500 2,3 2 497,7 

0909 Hasslaröd (VA) 6 300 0 6 300 

0910 Särsk dagvattensatsningar 5 340 0 5 340 

0911 Övervakningssystem/PLC 6 323 547,1 5 775,9 

0912 Vattenmätare 700 20,8 679,2 

0913 Mindre nyanläggningar (VA 865 37,1 827,9 

0914 Östra Genastorp §6 VA-utb 5 000 0 5 000 

0915 Lönsboda ARV, tillst ansök 500 0 500 

0916 
Maglaröd VV, omb f kapi-

talökn 
10 000 0 10 000 

0917 Killeberg V, ny reservoas 2 500 0 2 500 

0918 Lönsboda VV, optimering 1 000 0 1 000 

0919 Skydd av grundvatten 500 0 500 

0920 Brunk-Skeinge ny matarledn 12 500 0 12 500 

0922 Osby-Östra Genastorp 500 0 500 

 Totalt 73 438 11 136,8 62 301,2 

Det lägre utfallet än budget förklaras av att flertalet projekt ännu inte är beställda av SBVT, gäller 0908-0909 och 
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0914-0922. 

 

FRAMTIDEN 

Bolaget kommer även fortsättningsvis, i nära samarbete med sina ägare, arbeta för att långsiktigt och hållbart 

driva, och inte minst utveckla, VA-verksamheten inom ägarnas verksamhetsområden. 

SBVT kommer kontinuerligt att arbeta med utredning och åtgärdande av problemområden på ledningsnätet och 

vid anläggningarna. Åtgärderna ska bland annat leda till att reducera mängden tillskottsvatten till våra reningsverk 

och minimera antalet vattenläckor. 

Under nästa år planeras följande projekt: 

• Fortsatt VA-omläggning på Aron Nils väg och Wivallius väg. 

• Ombyggnad av Visseltofta reningsverk för fosforrening. 

• Genomförande av förstudie inför om-och utbyggnad av Maglaröd vattenverk. 

• Fortsatt arbete med projektering och tillståndsprocess för överföringsledningar för vatten och avlopp mel-

lan Broby och Osby samt mellan Osby och Lönsboda. 
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Valnämnden 

INLEDNING 

Valnämnden har till uppgift att förrätta allmänna val och folkomröstningar. 

Ledning 

Sonja Svenle-Pettersson, valnämndens ordförande 

Rolf Nilsson, valnämndens vice ordförande 

ÅRETS HÄNDELSER 

Valnämnden har under året haft ett sammanträde. 

Inget val har anordnats under året. 

  

EKONOMI 

Tkr Redov 2020 Redov 2021 Budget 2021 Avvik 

Intäkter 0 0 0 0 

Kostnader 7 16 10 -6 

Resultat -7 -16 -10 -6 

FRAMTIDEN 

Valnämnden kommer att administrera val till Riksdag, Kommuner och Regioner 2022. 
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Barn- och utbildningsnämnden 

INLEDNING 

• Förskola  - åtta kommunala förskolor, en enskild verksamhet          

• Pedagogisk omsorg - fyra dagbarnvårdare, en enskild dagbv.  

• Grundskola - fem grundskolor 

• Fritidshem - fyra kommunala enheter med fritidshem, en enskild verksamhet 

• Grundsärskola -grundsärskola på två enheter 

• Gymnasium - en gymnasieskola 

• Yrkesskola - gymnasiesärskola 

• Kultur och fritid - musikskola, simhallar, idrottshallar, bibliotek, kultur- och fritidslokaler 

Ledning 

Lars-Anton Ivarsson ordförande Barn- och utbildningsnämnden 

Eva Andersson förvaltningschef Barn- och utbildningsförvaltningen 

ÅRETS HÄNDELSER 

Pandemi - Även 2021 påverkades till stora delar av den pågående pandemin. Verksamheterna har på olika sätt 

fått anpassa arbetet utifrån rådande förutsättningar och restriktioner. Sjukfrånvaron höll sig under våren 2021 och 

delar av hösten 2021 på en ganska stabilt låg nivå. Under december 2021 var sjukfrånvaron stadigt ökande. Både 

grundskolan och gymnasiet hade under våren olika kombinationer av när- fjärr- och distansundervisning. Under 

hösten har skolverksamheterna haft närundervisning. Coronaanpassade aktiviteter har genomförts i största möjlig-

aste mån, men mycket av ordinarie aktiviteter har tidvis varit inställda. Pandemin har medverkat till mycket andra 

och förändrade digitala lösningar, vilket kan få effekt för det framtida arbetet såsom stöd till elever, mötesstruk-

turer och erbjudande av digitala kulturaktiviteter med mera. Pandemin har tydligt påvisat vikten av bra nätverk 

och tillgången till digitala verktyg, som en förutsättning för samverkan och ledning av verksamheterna med för-

ändrade förutsättningar. Ett stort tack riktas till verksamheterna för deras engagemang och vilja att göra sitt yt-

tersta det stora ansvarstagandet för att vi under rådande pandemi ska klara vårt uppdrag i verksamheterna. 

Omorganisation förvaltning- Osby kommun genomgick 21 04 01 en organisationsförändring gällande nämnder 

och förvaltningar. Ny förvaltning benämnd Arbete och Välfärd bildades. För barn- och utbildningsförvaltningens 

verksamhetsområde innebar detta att barn- och familjeenheten samt vuxenutbildningarna överflyttades till den nya 

förvaltningen Arbete och Välfärd. Det innebar samtidigt en förändring av barn- och utbildningsförvaltningens inre 

organisation. Tre områdeschefer blev två områdeschefer med förändrade uppdrag. Samtidigt blev grundsärskolan 

en egen enhet med egen rektor. 

• Områdeschef 1 - med ansvar för område förskola och Centrala barn- och elevstödsenheten (CBE). 

• Områdeschef 2 med ansvar för område Grundskola och Gymnasium 

Samtidigt med dessa förändringar samordnades samtliga vaktmästare inom barn- och utbildning under en gemen-

sam chef, Kultur- och fritidschefen. Tidigare var rektor närmaste chef för vaktmästarna. Vi har på detta sätt upp-

nått en gemensam vaktmästarorganisation inom barn- och utbildningsförvaltningens samtliga verksamhetsområde. 

Förskolan hade i den tidigare organisationen ingen dedikerad vaktmästare. 

SKA - Systematiskt kvalitetsarbete; Under 2021 har och de närmaste åren kommer fokus att ligga på det syste-

matiska kvalitetsarbetet med tillhörande analyser. SKA -arbetet ska utgöra underlag för utvecklingsinsatser, bud-

getprioriteringar och kompetensutvecklingsinsatser. Systematiken i utvecklingsarbetet behöver tydliggöras i hela 

styr- och stödkedjan från det verksamhetsnära arbetet såväl som strategiska frågeställningar på övergripande för-

valtningsnivå som underlag och samverkan med politiken i barn- och utbildningsnämnden. En del i det 
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systematiska kvalitetsarbetet är den fortsatta utvecklingen av SKUA- språkutvecklande arbetssätt, som ska ge-

nomsyra samtliga skolformer. SKUA-utvecklare med särskilt ansvar för att driva utvecklingen kring arbetssättet, 

har en mycket viktig roll i att säkerställa likvärdigheten för elevernas möjligheter att utvecklas i en språkutveck-

lande undervisning. 

CBE - Centrala barn- och elevstödsenheten - Under året har en tydlig vision och uppdrag givits CBE. CBE, är 

en övergripande specialistfunktion inom barn- och utbildningsförvaltningens verksamhetsområde för de olika 

skolformerna. CBE ska utveckla och tillgodose de olika förskole- och skolenheternas barn- och elevhälsa med 

specialistkompetens. CBE är en del av det lokala barn- och elevhälsoarbetet på alla kommunala förskolor och sko-

lor i Osby kommun. Via central förvaltning bistår CBE med stöd åt rektor, i dennes uppdrag att: 

• Analysera och utveckla stödinsatser för barn o elever på såväl individ grupp - som organisationsnivå 

• Utveckla kompetens och kunskaper genom; handledning/konsultation och utbildning av pedagoger för att 

möta barns och elevers stödbehov på såväl individ som gruppnivå 

• Kommunicera och samverka med övriga instanser kring barn och elever 

B Innovation AB och Osby Sport Academy (OSA) - Under sensommaren slöts ett nytt samverkansavtal mellan 

Osby kommun och OSA. Det nya avtalet syftar till att vidareutveckla parternas samarbete i avsikt att dels behålla 

fler ungdomar inom idrotten oavsett om denne bedriver sin idrott i organiserad form eller individuellt, dels att 

vara en del av Osby kommuns hälsofrämjande insatser. Avtalet innebär att samarbetet mellan Kommunen och B 

Innovation kommer att utvecklas i tre steg under de tre kommande åren. 

Fullmäktigeberedning - Kultur och Fritid- Barn- och utbildningsnämnden gavs i uppdrag att tillsammans med 

en tillsatt grupp av politiska ledamöter att tillsammans med tjänstepersoner inom BoU arbeta med frågor kring 

Kultur- och Fritidsenhetens utbud och anläggningar. På grund av pandemin fick den tänka planeringen för redo-

visning under våren 2020, flyttas fram i tiden. Under början av september 2021 hålls medborgardialoger i Osby 

och Lönsboda för att 27 september vara underlag för en vägledande debatt i Kommunfullmäktige. Slutsatser från 

fullmäktigeberedningen väntas kunna ligga till underlag för beslut i Kommunfullmäktige under våren 2022.. 

Nämnd och förvaltning 

Pandemin var en viktig påverkansfaktor på samtliga verksamhetsgrenar inom barn- och utbildning under 2021. 

Under våren 2021 genomfördes stora delar av  undervisningen på gymnasiet distansundervisning. Grundskolans 

undervisning för årskurs 4-9 var under våren fördelad på fjärr- och närundervisning i ett växlande schema. Under-

visningen i de yngre åldrarna från F-3 genomfördes  med närundervisning. Under vissa perioder var det mycket 

stor belastning på personalen utifrån frånvarotalet på såväl förskolan- som grundskolan. Med mycket planering 

och stora insatser från skolorna kunde vi till stora delar hålla igång skolverksamheterna under hela 2021. Kultur- 

och fritidsanläggningarna såsom simhallar, idrottshallar, bibliotek, musikskolan och övriga kulturaktiviteter 

gjorde stora ansträngningar, för att trots det pågående pandemiläget, med olika lösningar, erbjuda kommuninvå-

narna så mycket service och utbud som möjligt. Besluten kring verksamheternas arbete i förhållande till pandemi-

läget vilade hela tiden i rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Smittskydd Skåne. 

Digitalisering fick en allt mer dominerande och viktig betydelse för våra verksamheter, såväl pedagogiskt som 

administrativt. Vi blev mer beroende av digitala lösningar för att kunna klara av en god service till medborgarna 

och att kunna möta framtida behov vad gäller utbildning och kommunikation. Vikten av adekvata digitala hjälp-

medel har visat sig vara av största vikt för våra verksamheter. Den nationella digitaliseringsstrategin talar sitt tyd-

liga språk om framtidens förutsättningar och möjligheter. 

Lokaler och lokalbehovsplanering var även under 2021 en väldigt aktuell frågeställning. Många lokaler inom 

Osby kommun blev föremål för uppgradering och eventuella nybyggnationer utifrån såväl pedagogiska behov 

som modernisering utifrån dagens förutsättningar och behov. Ekbackeskolan fick tillskott i lokalförutsättningarna 

då moduler sattes på plats inför skolstart hösten 2021. Detta tillskott i moduler har underlättat förutsättningarna 

för planering och undervisning. Behovet av uppgraderade och nya lokaler för grundskolan inom Osby kommun är 
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påtaglig. Den tidigare beslutade skolorganisationen för Osby kommun ligger till grund för de projekteringar som 

pågår vad gäller ny förskola och skola i Killeberg, ny skola i Lönsboda, ändring i skollokalerna i Osby tätort för 

att Klockarskogsskolan och Parkskolan ska organiseras som F-6 skolor och Hasslarödsskolan organiseras till 7 - 9 

skola. Samtidigt pågår arbetet med värdeskapande fastighetsförvaltning. Med färdigställande av Skogsgårdens och 

Rönnegårdens förskolor har också övrig omorganisation av förskolorna i Osby kommun kunnat genomföras. 

Äventyrsgården fullföljer arbetet med att vara både en uteförskola och en förskola med uteprofil. 

Systematiskt kvalitetsarbete - utgjorde ett fortsatt mycket stort fokusområde under 2021. Målsättningen var ett 

tydligt och aktivt kvalitetsarbete med tillitsbaserad styrning. Under 2021 genomfördes kvalitetsdialoger med che-

fer och nämndsledamöter. Kvalitetsdialogerna uppskattades av samtliga parter. En fortsatt utveckling av det syste-

matiska kvalitetsarbetet i hela styrkedjan kommer att fortsätta även 2022. Utifrån de kvalitetsindikatorerna som 

nämnden beslutade i december 2020 har analysarbetet fokuserat på "vad gör det vi gör". Vikten av att utvärdera 

insatser och beslut är grunden för att arbeta för att barn- och elever ska lyckas nå så långt det är möjligt, att våra 

kommuninvånare uppfattar att de får ett rikt utbud och god service och att tidiga och gemensamma insatser främ-

jar allas välmående.  

Rekrytering är en fråga som övergripande har och kommer att prägla det fortsatta personalarbetet. Det är också 

en viktig del i uppdraget att vara en attraktiv arbetsgivare. Många verksamheter står inför stora rekryteringsbehov 

de kommande åren. Det blir allt svårare att få behörig personal till utbildningsområdets verksamhetsgrenar. Kon-

sekvenserna blir en större press på redan befintlig personal samt en försämrad kvalitetssäkring. Osby erbjöd 2021 

i samarbete med Högskolan Kristianstad, fyra utbildningsplatser (APILU) för blivande lärare där du som stu-

derande arbetar som lärare på halvtid och studerar på halvtid. Under 2021 har också ett aktivt arbete, utifrån 

nämndens mål att öka andelen förskollärare, skett. Under 2021 ökade andelen förskollärare från 39 % 2020 till 

50%. 

Fullmäktigeberedningen - Kultur och Fritid: Barn- och utbildningsnämnden gavs i uppdrag att tillsammans 

med en tillsatt grupp av politiska ledamöter att tillsammans med tjänstepersoner inom BoU, besvara följande frå-

gor från KF. 

•1. På vilket sätt kan kultur- och fritidsenhetens verksamhet organiseras för att tillgodose kommuninvånarnas 

olika behov/önskemål mer likvärdigt och samtidigt bidra till kommunens attraktivitet? 

•2. Vilket utbud av anläggningar ska kultur- och fritidsenheten erbjuda inom fritid och idrott för att säkerställa ett 

livslångt idrottande och ökad folkhälsa med tillgänglighet för alla kommuninvånare och olika målgrupper? 

•3. Vilket utbud av anläggningar ska kultur- och fritidsenheten erbjuda för att tillgodose skolornas behov av loka-

ler för olika ämnen t ex idrott och hälsa samt musik? 

•4. På vilket sätt kan de olika anläggningarna planeras och eventuellt samlokaliseras för att bli mer kostnadseffek-

tiva gällande drift- och personalkostnader? 

På grund av pandemin fick den tänka planeringen för arbetet med fullmäktigeberedningen, flyttas fram i tiden. 

Under våren 2022 planeras för redovisning av resultat och beslut utifrån fullmäktigeberedningen. 

Förskolan 

Osby pastorat ansökte om att få utöka Prästgårdens förskola med 24 platser. Vilket verkställdes 2021-08-01. 

Denna utökning innebar att Barn- och utbildningsförvaltningen omorganiserade i sina förskoleverksamheter, vil-

ket kommer att få effekter även 2022. 

2021-12-02 beslutade barn-och utbildningsnämnden att integrera Gamlebygårdens verksamhet till övriga försko-

lor i Osby tätort och Gamlebygårdens lokaler avyttras därmed. Beslutet ska vara verkställt hösten 2022. 

2021-12-02 beslutade barn-och utbildningsnämnden att göra en anpassning inom pedagogisk omsorg i Lönsboda. 

Anpassningen innebär att två dagbarnvårdare kommer att tjänstgöra i Lönsboda och 12 barn kommer att erbjudas 

plats. 
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På uppdrag av kommunrevisionen genomförde EY i december en granskning av det systematiska kvalitetsarbetet 

inom förskolan. Intervjuer genomfördes av förvaltningschef, områdeschef förskola, rektorer för tre förskoleområ-

den samt Barn- och utbildningsnämndens presidium. Återkoppling av revisionens genomlysning kommer att ske 

under februari 2022. 

E&Y  rekommenderade barn- och utbildningsnämnden att: 

• Säkerställa att nämnden tar del av enskilda förskolors utvecklingsbehov till grund för framtida priorite-

ringar, också utifrån socioekonomiska behov. 

• Tillse att arbetet gällande kompetensförsörjning involverar samtliga förskolor i kommunen och att samt-

liga förskolor ges möjligheten att ta del av en ökad förskollärar- och personaltäthet. 

• Utvärdera och säkerställa att skollagens 2 kap. 10 § följs och att rektorer får möjlighet att besluta om sin 

enhets inre organisation. 

• Skapa en tydligare struktur för kvalitetsarbetet från huvudmannanivå till enhetsnivå, där det finns en sam-

stämmighet mellan mål och utvecklingsområden. 

• Utvärdera och säkerställa att likvärdighet också skapas för de barn som tillhör kommunal pedagogisk om-

sorg. 

Återkoppling kring och svar på revisionens genomlysning och rekommendationer kommer att ske under februari 

2022. 

Barn- och utbildningsförvaltningen hade och har ett uppdrag att utvärdera och säkerställa att likvärdighet också 

skapas för de barn som tillhör pedagogisk omsorg. Dagbarnvårdarna deltog i alla pedagogiska forum och studie-

dagar på Skogsgården. På nationell nivå pågår ett arbete kring kvalitetssäkring av pedagogisk omsorg. Barn- och 

utbildningsförvaltningen följer detta arbete och återrapporterar till Barn- och utbildningsnämnden. 

Central förvaltning ska också på Barn- och utbildningsnämndens uppdrag, utifrån genomförda fokusmöte och 

kvalitetsrapporter, tillse att det finns en tydlig ram för hur en kvalitativ och likvärdig lokal barnhälsa ska kunna 

finnas på varje förskola. 

Kompetensutveckling gavs inom SKUA (språkutvecklande arbetssätt), SKA (systematiskt kvalitetsarbete) och 

pedagogisk planering. 

  

Grundskolan 

Grundskolan fortsatte organisationen med förstelärare och utvecklingstjänster för att befästa den utvecklingsor-

ganisation som skapats. Uppdragens inriktning och innehåll hade sin grund i skolenheternas kvalitetsrapporter 

samt det förvaltningsövergripande kvalitetsarbetet. Gemensamt för samtliga uppdrag var fokus på systematiskt 

kvalitetsarbete. Inriktningsområdena var digitalisering med pedagogisk inriktning, språk- och kunskapsutveck-

lande arbetssätt (SKUA) samt skolutveckling. Detta innebar en fortsättning på grundskolans satsning och fokus på 

språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, vilket långsiktigt kommer vara bärande för undervisningen i Osby 

kommuns alla utbildningsformer. Utvecklingsorganisationens struktur och organisation förväntas spetsa till vårt 

kvalitetsarbete i förhållande till analyser av resultat med effekter som en mer tillgänglig och likvärdig undervis-

ning samt ökad måluppfyllelse. 

Rörelsesatsning: Två samordnare fortsatte arbetet och ansvaret för att säkerställa likvärdighet, utbildning och ut-

förande. Syftet var att genom organiserade och planerade rörelselekar och aktiviteter, skapa goda vanor för elever 

gällande rörelse, för att det ska bli en naturlig del av vardagen. 

Samverkan med högskolan i Kristianstad fortsatte och under 2021 hade vi fyra lärarstudenter som deltog i en 

arbetsplatsintegrerad lärarutbildning (APILU) där studenterna kombinerar studier med en anställning som lärare. 

En unik möjlighet som både leder till en lärarexamen och ger flera års arbetslivserfarenhet under studietiden och 

ett led i att säkerställa att vi har behöriga lärare. 
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Grundsärskolan innefattades av den utvecklingsorganisation som gäller för grundskola och är utifrån det en del 

av det systematiska kvalitetsarbetet. Elevantalet i grundsärskolan ökade under 2021 och blev därigenom också en 

större organisation med utökning av personal. Fokus på tillgänglig lärmiljö genom alternativ och kompletterande 

kommunikation (AKK) på hela skolan fortsatte under 2021. 

Planering för den nya skolorganisationen fortgick och samtidigt ökade elevantalet ytterligare inom grundskolan 

under 2021. Svårigheten med det ökade elevantalet, behov av större lokaler gör det svårare att tillgodose det fria 

skolvalet inför läsårsstart augusti 2022. 

  

Gymnasieskola 

Pandemin med restriktioner och rekommendationer påverkade i stor utsträckning även 2021 för område Gymna-

sium. Under vårterminen var det till stora delar distansundervisning för gymnasieeleverna på Ekbackeskolan. De 

olika årskurserna alternerade mellan närundervisning och distansundervisning. Under höstterminen 2021 var det 

närundervisning med restriktioner och rekommendationer på skolorna. Introduktionsprogrammet och Yrkesskolan 

hade närundervisning under hela 2021. Personalen var väldigt lösningsfokuserade och hade hög arbetsmoral som 

gjorde att utbildningarna kunde fortsätta med kvalitét. Konsekvenserna var att det blev svårt att hålla den garante-

rade undervisningstiden med inställda studiebesök och APL utomlands. Samtidigt var området väl förberedda på 

distansundervisning då elever har individuella skoldatorer. Pandemin gjorde också att det kollegiala lärandet del-

vis fick stå tillbaka. Vaccination erbjöds alla gymnasieelever och vaccinationen genomfördes under skoltid. 

Genomlysning av SKR - Under 2021 genomfördes en genomlysning av SKR där gymnasieområdets kostnader 

och intäkter var i fokus. Vid redovisningen konstaterades en avvikelse på nettokostnaden på 22%. Efter redovis-

ningen påbörjades ett arbete där nämnd, tjänstemän och rektorer analyserade genomlysningen. Arbetet kommer att 

fortgå 2022 för att skapa en samsyn kring gymnasieskolan beträffande utbud och kostnader. 

Hotell- och turismprogrammet ansökte om certifiering av utbildningen. Certifieringen pågick under en dag då 

branschen var på plats tillsammans med elever, lärare, rektor och områdeschef. 

B Innovation AB och Osby Sport Academy (OSA) - Under sensommaren slöts ett nytt samverkansavtal mellan 

Osby kommun och OSA. Det nya avtalet syftade till att vidareutveckla parternas samarbete i avsikt att dels be-

hålla fler ungdomar inom idrotten oavsett om denne bedriver sin idrott i organiserad form eller individuellt, dels 

att vara en del av Osby kommuns hälsofrämjande insatser. Avtalet innebar att samarbetet mellan Kommunen och 

B Innovation kommer att utvecklas i tre steg under de tre kommande åren. 

Lärare från gymnasiets teknikprogram erbjöd tillsammans med lärare från Parkskolan undervisning i teknik för 

elever i åk 9 (Parkskolan). Arbetet kommer att fortsätta under våren 2022. Förstelärarna i matematik på Ekbacke-

skolan anordnade en studiedag för alla matematiklärare i kommunen. Samarbetet och utvecklingsarbetet mot 

högre måluppfyllelse i matematik, kommer att fortsätta under 2022. 

Europeiska språkdagen genomfördes med olika program. Utbytesstudenter var på plats, inspirerade och pratade 

med våra elever. 

Samarbetsskolan från Lüdenhausen var på besök och jobbskuggade hos lärare och rektorer. Elever från Lüden-

hausen var även med på lektioner på skolan. 

  

Central barn- och elevhälsa 

CBE - Centrala barn- och elevstödsenheten - Under 2021 gavs en tydlig riktning för CBE;s uppdrag, som till 

största delen är främjande och förebyggande. CBE, är en övergripande specialistfunktion inom barn- och utbild-

ningsförvaltningens verksamhetsområde för de olika skolformerna. CBE ska utveckla och tillgodose de olika för-

skole- och skolenheternas barn- och elevhälsa med specialistkompetens. CBE är en del av barn- och 
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elevhälsoarbetet på alla kommunala förskolor och skolor i Osby kommun. Via central förvaltning bistår CBE med 

stöd åt rektor, i dennes uppdrag att: 

• - Analysera och utveckla stödinsatser för barn o elever på såväl individ som gruppnivå 

• - Utveckla kompetens och kunskaper genom; handledning/konsultation och utbildning av pedagoger för 

att möta barns och elevers stödbehov på såväl individ som gruppnivå 

• - Kommunicera och samverka med övriga instanser kring barn och elever 

CBE genomförde utbildningar mot förskolan gällande digitalisering, tecken som stöd och autism. CBE ledde 

också utbildning mot grundskolan i form av grundkurs i pedagogisk utredning och upprättande av åtgärdspro-

gram. Mot gymnasiet hölls en grundkurs i NPF. Det var också nätverksträffar för specialpedagoger och speciallä-

rare på grundskolan och gymnasiet. 

CBE påbörjade tillsammans med Central förvaltning, utifrån uppdrag från Barn- och utbildningsnämnden, ett ar-

bete för att kvalitetssäkra den lokala barn och elevhälsan. Under hösten 2021 arbetade CBE med att kartlägga hur 

den lokala barn- och elevhälsan är strukturerad på varje förskola och skola. Arbetet kommer att fortsätta under 

2022, för att slutligen presenteras för barn- och utbildningsnämnden när rektorerna har fastställt sina organisat-

ioner. 

Elevhälsans medicinska insats (EMI)vars profession utgörs av skolsköterskor och skolläkare. EMI ingår i det 

lokala elevhälsoteamet ute på våra skolor. Efter varje läsår upprättasen verksamhetsberättelse/verksamhetsplan 

utifrån "kvalitetsmått för elevhälsans medicinska insatser" som ett förtydligande utifrån lagstiftningen. Lagen krä-

ver även en årligpatientsäkerhetsberättelse där det framkommer vad EMI gjort för att identifiera, analysera och 

reducera risker och negativa händelser samt det resultat som patientsäkerhetsarbetet uppnått. 

  

Kultur och fritid 

Året var fortsatt präglat av pandemin med anpassningar, omställningar, inställningar, nytänkande och till viss del 

även nyskapande. Biblioteken höll stängt under stor del av våren och öppnades igen för fysiska besök den 19 

april. Simhallarna var igång i begränsad omfattning på grund av pandemin samt renovering då taket höll på att 

rasa. Dessa förutsättningar innebar att uppdrag var vi erbjöd sommarsimskola både i Osby sjön och i Vesljunga 

sjön. Ishallarna hade en viktig funktion i att kunna erbjuda kommuninvånarna möjligheter till rörelse. Pandemin 

påverkade också många av årets evenemang såsom nationaldagen med mera. Trots pandemin kunde en del evene-

mang genomföras om än i förändrad form. 

Under året fortsatte Kultur och fritid sitt arbete med att jobba tematiskt med ”bemötande” på våren och ”tillsam-

mans” under hösten vilket återspeglade sig i aktiviteter och utställningar på mötesplatser. Att arbeta tematiskt togs 

väl emot av besökarna och möjliggjorde en större tydlighet utåt samt delaktighet för kommuninvånarna. 

Rörelsekul fortsatte under uppstarten av året och även en planerad utvidgning till andra sporthallar genomfördes. 

Därmed kunde Rörelsekul genomföras på alla grundskolor. Forskning visar att barn rör sig för lite och vår förstu-

die visar att barn vill röra sig tillsammans med sina föräldrar.  Huvudsyfte är att få barn att röra sig efter skolan 

och att alla skall kunna vara med. 

Olika projekt fortsatte sin planering och kunde startas upp under året: 

• Projektet ”Tryggare Osby” i samverkan med Osby kommun, Rotary och Länsförsäkringar. 

• Projekt Ungsommar där barn/ungdomar 13-14 fick möjlighet under två veckor prova på att kombinera 

jobb med aktiviteter 

• Projekt Sommarkul kom tillbaka då staten delade ut pengar för att kunna genomföra smittsäkra lovaktivi-

teter för barn och unga 

• Projekt kulturcrew där statens kulturråd bidraget med medel.  



 

 

Osby kommun, Årsredovisning 2021 114(154) 

 

• Projekt stärkta bibliotek 

Kulturen: Sommarkul! Årets omgång var extra viktig för alla barn och unga som varit isolerade under pandemin 

vilket även resulterat i ökad psykisk ohälsa. Kultur och fritid lyckades tillsammans med föreningar genomföra ett 

fullspäckat program. Aktivitetspromenaderna! Bäst statistik för hela Sverige fick Lönsboda där barn, unga och 

vuxna engagerade sig och deltog i spontan rörelseaktivitet i Essoparken. Omställningen till delvis digitala evene-

mang hittade sin form på hösten. Ett lyft i hur många fler invånare vi kan nå med ex. digitala föreläsningar som 

inte kräver att personen tar sig till en fysisk plats. 

Musikskolans:  Ansökan till Kulturrådet, beviljades och vi fick 160 000kr för att starta upp Kultur Crew. Musik-

skolans undervisning och konsertverksamhet kunde genomföras framför allt under hösten.  Våren avslutades med 

filminspelning och höstterminen kunde avslutas med en mindre efter restriktionerna anpassad konsert. Dessutom 

kunde den traditionell Julkonsert i Missionskyrkan i Osby och Församlingshemmet genomföras. 

Fritidsgårdarna kunde ha öppet hela året trots Corona. Besökarna på gårdarna var någorlunda jämnt fördelat 

mellan killar och tjejer. Under året gjordes Walk´n talk, ute på byn, där man träffade ungdomarna i ett annat sam-

manhang.  Fritidsgårdarna fortsatte med det drogförebyggande arbetet och en drogvaneundersökning gjordes un-

der hösten. 

Trygghetsvandringar startades upp och kommer att utvärderas under 2022. 

Ungdomsarbetaren fyllde en viktig funktion med besök i skolorna i Osby kommun. Tillsammans med fritidsgår-

den genomfördes och analyserades den drogvaneundersökning som görs årligen. Resultatet visar av 389 enkätsvar 

från högstadieungdomarna att: 32,7% av ungdomarna i åk 7-9 har provat alkohol, 2,4% röker tobak, 3,8% snusar 

och 2,2% har använt narkotika. 

Totalt har 389 av kommunens högstadieungdomar svarat på enkäten Under hösten 2021 uppmärksammades arbe-

tet med  ”en vecka fri från våld”. Under två dagar så var personal från fritidsgårdarna och Familjehuset samt ung-

domsarbetaren ute på skolorna under luncherna och diskuterade med ungdomarna kring denna frågan. Diskussion-

erna var värdefulla och många kände sig sedda och hörda. 

Vaktmästarorganisation: Under 2021 genomfördes en omorganisation inom barn och utbildningsförvaltningen 

kring vaktmästaruppdraget. Det innebar att  innebär att det från 2021 07 01 bildades en central vaktmästarorgani-

sation för alla lokaler och anläggningar inom barn och utbildningsförvaltningens verksamhetsområde. 

  

MÅLUPPFYLLELSE 

Nämndmål 

Vi ska erbjuda utbildning och mötesplatser som leder till en ökad medvetenhet om livsstilens betydelse för 

hälsan, miljön och samhället. 

Analys av resultat - Förskolan har arbetat med det på följande sätt: Digitalisering, fokus på tillgänglig lärmiljö, 

utveckling av lärmiljöer, säkerställa barnkonventionen och utvecklings-organisationer som ett led i tillitsbaserad 

styrning. 

Pedagogerna arbetar, vägleder och samtalar med barnen om hälsa, miljö och samhälle efter utvecklingsnivå. Både 

i den planerade undervisningen och i den spontana som uppstår under barnens vistelse på förskolan som exempel-

vis vid matsituationen, utevistelsen, finns en medveten tanke om att utmana barnens tankar om det vi upplever 

tillsammans. Vid pedagogiskt forum prioriteraras diskussioner utifrån materialet tillgänglighetsmodellen, kopplat 

till SKUA.  

Samstämmighet mellan mål och utvecklingsområde 2021 såg ut på följande sätt och redovisades för nämnden 
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hösten 2021. 

Följande punkter är hämtade från verksamheternas kvalitetsrapporter och har på enheterna varit prioriterade ut-

vecklingsområde. 

• Undervisning utomhus har ett utforskande arbetssätt. 

• Implementering av barnkonventionen 

• Alla barnen får möjlighet att sopsortera och får kunskap i varför vi ska vara rädda om miljön 

• Alla barnen får en förståelse för att alla människor har ett lika värde 

Förskolan har arbetat med målet på följande sätt: Undervisning utomhus har ett utforskande arbetssätt, implemen-

tering av barnkonventionen, där fokus varit att alla barns röst ska bli hörd, alla barnen får möjlighet att sopsortera 

och får kunskap i varför vi ska vara rädda om miljön och alla barnen får en förståelse för att alla människor har ett 

lika värde. 

Slutsatser Förskolan: På alla förskolor är tillgänglighetsmodellen väl känd. Rörelsekul har varit ett arbete på alla 

förskolor och det har lett till att barnen varje dag utmanas medvetet i att röra på sin kropp. På alla förskolor finns 

idag barnråd, som är en arena där barnens röst blir hörd. Stor samverkan mellan förskolornas rektorer och det kol-

legiala lärandet har utvecklats på alla nivåer. 

  

Analys av resultat Grundskola/Grundsärskola: - Verksamheterna har arbetat med organiserade rastaktiviteter. 

Verksamheterna har även arbetat för bättre psykiskt mående med bland annat rörelsepauser för att skapa goda 

lärmiljöer och variation, ökad koncentration och bättre lärande. Till sist har det skett medvetet arbete med fokus 

på ökad interaktion mellan eleverna. 

Slutsatser Grundskola/Grundsärskola: - Arbetet med rörelseaktiviteter i olika former som Rörelselkul och rast-

aktiviteter, har lett till färre kränkningar samt att mindre tid behövts läggas på konflikthantering. Det har också 

bidragit till större elevaktivitet samt samtal där elever ger varandra stöd i sin kunskapsutveckling. 

  

Analys av resultat Gymnasiet: - Samstämmighet mellan mål och utvecklingsområde 2021 såg ut på följande sätt 

och redovisades för nämnden hösten 2021. 

 Verksamheterna har arbetat med en aktiv social hälsosam livsstil och en trygg och attraktiv skola på olika plan 

med t.ex. Idrott / Hälsa, B Innovation, klassråd, värdegrundsfrågor, studiebesök, sociala aktiviteter. En elevenkät 

har genomförts där trygghet och studiero var ett av flera fokusområde. 

Pandemins restriktioner har gjort att Idrott/Hälsa och B Innovation behövt ha alternativa lektioner. Överlag posi-

tiva enkätsvar vilket visar att området hela tiden jobbar med trygghet och studiero även om det alltid kan bli 

bättre. Elevhälsan är en stor bidragande orsak i det här. 

Slutsatser Gymnasiet: - Med kommunen och Ekbackeskolans långsiktiga satsning tillsammans med B Innovat-

ion AB kommer elever och personal få en ökad medvetenhet om livsstilens betydelse för hälsan, miljön och sam-

hället. Med flexibilitet blev det inga större skillnader i betygsutfallet. Elevhälsan är en stor bidragande orsak till 

att arbetet med trygghet, studiero och hälsa fungerat väldigt väl trots förutsättningarna med pandemi. 

  

Kultur och fritid Analys av resultat: -  Pandemin har tydligt visat på vikten av att ha öppna verksamheter som 

riktar sig till alla och där det digitala kan vara ett komplement men ingen ersättning. Bland annat ställdes den 

drogfria skolavslutningen in för åk 9 och konserter med Musikskolan. Däremot har en del  föreläsningar och viss 

simundervisning kunnat genomföras både under våren och hösten. Arrangemang som valborgsfirande, national-

dagsfirande har genomförts digitalt. Restriktioner kring uthyrning av kommunens lokaler har inneburit ett stort 

avbrott i aktivitetsutbudet i Osby kommun varvid en "Kulturskuld" uppstått. Utveckling behövs av våra olika sätt 
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att nå ut, skapa kännedom om våra olika verksamheter och möjligheterna att delta. 

Under sommaren kom trygghetsavandringarna igång i samarbete med Länsförsäkringar, Rotary och sex av kom-

munens föreningar. 

Osby kommun erhöll medel från staten för att kunna erbjuda barn och unga en innehållsrik sommar med gratis 

och tillgängliga aktiviteter, till exempel öppna fritidsgårdar och gratis simskolor.  Sommaren 2021 besökte 930 

ungdomar våra öppetdagar under sex veckor där barn/ungdomar som har behov av verksamheten verkligen fått 

kvalité på sitt sommarlov. 

Under sommaren genomfördes projektet ”Ungsommar”, som handlar om att få ungdomar mellan 13-14 år att un-

der två veckor arbeta varvat med aktiviteter. 

Biblioteket inledde 2021 med utlämningsservice av reserverad media.  Digitala plattformar som Teams, Youtube 

och Streamyard har under våren fungerat som mötesplats för biblioteksverksamheten. Under sommar och höst har 

biblioteket kunnat återgå till ordinarie öppettider med meröppet. Simhallarna kunde också återgå till att ha öppet 

för allmänheten under hösten. 

Med kontinuitet och kvalité erbjuds ämnesundervisning, enskild och i grupper men också i i olika ensembler, or-

kester och körer. Digitala mötesplatser har utvecklats. Hinder för måluppfyllelse är att samarbetet med grundsko-

lan begränsats utifrån skolans nationellt beslutade tim- och läroplaner. 

Slutsats: Arbetet med att genomföra aktiviteter och arrangemang digitalt fick ett fortsatt uppsving under våren. 

Att erbjuda gratis aktiviteter under kvällar, helger och lov är en framgångsfaktor för att få fler besökare till mötes-

platserna. Det är än mer viktigt nu då den psykiska ohälsan ökat och de ekonomiska förutsättningarna för många 

blivit sämre. Kultur och Fritid har en central roll i Osby som kugge och resurs för människor i olika åldrar. Utma-

ningen är att nå fler och nya grupper av barn och ungdomar – att utveckla passande verksamhet för fler barn och 

unga. Vidare utveckling är att söka nya former, samt att finna nya mötesplatser för utbildning, hälsa och trivsel för 

alla invånare. Behovet av den öppna plats som biblioteket är för invånarna har blivit tydligare under pandemin 

och därför arbetar vi med att optimera öppettiderna. Under första halvåret har simhallarna varit stängda för all-

mänheten på grund av pandemin. Viss simundervisning för elever har kunnat genomföras. Detta kan ha lett till en 

sämre simkunnighet, som nu är viktig att följa upp. 

Måluppfyllelse: Målet kan anses delvis vara uppfyllt Pandemin har påverkat utbildningen och möjligheterna till 

mötesplatser. Dock har det via fjärr- och distansundervisning kunnat bedrivas undervisning som lett till att elever 

kunnat komma vidare i sin utbildning. Digitaliseringen har bidragit till att man kunnat fortsätta med föreläsningar 

och möten. Arbetet med att genomföra aktiviteter och arrangemang digitalt har fått ett fortsatt uppsving under vå-

ren. Att erbjuda gratis aktiviteter under kvällar, helger och lov är en framgångsfaktor för att få fler besökare till 

mötesplatserna. Vikten av fysiska aktiviteter för livsstilens betydelse har varit påtaglig under pandemins påverkan 

Indikatorer Mål Utfall Kommentar 

 Andel som uppger att de är 

nöjda eller mycket nöjda när de 

besöker is- och simhallar, fri-

tidsgårdar, musikskolan, biblio-

tek, kulturarrangemangen och 

konsthall.  (Barn- och utbild-

ningsnämnden) 
 

100% 94,7%  

 Antal deltagare i förebyggande 

föräldrautbildningar och barn-

grupper på FamiljeHuset  (Barn- 

och utbildningsnämnden) 
 

  Denna punkt berör verksamhet som är 

flyttad till Arbete och Välfärdsnämn-

den. 
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Indikatorer Mål Utfall Kommentar 

 Förskolans förmåga att planera 

och erbjuda lärande om miljö, 

hälsa och samhälle  (Barn- och 

utbildningsnämnden) 
 

I hög grad Acceptabelt  

 Rörelsesatsningens/rörelsekuls 

påverkan på elevernas fysiska 

och psykiska mående  (Barn- 

och utbildningsnämnden) 
 

I hög grad Acceptabelt 70% upplever att det psykiska och fy-

siska måendet har påverkats positivt 

av Rörelsesatsningen. 

Vi ska ge alla det stöd de behöver för att kunna utvecklas och utmanas efter sina förutsättningar. 

Analys av resultat - Förskolan; Följande punkter är hämtade från verksamheternas kvalitetsrapporter och har på 

enheterna varit prioriterade utvecklingsområde. Samstämmighet mellan mål och utvecklingsområde 2021 såg ut 

på följande sätt och redovisades för nämnden hösten 2021. 

• Alla rektorer har fått utbildning i specialpedagogik av CBE. 

• Fokus på tillgänglig lärmiljö 

• Två förste förskollärare arbetar övergripande 

• Två pedagoger har utbildats och arbeta övergripande med språk-och kunskapsutvecklande arbetssätt 

Analys av resultatet :  Alla rektorer har fått utbildning i specialpedagogik av CBE, fokus på tillgänglig lärmiljö, 

två förste förskollärare arbetar övergripande, två pedagoger har utbildats och arbetar övergripande med språk-och 

kunskapsutvecklande arbetssätt. Alla rektorer har deltagit i en bokcirkel organiserad av SKUA utvecklarna. Peda-

gogerna utgår från barnens kunskaper och erfarenheter. Undervisningen och lärmiljöer utformas olika på de olika 

avdelningarna, för att kunna möta, stötta och utveckla den barngrupp som har sin hemvist där. CBE har tillsam-

mans med förskolan byggt upp en arbetsmodell som säkerställer varje barns rätt till utbildning. 

Slutsatser - Förskolan:-  Tillgänglighetsmodellen, SKUA och tydliga nämndmål skapar en helhet för förskolor-

nas arbete.  På varje förskola har det byggts upp en lokal barnhälsa som en del för att säkerställa barns rätt till ut-

bildning. Detta arbete kommer att vara i fokus under 2022. SKUA arbetet ska fortsätta även på chefsnivå genom 

bokcirkel. 

  

Analys av resultat Grundskola/Grundsärskola: - Verksamheten har arbetat med Handlingsplan för särskilt be-

gåvade elever. Den lokala elevhälsan har arbetat aktivt med att säkerställa att utredningar kring behov av särskilt 

stöd genomförs.Två utbildade pedagoger har arbetat övergripande med språk-och kunskapsutvecklande arbetssätt. 

Rektorer har utbildats kring "Att leda elevhälsa". 

Slutsats Grundskola/Grundsärskola:- Arbetet med behov av särskilt stöd har lett till en ökad identifiering av 

elever som befäster plats inom grundsärskola. 

  

Analys av resultatet Gymnasiet: - Verksamheten har arbetat med utveckling,  stöd och elevers behov på olika 

plan med t.ex. Elevenkät, SKUA, hjälpmedel, KAA. Elevenkäten fångade upp vad eleverna saknade och behövde 

mer av vilket kommer fångas upp på kommande analysdagar. Förstelärare har drivit, utifrån förutsättningarna, 

utvecklingsområdena inom olika områden. En pedagog/SKUA-utvecklare arbetade övergripande inom området 

med språk-och kunskapsutvecklande arbetssätt. Pandemin gjorde att det kollegiala lärandet där SKUA ingår del-

vis behövt stå tillbaka. 

42 av 46 externa skolor, där gymnasieelever folkbokförda i Osby gick, återkopplade till KAA med 
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närvaro/frånvaro, åtgärdsprogram, examen- och studiebevis. Slutresultatet blev att 76% av alla folkbokförda ele-

ver tog gymnasieexamen juni 2021. På Ekbackeskolan klarade 86% av eleverna sin gymnasieexamen. Samtliga 

elever på de praktiska programmen tog examen. 

Slutsatser gymnasiet: - Med ett fortsatt systematiskt kvalitetsarbete, där även elevers progression tas med, kom-

mer området kunna möta alla elevers behov av stöd tidigare. Eleverna  utvecklas och utmanas därigenom utifrån 

sina egna förutsättningar. Ett exempel är matematiken där förra årets analys visade på brister och där flera olika 

insatser inom matematiken, bl.a. förstelärare, delade block och extra matematikstugor gjorde att fler elever klarade 

kurser än föregående år. Skolornas attraktivitet och måluppfyllelse ökade. 

  

Kultur och fritid analys av resultat: - Under pandemin har det delvis varit svårt att nå ut, då verksamheterna 

haft begränsade öppettider eller helt stängt. Kultur- och fritid jobbar aktivt med att bemöta våra invånare på ett 

normkritiskt sätt genom bland annat att HBTQI- certifiera all personal. 

Biblioteket har i samverkan med studieförbund skapat programverksamhet för att nå en bredare publik. Vi arbetar 

vidare i ett projekt för att ta fram vad de olika målgrupperna har behov av och hur vi kan möta dem. Vi ser behov 

av att möta invånarna på flera ställen i samhället, både digitalt och fysiskt för att vara med och positivt påverka 

attityder och värderingar. Vi har under året sett vikten av att finnas på sociala medier för att kommunicera med 

och marknadsföra biblioteket mot invånarna. 

Fritidsgårdarna har haft olika temakvällar med riktade aktiviteter och även gett ungdomar möjlighet att chatta med 

ungdomsarbetare/fritidsledare. All verksamhet riktar in sig på att ungdomar ska ges möjlighet att växa som män-

niskor. I samtal med ungdomarna under året så har ungdomsarbetaren och ungdomarna pratat om alkohol, droger, 

tobak och snus. Samtalen har handlat om hur ungdomarna får tag på alkoholen, föräldrafria fester och konsekven-

serna av alkohol- och droganvändandet. Vi har även pratat om våld i nära relationer och våld i allmänhet. Corona 

och vaccinationer också varit samtalsämne som ungdomarna har pratat om. 

På Musikskolan ges möjlighet att individanpassa kurser så att man har god förutsättning att möta upp olika indivi-

ders förutsättningar och behov.  Vuxna kan erbjudas verksamhet i Musikskolan i mån av plats. 

Slutsats: - Kontinuerlig satsning på att skapa relationer och göra fritidsgårdarna till en trygg mötesplats har gett 

resultat. Det är viktigt att fortsätta satsa på det dagliga öppethållandet, framförallt i samband med att skoldagen 

slutar. Det är också mycket viktigt att fortsätta den uppsökande verksamheten för att nå fler. Vi ser ett allt mer 

ökande behov av att vara ute och röra sig där ungdomar befinner sig. Vi behöver ständigt se över hur vi kan möta 

alla besökare så de kan känna sig trygga i en välkomnade miljö. 

På Musikskolan tar vi emot alla barn och unga, men också vuxna, och möjliggör utveckling på ett positivt och ut-

manande sätt, utefter vars och ens förutsättningar. Elever med olika funktionshinder får anpassad undervisning. 

Utmaningen är att fler elevgrupper ska välja och upptäcka möjligheten att vara en del av vår verksamhet. 

Måluppfyllelse: - Målet kan anses delvis vara uppfyllt Personalen arbetar utifrån ett arbetssätt som gynnar ut-

vecklingen utifrån varje individs behov såsom ett HBTQI certifierat arbetssätt, arbete med språkutvecklande ar-

betssätt, digitala metoder, när- fjärroch distansundervisning. De olika sätten att möta våra invånare bidrar till en 

ökad måluppfyllelse där det ska finnas möjligheter utifrån varje individs förutsättningar, förmågor och progress-

ion. Vi behöver fortsätta fokusera på att rekrytera behörig personal till våra verksamheter 

Indikatorer Mål Utfall Kommentar 

 Andel brukare som upplever att 

det stöd de har fått har haft en 

positiv inverkan på deras livssi-

tuation  (Barn- och utbildnings-

nämnden) 
 

100%  Denna punkt berör verksamhet som är 

flyttad till Arbete och Välfärdsnämn-

den. 
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Indikatorer Mål Utfall Kommentar 

 Verksamheterna ska erbjuda va-

rierat innehåll och arbetsformer 

för att stödja barnens/elevers 

förmåga till lärande  (Barn- och 

utbildningsnämnden) 
 

I hög grad Acceptabelt Pandemin och distansundervisning har 

påverkat möjligheterna att erbjuda va-

rierat innehåll och arbetsformer. Li-

kaså har personalsjukdomar och vika-

rieanskaffning påverkat. 

Språk- och kunskapsutvecklande ar-

betssätt är ett av sätten att erbjuda va-

rierat innehåll och arbetsformer. Även 

Musikskolan har genom det estetiska 

erbjudit varierat innehåll och arbets-

former för att gynna lärandet. 

Rörelsesatsningen är ett annat sätt att 

lära med kroppen och gynna lärandet. 

 Andelen legitimerade förskollä-

rare av befintlig personalstruk-

tur i förskola  (Barn- och utbild-

ningsnämnden) 
 

Minst 50% 50 %  

 Andel legitimerade lärare i alla 

skolformer förutom förskolan  

(Barn- och utbildningsnämnden) 
 

100% 77,3 % Grundskolan har 62.1% legitimerade 

lärare. 

Gymnasiet har 72.5% legitimerade lä-

rare. 

 Organisation och uppföljning av 

elever i externa grund- och 

gymnasieskolor  (Barn- och ut-

bildningsnämnden) 
 

I hög grad Acceptabelt Arbete och rutiner pågår för att nå 

högre med uppföljning av externa 

grund- och gymnasieskolor. 

 Andelen personal som arbetar 

utifrån ett HBTQI-certifierat ar-

betssätt  (Barn- och utbildnings-

nämnden) 
 

100% 100 %  

 Andelen kommuninvånare som 

upplever att Barn- och utbild-

ningsförvaltningen har ett norm-

kritiskt bemötande och stöd  

(Barn- och utbildningsnämnden) 
 

100%  Framåt behöver förvaltningen få med 

frågor i kommande enkäter som berör 

målet för att få en heltäckande bild i 

förvaltningen. Kultur och fritid har 

med målet i en enkätundersökning 

som kommuninvånare svarar på. 

Vi ska skapa ökad tillgänglighet och delaktighet genom att erbjuda ökad kunskap, kommunikation och 

skapande. 

Analys av resultatet förskolan: Miljön är föränderlig efter barnens intresse och verksamhetens mål på varje för-

skola. Det  finns olika förutsättningar för hur miljön kan utformas, men det finns en strävan efter att varje förskola 

ska ha bibliotek, ateljéer, lärtorg, sagogrotta, sinnesrum, natur/teknik/matematikrum. I dess olika miljöer kan ökad 

kunskap, kommunikation och skapande ske. 

Samstämmighet mellan mål och utvecklingsområde 2021 såg ut på följande sätt och redovisades för nämnden 
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hösten 2021. 

Följande punkter är hämtade från verksamheternas kvalitetsrapporter och har på enheter varit prioriterande ut-

vecklingsområde. 

• Digitalisering 

• Fokus på tillgänglig lärmiljö 

• Utveckling av lärmiljöer 

• Utvecklingsorganisationer 

Slutsatser förskolan: På de nya större förskolorna är det tydligt hur miljön kan bli ytterligare en pedagog. Små 

enheter har större utmaningar. Under 2021 har alla förskolor arbetet med självskattning. Alla pedagoger skattar 

sig själva utifrån språk och kommunikation. Detta ger ett underlag till rektor att se vilken utbildning och stöd pe-

dagogerna behöver, för att erbjuda varje barn ett professionellt språkligt bemötande. Skattningsschema genomförs 

även inom andra läroplansområde. 

  

Analys av resultatet Grundskola/Grundsärskola: Verksamheterna jobbade undervårterminen till stora delar 

med fjärrundervisning där. En till en datorer i årskurs 4-9 hade stor betydelse för utfallet med måluppfyllelse och 

möjligheter till undervisning. Verksamheterna har också arbetat med fokus på betyg och bedömning genom kom-

munövergripande sambedömnings- samplaneringsträffar, samt läs- och skrivinlärning. Dessutom har arbetet med 

tillgänglig lärmiljö i förhållande till måluppfyllelse samt Språk och kunskapsutvecklande arbetssätt och koopera-

tivt lärande varit genomsyrande i verksamheterna. 

Slutsatser Grundskola/Grundsärskola: Pandemins påverkan på måluppfyllelse och elevers möjlighet att tillgo-

dogöra sig undervisningen, har varit påtaglig. Genom att kunna erbjuda eleverna en blandning av när- och fjärrun-

dervisning har möjligheterna ökat att klara måluppfyllelsen. Förutsättningarna för undervisning under den på-

gående pandemin måste utvärderas och följas upp för att minimera eventuellt kunskapstapp och säkerställa elevers 

mående i den fortsatta utbildningsresan. 

  

Analys av resultatet Gymnasiet: Verksamheten har arbetat med delaktighet och samverkan för elever, medarbe-

tare, interna och externa enheter på olika plan med t.ex. studiebesök, internationalisering, elevresultat, kollegialt 

lärande och digitalisering. Pandemin och distansundervisning påverkade mycket i form av inställda studiebesök 

och APL utomlands. Samtidigt har området varit väl förberedda på distansundervisning då varje elev har en egen 

dator. Undervisningen har fokuserat på tillgänglighet och delaktighet både i klassrummet och via datorn för att 

alla elever skulle kunna tillgodogöra sig utbildningen. Pandemin har också gjort att det kollegiala lärandet delvis 

behövt stå tillbaka. 

Slutsatser Gymnasiet: Pandemin har haft en positiv effekt så till vida att den har gett lärare och elever ytterligare 

sätt och metoder att ge och få undervisning. Dock kan konstateras att närundervisning är att föredra med den di-

rekta återkopplingen med alla elever i blickfånget. 

  

Kultur och fritid analys av resultat: Det finns ett ökat behov av gruppverksamheter, som på grund av pandemin 

inte kunnat erbjudas i samma omfattning. Arbetet med att stärka ungdomar i deras uppväxt och lärande behöver 

vara prioriterat. Det är av stor vikt att kunna mötas och ha sociala mötesplatser. Tillgängliggörandet av bibliotek 

har skett bland annat genom att färdigställa barnavdelningen på Osby bibliotek.  Behovet bland alla åldrar att ar-

beta med digital medvetenhet och källkritik är betydande. Det är en utmaning i att fler behöver ta klivet att vara 

medskapare på internet och inte bara konsument. Vi ska arbeta vidare med uppsökande och formaliserat arbete 

med de yngsta barnen tillsammans med förskola och BVC. Fritidsgårdarna med sina olika utbud riktar sig till alla 

12-16 åringar. Fritidsgårdarna fyller en viktig funktion för ungdomar i att hitta sin plats i olika sammanhang. 
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Simhallarna arbetar med att nå nya grupper såsom vuxensimskola, babysim och gympagrupper. En stor del hand-

lar om uppdraget att bistå med måluppfyllelse för elevernas simundervisning - skolssimsavtal. På Musikskolan är 

tillgänglighet och delaktighet ledord. Vi möter eleverna på ”elevernas fria tid”. Vi har aktivt jobbat med att 

minska vår kö till verksamheten, vilket vi till viss del lyckats med. 

Slutsatser Kultur och fritid: På grund av rådande pandemi och nedstängning av våra verksamheter, så har vi 

haft färre besökare. Vi har använt digitala forum för att kunna erbjuda olika former av arrangemang och jobbar 

fortlöpande med att hitta nya vägar för att nå fler kommuninvånare. Alla erbjudande om aktiviteter inom musiks-

kolan har som ett av de viktigaste målen att öka tillgänglighet och delaktighet samt att erbjuda ökad kunskap om 

kommunikation och skapande. 

Måluppfyllelse: Målet kan anses delvis vara uppfyllt. Pandemin har haft stor påverkan på den digitala utveckl-

ingen. Digitala verktyg har på ett sätt som aldrig tidigare använts, påskyndat och medverkat till en delaktighet i 

undervisning, aktiviteter och arrangemang. Vikten av bra nätverk och olika former av digitala hjälpmedel har un-

derlättat kommunikation och skapande. Det är av största vikt att den digitala utvecklingen kan fortsätta, då kraven 

på desamma ständigt kommer att öka med nya förutsättningar och utvecklingspotentialer. 

Indikatorer Mål Utfall Kommentar 

 Andelen som upplever att soci-

altjänsten frågar efter brukarens 

synpunkter angående hur dennes 

situation skulle kunna förändras  

(Barn- och utbildningsnämnden) 
 

  Denna punkt berör verksamhet som är 

flyttad till Arbete och Välfärdsnämn-

den. 

 Undervisningens förmåga att 

stödja och utveckla barnens och 

elevers lärandeprocess utifrån 

barnets och elevernas förutsätt-

ningar och behov i alla skolfor-

mer  (Barn- och utbildnings-

nämnden) 
 

I hög grad Acceptabelt Det är en ständig strävan att stödja 

och utveckla barnen/elevernas läran-

deprocess. Arbetet har påbörjats att 

kvalitetssäkra Central Barn- och Elev-

stödsenheten och lokal elevhälsa. 

 Likvärdighet och samverkan 

mellan skolformer och inom en-

heter som förutsättning för 

barn/elevers progression för ut-

veckling  (Barn- och utbild-

ningsnämnden) 
 

I hög grad Acceptabelt Ständig strävan att hela tiden öka lik-

värdigheten och samverkan i förvalt-

ningen. 

Rutiner och handlingsplaner utveck-

las, där både nya tas fram och gamla 

revideras, med målet att skapa likvär-

dighet och samverkan inom förvalt-

ningen. 

NYCKELTAL OCH STATISTIK 

Kostnadsuppföljning personal 

tkr 2021 2020 

Kostnad för arbetskraft 282 652 268 594 

Varav kostnad för sjuklön 2 370 4 174 

Verksamheterna Barn- och familj samt Vuxenutbildning har under 2021 flyttats till Arbete och välfärdsförvalt-

ningen. I siffrorna för 2020 har personalkostnaderna för dessa verksamheter i efterhand tagits bort. Detta för att få 
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bättre jämförbarhet mellan åren. 

Inom några verksamhetsområdena inom barn- och utbildningsförvaltningen ligger  personalkostnaderna kvar på 

samma nivå eller sjunkit något jämfört med 2020, om inte löneökningar räknas med. Detta gäller inom förskolan, 

fritidshem, f-klass och kultur och fritid. Orsakerna till detta är lägre kostnader för vikarier på grund av pandemin, 

samt svårigheter att få tag i behörig personal, vilket i vissa fall leder till att tjänster är vakanta under delar av året. 

Inom grundskola och gymnasieskola har personalkostnaderna däremot ökat, även om inte löneökningarna räknas 

med. Det är dels inom grundskola, men i synnerhet inom grundsärskola som en markant ökning skett. Detta beror 

bland annat på att elevantalet har ökat mycket under året som gått. 

Inom gymnasiet finns en något mindre ökning som skett inom gymnasiet, men något mer inom gymnasiesärsko-

lan. Även här beror ökningen på bland annat ett något ökat elevantal. 

Personalstatistik 

  2021 2020 

Tillsvidareanställda 471 496 

Verksamheterna Barn- och familj samt Vuxenutbildning har under 2021 flyttats till Arbete och välfärdsförvalt-

ningen. Därför är siffrorna ej jämförbara mellan åren. 

Förskoleverksamhet 1-5 år, förskola 

  Redov 2020 Budget 2021 Redov 2021 

Antal inskrivna barn 555 555 551 

Kostnad/barn (kr) 109 945 100 204 111 837 

Antalet inskrivna barn avser ett genomsnitt för hela året. 

i kostnaden/barn ingår samtliga kostnader och intäkter som redovisas under verksamheterna som tillhör förskolan. 

Här ingår till exempel personalkostnader, kostnader för förbrukningmaterial, lokalkostnader samt intäkter från 

migrationsverket och skolverket. Kostnader och intäkter för interkommunal ersättning och bidrag är ej medräk-

nade. 

I jämförelse med budget 2021 så är de redovisade kostnaderna/barn något högre 2021. Detta beror på att antalet 

inskrivna barn är lägre än budgeterat. Att antal inskrivna barn är något lägre än budgeterat antal beror på att för-

skolorna inte har full beläggning under hela året. Det redovisade kostnaderna per barn 2021 är högre än de redovi-

sade kostnaderna per barn 2020. Det beror på löneökningar, minskade intäkter samt ökade lokalkostnader. De 

ökade lokalkostnaderna beror på högre kapitalkostnader för de nybyggda förskolorna. 

Pedagogisk omsorg 

  Redov 2020 Budget 2021 Redov 2021 

Antal inskrivna barn 30 24 24 

Kostnad/barn (kr) 65 533 72 375 74 633 

Antalet inskrivna barn avser ett genomsnitt för hela året. 

I kostnaden/barn ingår samtliga kostnader och intäkter som redovisas under verksamheten som tillhör pedagogisk 

omsorg. Här ingår till exempel personalkostnader, kostnader för förbrukningsmaterial och intäkter avseende av-

gifter från vårdnadshavare. Kostnader och intäkter för interkommunal ersättning och bidrag är ej medräknade. 

Under 2021 har kostnaderna för pedagogisk omsorg minskat något jämfört med redovisade kostnader 2020. Det är 

barnantalets minskning som har påverkat detta. Kostnaden per barn har dock blivit något högre än budgeterat för 

2021. 

Grundskola 
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  Redov 2020 Budget 2021 Redov 2021 

Antal elever 1 395 1 402 1 426 

Kostnad tot per elev (kr) 95 037 104 865 103 866 

Undervisning per elev 

(kr) 
49 318 54 138 50 714 

Elevantalet avser endast elever i grundskolan, ej förskoleklass. Antalet elever avser ett genomsnitt för hela året. 

I kostnaden/elev ingår samtliga kostnader och intäkter som redovisas under verksamheterna som tillhör grundsko-

lan (ej grundsärskolan). Här ingår till exempel personalkostnader, kostnader för förbrukningsmaterial, lokalkost-

nader samt intäkter från migrationsverket och skolverket. Kostnader och intäkter för interkommunal ersättning 

och bidrag är ej medräknade. 

I kostnaden för undervisning ingår de kostnader och intäkter som redovisas under verksamheterna grundskoleun-

dervisning, förberedelseklass samt svenska som andraspråk. 

De redovisade kostnaderna inom grundskolan har ökat från 2020 till 2021. Även elevantalet har ökat 2021.  Kost-

nadsökningen mellan 2020 och 2021 förklaras dels av löneökningar och dels av ett ökat antal klasser vilket i sin 

tur bidrar till ökade kostnader. Kostnader för IT har tillkommit under 2021 då de bokfört på förvaltningarna.   

Däremot är de redovisade kostnader/elev något lägre än budget 2021. De lägre kostnaderna beror även på att stats-

bidrag har periodiserats till 2021 av försiktighetsskäl, vilka sedan har fått behållas. Detta gör att intäkterna blir 

högre än budgeterat. Kostnaden/elev har dock ökat  från 2020 till 2021. Detta trots ett ökat elevantal. 

Även kostnaderna/elev för undervisning är lägre än budget 2021. Jämfört med 2020 har kostnaden/elev för under-

visning ökat marginellt. 

Gymnasieskola 

  Redov 2020 Budget 2021 Redov 2021 

Antal elever 437 451 439 

Kostnad tot per elev (kr) 130 796 139 160 139 530 

Undervisning per elev 

(kr) 
83 185 87 669 89 473 

Elevantalet avser elever i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan (Ekbackeskolan, IM, Naturbruksgymnasiet och 

Yrkesskolan). Antalet elever avser ett genomsnitt för hela året. 

I kostnaden/elev ingår samtliga kostnader och intäkter som redovisas under verksamheterna som tillhör gymnasie-

skolan och gymnasiesärskolan. Här ingår till exempel personalkostnader, kostnader för förbrukningsmaterial, lo-

kalkostnader samt intäkter från migrationsverket och skolverket. Kostnader och intäkter för interkommunal ersätt-

ning och bidrag är ej medräknade. 

I kostnaden för undervisning ingår de kostnader och intäkter som redovisas under verksamheterna gymnasieun-

dervisning samt undervisning Yrkesskolan. 

De redovisade kostnaderna för gymnasieskolan 2021 är högre än de redovisade kostnaderna 2020. Kostnadsök-

ningen mellan 2020 och 2021 förklaras dels av löneökningar och dels av att kostnader för IT har tillkommit under 

2021 då de bokfört på förvaltningarna. De redovisade kostnaderna är dock något lägre de budgeterade 2021. Elev-

antalet är dock något lägre än budgeterat. 

Kostnaden/elev är högre än de redovisade kostnaderna 2020. Även jämfört med budget 2021 är kostnaden något 

högre. 

Kostnaden/elev för undervisning är högre än de redovisade kostnaderna 2020. Även jämfört med budget 2021 är 

kostnaden/elev något högre. 
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Kultur och fritid 

Aktivitet 
Antal deltagare alt besökare 

2020 

Antal deltagare alt. besökare 

2021 

Lönsboda simhall 16160 12865 

Osby simhall 25789 15280 

Bibliotek 46177 28004 

Ishall 37725 41073 

Kultur och fritid 6126 9258 

Fritidsgårdar 10000 8286 

Musikskola 8063 12179 

Det minskade antalet besökare inom verksamheter beror på nedstängningar och restriktioner på grund av pande-

min. Med i statistiken är inte de digitala besöken på snoka bibliotek som uppgick till 26 601 stycken 

EKONOMI 

Tkr Redov 2020 Redov 2021 Budget 2021 Avvik 

Intäkter 100 246 110 131 95 002 15 129 

Kostnader 440 395 475 954 460 720 -15 234 

Resultat -340 149 -365 823 -365 718 -105 

Analys av utfallet 

Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar 2021 ett underskott på 105 tkr jämfört med budget. 

Det är varierande resultat gentemot budget inom de olika verksamhetsområdena. 

- Återbetalning av sjuklönekostnader i samband med pandemin: 1 055 tkr 

- Periodiserade statsbidrag avseende föregående år som ej har behövt återbetalas: 5 500 tkr 

- Minskade kostnader och ökade intäkter interkommunal ersättning och bidrag:  4 000 tkr 

- Svårigheter att få tag i behörig personal samt minskad användning av vikarier i samband med pandemin: 3 000 

tkr 

- Minskade kostnader för läromedel på grund av pandemin: 1 000 tkr 

- Högre intäkter från migrationsverket (etableringsersättning): 1 000 tkr 

- Vakanta tjänster och föräldraledigheter som ej har ersatts: 2 000 tkr 

Förvaltningsövergripande administration redovisar ett underskott på 1 027 tkr. Underskottet beror på ett an-

passningsuppdrag som har budgeterats centralt. Personalkostnaderna har varit något högre än budgeterat, men 

även intäkterna har blivit högre än budgeterat. Det beror på en utbetalning av sjuklönekostnader i samband med 

pandemin. 

Förskolan redovisar ett överskott på 3 907 tkr. Förskole-enheterna redovisar ett sammanlagt överskott på cirka 

2 200 tkr. Överskottet på förskole-enheterna förklaras även svårigheter att få tag i behörig personal, samt mins-

kade vikariekostnader i samband med pandemin. För övrigt beror överskottet att statsbidragen gett överskott då 

man även fört över bidrag från tidigare år. Inom IKE och bidrag till fristående blev det  lägre intäkter och högre 

kostnader. De högre kostnaderna bland annat på grund av att en fristående förskola i Osby utökat med 24 platser 

under året. Lägre personalkostnaderna för resurspoolen än budgeterat redovisades. 

Grundskolan redovisar ett underskott på 3 705 tkr. Grundskole-enheterna redovisar sammanlagt ett mindre 
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underskott jämfört med budget 2021 på cirka 185 tkr. Överskottet beror på högre intäkter än budgeterat men även 

högre personalkostnader än budgeterat. Att intäkterna har blivit högre än budgeterat innebär att statsbidrag från 

skolverket till viss del har kunnat användas för att finansiera vissa tjänster. På central nivå redovisas underskott på 

ca 3 500 tkr. Skolskjutskostnaderna visar underskott med 1 300 tkr, grundsärskola med 1 100 tkr samt IKE och 

bidrag med 900 tkr. 

Gymnasieskolans verksamheter totalt redovisar ett underskott på 593 tkr för 2021. Gymnasiet redovisar under-

skott med 2 900 tkr. Detta beror på att IKE och bidrag visar underskott med 3 400 tkr och B Innovation underskott 

med 250 tkr. Calcio elevhemmet visar överskott med 150 tkr samt Ekbackeskolan med 600 tkr. Gymnasiesärsko-

lan redovisar ett överskott med 2 200 tkr. Detta beror på överskott inom IKE och bidrag med 1 100 tkr som beror 

på intag av fler elever utifrån än budgeterat. Även egna Yrkesskolan visar överskott med 1 100 tkr. Mycket av 

detta är kostnader för undervisning samt läromedel. 

Kultur och fritid redovisar ett överskott på  1 313 tkr. En del handlar om att pandemin påverkat oss då vi haft 

nedstängda verksamheter och att vi ej kunnat genomföra så många arrangemang, aktiviteter på fritidsgårdarna, 

minskade verksamhetskostnader, minskade högtidskostnader. En del handlar om minskade lönekostnader (vakant 

tjänst) i ledningsorganisationen för enheten. En del handlar om bidrag från arbetsförmedlingen gällande lönebi-

drag som ej är budgeterade. 

Budgetavvikelse per verksamhet 2021 

  Budget 2021 Redovisat 2021 Avvikelse 

Förvaltningsövergripande 

ledning och administrat-

ion 

9 309 10 336 -1 027 

Förskola 75 375 71 468 3 907 

Grundskola 169 121 172 826 -3 705 

Gymnasieskola 72 958 73 551 -593 

Kultur och fritid 38 955 37 642 1 313 

Totalt 365 718 365 823 -105 

Erhållet stats- och EU-bidrag 2021 

Projektnamn Erhållen summa 2021 (tkr) 

Karriärtjänster 2021 1 689 

Lärarlönelyftet 2021 3 634 

Kvalitetsäkrande åtgärder förskola och fritidshem 

2021 

568 

Mindre barngrupper 20/21 1 593 

Likvärdig skola 2021 10 157 

Bättre språkutveckling förskolan 2021 574 

Läxhjälp 2021 425 

Papperslösa barn 2021 32 

Högskolestudier specialpedagogik 2021 148 

Sommarkul 2021 455 
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Projektnamn Erhållen summa 2021 (tkr) 

Skapande skola 21/22 439 

Kultur crew 2021 160 

Skolbio 2021 9 

Lovskola 2021 114 

Mindre barngrupper ht 2021 1 232 

Lärarassistenter 2021 553 

Stärkt elevhälsa 2021 796 

Lärarlyftet 2021 23 

Statens kulturråd bokinköp 2021 50 

Migrationsverket 1 628 

Bidrag maxtaxa 2021 2 376 

Bidrag FK för sjuklönekostnader 2021 1 055 

Bidrag för covidkostnader 2020 139 

Erasmus 2021  (EU-bidrag) 805 

Totalt 28 654 

I tabellen ovan ingår endast utbetalda bidragsbelopp 2021, ej periodiserade bidrag som avser föregående år. 

FRAMTIDEN 

Barn- och utbildningsförvaltningen centralt: Vi fokuserar på det systematiska kvalitetsarbetet i våra verksam-

heter. Vårt mål är att hela tiden förbättra och utveckla vårt arbete utifrån barn-och utbildningsnämndens uppdrag 

för att gynna god service och utbildning för våra medborgare. Lägesbeskrivning - Analys - Insatser. Kvalitetsar-

betet ska ligga till grund för prioriteringar, budgetarbete och kompetensfortbildning för att öka måluppfyllelsen 

utifrån nämndens mål. 

Barn- och utbildningsnämnden har ett särskilt fokus på tidiga insatser. Förskolan ska 2022 anställa en specialpe-

dagog riktad direkt mot förskolans verksamhet. Denna profession har tidigare inte funnits och varit knuten direkt 

till förskoleverksamheten. 

Lokalfrågor kommer att stå högt upp på agendan då vi har behov avförändrade lokalförutsättningar utifrån ökat 

barn- och elevantal samt förändrade behov och efterfrågan kring kultur- och fritidsutbud i Osby kommun. Under 

2022 ska nybyggnation av F-9 skola i Lönsboda, ny förskola, idrottshall och F-6 skola i Killeberg påbörjas. Dessa 

nybyggnationer är en del i den kommande förändringen av skolorganisationen i Osby kommun som beräknas vara 

i bruk 2024. I beslutet kring ny skolorganisation kommer grundskolorna vara indelade enligt följande; Örkeneds-

skolan F-9, Killebergsskolan F-6, Parkskolan F-6, Klockarskogsskolan F-6 samt Hasslarödsskolan 7-9. I denna 

förändring ingår också att ny förskola ska byggas vid Klockarsskogsskolan. Vid ovanstående beskrivna föränd-

ringar är det också viktigt att hantera frågorna kring en säker skola. Det gällerbåde larm och skydd av lokaler- 

skalskydd, inkluderat möjligheter till allanrop. 

Under 2021 genomförde SKR en genomlysning av gymnasiet och yrkesskolan i Osby kommun. Denna genomlys-

ning ska ligga till grund för det fortsatta arbetet under 2022 med att skapa en samsyn kring och en vision för gym-

nasieutbildningarna i Osby kommun. 

Under 2022 ska vår nya lär- och administrationsplattform IST, finnas på plats för att utveckla interaktionen mellan 
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elever och lärare samt kommunikationen mellan skolan och vårdnadshavare. IST började implementeras under 

2021 med ganska mycket inkörningssvårigheter. Under 2022 förutsätter vi att implementeringen av IST är klar 

och att vårt nya system har blivit en kvalitetshöjning i den digitala utvecklingen. 

Tillsammans med förvaltningarna inom Arbete- och välfärd samt Hälsa- och omsorg gör vi ett omtag kring Osby-

modellen - en samverkansmodell mellan förvaltningar och nämnder för att tillsammans skapa en bättre kommun 

att arbeta och leva i. i samverkan med Högskolan i Kristianstad kommer samarbetet att intensifieras under 2022. 

CBE (centrala barn- och elevstödsenheten) påbörjade tillsammans med Central förvaltning, utifrån uppdrag från 

Barn- och utbildningsnämnden, ett arbete för att kvalitetssäkra den lokala barn och elevhälsan. Under hösten 2021 

arbetade CBE med att kartlägga hur den lokala barn- och elevhälsan är strukturerad på varje förskola och skola. 

Arbetet kommer att fortsätta under 2022, för att slutligen presenteras för barn- och utbildningsnämnden när rekto-

rerna har fastställt sina organisationer. 

Förskola: Förskolorna i Osby kommun har fyra prioriterade område för sitt kvalitetsarbetet. 

Utvecklingsorganisationer: Förskolans arbete ska styras mer än av rektor på förskolan. Förskollärarens uppdrag 

har förtydligats i den reviderade läroplanen för förskolan Lpfö 18. Förskolorna i Osby kommun ska bygga upp 

utvecklingsorganisationer för både det inre arbetet och för ledningen. 

Kollegialt lärande: Kollegialt lärande är en arbetsmetod som bidrar till utveckling av undervisningen genom att 

pedagogisk personal samarbetar strukturerat för att tillägna sig kunskaper och erfarenheter. 

Tillgänglig lärmiljö: Att skapa förutsättningar för alla barn att lära i deras miljöer, även för de som har en funkt-

ionsnedsättning. Pedagoger ska fortbildas så att de kan skapa organisatoriska förutsättningar och vara flexibla så 

att lärmiljön kan anpassas för alla barnen i förskolan. 

SKUA arbetet: Rektorerna kommer fortsatt att utbildas genom en bokcirkel som SKUA -utvecklarna håller i. Där-

efter startar rektorerna bokcirkel ute på sina enheter. Förskolorna kommer fortsatt få professionellt stöd av SKUa-

utvecklarna genom studiedagar, handledning och nya fokus område. 

Barnkonventionen: Barnkonventionen har redan en stark ställning i förskolan och finns med som styrande doku-

ment tillsammans med läroplanen. Nu ska förskolorna ha fortsatt fokus på görandet och implementeringen av la-

gen. 

Under våren 2022 kommer barn och utbildningsförvaltningen anställa en specialpedagog med ett uppdrag som är 

operativt mot förskolorna. Målet är att kvalitetssäkra att utbildningen blir likvärdig på alla förskolor. Specialpeda-

gogen ska också vara ett stöd för rektorn att utveckla skattningsschema på förskolorna. Genom det får vi syn på 

vilket stöd pedagogerna behöver för att kunna arbeta professionellt utifrån förskolans läroplan. Att arbeta med 

skattningsschema är ett utvecklingsområde under våren 2022. 
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Grundskola / Grundsärskola: Verksamheterna kommer att fortsätta arbeta utifrån redan utarbetad utvecklings-

organisation med fokus på systematiskt kvalitetsarbete, digitalisering och SKUA (språk- och kunskapsutveck-

lande arbetssätt). Tillgänglig lärmiljö, för att stödja alla elever att utifrån sina behov och förutsättningar nå sin 

fulla potential och ökad måluppfyllelse, fortsätter med analys av insatser och fortsatta prioriteringar. Grundskolan 

kommer framöver vara allt mer i behov av digitala verktyg för att kunna uppfylla de nationella riktlinjerna, vilket 

är en stor utmaning för Osby kommun. Utvecklingsorganisationens struktur och organisation förväntas spetsa till 

vårt kvalitetsarbete i förhållande till analyser av resultat med effekter som en mer tillgänglig och likvärdig under-

visning samt ökad måluppfyllelse. 

Gymnasium / Yrkesskola: Att möta efterfrågan på arbetskraft och utbildning som krävs för näringslivet i och 

utanför Sverige, är en stor utmaning inför kommande framtida rekryteringar. För att klara dessa utmaningar är det 

av största vikt att skolorna erbjuder attraktiva och bra utbildningar för våra ungdomars framtida yrkesval. En av-

görande faktor för skolornas framtid är också hur de ska och kan samarbeta med kommuner både norrut och sö-

derut, för att skapa det bästa utbudet för eleverna i Osby kommun. Internationaliseringsarbetet med APL utom-

lands samt skuggning för olika lärarkategorier och handledare blir en allt viktigare del i inkluderings- och integ-

rationsarbetet. Vikten av samsyn kring utbudet av program och förutsättningar för gymnasieskolan kommer att 

ytterligare belysas utifrån genomförd genomlysning av SKR. 

Kultur- och Fritid: Under 2022 kommer en fullmäktigeberedning vara klar för hela Kultur och fritids verksam-

hetsområde. Den ska ligga till grund för framtiden både gällande verksamhet, lokaler och framtida investeringar. 

Ishallens framtid kommer att beslutas om. Kultur och fritid fortsätter jobba tematiskt. 
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Hälsa och omsorgsnämnden 

INLEDNING 

Hälsa- och välfärdsnämnden har ansvar för följande: 

• Äldreomsorg 

• Kommunal hälso- och sjukvård 

• Omsorg om funktionsnedsatta 

• Socialpsykiatri  

Ledning 

Jimmy Ekborg, ordförande Hälsa- och omsorgsnämnden 

Helena Ståhl, förvaltningschef Hälsa- och omsorgsförvaltningen 

ÅRETS HÄNDELSER 

• Ny förvaltningsorganisation 

• Hanteringen av Covid-19 pandemin 

• Vaccinationsgenomförandet 

• Öppnandet av nya LSS-verksamheter 

• Implementeringen av nytt verksamhetssystem 

• Beställning av 16 SÄBO-platser 

Nämnds- och ledningsorganisation 

Nämnden har genomfört 9 sammanträden och individutskottet har haft 10 sammanträden. Under våren och fram 

till oktober genomfördes samtliga sammanträden digitalt pga pandemirestriktioner. 

1 april genomfördes en organisationsförändring som har inneburit att nämnd och förvaltning har fått ett förändrat 

ansvar och med det ett nytt namn, Hälsa och omsorg. IFO- delarna har flyttats till den nya förvaltningen Arbete 

och välfärd. 

Utvecklingsarbete i ledningsorganisationen kopplat till förra årets psykosociala kartläggning har pågått under hela 

våren. Utvecklingsarbetet har bestått av både individuella insatser samtliga chefer inom Hälsa-och omsorg och 

insatser i ledningsgrupperna. 

Ledningsorganisationen har genom fint teamwork hjälpt till att lösa den prekära bemanningssituationen för sjuk-

sköterskan under sommaren. De chefer som har en sjuksköterskebakgrund gick in i kliniskt arbete och övriga che-

fer tog ett utökat ansvar för arbetsledningen. På så sätt löstes situationen internt och bemanningstjänster behövdes 

inte användas 

Den delregionala samverkan på tjänstemannanivå har fungerat bra och de täta avstämningar på olika nivåer som 

infördes förra året relaterat till pandemin har fortsatt under året. 

VO-college Nordost har tillsammans med övriga Skåne college genomfört en återcertifiering. 

Nämnden beslutade under hösten att av samhällsbyggnadsnämnden beställa en tillfällig utökning av 16-18 särskilt 

boendeplatser på grund av det stora antalet personer som inte fått verkställt sina beslut om särskilt boende. I de-

cember fattades beslut om att hyra Solhem av Svenska kyrkan. 
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Äldreomsorg 

Gemensamt äldreomsorg 

Äldreomsorgens arbete har även i år präglats av att hantera pandemin och att på olika sätt minska risk för smitt-

spridning. Förvaltningen har fortsatt arbeta med att hantera effekterna av att en central bemanningsenhet hanterar 

bemanningsfrågorna och att hitta vägar kring förbättrat arbetssätt och kommunikation för detta har legat i fokus. 

En plan för en förbättrad introduktion av vikarier där utbildning för att stärka kompetensen hos vikarierna är en 

del har tagits fram. 

Enhetschefer har under året haft en betydande och framträdande roll i att informera, lugna och trygga personalen i 

arbetet med och mot Covid-19. Detta har ökat kompetensen, skapat förståelse och gett personalen förutsättningar 

att utföra arbetet på ett så smittsäkert sätt som möjligt. Utbildningar och extra gruppsamtal har gjort att personal 

känt sig trygga i hur hanteringen av smitta och skyddsutrustning ska genomföras. Vid smittspårning eller konsta-

terat smittad vårdtagare har ett team chefer hjälpts åt för att hantera bemanning, provtagning och information till 

verksamhet och anhöriga. Detta arbetssätt har förbättrat samverkan mellan chefer och stärkt ledningsgruppen i en 

utmanande tid. 

Förvaltningen har även påbörjat planering för nytt arbetssätt i demensvården där demensspecialister finns i verk-

samheten. Dagverksamheten för personer med kognitiv svikt kunde mot slutet av året flytta till Lindhem som en 

del i planen att där skapa ett kommungemensamt demenscentrum. Flytten försenades av att lokalen under våren 

användes för korttidsplatser till vårdtagare med covidsmitta. 

Biståndshandläggare har under större delen av året arbetet till en stor del hemifrån. Trycket har varit stort och har 

kunnat hanteras till stor del tack vare att man genomförde utredningar via digitala medier vilket gjorde att man 

slapp körningar. Arbete med införandet av IBIC-modellen (Individens behov i centrum) har pågått under hela 

första halvåret; parallellt med implementeringen av nytt verksamhetssystem. 

Uppsökande verksamhet 

På grund av pandemin har den uppsökande verksamheten varit helt eller delvis pausad under året. Under senare 

delen av hösten har en del hembesök genomförts, främst nybesök hos 77-åringar har prioriterats. 

Särskilt boende 

Särskilt boende 

På vård och omsorgsboende har verksamheterna fokuserat på hanteringen av covid -19. På Rönnebacken, Lind-

hem och Bergfast insjuknade en del vårdtagare under de första månaderna i covid medan Soldalen klarade sig 

utan att få in smitta. Efter mars månad har alla särskilda boende varit smittfria. All personal har lagt mycket resur-

ser på att hantera riktlinjer, rutiner, skyddsutrustning och bemanning på ett optimalt sätt. Stora insatser har lagts 

på att bemanna och begränsa smitta mellan vårdtagare och enheter. Besöksförbudet på särskilt boende hävdes un-

der våren. Rutiner kring besök vid plexigas utfördes till en början innan anhöriga efter sommaren fritt kunde be-

söka sina närstående. För de äldre innebar besöksförbudet ibland långa tider av isolering från närstående och per-

sonalen fick lägga stor kraft på att försöka kompensera denna påtvingade isolering. Vi har kunnat se att det påver-

kat en del individers välmående till det sämre. Undantag har gjorts för besök för att förbättra måendet hos vårdta-

gare med extra behov. Personalen har större delen av året arbetat med olika former av skyddsutrustning i den nära 

vården och omsorgen och det har märkts att det har haft en negativ påverkan för framförallt personer med kognitiv 

svikt. Beteende och psykiska symtom vid demens som oro och utåtagerande beteende har påtagligt ökat hos en del 

vårdtagare och har också fordrat mer personalresurser för att kunna ge en säker vård. 

Vaccinering av både vårdtagare och personal utfördes tidigt i fas 1 och detta minskade påtagligt risken för smitta 

fram till slutet på året då omikronvarianten fick fäste. En tredje vaccination av vårdtagare och personal genomför-

des under december. Trots vaccinering har skyddsutrustning och rutiner om avstånd fortsatta att gälla under hela 

året. Utökade personalresurser har använts både under dag och natt vid konstaterad covidsmitta, misstänkt smitta 
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och vid risk för smitta. Detta har gett verksamheten ökade kostnader under hela 2021. 

Det har under hela 2021 funnits ett underskott av särskilda boendeplatser relaterat till ett minskat flöde och färre 

lediga lägenheter, Det resulterade i att antalet personer som hade ett gynnande beslut som ej kunnat verkställas 

under hösten var 21 stycken vilket är den högsta siffran någonsin. Nämnden beslutade då att beställa 16-18 nya 

SÄBO-platser vilket resulterade i att kommunen förhyrde Solhem med planerat öppnande i februari 2022. Plane-

ring av den nya verksamheten påbörjades under senhösten. 

Rönnebacken 

På Rönnebacken har stort arbete lagts på att introducera personer på extratjänster. De har funnits någon extratjänst 

på varje enhet. Under tidig sommar ordnade personalen en grillfest i samarbete med gymnasieskolan. Under hös-

ten har studiecirkel påbörjats utifrån material från HKR där arbetet ska skapa handlingsplaner för personal att hitta 

sätt att minska ofrivillig ensamhet hos vårdtagare. 

Lindhem 

Fortsatt har verksamheten arbetat med personcentrerad vård. På alla enheter har funnits extratjänster som stärkt 

verksamheten och skapat lugn. Under hösten har två boenderum på trygghetsboendet öppnats upp som vård och 

omsorgsboendeplatser. Under 2021 har vårdtyngden på hela Lindhem ökat där både fler vårdtagare med specifika 

behov flyttat in men även den fysiska vårdtyngden har ökat. 

Soldalen 

Även på Soldalen har arbetet präglats av personcentrerad vård. Teamarbete i att knyta ihop BPSD och Senior alert 

har påbörjats. Personalen har regelbundet träffats i teamet för att arbeta med BPSD/Senior alert och fallprevention 

tillsammans. Flera aktiviteter har hållits i trädgården, bland annat har hästar varit på plats som vårdtagarna fått 

hälsa på. I december hade verksamheten häst och vagn på plats där förskola och Bergfast var inbjudna att delta. 

Aktiviteten var uppmärksammad och uppskattad av deltagarna. 

Bergfast 

På Bergfast har flera aktiviteter hållits på olika sätt för att skapa gemenskap på ett säkert sätt trots covid. Verk-

samheten har även under våren provat sensorer som tillägg till vårdtagarens interna larm. Testet med sensorer ska 

ligga till grund vid upphandling av nytt larmsystem på säbo. Enhetschef har tillsammans med HSL-personal på-

börjat team-fikor för att stärka teamarbetet för gruppen och ut till omvårdnadspersonalen 

Ordinärt boende 

Hemtjänst  

I ordinärt boende har pandemin också haft stor påverkan på verksamheten men, tack vare att en stor andel av per-

sonalen tackade ja till vaccin samt att hygienrutiner har fungerat betydligt bättre än i början av pandemi, har verk-

samheten kunnat ägna en del tid åt utvecklingsfrågor. Bland annat har personalen genomgått en kortare utbildning 

i dokumentation enligt IBIC (Individens behov i centrum). Tyvärr har implementering av verksamhetssystem inte 

kunnat genomföras till fullo vilket har gjort att arbete med IBIC avstannat. I hemtjänstgrupp D och E har arbete 

pågått med att införa ett nytt arbetssätt i syfte att förbättra kontinuiteten. 

Dagverksamheten har på grund av covid haft max fem deltagare per dag fram till hösten (inkl. vårdtagare från 

Lönsboda). Den 1 december flyttade dagverksamheten till Lindhem och sedan dess är den i gång som tidigare. 

Lokalerna, framför allt köksdelen, har renoverats och fräschats upp. 

Boendestödet och Träffpunktsverksamheten flyttade till lokalerna på Västra Storgatan veckan efter att dagverk-

samheten lämnade dessa. Träffpunktsverksamheten har också varit stängd under vissa perioder och haft aktiviteter 

för begränsat antal klienter. Under året har verksamheten arbetat med utvecklingen av boendestöd och Träff-

punktsverksamheten. Riktlinjer har reviderats; arbete med mer individanpassad träffpunktverksamhet har inletts. 
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Hemtjänsten i Lönsboda fick 2021 särskild budget för Trygg hemgång vilket har gjort att en undersköterska har 

kunnat anställas dagtid 7-16 för att sköta Trygg hemgång. Detta har genererat positiva effekter för vårdtagarna 

och även för teamet i Trygg hemgång. Kontinuiteten har varit väldigt god och vårdtagarna har varit mycket posi-

tiva. 

Gemensamt för alla hemtjänstgrupper 

Det har varit ett stort flöde av vårdtagare under hela året, troligen till en del orsakade av den pågående pandemin. 

En del anhöriga signalerade behov av mer hjälp och avlastning både i form av växelvård och avlösning i hemmet. 

En del nya vårdtagare, i några fall helt okända för oss, med stora omvårdnadsbehov tillkom. Det var generellt sett 

ett konstant högt tryck från slutenvården under hela året (se vidare i avsnittet Korttid/Trygg hemgång). 

Under 2021 skedde utbytet av alla trygghetslarm. Även utplacering av kommunens larmmottagare, ett arbete som 

påbörjades under hösten 2020, har slutförts under våren 2021. Detta har gjorts för att minska sårbarhet vid avbrott 

i internettrafiken. Kommunens larmsamordnare blev klar med sin utbildning till specialistundersköterska inom 

välfärdsteknik, detta uppmärksammades på ett positivt sätt i massmedia. 

All personal som arbetar i ordinärt boende har fått arbetsjackor i syfte att minska risken för smittspridning. Inköp 

av jackorna finansierades genom statligt bidrag. 

Korttid/Trygg hemgång 

Under året var efterfrågan på korttidsplatser stor och behoven var betydligt större än tillgången. Antalet beviljade 

trygg hemgång har under perioden 1 januari - 31 december 2021 ökat med 19,5% i jämfört med samma period 

2020 och antal beslut om korttid har ökat med 20%. Tillgången har varit begränsad eftersom flera platser har varit 

upptagna av personer som väntar på särskilt boende. För att hantera covidsituationen öppnades en covidenhet i 

Lindhems bottenplan som periodvis var öppen med fyra platser för personer med covid-19 som behövde korttids-

vård. När behovet av särskilda covidplatser minskade användes platserna att verkställa växelvård för de vårdta-

gare där besluten inte kunnat verkställas på Spången. 

  

Hälso- och sjukvård 

Under 2021 har arbetet i hälso-och sjukvårdsorganisationen särskilt präglats av att hantera pandemin. Sjuksköters-

kor har lagt stor del av sin tid till att följa riktlinjer för smittspårning och provtagning, planera vården och vacci-

nera vårdtagare. Samverkan med primärvården kring provtagning och vaccinering har fungerat väl. Trots att verk-

samheten har hanterat både covidsjuka vårdtagare på vård och omsorgsboende, på korttid och i hemmet har orga-

nisationen på ett utmärkt sätt klarat alla utmaningar. 

Verksamheten har fortsatt haft vakanta tjänster och stor del av enhetschefens arbete har handlat om att bemanna 

och planera så att verksamheten skulle klara utmaningarna. Planeringen inför sommaren var särskilt svår dels ef-

tersom många av våra pensionerade timanställda sjuksköterskor fick jobb som vaccinatörer och dels för att det 

fanns ett antal vakanser i sjuksköterskeorganisationen. Förvaltningen beslutade en rad olika stimulansåtgärder för 

att försöka säkra bemanningen. Tack vare stor ansvarskänsla och genom gott samarbete hjälptes verksamheterna 

åt att trygga bemanningen. Chefer med sjuksköterskebakgrund och den medicinskt ansvarig sjuksköterskan gick 

på ett förtjänstfullt sätt in i kliniskt arbete och övriga chefer tog ansvar för de arbetsledande arbetsuppgifterna, or-

dinarie personal jobbade extra och flyttade sin semester, och en del undersköterskor gick in som assisterande hjälp 

till sjuksköterskorna. Även en vårdlärare med sjuksköterskebakgrund från en annan förvaltning stöttade upp. 

Under hösten satsade verksamheten på att vidareutbilda två sjuksköterskor till specialister. Sjuksköterskorna arbe-

tar deltid i verksamheten och via stimulansmedel får de ledigt med lön viss tid. Under hösten har även några sjuk-

sköterskor anställts vilket innebär att vakanser är tillsatta. Detta underlättar bemanning i verksamheten. 

I rehaborganisationen genomfördes under året en ny fördelning av ansvarsområden. Planen att specialisera en 
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arbetsterapeut som arbetar mer riktat mot demensvården påbörjades då en arbetsterapeut antogs till specialistut-

bildning. Modellen med att en arbetsterapeut kopplas in tidigt i biståndshandläggningen visar på positiva effekter. 

All personal genomförde webbutbildningen "Ett fall för teamet" som syftar till ge stöd i utökat teamarbete. 

Under året har det, utöver covidsituationen, varit stort fokus på att planera och implementera ett nytt verksamhets-

system för Hälso-och sjukvårdsdokumentation parallellt med att avsluta det gamla. Arbetet har engagerat många, 

kostat mycket arbetstid och stundtals varit mycket komplext. Superanvändare och systemförvaltare har varit oer-

sättliga nyckelpersoner i detta arbete och som på ett makalöst sätt fört processen vidare. I november var det nya 

systemet implementerat på grund av stor belastning i verksamheten. Det finns ytterligare någon modul kvar att 

implementera. 

Enheten för funktionsnedsatta 

  

Som tidigare beskrivits har Covid-19 inneburit stora påfrestningar för alla verksamheter. En del utmaningar har 

dock varit mer uttalade inom LSS verksamheterna, t.ex. den begränsade rörelsefriheten för brukarna i omtanke för 

skydd mot smitta var ibland svårt att efterfölja. Det positiva är att alla omsorgstagare och personal i LSS blev er-

bjudna och fick vaccination, både första och andra dosen, under våren. Planering för tredje dosen gjordes i decem-

ber. 

Inom enheten för funktionshindrade arbetades också intensivt med byggfrågor. Korttidsboendet för barn och 

vuxna öppnade på Ekelund i mars och enhetscheferna och handläggare flyttade också dit för att skapa förutsätt-

ningar för bättre dialog och samverkan både när det gäller individärenden och verksamhetsutveckling. I anknyt-

ning till korttidsenhetens lokal ligger den nya lokalen för korttidstillsyn. Tillsynen startade till sommarlovet på 

Ekelund med fem unga brukare. I och med detta avslutades den tidigare köpta tillsynen. Under året vistades tio 

barn på korttiden och fem barn fick sin tillsyn efter skolan på Ekelund. Osby kommun sålde två platser på kort-

tidsenheten till annan kommun. På Kuben ökade korttidstillsynen för äldre ungdomar från två till tre platser. 

Dessa stora volymökningar inför sommaren genererade stora utökningar i bemanningen av personal och schema-

förändringar för att möta upp behovet. 

Korttidsboende för vuxna verkställde alla ärenden vilket innebar att alla köp av externa platser kunde avslutas. 

Två nya assistansärenden startade upp under våren och i början av hösten. Ökningen av antalet brukare med insat-

sen daglig verksamhet har också fortsatt, just nu har kommunen 70 beslut om daglig verksamhet. 

Vid organisationsförändringen då den nya förvaltningsorganisation skapades fick verksamheten en verksamhets-

utvecklare som är knuten till LSS-verksamheterna. Verksamhetsutvecklaren har tagit över ansvaret för byggpro-

jekten tillsammans med områdeschef så att enhetscheferna har kunnat fokusera på verksamhetsfrågor. Projekte-

ring av tre nya bostäder inom LSS påbörjades under året, en gruppbostad, en servicebostad och en särskilt anpas-

sad bostad. Första spadtaget för gruppbostaden togs i november. 

Under juli månad anordnades för första gången ett läger i egen regi. Lägret blev lyckat, med både bra och me-

ningsfullt innehåll och nöjda omsorgstagare. Det har även uppmärksammats medialt och bidragit till en positiv 

bild om kommunens verksamheter. 

En genomlysning av LSS-verksamheterna genomfördes på uppdrag av kommunens revisorer. Revisionsrapporten  

levererades i juni och revisorerna lämnade en del förbättringsförslag. Förvaltningen tog fram en handlingsplan 

som beslutades av nämnden i oktober. 

Innan pandemin bröt ut inleddes en dialog kring möjligheter till samverkan mellan verksamheten och AM. Dialo-

gen har dock pausats under pandemin men kommer att återupptas. 

Ett nytt verksamhetssystem för LSS infördes under året och alla enheter fick en halv dags utbildning. 

En av LSS-handläggarna valde att efter lång och trogen tjänst gå i pension och en ny handläggare har rekryterats. 

Handläggaren har utöver ansvaret för handläggning enligt LSS även delat ansvar för handläggning inom 
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socialpsykiatrin. På detta sätt säkras även detta område; att ha endast en handläggare som kan handlägga soci-

alpsykiatri är sårbart. 

Socialpsykiatrin 

  

Beslut om ny förvaltningsorganisation innebar också att socialpsykiatrin blev kvar i Hälsa- och omsorgsförvalt-

ningen. Med socialpsykiatri avses framför allt tre verksamheter: boendestöd, träffpunktsverksamhet och psykiatri-

placeringar. Utöver dessa ingår även verksamheten personligt ombud där kommunen köper en halvtidstjänst av 

Personligt ombud i Skåne AB. 

Nämnden har i början av året gett förvaltningen i uppdrag att presentera verksamheten till nämnden. Informat-

ionen lämnades vid nämndsammanträde 2021-06-17 och innehöll såväl information om nuläget samt hur förvalt-

ningen ser på utvecklingsmöjligheterna framåt. En av klienterna och en boendestödjare deltog och informerade 

om hur deras samspel fungerar i vardagen. Nämnden informerades också om ökat behov av insatser inom soci-

alpsykiatrin, antalet aktuella ärenden och placeringar. 

Under första halvåret hade en planering för flytt till lokalerna centralt i Osby inletts men det arbetet fick skjutas 

upp till hösten då lokalerna behövdes för andra ändamål relaterat till pandemin men under hösten kunde flytten 

verkställas. Flytten innebär att en tätare kontakt skapas med hemtjänstgruppen som arbetar med missbruk/psykia-

tri vilket öppnar möjlighet till samordning och samarbete. 

En ny enhetschef tillträdde sin tjänst i mars månad och ny handläggare som rekryterades internt tillträdde sin 

tjänst under hösten. 

  

MÅLUPPFYLLELSE 

Nämndmål 

Alla verksamheter ska systematiskt arbeta för minskad miljöpåverkan och ökad hållbarhet 

Analys av resultatet 

Då endast en av två indikatorer följs upp vid detta tillfälle är det svårt att dra någon slutsats av resultatet. Dock har 

förvaltningen lyckats väl när det gäller övergången till fossilfria bilresor under perioden. 

I verksamheternas miljöprofil har alla mål att minska engångsartiklar. Detta har inte av förklarliga skäl kunnat 

göras på grund av covid. 

Slutsatser 

Utbyte till el-bilar har pausats pga att full laddningskapacitet uppnåtts. Uppbyggnad av laddningskapacitet är för-

utsättning för att kunna fortsätta utbyte av dieselbilar till el-drivna bilar. 

Indikatorer Mål Utfall Kommentar 

 Andel fossilfria fordon.  (Hälsa 

och omsorgsnämnden) 
 

Minst 24% 24%  

 Andel miljöprofiler.  (Hälsa och 

omsorgsnämnden) 
 

100% 100% Alla verksamheter har en miljöprofil. 

Behovet av insatser ska minska och leda till ett självständigt liv med en meningsfull vardag. 

Analys av resultatet 
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Resultat av brukarundersökning kommer först 2022. 

Slutsatser 

Rutin för trygg hemgång fungerar väl. 

  

Indikatorer Mål Utfall Kommentar 

 Andel av alla som efter sjukhus-

vistelse har förändrade eller nya 

SoL-insatser, och som skrivs in 

i Trygg Hemgång.  (Hälsa och 

omsorgsnämnden) 
 

Minst 65% 100 % Rutin finns för att vårdtagare med för-

ändrade eller nya insatser alltid i 

första hand ska erbjudas trygg hem-

gång. 

 Andel äldre (80+) som bor kvar 

i ordinärt boende utan beviljade 

insatser.  (Hälsa och omsorgs-

nämnden) 
 

Minst 69% 68 % Covid har till viss del påverkat resul-

tatet. Vissa vårdtagare har endast haft 

insatser efter att de insjuknat i covid. 

Flera förebyggande åtgärder har på-

verkats av covid. 

 Andel med hemtjänst som i hel-

hetsbedömning av hemtjänst är 

mycket eller ganska nöjda.  

(Hälsa och omsorgsnämnden) 
 

Minst 95%  Brukarundersökning har inte genom-

förts under 2021. Just nu är enkäterna 

ute sammanställning kommer under 

sommaren. 

 Andel på SÄBO som svarar po-

sitivt på bemötande, förtroende 

och trygghet.  (Hälsa och om-

sorgsnämnden) 
 

Minst 95%  Brukarundersökning har inte genom-

förts under 2021. Just nu är enkäterna 

ute sammanställning kommer under 

sommaren. 

 Andel brukare med insats ser-

vicebostad, daglig verksamhet, 

personlig assistans som är nöjda 

med självbestämmande och in-

tegritet.  (Hälsa och omsorgs-

nämnden) 
 

Minst 95%  Brukarundersökning ännu inte genom-

förd för 2021. Just nu är enkäterna ute 

sammanställning kommer under som-

maren. 

Den enskildes arbetsförmåga ska öka för att uppnå egen försörjning och bidra till framtida kompetensför-

sörjning. 

Analys av resultatet 

Fortsätta arbeta strategiskt för att fler personal ska erhålla gymnasieutbildning till undersköterska. 

Under 2021 har anställda enligt rutin ombetts att stanna hemma vid förkylningssymtom på grund av covid. Denna 

indikator kan vara missvisande under 2021. 

Slutsatser 
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Indikatorer Mål Utfall Kommentar 

 Andel anställda med mindre än 

5 sjukdagar.  (Hälsa och om-

sorgsnämnden) 
 

Minst 50% 28% Målet är inte uppnått på grund av att 

arbetsgivare har uppmanat all personal 

att stanna hemma vid minsta symtom. 

Förvaltningen ser i hög grad att sjuk-

dagar ökat på grund av pandemin. 

Kommunikation och digitalisering leder till förbättrad kvalitet, ökad trygghet och bidrar till ett starkare 

varumärke för Hälsa- och välfärdsnämnden hos medborgare och näringsliv. 

Analys av resultatet 

Här har verksamheten lyckats med såväl utökning av digitala verktyg och tjänster som med bilden av verksam-

heten i massmedier av olika slag. Båda dessa indikatorer visar på ett positivt resultat. 

Slutsatser 

Fortsätta arbetet med digitalisering samt spridandet av en positiv bild av verksamheterna. 

Indikatorer Mål Utfall Kommentar 

 Antal e-tjänster och digitala lös-

ningar.  (Hälsa och omsorgs-

nämnden) 
 

Minst 18 19 Flera tjänster finns i verksamhetssy-

stemet Treserva. Dessa har ännu inte 

implementerats men kommer att göra 

det under 2022. 

 Antal positiva och informativa 

inlägg som publiceras om Hälsa 

och omsorg i massmedia.  

(Hälsa och omsorgsnämnden) 
 

Minst 20 27 Hälsa och omsorg har förekommit på 

ett positivt sätt flera gånger i massme-

dia gällande covid, Solhem och olika 

aktiviteter. 

NYCKELTAL OCH STATISTIK 

Kostnadsuppföljning personal 

tkr 2021 2020 

Kostnad för arbetskraft 229 154 212 968 

Varav kostnad för sjuklön 3 280 4 133 

Personalstatistik 

  2021 2020 

Tillsvidareanställda 390 416 

Går inte att göra någon jämförelse mellan åren p g a organisationsförändring (skapande av förvaltningen Arbete 

och välfärd. 

Äldreomsorg 

SÄRSKILT BOENDE 2021 2020 2019 

Genomsnittlig bruttokost-

nad per plats exkl fastig-

het  (tkr) 

590 564 563 
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Genomsnittlig fastighets-

kostnad brutto per plats 
111 113 86 

Antal platser 149 147 147 

Sökande 59 61 65 

Avslag 3 4 2 

Bifall 53 48 63 

Inflyttade 41 38 47 

Antal dagar med betal-

ningsansvar 
0 0 0 

ORDINÄRT BOENDE 2021 2020 2019 

Genomsnittligt antal 

hemtjänst 
264 274 249 

Bruttokostnad per person 

(tkr) 
179 162 171 

Utförda hemtjänsttimmar 83 550 83 731 81 948 

Utförda timmar/vårdta-

gare 
316 304 329 

LSS 

LSS 2021 2020 2019 

Antal personer med per-

sonlig assistans 
18 20 21 

varav LSS 6 5 6 

Antal personer med dag-

lig verksamhet 
67 62 57 

Antal personer med bo-

ende 
32 30 27 

Siffrorna avser genomsnittligt antal under året. 

Lex Sarah och klagomål 

  2021 2020 2019 

Klagomål 25 15 18 

Lex Sarah 8 6 13 

Lex Maria 0 0 0 

Under klagomål redovisas ärende inom HVN tom 210331 och HOO f o m 210401. 3 st berör IFO- delarna 

Kostnad placeringar psykiatri 

  2021 2020 2019 

Placering psykiatri 5 985 5 340 5 230 
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EKONOMI 

Tkr Redov 2020 Redov 2021 Budget 2021 Avvik 

Intäkter 73 308 88 958 41 070 47 888 

Kostnader 306 596 333 947 279 781 -54 166 

Resultat -233 288 -244 989 -238 711 -6 278 

Analys av utfallet 

Nämndens resultat uppgår till minus 6 278 tkr. De stora differenserna på såväl intäkts- som kostnadssidan beror 

på att de bidrag nämnden fick endast i liten utsträckning var budgeterade. Så var t ex ersättning för sjukskriv-

ningar och ersättningar för kostnader kopplade till covid-19 helt okända när nämndens budget fastställdes. 

Erhållna statsbidrag för covid-19 uppgår under året till 4,5 mkr. Kostnaden uppgår till 7,2 mkr. Av dessa kostna-

der har ca 300 tkr uppstått på funktionshinderområdet och resterande inom äldreomsorgen. 

Kostnadsökningen för nämndens verksamheter som helhet har ökat med 5 procent. En del av denna kostnadsök-

ning har under 2021 täckts av statsbidrag av mer eller mindre tillfällig art. Detta kan innebära ett bekymmer fram-

över om kostnadsökningen fortsätter utan att statsbidragen ökar eller för den delen finns kvar. 

Störst negativ avvikelse i kronor har uppstått inom äldreomsorgen, 11 mkr, vilket till stor del beror på pandemin. 

Dock har även andra faktorer bidragit, som exempel kan nämnas ett byte av samtliga larm inom hemtjänsten samt 

att några trygghetsboendeplatser gjorts om till vård- och omsorgsboende. 

Erhållna statsbidrag 

Projektnamn 
Erhållet belopp, tusentals 

kronor 

Assistansersättning 4 841 

Covid 4 384 

Lönebidrag mm 2 339 

Äldreomsorgslyft 2 011 

God och nära vård 1 643 

Sjukkostnadsbidrag 1 604 

Återhämtningsbidrag 688 

Habilitering 558 

Stimulansmedel 382 

Äldreomsorg teknik, kvalitet och effektivitet 288 

Trauma 255 

Personligt ombud 202 

Smittskydd 73 

Prestationsersättning 67 

FRAMTIDEN 

Fullmäktigeberedningens betänkande Framtidens äldreomsorg 2016-2030 är antaget som ett visionärt styrdoku-

ment och ska ligga till grund för förvaltningens fortsatta arbete och planering. Kostnaderna för äldreomsorgen 

kommer tack vare den demografiska utvecklingen att öka mellan 20 - 40% enligt ett flertal forskningsrapporter 
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bland annat Vårdanalys 2015:8. Utgångspunkten för förvaltningen har varit att hålla kostnadsökningen i den lägre 

nivån. 

Beredningen föreslår satsningar på utbildning av personal, en utökning av förebyggande insatser som dagverk-

samheter och anhörigstöd samt demenssjuksköterska för att uppnå en personcentrerad och trygg omsorg. Förvalt-

ningen har sedan betänkandet antogs tagit med dessa ambitionsökningar och satsningar i varje års budgetarbete 

men de ekonomiska förutsättningarna har hitintills inte tillåtit att genomföra dessa. Genom riktade statsbidrag till 

äldreomsorgen under 2021 kunde en del av ambitionsökningarna genomföras. Det är dock angeläget att fullfölja 

satsningarna över tid. Det finns en stor risk att kostnadsökningarna snarare kommer att bli 40% än 20% om inte 

beredningens förslag följs. 

Stora resursbehov finns inom omsorgen av funktionsnedsatta eftersom ett flertal insatser har förskjutits i tid av 

olika omständigheter. Resultatet är att ett flertal nya insatser och verksamheter kommer att starta under 2022. Det 

är troligt att behoven kommer att öka de närmaste året vilket ställer ökade krav på bostäder, sysselsättning och 

ledningsorganisation. 

Behovet av placeringar inom socialpsykiatrin har ökat under 2021. Med tanke på hur utbrett det är med psykisk 

ohälsa i samhället är det angeläget att i tidig ålder och övergripande i kommunen arbeta förebyggande. En utbild-

ningssatsning för alla medarbetare är planerad till 2022. 

En av de största utmaningarna för framtiden är rekrytering och att behålla skickliga medarbetare. I betänkandet 

lyfter beredningen åtgärder som att erbjuda goda arbetsvillkor, att ge ett bra chefsstöd, att skapa karriärvägar och 

att förbättra marknadsföringen av omvårdnadsyrkena som viktiga faktorer för att öka attraktiviteten för kommu-

nen som arbetsgivare. I och med certifieringen till Vård-och omsorgscollege, som Osby kommun deltar i kommer 

mycket av arbetet med dessa åtgärder att ske inom ramen för det samarbetet. 

Välfärdsteknologi kommer att vara ett intensivt utvecklingsområde de närmaste åren. Den tekniska utvecklingen 

går framåt i snabb takt och covid-19 pandemin har snabbutbildat Sverige till snabb omställning till nya digitala 

arbetssätt som kompletterar äldreomsorg och omsorg om funktionsnedsatta. Välfärdsteknologi ska ses som trygg-

hetsskapande tjänster som ökar den enskildes integritet, självständighet och främjar möjligheten att bo kvar i det 

egna hemmet. Välfärdsteknologi kommer initialt att kräva investeringar och resurser kommer att behöva avsättas 

för detta. På sikt kan välfärdsteknologi skapa smartare arbetssätt som dessutom blir kostnadseffektiva. 

Hälso- och sjukvårdsavtalet mellan Region Skåne och Skånes kommuner och lagen om samverkan vid utskrivning 

ställer ökade krav på hälso- och sjukvården i kommunen. Den statliga utredningen God och nära vård (SOU 

2019:29) har genom sina delbetänkande pekat ut att allt mer vård kommer att ske i den enskildes hem. Enligt utre-

daren Anna Nergårdh behöver den primära vården där två huvudmän är inblandade öka möjligheten för alla som 

vill och kan vara mer aktiva i sin hälso- och sjukvård, till exempel via digitala lösningar. I utredningen skrivs det 

mycket om personcentrerad vård, en hälso- och sjukvård som utgår från varje individs unika behov. Hälso- och 

sjukvården måste också vara en bra arbetsmiljö, med goda förutsättningar att behålla och rekrytera medarbetare 

och inom kommunens hälso- och sjukvård vilket kräver personal med god kompetens som vill stanna och utveck-

las hos kommunen. 

Förprojektering pågår för att bygga ett nytt och mer kostnadseffektivt vård-och omsorgsboende i Lönsboda som 

ska ersätta Soldalen och Bergfast. Bergfast kommer att omvandlas till trygghetsbostäder. Dessutom bör Lindhem 

snarast genomgå en om- eller nybyggnation för att uppnå god standard och kostnadseffektiv drift. Behovet av sär-

skilt boende har ökat dramatiskt under det senaste året. Det är troligt att prognosen för hur många särskilt boende-

platser som kommer att behövas fram till 2030 behöver justeras uppåt. Vid en utökning bör fullmäktigeberedning-

ens slutsats att det är mest kostnadseffektivt att utöka redan befintliga boendeenheter t ex Lindhem och att nio lä-

genheter/vårdgrupp är mest effektivt utifrån bemanning tas i beaktande, Det är troligt att tillfälliga lösningar för 

att lösa verkställigheten av särskilt boende beslut kommer att behöva användas fram tills nybyggnationer är klara. 

Regeringen har uppdragit åt en utredare att föreslå en äldreomsorgslag. Begreppet äldreomsorg behöver definieras 
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och ges ett tydligare uppdrag och innehåll. Utredaren ska överväga och lämna förslag på hur medicinsk kompe-

tens kan stärkas i verksamheten och – om det behövs – inom den kommunala ledningen. 

Målet är att få till stånd långsiktiga förutsättningar för äldreomsorgen, tydliggöra äldreomsorgens uppdrag och 

innehåll samt säkerställa tillgången till god hälso- och sjukvård och medicinsk kompetens inom äldreomsorgen. 

Utredaren ska bland annat: 

• föreslå en äldreomsorgslag som kompletterar socialtjänstlagen med särskilda bestämmelser om vård och 

omsorg om äldre och som bland annat innehåller bestämmelser om en nationell omsorgsplan, 

• överväga och vid behov lämna förslag som stärker tillgången till medicinsk kompetens inom äldreomsor-

gen.  

En stor utmaning för framtiden är att delta i det påbörjade övergripande arbetet med arbetsmarknadsfrågor, ökad 

sysselsättning och minskat bidragsberoende. 
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Överförmyndaren 

INLEDNING 

• Överförmyndarens uppgifter regleras i Föräldrabalken och Förmyndarskapsförordningen samt i Lagen om 

god man för ensamkommande barn. 

• De viktigaste uppgifterna består i att utöva tillsyn över god man och förvaltare. 

• Vi skall hålla hög servicenivå på överförmyndare-kansliet. 

• Vi skall erbjuda utbildning för gode män och förvaltare. 

• Kanslipersonalen och överförmyndaren skall deltaga på centrala fortbildningsutbildningar. 

Ledning 

Mats Ernstsson, överförmyndare 

Lennart Hansson, ersättare 

ÅRETS HÄNDELSER 

Avtal och överenskommelse har tecknats med Höörs kommun så att fr o m 2022 samordnas överförmyndarhand-

läggningen i en gemensam enhet som ger service åt fyra kommuner, Osby, Östra Göinge, Höör och Hörby. De två 

handläggartjänsterna i Osby som har gett service åt Osby och Östra Göinge har därmed flyttats över till Höör. 

Antalet ensamkommande barn till kommunen har fortsatt att minska och i stort sett stannat av. 

MÅLUPPFYLLELSE 

Nämndmål 

Hålla hög servicenivå 

Analys av resultatet 

Målet med tillgänglighet och service har kunnat uppnås i samarbetet med Östra Göinge kommun med tillsvidare-

tjänster som handläggare. 

Slutsatser 

Servicenivå bevakas och följs upp i det nya samarbetet med Höör. 

Tillse så att gode män, förvaltare och förmyndare är utbildade för och informerade om sina uppdrag 

Analys av resultatet 

Målet anses uppnått. Enheten arbetar aktivt med information till gode män och förvaltare. 

Slutsatser 

Kontinuerligt arbete med utbildning och information. 

Verka för att myndigheten håller hög kunskapsnivå 

Analys av resultatet 

På grund av Covid-19 har möjligheten att delta på studiedagar mm varit begränsad. Ej uppnått. 
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NYCKELTAL OCH STATISTIK 

Kostnadsuppföljning personal 

tkr 2021 2020 

Kostnad för arbetskraft 3 167 2 764 

Varav kostnad för sjuklön 4 30 

Personalstatistik 

  2021 2020 

Tillsvidareanställda 2 2 

EKONOMI 

Tkr Redov 2020 Redov 2021 Budget 2021 Avvik 

Intäkter 712 1 039 775 264 

Kostnader 2 909 3 615 3 507 -108 

Resultat -2 197 -2 576 -2 732 156 

Analys av utfallet 

Under året har extra resurs varit anställd utöver ordinarie personal för att klara uppdraget mot Östra Göinge. Där-

för avvikelse för både intäkter (såld tjänst) och kostnader (personalkostnader). 

I övrigt, lägre kostnader, minskat behov av tolkar. 

FRAMTIDEN 

Vi kommer att arbeta vidare med att utveckla våra e-blanketter. Många gode män använder PC-ställföreträdare 

eller motsvarande redovisningsprogram. Vi vill få så många gode män som möjligt att använda ett redovisnings-

program för att underlätta för dem. 

Behovet av nya gode män och förvaltare är fortfarande stort, det kommer in många ansökningar. Vi kommer att 

arbeta för att hitta nya gode män som kan ta uppdrag. 

Fokus på att få arbetet i den nya gemensamma enheten i Höör att fungera väl så att samordningseffekter kan reali-

seras. 
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Osbybostäder AB 

UPPDRAG 

Bolagets syfte enligt § 3 bolagsordningen 

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Osby kommun förvärva, äga, uppföra, bebygga, förvalta, för-

ädla och försälja fastigheter och tomträtter med bostadslägenheter och därtill hörande kollektiva anordningar samt 

även med lokaler i de fall lokalerna utgör en mindre del av dessa fastigheter, används för kommunal verksamhet 

eller är kommersiella lokaler som har ett tydligt samband med den övriga verksamheten samt bedriva fastighetsre-

laterade tjänster. Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. Verksamheten ska 

bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe. 

Bolagets ändamål enligt § 4 bolagsordningen 

Bolaget ska i allmännyttigt syfte, i samarbete med Osby kommun, på ett sätt som motsvarar allmänhetens behov, 

efterfrågan och önskemål främja bostadsförsörjningen i Osby kommun och erbjuda hyresgästerna möjlighet till 

boendeinflytande och inflytande i bolaget. Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer och med 

iakttagande av kommunallagens (1991:900) lokaliseringsprincip. 

Bolagets syfte och uppdrag enligt ägardirektiv 

Syftet och målsättningen för bolaget är att främja bostadsförsörjningen i kommunen och härigenom bidra till att 

utveckla kommunen till en attraktiv och efterfrågad bostadsort. Bolaget ska eftersträva boendealternativ med god 

tillgänglighet för olika skeden i livet. Bolaget ska även verka för att utveckla boinflytande över bostäder och bo-

endemiljö. Bolagets ska arbeta för att säkerställa en god utveckling i Osby kommun genom att sträva efter en mil-

jövänlig, energisnål och kostnadseffektiv verksamhet samt som en komponent för att Osby kommun ska upplevas 

som attraktiv för företag och boende. Bolaget ska i sin roll som kommunalt bolag vara konkurrenskraftigt och 

tillse att Osby har en attraktiv avgiftsstruktur inom bolagets verk-samhetsområden. Bolaget ska vara kommunens 

naturliga mötesplats för bostadsfrågor i Osby kommun. Bolaget ska följa Osby kommuns miljömål och klimatstra-

tegi. Bolaget ska verka för ökad bredbandsanslutning till Osbybostäder AB:s hyres-gäster, samt medverka till 

ökad bredbandsanslutning i Osby kommun. Bolaget ska samverka med högskolor/universitet och andra intressen-

ter i syfte att medverka och stimulera till forskningsprojekt som utvecklar bolagets verksamhetsområde. 

VIKTIGA HÄNDELSER 

Byggnation av trygghetsboendet Solgården har pågått under året. Uthyrning startade i november. Inflyttning sker 

första maj 2022. 

Färdigställande av Färgeriet i Lönsboda med 8 lägenheter. Inflyttning skedde första juli 2021. 

Omvandling av tomställd källarlokal till lägenhet i Lönsboda är klar och lägenheten uthyrd.. 

Projektering av ett åttavåningshus på Smittsbacke är färdigställd. Upphandling avvaktas bättre marknadsläge pga 

skenande byggpriser. 

Webbaserad växellösning OneX och outsoursing av felanmälan till Securitas klar. Medför ökad kundservice. 

Rivning av befintlig villa på fastigheten Handlaren 3 i Osby klar. 

Förvärv av fastigheterna, Förvaltaren 12 i Osby respektive Lönsboda 51:14 med totalt 12 lägenheter samt Skräd-

daren 9 i Osby. Skräddaren 9 har rivits. 

Brand på fastigheten Mätaren 6 i Osby. Ingen skadad, fastigheten utdömd och ska rivas för att därefter återupp-

byggas. 
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Upprustning av fjärrvärmesystem på Kvadraten 1 med 102 lägenheter har genomförts. 

Två stamrenoveringsprojekt med metoden relining har genomförts. 

Två tekniksprångspraktikanter har varit anställda under året. 

Riksdagen har i samband med beslut om budget för 2022 beslutat avveckla investeringsstödet för hyresbostäder 

och bostäder för studerande från årsskiftet 2021/2022. 

  

MÅLUPPFÖLJNING 

Mål 

Mål 
Är målet 

uppfyllt? 
Kommentar 

Ekonomi 
 Uppnått 

 

Hyresgäst  Uppnått  

Medarbetare  Uppnått  

Nyproduktion  Uppnått  

Investeringar och underhåll  Delvis 

uppnått 
 

Hållbarhet  Delvis 

uppnått 
 

 

Ekonomi 

Mål: Resultat 7,4 mnkr motsvarande 3% avkastning på totalt kapital och soliditet mellan 15-20 %. 

Utfall: Resultat om ca 25,6 inklusive effekter av Brand på Mätaren 6 motsvarande ca 6,7 % avkastning på totalt 

kapital och en soliditet om ca 19,8 %. 
 

Hyresgäst 

Mål: Andel helnöjda hyresgäster 40 %. 

Utfall: Andel helnöjda hyresgäster 43% 
 

Medarbetare 

Mål: Totalindex >75 

Utfall: ingen mätning genomförd 2021 
 

Nyproduktion 

Mål: 9-10 lägenheter tillfört till marknaden 

Utfall: 9 lägenheter tillfört till marknaden. 
 

Underhåll och investeringar i befintligt bestånd. 

Mål: Underhålla för 4,4 mnkr och investera 22,2 mnkr i befintligt bestånd. 

Utfall: Underhåll för ca 4 mnkr och investeringar i befintligt bestånd ca 8,2 mnkr. 
 

Hållbarhet 
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Mål: 

Klimatinitiativet mindre köpt energi 24 % jmf basår 2007 

Andel fossilfria fordon 100 % 

Arbetade timmar AME 6240 timmar 

Smart styrning värme 200 lägenheter 

Minskad vattenförbrukning 88 m3 per lägenhet 

Energisnål belysning LED 75% 

Andel digitala hyresavier 25% 

Andel robotgräsklippare av möjliga områden 50% 

Andel eldrivna verktyg/handmaskiner 60 % 

Extra tömningar Ögrab <70 styck 

Utfall 

Klimatinitiativet mindre köpt energi 29,4 % jmf basår 2007 (preliminär siffra) 

Andel fossilfria fordon 86 % (Sista bilen byts ut vår -22 pga försenat avrop) 

Arbetade timmar AME 6240 timmar 

Smart styrning värme 218 lägenheter 

Vattenförbrukning 94 m3 per lägenhet 

Energisnål belysning LED ca 60-70% 

Andel digitala hyresavier ca 29% 

Andel robotgräsklippare av möjliga områden knappt 50% 

Andel eldrivna verktyg/handmaskiner ej uppnått, mindre maskiner eldrivna, svårare för större maskiner pga otill-

räcklig batterikapacitet. 

Extra tömningar Ögrab har varit färre än 70 styck 

  

EKONOMI 

Tkr Redov 2020 Redov 2021 Budget 2021 Avvik 

Intäkter 55 434 79 397 56 067 23 330 

Kostnader -37 541 -41 869 -35 905 -5 964 

Avskrivningar -10 654 -9 120 -9 462 342 

Finansnetto -2 760 -2 799 -3 276 477 

Resultat efter fin. 

poster 
4 479 25 609 7 424 18 185 

Analys av utfallet 

Intäkter (tkr) 

Hyresintäkter följer budget. 

+22 500 av intäkterna avser upplupna intäkter från försäkringsersättning från brand av Mätaren 6. 

+121 upplupna hyresintäkter Mätaren 

+157 från sålda fordon, 

+82 återvunna hyresförluster 

+270 vidarefakturering 

+79 sjuklöner ersättningar, bidrag och mindre administrativa avgifter 

 

Kostnader (tkr) 

- ca 3 600 avser utrangering av Mätaren 6 
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- ca 1 000 avser högre kostnader för ej budgeterat kostnad för inhyrning av personalen, utredningskostnader för 

GDPR/Cybersäkerhet och marknadsanalys bostadsefterfrågan. 

- ca 1 700 avser driftkostnader 

+ ca 400 avser underhåll 

Avskrivningar (tkr) 

+342 pga. minskade avskrivningar efter utrangeringar 

Finansnetto (tkr) 

+477 Räntekostnaderna blev lägre än budgeterat efter konsolidering av lån till bättre villkor. 

Den genomsnittliga räntan per 31 dec 2021 var 0,56% (0,76% 2020) exklusive kommunal borgen. 

 

FÖRVÄNTAD FRAMTIDA UTVECKLING 

En låg vakansgrad och efterfrågan på hyreslägenheter gör att förutsättningarna för bolagets verksamhet ser fortsatt 

goda ut. 

Bolaget gör en historiskt stor satsning på nyproduktion och kommer de närmaste åren att bygga många nya lägen-

heter enligt ägarens önskemål. Sammantaget har Osbybostäder ca 70 nya lägenheter på gång i olika projektfaser. 

Detta motsvarar ca 10 procent av bolagets fastighetsbestånd och är den största satsningen bolaget gjort på många 

år. 

 

Till stor del kommer dessa nyproduktioner att finansieras med lån vilket ökar belåningen och därmed ränterisken i 

bolagets verksamhet. Då nyproducerade lägenheter generellt sett brukar vara svårare att hyra ut pga. den högre 

hyran finns också risk för vakanser vilket medför minskade intäkter. Även risken för nedskrivningar måste beak-

tas. De flesta Osbybostäders senaste projekt har det bokförda värdet fått skrivas ner i efterkommande bokslut då 

styrelsen efter samråd med bolagets revisorer bedömt att marknadsvärdet har varit lägre än produktionskostnaden. 

Sammantaget innebär detta en ökning av verksamhetens risknivå. 

Det statliga investeringsstödet återinfördes igen med start 2020-02-01 med något förändrade regler. Möjligheterna 

att söka investeringsstöd togs dock bort vid årsskiftet 2021/2022 efter beslut i riksdagen. Osbybostäder har ansökt 

om stöd för två projekt, de åtta radhuslägenheterna i (Färgeriet) Lönsboda respektive de tio radhuslägenheterna i 

Osby (Smedjan). För Färgeriet i Lönsboda har stöd utbetalats 2021. För Smedjan står Osbybostäder i kö och det är 

i dagsläget oklart när och om stöd erhålls. För byggnationen av 28 trygghetslägenheter på Solgården har stöd för 

boende till äldre sökts och tillstyrkts av Länsstyrelsen. 

Osby kommun har ändrat inriktning vad avser den tidigare planeringen för det särskilda boendet Soldalen i Löns-

boda som kommunen blockförhyrs av Osbybostäder. Den tidigare tanken att bygga till Soldalen har skrinlagts till 

förmån för att istället bygga ett nytt särskilt boende i Lönsboda med 45 platser. När detta boende står klart avser 

kommunen att lämna tillbaka Soldalens vårdboende. Osbybostäder som tidigare köpt fastigheten av Osby kom-

mun och genomfört investeringar i densamma ser i dagsläget ingen lönsam alternativ användning för byggna-

derna. Fastigheten har ett bokfört värde om ca 11,9 mnkr per 2021-12-31. 

Osbybostäder AB är ett litet bolag vilket gör bolaget sårbart för förändringar. Alla medarbetare 

behövs för att verksamheten ska fungera p! ett bra sätt. 

Bolaget går nu in i 2022 med fullt fokus på företagets kärnverksamhet, att bygga och förvalta bostäder i syfte att 

främja bostadsförsörjningen i Osby kommun. 
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Fjärrvärme i Osby AB 

UPPDRAG 

Fjärrvärme i Osby AB ska skapa en bekväm, trygg och miljöförbättrande uppvärmning av bostäder och lokaler i 

Osby tätort. 

VIKTIGA HÄNDELSER 

Organisationens generationsväxling påbörjad 

MÅLUPPFÖLJNING 

Mål 

Mål 
Är målet 

uppfyllt? 
Kommentar 

Positivt resultat 
 Uppnått 

 

EKONOMI 

Tkr Redov 2020 Redov 2021 Budget 2021 Avvik 

Intäkter 30 907 31 280 27 810 3 470 

Kostnader -22 215 -22 878 -19 539 -3 339 

Avskrivningar -6 469 -6 509 -6 630 121 

Finansnetto -218 -160 -186 26 

Resultat efter fin. 

poster 
2 005 1 733 1 455 278 

FÖRVÄNTAD FRAMTIDA UTVECKLING 

Bolaget planerar att investera i en ackumulatortank under 2022 
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Industrihus i Osby AB 

UPPDRAG 

Enligt bolagets bolagsordning skall bolaget uppföra, anskaffa och tillhandahålla lämpliga lokaler för närservice åt 

hushåll, hantverk och småindustri. Det angivna syftet är till dags dato oförändrat. 

Enligt bolagets bolagsordning skall bolaget uppföra, anskaffa och tillhandahålla lämpliga lokaler för närservice åt 

hushåll, hantverk och småindustri. Det angivna syftet är till dags dato oförändrat. 

VIKTIGA HÄNDELSER 

I enlighet med regeringsbeslut så har Stiftelsen Lekoseum p.g.a. pandemin beviljats hyresnedsättning under året 

MÅLUPPFÖLJNING 

Mål 

Mål 
Är målet 

uppfyllt? 
Kommentar 

Positivt årsresultat 
 Uppnått 

 

EKONOMI 

Tkr Redov 2020 Redov 2021 Budget 2021 Avvik 

Intäkter 483 463  463 

Kostnader -405 -322  -322 

Avskrivningar -36 -36  -36 

Finansnetto -8 -6  -6 

Resultat efter fin. 

poster 
34 99  99 

FÖRVÄNTAD FRAMTIDA UTVECKLING 

Ägaren, Osby kommun, har i dagsläget inga uttalade planer för bolaget.  
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Östra Göinge Renhållnings AB, ÖGRAB 

UPPDRAG 

Östra Göinge Renhållningsaktiebolag (ÖGRAB) har sedan 2012 ansvar för insamling, transport och omlastning 

av avfall från Östra Göinge och Osby kommuner. Styrelsens säte är Broby. 

 

Bolaget skall iaktta livscykeltänkandet och eftersträva att vara ledande inom sitt verksamhetsområde, bland annat 

genom att se till att verksamheten tar sin utgångspunkt i ett miljömässigt modernt förhållningssätt. Målsättningen 

är att skapa lösningar för att åstadkomma kretsloppsanpassade, kostnadseffektiva och transportsnåla avfallslös-

ningar med största möjliga hänsynstagande till miljön. 
 

Källsorteringen är sedan länge utbyggd och etablerad, vilket innebär att invånarna får sitt avfall hämtat vid respek-

tive fastighet, FNI. (Fastighetsnära insamling). Sammanlagt 11 fraktioner hämtas kontinuerligt,och för grovavfall 

och deponi kan hämtning beställas. Insamlingen sker i två flerfackskärl, s.k. 4-fack,med tillhörande mindre på-

hängsboxar för el-avfall, glödlampor samt batterier. 
 

Det finns för närvarande 6 st återvinningscentraler i kommunerna. Återvinningscentralen i Kattarp drivs med egen 

personal. Osby, Lönsboda, Killeberg, Knislinge och Sibbhult bemannas genom extern entreprenad. 

 

VIKTIGA HÄNDELSER 

Insamling av avfall, drift av återvinningscentraler, tömning enskilda avloppsanläggningar mm har genomförts en-

ligt gällande renhållningsordning. 

Information till allmänhet och till skolor har påverkats av restriktioner pga pandemin. Åtgärder har vidtagits för 

att minska risk för smittspridning och trängsel. Skolprojektet SopSorteringsAkademin har kunnat återupptas under 

hösten då vi åter kunnat besöka skolorna. 

IT-kapacitet och redundans har förstärkts för att underlätta distansarbete och digitala mötesformer. Upphandling 

har utvecklats genom deltagande i projektet Re:Source – Cirkulär upphandling i praktiken. 

EKONOMI 

Tkr Redov 2020 Redov 2021 Budget 2021 Avvik 

Intäkter  46 355 44 579,1 1 775,9 

Kostnader  -37 843 -38 715,5 872,5 

Avskrivningar  -5 664 -5 687,4 23,4 

Finansnetto  -18  -18 

Resultat efter fin. 

poster 
 2 830 176,2 2 653,8 

Analys av utfallet 

Har haft högre försäljningsintäkter än beräknat för bla tidningar, wellpapp och metallskrot. Haft lägre kostnader 

för reparation och förbrukningsmaterial samt att kostnader för informationsinsatser har varit lägre pga pandemin. 

FÖRVÄNTAD FRAMTIDA UTVECKLING 

Inga större förändringar förväntas under året. Anpassningar till följd av pandemin bedöms fortsätta under 2022. 

Marknaden för återvunnet material är mycket osäker och volatil vilket till stor del kopplas till effekter av pande-

min i Sverige, Europa och globalt. 

Regeringen har beslutat att upphäva förordningen om producentansvar för returpapper vilket innebär att ansvaret 
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för returpapper flyttas till kommunerna från 2022. 

Regeringen har beslutat om ändringar i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till förordningen om produ-

centansvar för förpackningar. Ändringarna innebär att bestämmelserna om tillståndspliktiga insamlingssystem 

skjuts fram till och med utgången av december år 2022. Beslut om vad som kommer att gälla från 2023 bedöms 

fattas under hösten 2022.  
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Skåne Blekinge Vattentjänst AB, SBVT 

UPPDRAG 

Skåne Blekinge Vattentjänst AB:s uppdrag är att svara för administration och ekonomi samt drift- och underhåll 

av Va-anläggningarna i Bromölla, Olofström, Osby och Östra Göinge kommun, samt bedriva därmed förenlig 

verksamhet. Bolaget skall vidare bedriva konsultverksamhet i Va-frågor inom huvudmännens verksamhetsom-

råde. 

Bolagets ändamål är att, med tillämpning av kommunala självkostnads- och likställighetsprinciper, tillsammans 

med Bromölla Energi & Vatten AB, Olofströms Kraft AB, Osby Kommun och Östra Göinge Kommun, som hu-

vudmän för Va-anläggningarna i respektive kommun, svara för den allmänna vattenförsörjningen och avloppshan-

teringen i kommunerna. 

VIKTIGA HÄNDELSER 

• Med anledning av Covid-19 har åtgärder vidtagits för att upprätthålla den samhällsviktiga verksamheten vid 

ett eventuellt bortfall av personal. Exempelvis internutbildning, minskning av fysiska möten, personal har ut-

gått från sina anläggningar för att undvika större grupperingar och regelbundna avstämningar via teams med 

driftledare. Vårt förhållningssätt till pandemin har hittills varit framgångsrikt och vårt uppdrag har därför kun-

nat utföras enligt plan. 

• Under sommaren rådde bevattningsförbud i Osby kommun då vattenproduktionen var ansträngd. 

• Införandet av ett gemensamt drift- och övervakningssystem för VA-anläggningar har påbörjats. Detta är ett 

mycket omfattande arbete som kommer pågå under de närmaste åren. 

• Under perioden har projekterings- och tillståndsansökningar pågått för ett flertal åtgärder enligt de antagna 

VA-strategierna. 

• Bolaget har varit part i två tvister, dels VA-utbyggnaden av Kollandsvik, dels ramavtal för högtrycksspolning 

och slamsugning. 

• Vi söker fortlöpande personal till SBVT, rekryteringen är utmanande då efterfrågad kompetens saknas i mark-

naden. 

• Sedan en tid tillbaka upplever vi viss materialbrist på våra insatsvaror vilket resulterat i kraftiga prisökningar 

och förseningar. 

• Nya ägardirektiv för bolaget har fastställts. 

• Bolaget har erhållit en företagsbot med anledning av den rasolycka som inträffade i Näsum 2020. 

• Operativt är bedömningen att servicen till abonnenterna i de fyra ägarkommunerna fungerat väl och samar-

betet med delägarna likaså. 

EKONOMI 

Tkr Redov 2020 Redov 2021 Budget 2021 Avvik 

Intäkter 164 030 152 333 158 200 -5 867 

Kostnader -163 292 -151 477 -157 440 5 963 

Avskrivningar -725 -764 -750 -14 

Finansnetto -9 -13 -10 -3 

Resultat efter fin. 

poster 
4 79 0 79 

Analys av utfallet 
Avvikelser avser främst huvudmännens investeringsbudgetar då det förekommer åtgärder som påbörjas först efter 

exempelvis erhållna myndighetsbeslut samt beställningar från respektive huvudman. 
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FÖRVÄNTAD FRAMTIDA UTVECKLING 

Bolaget kommer även fortsättningsvis, i nära samarbete med sina ägare, arbeta för att långsiktigt och hållbart 

driva, och inte minst utveckla, VA-verksamheten inom ägarnas verksamhetsområden. 

SBVT ska vara en effektiv organisation med hög kompetens och arbeta för ägarna utifrån beslutade strategier och 

direktiv etc. För att möta de behov som VA-verksamheten kräver, kommer SBVT förstärka sin organisation under 

förutsättning att nyckelkompetens kan attraheras. 

Bolaget kommer driva och medverka till ökad regional samverkan inom VA. Målsättningen är att på ett hållbart 

sätt säkra tillgången på dricksvatten och skapa förutsättningar för att minska påverkan från VA i våra vattenföre-

komster. 

SBVT kommer kontinuerligt att arbeta med utredning och åtgärdande av problemområden på ledningsnätet och 

vid anläggningarna. Åtgärderna ska bland annat leda till att reducera mängden tillskottsvatten till våra reningsverk 

och minimera antalet vattenläckor. 

Vi står inför ett förändrat klimat och genom att lokalisera sårbara delar i VA-systemet kan negativ miljöpåverkan, 

förebyggas. Arbetet med att säkra dricksvattenförsörjningen på lång och kort sikt måste också fortsätta. Uppdate-

ring av vattenskyddsområden med föreskrifter, nödvattenplaner samt upprättande av reservvattenplaner är viktiga 

delmoment i detta arbete. Genom detta arbete bidrar SBVT till att miljökvalitetsnormer för sjöar och vattendrag i 

kommunerna upprätthåller god status.  
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IT kommuner i Skåne AB, UNIKOM 

UPPDRAG 

IT kommuner i Skåne AB (Unikom) verksamhet består i att, tillsammans med ägarna, utveckla tillgången till in-

formations- och kommunikationsteknik inom ägarnas verksamheter samt inom helägda bolag där så är relevant. 

Bolagets syfte är att erbjuda en kostnadseffektiv och säker utveckling av ägarnas verksamheter genom att sam-

ordna ägarnas inköp, förvaltning, ägande och utveckling av informations- och kommunikationsteknik. Bolaget ska 

vara en aktiv part i verksamhetsutveckling och resurseffektiviteten ska komma alla ägare till gagn. 
 

Bolaget har sitt säte i Hörby. 

VIKTIGA HÄNDELSER 

Bolaget genomförde en organisationsförändring 2021-01-01. Det fanns två syften med organisationsförändringen. 

Ett var att säkerställa att antalet medarbetare per chef är rimligt, det andra var för att kunna realisera samverkans-

organisationen. 

Bolaget har sedan en extra bolagsstämma 2021-10-21 två nya delägare, Sjöbo kommun respektive Bromölla kom-

mun. 

2021-11-01 övergick ansvaret för Sjöbo kommuns IT-miljö till Unikom genom ett verksamhetsöverta. En tillsvi-

dareanställd medarbetare följde med i övertaget. Migreringen av Sjöbo kommuns IT-miljö har påbörjats och be-

räknas vara klar i maj 2023. 

Under hösten genomfördes vårt första övergripande samverkansforum. Här deltog ett 100-tal representanter från 

ägarkommunerna för att lyssna på såväl interna som externa föreläsare gällande bl.a säkerhet, automatisering och 

samverkan. Övergripande samverkansforums uppdrag är att ta fram underlag till den gemensamma planen för di-

gitalisering som kommer att beslutas av Unikoms ägarsamfund under 2022. 

Pandemin har givetvis påverkat Unikoms verksamhet, på flera olika sätt. Den största negativa påverkan har vi haft 

i samban med de leveransproblem vi upplevt gällande teknisk utrustning. 

EKONOMI 

Tkr Redov 2020 Redov 2021 Budget 2021 Avvik 

Intäkter  78 058 65 995 12 063 

Kostnader  -56 628 -47 412 -9 216 

Avskrivningar  -17 317 -17 538 221 

Finansnetto  -32 -165 133 

Resultat efter fin. 

poster 
 4 081 880 3 201 

Analys av utfallet 

Till en följd av pandemin har det varit problem med leveranser av hårdvara. Detta innebär att utbytesplanera av 

hårdvara har fått skjutas på framtiden, vilket har varit en bidragande orsak till det positiva resultatet. 

Under året togs beslutet att ta över driftansvaret för Sjöbo kommun från den 1 november, vilket har genererat 

högre intäkter än beräknat för året. 

FÖRVÄNTAD FRAMTIDA UTVECKLING 

Under 2022 fortsätter arbetet med att migrera in Sjöbo kommuns samt Bromölla kommuns IT-miljö till Unikoms 

IT-miljö. 

Planen för Unikoms samverkansorganisation kommer att fortlöpa som beslutat. Beslt gällande en gemensam 
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digital plattform kommer att tas och därefter realiseras. 

Unikom kommer att lägga ännu större fokus på det systematiska säkerhetsarbetet med anledning av de aktivitet 

som vi ser i omvärlden. 

Det kommer sannolikt fortsatt att vara en osäkerhet gällande leveranser av utrustning beroende på faktorer som 

ligger utanför Unikoms möjligheter att påverka. 

REVISIONSBERÄTTELSER 



Bokslut och årsredovisning 2021



Bokslut 2021, mnkr

2022-03-02 Sida 2

Engångsposter, mnkr: Reavinst och värdeökning i kapitalförvaltning 12,0, 

Reavinst fastighetsförsäljning 4,4, Utrangering/nedskrivning 7,5, 

Merkostnader pandemi 7,2, Statsbidrag pandemi inkl ersättning för sjuklön 

7,2.

2021 2020

Årets resultat enl. resultaträkning 37,1 31,4

Poster som undantas enligt balanskravet:

Värdeökning i Kapitalförvaltning -9,3 -3,3

Reavinster vid fastighetsförsäljning -4,4 -2,5

Balanskravsresultat 23,4 25,6

Resultatandel 2,7% 3,1%



Nämndernas budgetavvikelser

2022-03-02 Sida 3

Andel av

Belopp i mnkr Mars Aug Nov Dec Budget

Kommunstyrelse

 Kommunstyrelseförvaltning 0,0 0,1 0,6 0,7 1%

 Arbete och välfärdsförvaltning 0,0 4,8 8,6 8,0 9%

Barn- och utbildningsnämnd 0,0 -2,0 0,0 -0,1 0%

Hälsa och omsorgsnämnd 1,5 -1,7 -3,6 -6,3 -3%

Kommunrevision 0,0 0,0 0,0 0,0 0%

Miljö- och byggnämnd -0,7 -0,7 -0,7 -1,0 -16%

Samhällsbyggnadsnämnd, exkl VA-verksamhet 0,0 0,0 0,0 -1,2 -2%

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

Valnämnd 0,0 0,0 0,0 0,0 0%

Överförmyndare 0,0 0,0 0,0 0,2 7%

Summa nämnder 0,8 0,5 4,9 0,3 0%

Finansförvaltning 2,1 12,6 15,4 16,5

Totalt 2,9 13,1 20,3 16,8

Årets resultat, budget 6,6 6,6 6,6 6,6

Årets resultat, prognos 9,5 19,7 26,9 23,4



2022-03-02 Sida 4
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Budgetavvikelser, finansförvaltningen, mnkr

2022-03-02 Sida 5

Nov Dec Kommentar

Pensionskostnader netto 2,0 4,3 Lägre kostnader för förmånsbestämd pension och löneskatt

Sociala avgifter, semesterlön 2,4

Lägre sociala avgifter för yngre medarbetare ger relativt stor 

effekt.

KS medel till förfogande och verkställighet 0,0 0,0 Budget förbrukad i o m beslut om extra föreningsbidrag

Skatter och generella bidrag 6,3 8,0 Förbättrad skatteprognos, dec

Räntekostnader på lån 2,3 2,5 Ytterligare lägre räntekostnader

Övriga intäkter 0,0 0,6 Div intäkter bl a Kommuninvest

Reavinst kapitalförvaltning 2,3 2,7 Vinst vid försäljning av värdepapper i kapitalförvaltningen

Central budget för tillkommande kapitalkostnader 2,5 3,5 Lägre kostnad p g a lägre investeringstakt

Nedskrivning/utrangering av anläggningstillgångar -7,5 Div objekt som har skrivits ned/utrangerats

Summa 15,4 16,5

Budgetavvikelse



Kostnadsutveckling

2022-03-02 Sida 6

Intäkts och kostnadsförändring i procent 2021 2020 2019

Förändr. Skatteintäkter o gen bidrag 4,9 4,5 3,8

Nettokostnadsförändring 5,5 3,3 1,2

Förändr verksamh intäkter -5,3 6,4 -7,8

Förändr verksamh kostnader 2,7 4,1 -1,8

Förändring avskrivning/nedskrivning 11,9 9,3 18,8

Förändring personalkostnader 6,5 2,9 0,2



Investeringar

2022-03-02 Sida 7

Belopp i mnkr

Budget 

2021

Bokslut 

2021

Prognos 

nov

Budget-

avvikelse

Utförd 

andel av 

budget

Skattefinansierade investeringar 341 147 0 194 43%

VA-investeringar 73 11 0 62 15%

Totalt 414 158 0 256 38%
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Investeringar

2022-03-02 Sida 8

Större investeringsprojekt under 2021, mnkr

Plan och exploateringsområden 47,8

Reinvestering/komponentredovisning 22,3

Asfaltering 11,2

Åtgärder VA-ledningsnät 9,6

Killebergs grundskola 5,4

Nytt särskilt boende Lönsboda 4,9

Klintgården ,förvärv modul 4,6

Förvärv Grossören 7 3,0



Självfinansieringsgrad
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Likviditet och låneskuld

2022-03-02 Sida 10

Snittränta 0,49% 

(F g år 0,65%)
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Soliditet
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Balanskravsutredning, mnkr
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Maximalt kan 14,6 mnkr avsättas till resultatutjämningsreserv (RUR).

Aktuellt värde för RUR är 58,4 mnkr

Kommunen har inget underskott från tidigare år att återställa.

Förslaget är att inte avsätta ytterligare medel till RUR eftersom där redan finns 

avsatt ett högt belopp.

    

 2021 2020 

Årets res. enl. resultaträkning 37 116 31 416 

Reducering av samtliga realisationsvinster -4 386 -2 505 

Justering för realisationsvinster enl undantagsmöjlighet 0 0 

Justering för realisationsförluster enl undantagsmöjlighet 0 0 

Orealiserade vinster och förluster i värdepapper -9 299 -3 353 

Justering för återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper 0 0 

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 23 431 25 558 

Reservering av medel till resultatutjämningsreserv  -8 500 

Användning av medel från resultatutjämningsreserv 0 0 

Balanskravsresultat 23 431 17 058 

 



Koncernföretagen 2021, mnkr
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Omsättning

Resultat efter 

finansnetto

Osby kommun 1 091,0 37,1

Osbybostäder AB 1. 79,4 25,6

Fjärrvärme i Osby AB 31,3 1,7

Industrihus i Osby AB 0,5 0,1

Osby Nova AB (vilande) 0,0 0,0

ÖGRAB (50%) 46,4 2,8

Skåne Blekinge Vattentjänst AB (25%) 152,0 0,1

IT-kommuner i Skåne AB (17%) 78,1 4,1

1. Försäkringsersättning ingår med 22,6 mnkr.



Koncernredovisning, mnkr
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2021 2020 2019 2018 2017

Årets resultat 61 33 38 20 43

Likviditet 65 129 119 162 167

Långfristig skuld 842 718 665 535 514

Soliditet 42% 43% 44% 45% 46%

Soiditet inkl ansvarsförbindelse 33% 33% 33% 33% 33%



Kapitalförvaltning, värde 31 dec 2021
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Tillgångsslag Min Normal Max Värde, mnkr Andel

Svenska räntor 20% 40% 60% 27,1 35%

Svenska aktier 0% 30% 60% 21,4 34%

Utländska aktier 0% 30% 40% 22,1 31%

Räntor totalt 20% 40% 60% 27,1 38%

Aktier totalt 40% 60% 80% 43,5 62%

Totalt 70,6

Värdeförändring från fg år 12,0

Inget uttag från kapitalförvaltningen har skett under 2021. 

31 dec 2021Föreskrifter



Befolkning
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Befolkningsutveckling 

År 2017 2018 2019 2020 2021

Invånare 13182 13267 13208 13198 13269

Total förändring 33 85 -59 -10 71

Födelsenetto 9 -37 13 -35 -6

Flyttningsnetto 24 122 -72 25 77

Varav:

Egna länet -74 30 -76 20 73

Övr. landet -26 19 -42 -16 -49

Utlandet 124 73 46 21 0

Justeringar 53

33 85 -59 -10 71



Finansiella mål
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För år 2021 har budgeterats ett resultatmål på 0,8% av skatteintäkter och finansnetto, 6,6 mnkr 

Indikatorer Mål Utfall Kommentar 

 Årets resultat 
Minst0,8 2,7 Årets resultat 2021 blev 37,1 mnkr. Budgeterat 

resultat var 6,6 mnkr. Balanskravsresultat innan ev. 
avsättning till resultatutjämningsreserv uppgick till 
23,4 mnkr vilket motsvarar 2,7% av skatter och 
bidrag. Målet uppfylls. 

Finansiella kostnader får ej bli högre än 3 % av verksamhetens nettokostnader 

Indikatorer Mål Utfall Kommentar 

 Finansiella kostnader i förhållande till 
verksamhetens nettokostnader 

Max 3 % 0,3 % De finansiella kostnaderna uppgår till 2,3 mnkr för 
helåret 2021. Detta blir ca 0,3 % av verksamhetens 
nettokostnader. Målet uppfylls väl. 

Soliditeten inklusive alla pensionsförpliktelser, det vill säga kommunens finansiella styrka, ska inte 

understiga 25 % under planperioden.  

Indikatorer Mål Utfall Kommentar 

 Soliditet 
Minst 25% 37% Mellan 2020 och 2021 har skett en liten förbättring 

av soliditeten från 36% till 37 %. Målet uppfylls. 

All kommunal bolagsverksamhet ska regelmässigt ge ett positivt resultat. 

Indikatorer Mål Utfall Kommentar 

 Resultat koncernbolag 
  Samtliga bolag visar ett positivt resultat 2021. 

Målet är uppnått. 

 



Bokslut 2021, finansiell sammanfattning
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## 2021 ger ett balanskravsresultat på ca 23 mnkr.

Ett högt resultat beroende på skatteunderlagstillväxt men också höjda 
generella bidrag.

# Stor avvikelse mot budget men ett resultat på en långsiktig 
resultatnivå. Ger handlingsberedskap och för att i större utsträckning 
egenfinansiera investeringar.

# Kommunen klarar i år långsiktigt resultatmål på 2%, Utfall nästan 3%.

# Nämnderna håller sammantaget sina budgetar. God 
budgetföljsamhet och förbättrad prognossäkerhet

# Resultatet för 2021 underlättar budgetsituationen inför 2022.  

# Investeringar på knappt 160 mnkr. Utförandegrad på 38%.

# Investeringar på över en halv miljard kr de senaste 3 åren. Ändå 
återstår stora delar av investeringsprogrammet.

# Enbart ökad upplåning med 40 mnkr trots investeringar på nästan 
160 mnkr, mindre än budgeterat. Bibehållen soliditet.
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Sammanfattande bedömning, god ekonomisk 

hushållning

Vid uppföljning av kommunfullmäktiges målområden har följande bedömning 

gjorts:

O Attraktiv och hållbar boendekommun - delvis uppfyllt

O Utveckling och tillväxt - delvis uppfyllt

O Trygghet hela livet - delvis uppfyllt

O Av de finansiella målen är samtliga fyra mål uppfyllda.

Särskilda omständigheter har gällt under 2021 med pandemin Covid 19 som 

påverkat kommunens verksamhet och det kommunala uppdraget.

Den sammanfattande bedömningen är att:
Osby kommun hade god ekonomisk hushållning i sin verksamhet under 2021.



KSAU:s förslag till beslut
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− Årsredovisningen godkänns med bedömningen att Osby kommun 

hade god ekonomisk hushållning för år 2021.

− Förslag till balanskravsavstämning, innebärande att kommunen inte 

har något negativt resultat att återställa 2021, godkänns.

− Inget ytterligare belopp avsätts till resultatutjämningsreserven, RUR, 

i samband med bokslut 2021



Uppföljning av mål

2021



Attraktiv och hållbar 

boendekommun

Delvis uppfyllt

Nämndmål:

2022-03-02 Sida 2

Alla verksamheter ska systematiskt arbeta för minskad miljöpåverkan och 

ökad hållbarhet (HoO)

Miljö- och byggnämnden ska upprätta en tillsynsplan och säkerställa att den 

följs (MoB)

Tänker alltid lite längre - väl genomtänkta beslut och hållbar 

samhällsplanering. (SB)

Vi ska erbjuda utbildning och mötesplatser som leder till en ökad 

medvetenhet om livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället. 

grönt = uppfyllt, gult = delvis uppfyllt, rött = ej uppfyllt



Attraktiv och hållbar 

boendekommun - indikatorer

Totalt 10 indikatorer, 3 st uppfyllda, 5 st delvis 

uppfyllda, 2 ej uppfyllda
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Indikator Målvärde Utfall

Andel fossilfria fordon 

(HOO)
Minst 20% 24%

Antal kg 

serveringssvinn (SBN)
Max 5 000 kg 5 518 kg

Förskolans förmåga att 

planera och erbjuda 

lärande om miljö, hälsa 

och samhälle (BUN)

I hög grad Acceptabelt



Utveckling och tillväxt
Delvis uppfyllt

Nämndmål:
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grönt = uppfyllt, gult = delvis uppfyllt, rött = ej uppfyllt

Den enskildes arbetsförmåga ska öka för att uppnå egen försörjning och bidra till 

framtida kompetensförsörjning. (HoO)

Kommunikation och digitalisering leder till förbättrad kvalitet, ökad trygghet och bidrar 

till ett starkare varumärke för Hälsa- och välfärdsnämnden hos medborgare och 

näringsliv. (HoO)

Miljö- och byggnämnden ska hjälpa företagen att göra rätt (MoB)

Osby kommun är en hållbar kreativ kommun som bidrar till tillväxt och utveckling. (AoV)

Osby kommun ökar service och tillgänglighet för invånare genom digitalisering, 

kommunikation och kunskap. (AoV)

Vi ska skapa ökad tillgänglighet och delaktighet genom att erbjuda ökad kunskap, 

kommunikation och skapande. (BoU)

Öppna och nyskapande - fokus på kommunikation, service och att göra nytt. (SB)



Utveckling och tillväxt-

indikatorer

Totalt 46 indikatorer, 20 st uppfyllda, 12 st delvis 

uppfyllda, 11 ej uppfyllda, 3 st inget utfall
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Indikator Målvärde Utfall

Andel arbetslösa 

ungdomar (AOV)
Max 14% 12,2%

Ranking Svenskt 

näringsliv (KS)
Max 100 114

Vuxna 

biståndsmottagare 

med långvarigt 

ekonomiskt bistånd 

(AOV)

Max 30% 40%



Trygghet hela livet
Delvis uppfyllt

Nämndmål:
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grönt = uppfyllt, gult = delvis uppfyllt, rött = ej uppfyllt

Behovet av insatser ska minska och leda till ett självständigt liv 
med en meningsfull vardag. (HoO)

Finns överallt - verksamheten i alla kommunens delar i 
förhållande till demografin. (SB)

Miljö- och byggnämnden ska bedriva en tillsyn och lovgivning 
som är tydlig, effektiv och rättssäker (MoB)

Osby kommun har ett gott ledarskap och medarbetarskap. (KS)

Vi ska ge alla det stöd de behöver för att kunna utvecklas och 
utmanas efter sina förutsättningar. (BoU)



Trygghet hela livet -

indikatorer

Totalt 22 indikatorer, 10 st uppfyllda, 4 st delvis 

uppfyllda, 4 ej uppfyllda, 4 st inget utfall
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Indikator Målvärde Utfall

Antal byggklara 

småhustomter i 

Lönsboda (SBN)

Minst 5 40

Andel meddelade 

bygglov med kompletta 

handlingar inom 10 

veckor (MOB)

100% 98%

Andel legitimerade 

lärare i alla skolformer 

förutom förskolan 

(BUN)

100% 77,3%
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Årsredovisning och bokslut år 2021 
Dnr KS/2022:4 049   

 

 

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen 

 Verksamhetsberättelse 2021 för kommunstyrelseförvaltningen godkänns enligt 
upprättat förslag. 

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till 
kommunstyrelsen/kommunfullmäktige 

 Årsredovisningen godkänns med bedömningen att Osby kommun hade god 
ekonomisk hushållning för år 2021. 

 Förslag till balanskravsavstämning, innebärande att kommunen inte har något 
negativt resultat att återställa 2021, godkänns. 

 Kommunstyrelsen tar ställning till avsättning av belopp till 
resultatutjämningsreserven, RUR 

 

Barnkonsekvensanalys 

Ärendet berör inte barn då det behandlar kommunens övergripande rapportering av 
verksamhet och ekonomi för 2021. 
 

Sammanfattning av ärendet 

Ekonomienheten har upprättat förslag till årsredovisning 2021 med bokslutshandlingar, 
balanskravsavstämning, koncernredovisning (sammanställd redovisning) och 
verksamhetsberättelser. 

Årsredovisning 2021 är överlämnad till kommunens revisorer och revisionsberättelse 
avlämnas efter kommunstyrelsens behandling av ärendet. 

http://www.osby.se/
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Osby kommun redovisar för år 2021 ett resultat på 37,1 mnkr. Resultatet efter 
balanskravsjusteringar uppgår till 23,4 mnkr. Kommunen har inte några negativa resultat 
att täcka sedan tidigare år. I enlighet med antagna riktlinjer för god ekonomisk 
hushållning har kommunen möjlighet att avsätta belopp till resultatutjämningsreserven.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunstyrelseförvaltningen, 2022-02-14 

Rapport – Årsredovisning 2021, bifogas senare 

Presentation – Bokslut och årsredovisning 2021 

Verksamhetsberättelse 2021 kommunstyrelseförvaltningen 
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INLEDNING 

Kommunstyrelseförvaltningen har under 2021 varit organiserad i följande enheter: 

- Ekonomienheten 

- HR-avdelning inkl löneenhet och bemanningsenhet 

- Staben 

- Räddningstjänsten 

- Administrativ avdelning inkl kommunikation, tillväxt, kanslienhet. 

Miljö och byggenheten tillhörde vid årets början kommunstyrelseförvaltningen men har under året omvandlats till en egen 
förvaltning. 

  

Ledning 

Niklas Larsson, kommunstyrelsens ordförande 

Petra Gummesson, kommundirektör 

ÅRETS HÄNDELSER 

Löneenheten har under året lagt ett stort arbete på att implementera upphandlat Hr-system i Östra Göinge samtidigt som 
förberedelser för införandet i Osby har pågått. 

Pandemin har gjort att vi som kan har arbetat hemifrån under vissa delar av året. För att ge stöd till chefer och medarbetare 
har två digitala utbildningar funnits tillgängliga "Att leda på distans" samt "Så arbetar du bättre hemifrån". Ett 
utbildningstillfälle med Petra Brask i temat "Kontoret efter Corona" har genomförts för kommunens chefer. 

En rutin om distansarbete beslutades under året. 

Alla chefer har fått en vidareutbildning i kompetensbaserad rekrytering. 

Den löpande ekonomiadministrationen samordnades under året med Östra Göinge kommun i en avtalssamverkan. Personalen 
är stationerad i Broby. 

Arbete för att utreda gemensam Trygghetscentral i Skåne Nordost har pågått under året. 

Service och bemötande har varit i fokus och en service- och bemötandeguide har tagits fram. 

Räddningstjänsten har under 2021, precis som under 2020, påverkats av den pågående pandemin. Det gäller i första hand den 
förebyggande verksamheten med myndighetsutövningen som varit tvungen att anpassa sig. Även utbildningar internt och 
externt har till viss del inte kunnat utföras. 

Den operativa beredskapen för räddningstjänsten har, genom god planering och vaccinering, kunnat fortsätta bedrivas. 
Antalet larm har inte nämnvärt stuckit ut i jämförelse med andra år och de större bränderna som skedde under 2018-2019 har 
kommunen varit fredade från under 2021. November inleddes dock med ett antal larm och en lägenhetsbrand som blev 
kostsamma för räddningstjänsten i form av sanering och mycket personalresurser. 

MÅLUPPFYLLELSE 

Nämndmål 

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

Analys av resultatet 

Osby kommun har klättrat från plats 185 (2020) till plats 114 (2021). Resultatet 2021 är en förbättring jämfört med 
föregående år, dock nås inte målet om att nå en ranking på 100 eller bättre. 

Slutsatser 

Målet är delvis uppnått. Osby kommun har klättrat på näringslivsrankingen, men når inte fram till det uppsatta målet. 
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Indikatorer Mål Utfall Kommentar 

 Ranking Svenskt näringsliv  
(Kommunstyrelse) 

Max 100 114  

 Total NKI  (Kommunstyrelse)    

 

Osby kommun ökar service och tillgänglighet för invånare genom digitalisering, kommunikation och 
kunskap. 

Analys av resultatet 

Under året har kontaktcenter åtagit sig 7 nya uppdrag. 

Slutsatser 

Målet är uppfyllt. Kontaktcenter har under året arbetat för att öka antalet uppdrag. 

Indikatorer Mål Utfall Kommentar 

 Service och kommunikation, nya 
uppdrag i kontaktcenter  
(Kommunstyrelse) 

Minst 4 7  

 

Osby kommun har ett gott ledarskap och medarbetarskap. 

Analys av resultatet 

Målet om att nå ett resultat på minst 80 i index blev uppnått. Det var andra gången som undersökningen genomfördes och det 
var en svarsfrekvens på 65,3%. 

Slutsatser 

Resultatet från undersökningen är mycket bra dock skulle en högre svarsfrekvens varit önskvärd, svarsfrekvensen är 
godtagbar. Verksamheterna behöver arbeta vidare med resultatet för att bibehålla de goda arbete som sker tillsammans med 
våra medarbetare. 

Indikatorer Mål Utfall Kommentar 

 HME-värde uppgår till minst index 80  
(Kommunstyrelse) 

Minst 80 84 Målet att HME-värdet (Hållbart Medarbetar 
Engagemang) uppgår till minst index 80 har 
uppnåtts. 

NYCKELTAL OCH STATISTIK 

Kostnadsuppföljning personal 

tkr 2021 2020 

Kostnad för arbetskraft 46 692 43 778 

Varav kostnad för sjuklön 201 313 

Personalstatistik 

  2021 2020 

Tillsvidareanställda 54 56 

Antalet tillsvidareanställda för Kommunstyrelseförvaltningen (38 kvinnor och 16 män) jämfört med 2020 (35 kvinnor och 21 män). 

  



Kommunstyrelse, Årsredovisning, verksamhetsberättelse 2021 5(5)

EKONOMI 

Tkr Redov 2020 Redov 2021 Budget 2021 Avvik 

Intäkter 7 031 6 393 6 917 -524 

Kostnader 90 922 75 890 77 115 1 225 

Resultat -83 891 -69 497 -70 198 701 

Analys av utfallet 

Kommunstyrelseförvaltningen redovisar ett överskott mot budget på 0,7 mnkr. 

Räddningstjänsten uppvisar ett underskott på ca 1,0 mnkr där högre kostnader för deltidsbrandkåren, lägre intäkter p g a 
pandemin samt extra kostnader p g a lägenhetsbrand i november är orsaken. 

Övriga enheter uppvisar generellt överskott mot budget till följd av lägre kostnader p g a vakanser och lägre aktivitet p g a 
pandemin. 

FRAMTIDEN 

Under 2022 kommer ett fortsatt arbete att läggas på att implementera vårt nya HR-system samt andra stödsystem i 
organisationen. 

Fortsatt utveckling av samarbetsformerna för den gemensamma ekonomiserviceenheten med Östra Göinge kommun så att 
samordnings- och effektiviseringsvinster tas tillvara. 

Ny lagstiftning och förändringar i omvärlden innebär att arbetet med säkerhet och beredskap intensifieras. 

Automatisering och digitalisering är fortsatt ett viktigt område för att underlätta vardagen för våra invånare och medarbetare. 
Arbetet med att kartlägga processer i syfte att automatisera och införa e-tjänster är ett fokusområde under året. 

Avsiktsförklaring gällande gemensam Trygghetscentral och eventuellt beslut om bolagsbildning fattas under 2022. 

Under 2021 trädde den nya lagen om skydd mot olyckor i kraft i Sverige. För räddningstjänsten innebär det en tydlighet kring 
den övergripande ledningen som räddningstjänsten redan förberedde och genomförde under 2020. Exempel på vad den nya 
lagstiftningen kommer att innebära är att tillsynsansvaret över den kommunala räddningstjänstverksamheten kommer att 
ändras, strukturen för handlingsprogrammet för skydd mot olyckor kommer att ändras, med mera. Räddningstjänsten behöver 
arbeta på att förbereda verksamheten för de nya kraven med koppling till den nya lagstiftningen. 
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Instruktion till ombud vid årsstämmor i de kommunala bolagen 
Dnr KS/2022:95 000   

 

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen  

Kommunens ombud får i uppdrag att på de kommunala bolagens årsstämmor, 
verksamhetsåret 2021, rösta för: 

1A. Osbybostäder AB. En utdelning på 319 800 kr, motsvarande summan av tillskjutet 
kapital, 26 000 000 kr, multiplicerat med den genomsnittliga statslåneräntan 2021, 0,23% 
plus 1 (en) procent. 

1B. Industrihus i Osby AB. En utdelning på 22 500 kr, motsvarande summan av tillskjutet 
kapital 750 000 kr, multiplicerat med 3 (tre) procent. 

1C. Fjärrvärme i Osby AB. En utdelning på 30 000 kr, motsvarande summan av tillskjutet 
kapital 1 000 000 kr, multiplicerat med 3 (tre) procent. 

2. Osby Nova AB. Rösta för en avveckling av bolaget i enlighet med 
kommunfullmäktiges beslut 2022-02-14. 

3. I övrigt på respektive bolags årsstämma rösta för: 

# Fastställelse av resultat och balansräkning 

# Disposition beträffande bolagets vinst/förlust enligt den fastställda balansräkningen. 

# Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören. 

# I övrigt fatta erforderliga beslut i ärenden som stämmanenligt bolagsordningen ska 
behandla. 

Barnkonsekvensanalys 

Ärendet berör inte barn eftersom det övergripande handlar om de kommunala bolagens 
verksamhet. 
 

 

http://www.osby.se/
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Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelseförvaltningen, ekonomienheten, har som underlag för framtagande av 
årsredovisning inkl sammanställd redovisning (koncernredovisning) tagit del av 
preliminära årsredovisningar för de kommunala bolagen, Osbybostäder AB, Fjärrvärme i 
Osby AB, Industrihus i Osby AB, ÖGRAB (ägarandel 50%), SBVT AB (ägarandel 25%), 
IT kommuner i Skåne AB, UNIKOM (ägarandel 25%, fr o m 1 november 17%). 

Enligt kommunens rutiner för kommunens ombud/ersättare på bolagens årsstämmor så 
ska kommunen lämna instruktion till ombud/ersättare inför stämman. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, kommunstyrelseförvaltningen, 2022-02-14 

Årsredovisningar för de kommunala bolagen. Bifogas senare. 

Kommunfullmäktiges beslut 2022-02-14 om avveckling av Osby Nova. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Beslutet skickas till  

Utsedda ombud och ersättare 

 

Petra Gummeson  Gunnar Elvingsson  
Kommundirektör  Ekonomichef  



 

Tilläggsbudget 2022 

Osby kommun 
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Sammanställning om- och tilläggsbudget 

Tilläggsbudget drift (tkr) 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Ingen om- eller tilläggsbudget föreslås för driftbudgeten. 

Om och tilläggsbudget investeringar (tkr) 

Nämnd/ram  Vht förslag KSAU förslag KS förslag KF beslut 

Kommunstyrelsen    6 350  

- Kommunstyrelseförvaltning    6 350  

Samhällsbyggnadsnämnd, exkl 
VA    -44 790  

Samhällsbyggnadsnämnd, VA    -65 141  

Miljö- och byggnämnd    769  

Barn- och utbildningsnämnd    10 750  

Hälsa- och välfärdnämnd    5 830  

SUMMA 
INVESTERINGSBUDGET    -86 232  

Drift och investeringar 

Nämnderna har lämnat förslag på om- och tilläggsbudgetering 2022. Enligt anvisningarna avses 
främst tilläggsanslag/ombudgetering för pågående investeringsprojekt och redan tidigare 
beslutade driftsprojekt som inte slutförts. Omdisponering för de olika nämndernas anslag kan 
också genomföras. 

Nämndernas förslag till om- och tilläggsbudget 2022 avser i sin helhet investeringsbudgeten. 

Investeringar 

Förslagen från nämnder avseende investeringsbudgeten uppgår till - 86,2 mnkr (Varav VA-
investeringar - 65,1 mnkr). Till följd av försening av en del större projekt är förslaget att årets 
budget minskas och anslag skjuts framåt mot 2023. För VA har också gjorts en anpassning till 
vad som rimligtvis hinner utföras under 2022 och budgetbeloppet har minskat ordentligt. 

Efter om- och tilläggsbudgetering skulle årets investeringsbudget då upp gå till 388 mnkr (varav 
VA 21 mnkr) 
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Skatte- och bidragsprognoser 

I Sveriges kommuners och regioners (SKR) senaste skatteprognos från december 2021 har 
skatteintäkterna skrivits upp jämfört med tidigare prognos som låg till grund för kommunens 
budgetbeslut i september. 

I samband med beslut om inrättande av särskilt boende-platser (KF § 146/2021) så ökades 
därför budgeten för skatter och generella bidrag för att finansiera den ökade kostnaden. 

Finansiering 

Den förändrade (minskning) investeringsbudgeten innebär ett minskat behov av upplåning 
under året. 

Resultatbudget 

Tkr Ursprunglig Tilläggs- Total ny 

 budget 2022 budget 2022 budget 2022 

Verksamhetens intäkter 194 300  194 300 

Verksamhetens kostnader -1 017 900  -1 017 900 

Avskrivningar -67 200  -67 200 

Verksamhetens nettokostnader -890 800  -890 800 

Skatteintäkter 622 000  622 000 

Generella bidrag och utjämning 274 700  274 700 

Verksamhetens resultat 5 900  5 900 

Finansiella intäkter 2 000  2 000 

Finansiella kostnader -6 200  -6 200 

Årets resultat 1 700  1 700 

Ursprunglig budget är inklusive kommunfullmäktiges beslut om inrättande och finansiering av 
särskilt boendeplatser, § 146/2021. 
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Kassaflödesbudget 

Mnkr Ursprunglig Tilläggs- Total ny 

 budget 2022 budget 2022 budget 2022 

Den löpande verksamheten    

Resultat 2 2 4 

Ej likviditetspåverkande poster 59 59 118 

Kassaflöde från den löpande 
verksamheten 61 61 122 

Investeringsverksamheten    

Nettoinvesteringar -400 -320 -720 

Summa investeringsverksamheten -400 -320 -720 

Finansieringsverksamheten    

Nyupptagna lån 330 250 580 

Amortering av skuld 0 0 0 

Summa finansieringsverksamheten 330 250 580 

    

FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL -9 -9 -18 
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Om- och tilläggsbudget 2022 
Dnr KS/2022:11 041   

 

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till 
kommunstyrelsen/kommunfullmäktige  

Om och tilläggsbudgetering av investeringar godkänns enligt upprättat förslag vilket 
innebär att investeringsbudget för år 2022 minskas med 86,3 mnkr. 

Barnkonsekvensanalys 

Ärendet behandlar kommunens budget på övergripande nivå och berör inte barn. 
 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelseförvaltningen, ekonomienheten har sammanställt nämndernas förslag till 
om- och tilläggsbudget (ändringsbudget) för 2022. Enligt anvisningarna avses i första 
hand ombudgetering av pågående investeringsprojekt och sedan tidigare beslutade 
driftprojekt som inte slutförts. Omdisponering och förändringar av olika nämnders anslag 
kan också genomföras. 

Någon begäran från nämnderna avseende om och tilläggsbudgetering för driftbudgeten 
föreligger inte. 

Förslagen från nämnder avseende investeringsbudgeten uppgår till - 86,2 mnkr (Varav 
VA-investeringar - 65,1 mnkr). Till följd av försening av en del större projekt är förslaget 
att årets budget minskas och anslag skjuts framåt mot 2023. För VA har också gjorts en 
anpassning till vad som rimligtvis hinner utföras under 2022 och budgetbeloppet har 
minskat ordentligt. 

 Efter om- och tilläggsbudgetering skulle årets investeringsbudget då upp gå till 388 mnkr 
(varav VA 21 mnkr) 
Finansiering 

Den förändrade (minskning) investeringsbudgeten innebär ett minskat behov av upplåning 
under året. 

http://www.osby.se/
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, kommunstyrelseförvaltningen 2022-02-14 

Rapport tilläggsbudget 2022. 

Sammanställning om- och tilläggsbudget investeringar per projekt 

Miljö och byggnämndens beslut § 15/2022 om nytt verksamhetsystem 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Beslutet skickas till  

Kommunens nämnder 

Kommunstyrelseförvaltningen, ekonomienheten 

 

Petra Gummeson  Gunnar Elvingsson  
Kommundirektör  Ekonomichef  



Om och tilläggsbudget 2022, investeringar, tkr

Ansvar Verks Projekt Projektnamn

Budget 

2021

Redovisat 

2021

Återstår 

2021

Förslag 

2022

Beslut 

2022 Kommentar

Kommunstyrelsen

1031 92006 0012 HR-system 3 700 750 2 950 2 950

Införande av nytt HR-system pågår. Start under våren 

2022.

1090 92027 0046

Övergripande diare och 

ärendehanteringssystem 500 0 500 500

Upphandling försenad men avtal är nu tecknat. Införande 

under 2022.

1020 92001 0047 Ekonomisystem -700

Mindre investeringsbehov än vad som först beräknats. 

2022 års budget minskas från 1 300 tkr till 600 tkr.

1060 27000 0057 Släckbil Lönsboda 3 600 0 3 600 3 600 Upphandling pågår.

1070 92024 0511

Besluts och procesystem 

kontaktcenter 109 0 109 0 Ombudgetering ej aktuell.

1070 92021 0521

Ärendehanteringsystem 

kontaktcenter 250 0 250 0 Ombudgetering ej aktuell.

1070 92021 0007 Nytt intranät och hemsida 188 0 188 0 Projektet har inte hunnits med p g a Covid 19

Summa 8 347 750 7 597 6 350

Miljö- och byggnämnden

Nya projekt 2022

2001 95770 xxxx Sokigos Nova Bygg och Ecos 0 0 0 769

Nytt ärendehanteringssystem för förbättrad service åt 

kommuninvånare med bl a e-tjänster och underlättad 

arbetsgång för anställda. 

0

Summa 0 0 0 769

Samhällsbyggnadsnämnden, exkl VA

3010 91007 0214 LSS-boende Syréngatan 5 3 000 50 2 950 2 950 Pågående projekt

3010 91007 0215 LSS-boende Kärleksstigen 2 8 000 1 434 6 566 6 565 Pågående projekt

3010 91010 0292 Laddstolpar vhtlokaler 500 144 356 355 Pågående projekt

3010 91010 0296 Kommunövergr passagesyst 3 255 1 690 1 565 1 565 Pågående projekt

3053 21502 0803 Centrumåtgärder 2 465 296 2 169 2 165 Pågående projekt

3053 21502 0807 Centrumåtgärder visionsdo 3 970 65 3 905 3 905 Pågår (torget mm)

3053 21502 0815 Utveckl. Naturbruksområde 7 740 1 395 6 345 6 345 Pågående projekt

3053 21502 0816 Förstudie GC-väg Näset-Ha 735 0 735 735 Förstudie beräknas påbörjas 2-3 kvartalet 2022.

3053 21506 0817 Köp av fastigheter 2 000 400 1 600 1 600 Mindre fastighetsförvärv under förhandling.

3051 25001 0831 Lekplatser 600 400 200 200 Behov av upprustning kvarstår.

3051 25001 0832 Julbelysning 250 160 90 90 Inköp pågår

3050 24903 0833 Fordon driftenhet 1 000 835 165 165 Investeringsbehov kvarstår.

3010 92053 0834 Byggn. stamnät landsbygd 1 470 0 1 470 1 470 Behövs för utbyggnad av vita fläckar.

3052 24904 0839 Pumpstationer 300 0 300 300 Utbyte av pumpar planeras utföras 2022.



Om och tilläggsbudget 2022, investeringar, tkr

Ansvar Verks Projekt Projektnamn

Budget 

2021

Redovisat 

2021

Återstår 

2021

Förslag 

2022

Beslut 

2022 Kommentar

3010 91002 1610 Föreningslokal Örkenedsskolan 2 800 120 2 680 2 680 Pågående projekt

3010 91003 1614 Om- o tillbyggn. Ekbackeskolan 3 500 1 508 1 992 1 990 Pågående projekt

3010 91005 1615 Ny sporthall Osby tätort 2 400 17 2 383 2 380 Projektering planeras utföras 2022.

3010 91005 1616 Upprustn. fritidsanläggningar 2 000 1 028 972 970

Vädret orsakade fördröjningar i projektet, planeras 

slutföras 2022.

3010 91005 1617 Passagesystem KoF 1 000 0 1 000 1 000 Planeras utföras 2022

3010 91005 1630 Ny ishall 10 000 3 759 6 241 6 240 Pågående projekt

3010 91002 1642 Killeberg, grundskola 10 000 5 360 4 640 0 Resterande 4 640 tkr från år 2021 flyttas till år 2023.

3010 91007 1647 Byggnation Lindhem 2 400 59 2 341 2 340 Planeras utföras 2022

3010 91001 1648 Killeberg fsk o matsal 5 000 825 4 175 0 Resterande 4 175 tkr från 2021 flyttas till år 2023.

3010 91001 1650 Förskolelokaler Visseltofta 3 445 2 940 505 505 Pågående projekt

3053 21506 1651 Fast förvärv Grossören 7 3 985 3 000 985 985

Återstår ett mindre förvärv och inkluderar även 

rivningskostnader, planeras utföras 2022.

3010 91007 1674 LSS-boende Skeingevägen 6 000 1 291 4 709 4 705 Pågående projekt

3010 91010 1701 Genomförande, energiprojekt 2 000 1 053 947 945 Pågående projekt

3010 91000 1752 Ny brandstation Osby 17 300 2 632 14 668 0 Resterandede 14 668 tkr från år 2021 flyttas till år 2023.

3010 91007 1793 Gemens nyckelsystem HoV 3 000 36 2 964 2 960 Ej genomfört på äldreboende pga covid-19.

Summa SBN tillägg från år 2021 110 115 30 497 79 618 56 110

Nya projekt 2022

3053 21506 0820 Plan- och exploateringsområden 2 900 Iordningställande av industritomter vid Cementvägen.

Summa 0 0 0 2 900 0

Omdisponeringar SBN från/till 2022

3052 24904 0818 Väg hassl. Viadukt Mossv 500 344 156 -155

De utredningar som är gjorda under 2021 är betalda, 

kvarvarande medel föreslås att de omdisponeras till 

projekt 0820-Planområden där det kommer att behövas.

3053 21506 0820 Plan- och exploateringsomr 155 Ursprungligt budgetbelopp 8 000 tkr år 2022.

3010 91002 0210 Örkenedsskolan 8 000 2 507 5 493 -45 000

Resterande 5 493 tkr från år 2021 flyttas till år 

2023.Budget 2022 (50 000 tkr) minskas och anpassas till 

tidplan för projektet.



Om och tilläggsbudget 2022, investeringar, tkr

Ansvar Verks Projekt Projektnamn

Budget 

2021

Redovisat 

2021

Återstår 

2021

Förslag 

2022

Beslut 

2022 Kommentar

3010 91001 0212 Ny förskola Klockareskog -28 000

Budget 2022 (30 000 tkr) minskas och anpassas till 

tidplan för projektet.

3010 91007 0297 Proj äldreboende Lönsboda 5 565 4 859 706 -22 000

Budget 2022 (25 000 tkr) minskas och anpassas till 

tidplan för projektet.

3010 91002 1611 Ombyggn enl. grundskolebeslut 2 400 1 181 1 219 -8 800

Budget 2022 ( 15 000 tkr) minskas och anpassas till 

tidplan för projektet.

Summa projekt SBN som flyttas från/till 2022 16 465 8 891 7 574 -103 800

Summa SBN inkl nya beslut och efter omdisp 126 580 39 388 87 192 -44 790



Om och tilläggsbudget 2022, investeringar, tkr

Ansvar Verks Projekt Projektnamn

Budget 

2021

Redovisat 

2021

Återstår 

2021

Förslag 

2022

Beslut 

2022 Kommentar

Samhällsbyggnad, VA-verksamheten

3900 86501 0904 Bredbandsutbyggnad 540 0 540 0

Ev kan projektet köras igång under året men det är 

osäkert. Beror på hus fiberutbyggnaden fortlöper inom 

kommunen i stort.

3900 86501 0905 Åtgärder ledningsnät 10 000 9 591 409 409 Pågående projekt

3900 86501 0907 ARV, VV, pumpstationer 8 370 2 490 5 880 1 000

Resterande 4880 tkr från 2021 flyttas till 2023 och 

framåt.

3900 86501 0908 Östra Genastorp-Östanå 2 500 2 2 498 0

Resterande 2498 tkr samt budget 2022 flyttas till 2023 

och framåt.

3900 86501 0909 Hasslaröd (VA) 6 300 0 6 300 0

Osäkert om projektet kommer igång under 2022. 

Investeringen kräver beslut om strandskyddsdispens 

från länsstyrelsen innan start. Resterande 6300 tkr från 

2021 flyttas till 2023 och framåt.

3900 86501 0910 Särsk dagvattensatsningar 5 340 0 5 340 650

Resterande 4690 tkr från 2021 flyttas till 2023 och 

framåt. 

3900 86501 0911 Övervakningssystem/PLC 6 323 547 5 776 300

Resternade 5476 tkr från 2021 flyttas till 2023 och 

framåt.

3900 86501 0912 Vattenmätare 700 20 680 0 Resterande 680 tkr från 2021 flyttas till 2023 och framåt.

3900 86501 0913 Mindre nyanläggningar VA 865 37 828 0 Resterande 828 tkr från 2021 flyttas till 2023 och framåt.

3900 86501 0914 Östra Genastorp §6 VA-utb 5 000 0 5 000 0

Resterande 5 000 tkr från 2021 samt 4 000 tkr från 

budget 2022 flyttas till 2023 och framåt. 

3900 86501 0915 Lönsboda ARV, tillst ansök 500 0 500 0

Resterande 500 tkr från 2021 samt 350 tkr från budget 

2022 flyttas till 2023 och framåt. 

3900 86501 0916 Maglaröd VV, omb f kapökn 10 000 0 10 000 0

Resterande 10 000 tkr från 2021 samt 9 750 tkr från 

budget 2022 flyttas till 2023 och framåt. 

3900 86501 0917 Killeberg V, ny reservoar 2 500 0 2 500 0

Resterande 2 500 tkr från 2021 samt 2 000 tkr från 

budget 2022 flyttas till 2023 och framåt. 

3900 86501 0918 Lönsboda VV, optimering 1 000 0 1 000 0

Resterande 1 000 tkr från 2021 samt 1 500 tkr från 

budget 2022 flyttas till 2023 och framåt. 

3900 86501 0919 Skydd av grundvatten 500 0 500 0

Resterande 500 tkr från 2021 samt 400 tkr från budget 

2022 flyttas till 2023 och framåt. 

3900 86501 0920 Brunk-Skeinge ny matarled 12 500 0 12 500 0

Resterande 12 500 tkr från 2021 samt 11 500 tkr från 

budget 2022 flyttas till 2023 och framåt. 



Om och tilläggsbudget 2022, investeringar, tkr

Ansvar Verks Projekt Projektnamn

Budget 

2021

Redovisat 

2021

Återstår 

2021

Förslag 

2022

Beslut 

2022 Kommentar

3900 86501 0921

Osby-Killeberg-Hökön-Lönsboda-

Vilshult 750 0 750 0 35 000 tkr från budget 2022 flyttas till 2023 och framåt.

3900 86501 0922 Osby-Östra Genastorp 500 0 500 0

Resterande 500 tkr från 2021 samt 500 tkr från budget 

2022 flyttas till 2023 och framåt. 

Summa SBN tillägg från år 2021 74 188 12 687 61 501 2 359

Omdisponeringar SBN VA-verksamheten från/till 2022

3900 86501 0908 Östra Genastorp-Östanå -2 500 Ursprungligt budgetbelopp 2 500 tkr år 2022.

3900 86501 0914 Östra Genastorp §6 VA-utb -4 000 Ursprungligt budgetbelopp 4 000 tkr år 2022.

3900 86501 0915 Lönsboda ARV, tillst ansök -350 Ursprungligt budgetbelopp 350 tkr år 2022.

3900 86501 0916 Maglaröd VV, omb f kapökn -9 750 Ursprungligt budgetbelopp 10 000 tkr år 2022.

3900 86501 0917 Killeberg V, ny reservoar -2 000 Ursprungligt budgetbelopp 2 000 tkr år 2022.

3900 86501 0918 Lönsboda VV, optimering -1 500 Ursprungligt budgetbelopp 1 500 tkr år 2022.

3900 86501 0919 Skydd av grundvatten -400 Ursprungligt budgetbelopp 500 tkr år 2022.

3900 86501 0920 Brunk-Skeinge ny matarled -11 500 Ursprungligt budgetbelopp 12 500 tkr år 2022.

3900 86501 0921

Osby-Killeberg-Hökön-Lönsboda-

Vilshult -35 000 Ursprungligt budgetbelopp 35 000 tkr år 2022.

3900 86501 0922 Osby-Östra Genastorp -500 Ursprungligt budgetbelopp 500 tkr år 2022.

Summa projekt SBN VA-verksamheten som flyttas från/till 2022 0 0 0 -67 500

Summa SBN VA-verksamheten inkl nya beslut och efter omdisp 74 188 12 687 61 501 -65 141

Barn- och utbildningsnämnden

6701 44040 1602 Inventarier Örkenedsskolan 2 000 0 2 000 2 000

Då byggandet av skolan är försenad har anslaget ej 

kunnat användas och flyttas därför vidare.

6001 40020 1605 Verksamhetsystem fsk/skola 1 500 715 785 785

Implementeringen av Verksamhetssystemet har 

påbörjats men kommer fortsätta under 2022.

6501 40740 1681 Inventarier fsk Visseltofta 200 0 200 200

 Flytten av en förskolepvailjong från Killeberg till 

Visseltofta har försenats och kommer att färdigställas 

under 2022.

6701 44040 1682 Inventarier matsal Örkenedsskolan 500 98 402 400

Då byggandet av skolan är försenad har anslaget ej 

kunnat användas och flyttas därför vidare. Läggs ihop 

med projekt 1602.

6701 44040 1691 Invent 7-9 skola Osby tätort 3 000 0 3 000 3 000 Då byggnation ej är påbörjad flyttas anslaget vidare.



Om och tilläggsbudget 2022, investeringar, tkr

Ansvar Verks Projekt Projektnamn

Budget 

2021

Redovisat 

2021

Återstår 

2021

Förslag 

2022

Beslut 

2022 Kommentar

6701 44040 1692 Invent fsk, grsk Killeberg 2 000 0 2 000 2 000 Då byggnation ej är påbörjad flyttas anslaget vidare.

6501 40740 1693 Invent förskola 3 o 4 1 600 0 1 600 1 600 Då byggnation ej är påbörjad flyttas anslaget vidare.

6501 40740 1694 Inventarier Uteförskola 200 132 68 65

Inköp av inventarier har påbörjats men kommer att göras 

färdigt under 2022.

6701 44040 1695 Invent F-6 skolor Osby tätort 500 0 500 500 Då byggnation ej är påbörjad flyttas anslaget vidare.

6831 30000 1699 Inventarier fritid 670 456 214 200

Skåp till omklädningsrum i Osby simhall har ej kunnat 

köpas in då ombyggnation är försenad till 2022.

Summa 12 170 1 401 10 769 10 750 0

Hälsa och omsorgsnämnd

7003 51000 1700 Larm särskilt boende 2 318 427 1 891 1 900 Inte hunnit med upphandling under 2021

7504 51300 1703 Inventarier gruppbostad LSS 250 0 250 250 Byggnation inte färdig under 2021.

7608 51000 1704 Aut dörrstängare Lindhem 130 0 130 130

Ej hunnits med under året då utvärdering av de som 

finns på Rönnebacken pågår.

7003 51000 1705 Låssystem medicinskåp 120 0 120 120 Har inte hunnits med under året som gått.

7603 51000 1707 Pergola Lindhem 200 0 200 200

Tveksamt när projektet kan bli av p g a byggnadsteknisk 

utredning av Lindhem.

7003 51000 1711 Inventarier korttid demens 100 0 100 100 På grund av pendemin har flytt ej kunnat ske som planerat.

7001 51000 1792 Verksamhetssystem HoO 1 355 725 630 630 Återstående medel efterfrågas.

7505 51300 1798 Inventarier servicebostad LSS 50 0 50 50 Byggnation inte färdig under 2021.

Nya projekt 2022

7002 51000 Låssystem ordinärt boende 0 0 0 1 250 Digitala lås inom ordinärt boende.

7001 51000 Planeringssystem hemtjänsten 0 0 0 1 200 Planeringssystem inkl larmhantering.

Summa 4 523 1 152 3 371 5 830 0

Summa totalt, investeringar exkl VA 151 620 42 691 108 929 -21 091 0

Summa totalt, VA-investeringar 74 188 12 687 61 501 -65 141 0

Totalt 225 808 55 378 170 430 -86 232 0

Varav nya projekt 6 119

Betyder omdisponering/minskning av budget 2022.

Betyder begäran om nytt projekt 2022.
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§ 15 

Nytt verksamhetssystem 

MBN-2022-10 

Miljö- och byggnämndens beslut 
 
Förvaltningschef får i uppdrag att: 

- Söka medel i tilläggs/ändringsbudgeten för investering av ärende-
hanteringssystem för miljö- och byggförvaltningen till en utgift av 
769 000 kr. 
 

- Köpa in Sokigos ärendehanteringssystem Bygg Nova och Ecos un-
der förutsättning att medel beviljas. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Bedömningen är att ett nytt ärendehanteringssystem som Sokigos Nova 
Bygg och Ecos kan utveckla effektiviteten och kvaliteten i förvaltningens 
verksamhet. Speciellt kommunikationen med sökande, sökandes möjligheter 
att följa sitt ärende men även att informera grannar och grannars möjligheter 
att inkomma med synpunkter förbättras betydligt med ett nytt system. 
 
Att digitalisera kommunens verksamheter för att erbjuda en bra service är 
ett övergripande mål för kommunen. Med Sokigos Ecos kan förvaltningen 
kunna erbjuda 15 olika e-tjänster inom miljöenhetens verksamhetsområde. 
Kommunens boende ska via e-tjänster bland annat kunna ansöka om enskilt 
avlopp, ansökan om att borra för värmepump, eget omhändertagande av 
slam från avlopp, ny livsmedelsanläggning, strandskyddsdispens, ansökan 
om uppehåll i avfallshämtning. 
Med Sokigos Nova Bygg kan bygglovshandläggningens hela processen från 
ansökan, komplettering, lov, startbesked, samråd till slutbesked följas av 
den sökande via e-tjänsten. Likaså kan handläggare och administratör följa 
ärenden visuellt och ta fram data kring handläggningen som underlag för 
verksamhetsutveckling. Smidig arkivering och digital stämpling gör proces-
sen rättssäker och handlingar blir lättillgängliga i framtiden. 
 
Miljö- och bygg inte haft någon egen investeringsbudget eftersom man inte 
varit egen förvaltning tidigare utan legat under kommunstyrelsen. Därför är 
inte investeringsbehovet för ett ärendehanteringssystem beaktat i budgeten 
för 2022. I ändringsbudget söka medel från kommunstyrelsen för investe-
ringen på 769 000 kr. Kapitalkostnaden för systemen blir 8 900 kr/mån med 
en avskrivning på 5 år och en internränta på 1,25 %. Kostnaden för utbild-
ning och konvertering är inte inräknade i kapitalkostnaderna. 
Förvaltningens driftskostnader kommer att öka med ca 6 000 kr/mån jämfört 
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med nuvarande driftskostnader. De ökande driftskostnaderna bedöms rym-
mas inom befintlig budget. 
För den ökade kostnad kommer miljö- och byggförvaltningen kunna erbjuda 
ett brett utbud av e-tjänster till kommunens innevånare. Likaså får förvalt-
ningen ett effektivt, modernt och översiktligt verktyg för att erbjuda bra och 
effektiv service till kommunens innevånare. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse ”Ärendehanteringssystem” daterad 8 december 2021 från 
byggnadsinspektör Jan Andersson. 
Tilläggsbudget 2022 miljö- och byggnämnd 
 
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef Anders Skoog 
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Sammanställning tilläggsbudget 

Tilläggsbudget drift (tkr) 

Nämnd/ram Verks Vht  förslag KSAU förslag KS förslag KF beslut 

Kommunstyrelsen      

- Kommunstyrelseförvaltning      

- Arbete och välfärdsförvaltning      

Samhällsbyggnadsnämnd, exkl 
VA      

Samhällsbyggnadsnämnd, VA      

Miljö- och byggnämnd      

Barn- och utbildningsnämnd  2 700    

Hälsa- och välfärdsnämnd      

Överförmyndare      

Summa nämnderna  2 700    

Finansiering:      

Till förfogande tilläggsbudget 94008     

Skatteintäkter 94003     

Skatteutjämningsbidrag 94003     

Övriga finansposter 94x     

Summa finansiering      

SUMMA DRIFTBUDGET  -2 700    

Barn och utbildningsnämnden har begärt 2,7 mnkr i tilläggsbudget avseende ökat behov i 
grundsärskolan. 

Om och tilläggsbudget investeringar (tkr) 

Nämnd/ram  Vht förslag KSAU förslag KS förslag KF beslut 

Kommunstyrelsen    6 350  

- Kommunstyrelseförvaltning    6 350  

Samhällsbyggnadsnämnd, exkl 
VA    -44 790  

Samhällsbyggnadsnämnd, VA    -65 141  

Miljö- och byggnämnd    769  

Barn- och utbildningsnämnd    10 750  

Hälsa- och välfärdnämnd    5 830  

SUMMA 
INVESTERINGSBUDGET    -86 232  

Drift och investeringar 

Nämnderna har lämnat förslag på om- och tilläggsbudgetering (ändringsbudget) 2022. Enligt 
anvisningarna avses främst tilläggsanslag/ombudgetering för pågående investeringsprojekt och 
redan tidigare beslutade driftsprojekt som inte slutförts. Omdisponering för de olika nämndernas 
anslag kan också genomföras. 
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Investeringar 

Förslagen från nämnder avseende investeringsbudgeten uppgår till - 86,2 mnkr (Varav VA-
investeringar - 65,1 mnkr). Till följd av försening av en del större projekt är förslaget att årets 
budget minskas och anslag skjuts framåt mot 2023. För VA har också gjorts en anpassning till 
vad som rimligtvis hinner utföras under 2022 och budgetbeloppet har minskat ordentligt. 

Efter om- och tilläggsbudgetering skulle årets investeringsbudget då upp gå till 388 mnkr (varav 
VA 21 mnkr) 

Skatte- och bidragsprognoser 

I Sveriges kommuners och regioners (SKR) senaste skatteprognos från december 2021 har 
skatteintäkterna skrivits upp jämfört med tidigare prognos som låg till grund för kommunens 
budgetbeslut i september. 

I samband med beslut om inrättande av särskilt boende-platser (KF § 146/2021) så ökades 
därför budgeten för skatter och generella bidrag för att finansiera den ökade kostnaden. 

Finansiering 

Den förändrade (minskning) investeringsbudgeten innebär ett minskat behov av upplåning 
under året. 

Resultatbudget 

Tkr Ursprunglig Tilläggs- Total ny 

 budget 2022 budget 2022 budget 2022 

Verksamhetens intäkter 194 300  194 300 

Verksamhetens kostnader -1 017 900  -1 017 900 

Avskrivningar -67 200  -67 200 

Verksamhetens nettokostnader -890 800  -890 800 

Skatteintäkter 622 000  622 000 

Generella bidrag och utjämning 274 700  274 700 

Verksamhetens resultat 5 900  5 900 

Finansiella intäkter 2 000  2 000 

Finansiella kostnader -6 200  -6 200 

Årets resultat 1 700  1 700 

Ursprunglig budget är inklusive kommunfullmäktiges beslut om inrättande och finansiering av 
särskilt boendeplatser, § 146/2021. 

Hänsyn ej tagen ovan till ev. beslut om tilläggsbudget till barn och utbildningsnämnden. 
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Kassaflödesbudget 

Mnkr Ursprunglig Tilläggs- Total ny 

 budget 2022 budget 2022 budget 2022 

Den löpande verksamheten    

Resultat 2 0 2 

Ej likviditetspåverkande poster 59 0 59 

Kassaflöde från den löpande 
verksamheten 61 0 61 

Investeringsverksamheten    

Nettoinvesteringar -400 70 -330 

Summa investeringsverksamheten -400 70 -330 

Finansieringsverksamheten    

Nyupptagna lån 330 -70 260 

Amortering av skuld 0 0 0 

Summa finansieringsverksamheten 330 -70 260 

    

FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL -9 0 -9 
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Tilläggsbudget 2022 
Dnr HON/2021:123 041   

 

Hälsa och omsorgsförvaltningens förslag till Hälsa- och omsorgsnämnden  

Hälsa och omsorgsnämnden beslutar att: 

 Godkänna bifogat förslag till tilläggsbudget 

 Överlämna förslaget till kommunstyrelsen 

  

Barnkonsekvensanalys 

Ärendet bedöms inte beröra barn. 
 

Sammanfattning av ärendet 

I denna tilläggsbudget återfinns två nya projekt ”Låssystem ordinärt boende” samt 
”Planeringssystem hemtjänsten”. 

Det första av dessa system har aktualiserats då det system vi i dag har är av äldre datum, 
inte digitalt och därmed otidsenligt. Vi ser oss därför tvungna att upphandla ett modernare 
system. 

När det gäller planeringssystemet för hemtjänsten är situationen oklar när det gäller 
kostnaden. Skulle det visa sig att förvaltningens nuvarande leverantör vinner denna 
upphandling kan kostnaden komma att bli lägre. Skulle det däremot bli så att annan 
leverantör vinner kommer kostnaden att bli högre. Vi har därför valt att ange ett belopp 
som motsvarar det senare scenariot. 

Övrigt i denna tilläggsbudget är överflyttningar från 2021 av projekt som av olika 
anledningar inte hunnits med. Det handlar dels om försenade byggnationer och dels om en 
pandemi, som gjort att tid för genomförande inte funnits. 
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Beslutsunderlag 

Stratsysrapport: ”Tilläggsbudget 2022 Hälsa och omsorg” 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Beslutet skickas till kommunstyrelsen, kommunfullmäktige, Förvaltningschef Hälsa och 
omsorg 

 

 

Helena Ståhl  Kenneth Lindhe  
Förvaltningschef  Verksamhetscontroller  
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Förändring av budgetram till följd av beslut om särskilt boende-
platser 
Dnr KS/2021:1 041   

 

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens minskning av budgetram till följd av beslut om särskilt boende-platser 
finansieras genom minskning av budgetramen för arbete och välfärdsförvaltningen med 
863 tkr. 

 

Barnkonsekvensanalys 

Ärendet behandlar budget på nämndsnivå och berör inte barn. 
 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade den 13 december 2021, § 146, om inrättande och 
finansiering av särskilt boende-platser, Solhem i Loshult.  

Som en del i finansieringen så beslutades om överföring av budgetmedel från nämndernas 
ramar i 2022 års budget. För kommunstyrelsen är beloppet 863 tkr. 

Med hänvisning till utfallet i bokslut 2021, där arbete och välfärdsförvaltningen visar ett 
överskott på ca 8 mnkr, är förslaget att kommunstyrelsens besparingsbelopp på 863 tkr 
ska finansieras i sin helhet genom minskning av arbete och välfärdsförvaltningens 
budgetram. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, kommunstyrelseförvaltningen 2022-02-15. 

Kommunfullmäktiges beslut 2022-12-13, § 146 om särskilt boende-platser. 
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Beslutet skickas till  

Kommunstyrelseförvaltningen, ekonomienheten 

Förvaltningschef Emma Frostenssson 

 

Petra Gummeson  Gunnar Elvingsson  
Kommundirektör  Ekonomichef  
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Ansökningar om bidrag ur Annie Svenssons Stiftelse 
Dnr KS/2022:23 043   

 

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen avvaktar med beslut om bidrag till Skolgruppen/Wisseltofta Naturskola 
tills frågan om tillstånd att bedriva skolverksamhet är avgjord. 

Barnkonsekvensanalys 

Ärendet handlar om bidrag från fond/stiftelse och berör inte barn. 
 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunen förvaltar sedan lång tid tillbaka Annie Svenssons gåva. Ursprunget är en 
donation av skogsfastighet, Torslehult 1:7, i Visseltofta församling. Såsom donationen är 
utformad är det ingen fond/stiftelse i traditionell mening utan tillgångarna ingår i 
kommunens egna kapital. 

Gåvans kapital består av avkastning från skogsfastigheten och uppgick vid årsskiftet 
2021/22 till 1,8 mnkr. 

Fondens tillgångar ska användas till främjande av allmännyttiga, sociala och kulturella 
ändamål inom den del av Osby kommun som omfattas av Visseltofta församling. 
Tillgångarna får inte användas för ändamål, som enligt lag ska tillgodoses med 
skattemedel. 

Det är kommunstyrelsen som beslutar om utdelning ur gåvan efter beredning av 
förvaltning som bestäms efter vad ansökan avser. 

Två ansökningar har kommit in gällande bidrag från Annie Svenssons gåva. 

En ansökan har kommit från Wisseltofta hembygdsförening gällande renovering av 
Hembygdsgården. Ansökt belopp 120 000 kr. Ansökan har lämnats till barn och 
utbildningsförvaltningen för beredning. 
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Den andra ansökan kommer från Skolgruppen i Visseltofta via Byalaget Wisseltofta 
vänner, Hembygdsförening samt föräldraförening och gäller uppstartskostnader för 
friskola, Visseltofta Naturskola. Skolgruppen har ansökt om tillstånd hos 
Skolinspektionen och ärendet kommer att behandlas där under våren. 

Förslaget är i detta läge att avvakta med beslut om bidrag till Skolgruppen tills dess att 
frågan om tillstånd att bedriva skolverksamhet är avgjord. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, kommunstyrelseförvaltningen 2022-02-15. 

Ansökan från Wisseltofta Hembygdsförening 2021-12-17 

Ansökan från Skolgruppen/Wisseltofta Naturskola 2021-12-21 

Kommunfullmäktiges beslut 2012, § 89 om rutiner för Annie Svenssons gåva. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Beslutet skickas till  

 

 

Petra Gummeson  Gunnar Elvingsson  
Kommundirektör  Ekonomichef  













Budgetförutsättningar inför 

budget 2023

Februari 2022



Budgetförutsättningar 2022-24

SKR februari jämfört med hösten 2021:

• Kraftigt förbättrad skatteprognos för perioden 

2021-2024

❖ Förbättring 2021 p g a ökad 

lönesumma(löneökningar)

❖ Förbättring 22-23 p g a lönesumman men även 

starkare konjunktur än i tidigare prognos

❖ Inflationstendenser

❖ Förutsättningarna visar ett förbättrat budgetläge



Budgetförutsättningar 2022-24

Skatteunderlagsförändring
2021 2022 2023 2024

SKR feb 22, årlig ökning av skatteunderlag % 5,0 4,2 3,9 3,3

SKR dec 21 4,6 3,5 3,7 3,4

SKR aug 21 3,7 3,6 3,4 3,1

Källa: SKR cirkulär 22:06



Resultatutjämningsreserv RUR

# Belopp från RUR kan disponeras för att täcka 
negativt resultat om skatteunderlags-utvecklingen 
understiger 10-årigt genomsnitt.

# Enligt lokalt beslut: ” Om det aktuella årets 
prognostiserade skatteunderlagsutveckling understiger 
genomsnittet för de tio senaste åren får disposition ske. 
Det belopp som disponeras från RUR ska stå i rimlig 
proportion till den ekonomiska effekten på 
skatteunderlaget.” ”Disposition från RUR får göras med 
högst 30 % av reserven ett enskilt år.”



Resultatutjämningsreserv RUR, forts.

En tiondels procent motsvarar ca 50 kr/invånare

SKR, feb 22 2021 2022 2023 2024

Skatteunderlagsökning, snitt 10 år 4,0 4,1 4,2 4,2

Skatteunderlag, årlig ökning 5,3 4,7 3,5 3,3

Differens 1,3 0,6 -0,7 -0,9

Källa: Skatteverket och SKR cirk 22:6

SKR, dec 21 2021 2022 2023 2024

Skatteunderlagsökning, snitt 10 år 4,0 4,1 4,1 4,1

Skatteunderlag, årlig ökning 4,9 4,0 3,3 3,4

Differens 0,9 -0,1 -0,8 -0,7



Finansiella mål 2022-24
• För år 2022 budgeteras ett resultatmål på 0,2 % av skatteintäkter 

och finansnetto. För 2023 budgeteras ett 0-resultat inkl disposition 
från resultatutjämningsreserv, RUR, med 6,6 mnkr. För 2024 
budgeteras ett 0-resultat.

• Finansiella kostnader får ej bli högre än 3% av verksamhetens 
nettokostnader.

• Soliditet inkl alla pensionsförpliktelser ska inte understiga 25%.

• Soliditet inkl alla pensionsförpliktelser för kommunkoncernen ska 
inte understiga 20%

• All kommunal bolagsverksamhet ska regelmässigt ge ett positivt 
resultat.



Resultatbudget 2022 -2024

tkr Budget Flerårsplan Flerårsplan

2022 2023 2024

Verksamhetens nettokostnader -872 100 -898 800 -924 300

Minskad budget KS medel till förfogande 350 0 0

Ramutökning -10 550 -18 900 -18 900

Beräknad lägre LSS-avgift 8 680

Beräknad förändrad driftkostnad fastigheter -300 6 600

Skatteintäkter/bidrag 888 200 906 100 924 500

Finansiella intäkter 2 000 2 000 2 000

Finansiella kostnader -6 200 -9 900 -14 300

Behov av kostnadsminskning/intäktsökning 13 200 15 720

Årets resultat 1 700 -6 600 0

Resultatutjämningsreserv (RUR) 0 6 600 0

Balanskravsresultat 1 700 0 0

Andel av skatter och bidrag 0,2% 0,0% 0,0%

Finansiella kostnader som andel av nettokostnader 0,7% 1,1% 1,5%

Invånare: 1/11 2020 = 13201

Kommunfullmäktiges beslut, årsbudget 27 sept 2021
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Resultatbudget 2022 -2024 KF sep 21 SKR Feb 22 KF Sep 21 SKR Feb 22 KF sep 21 SKR Feb 22

tkr Budget Budget Flerårsplan Flerårsplan Flerårsplan Flerårsplan

2022 2022 2023 2023 2024 2024

Verksamhetens nettokostnader -872 100 -872 100 -898 800 -898 800 -924 300 -924 300

Minskad budget KS medel till förfogande 350 350 0 0 0 0

Ramutökning -10 550 -10 550 -18 900 -18 900 -18 900 -18 900

Beräknad lägre LSS-avgift 8 680 8 680

Beräknad förändrad driftkostnad fastigheter -300 -300 6 600 6 600

KF § 146, särskilt boendeplatser, Solhem, ramutökning -8 500 -8 500 -8500

Skatteintäkter/bidrag 888 200 913 000 906 100 929 000 924 500 954000

Finansiella intäkter 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2000

Finansiella kostnader -6 200 -4 000 -9 900 -8 000 -14 300 -12000

Behov av kostnadsminskning/intäktsökning 13 200 0 15 720 0

Årets resultat 1 700 20 200 -6 600 -3 500 0 7 580

Resultatutjämningsreserv (RUR) 0 0 6 600 3 500 0 0

Balanskravsresultat 1 700 20 200 0 0 0 7 580



Ekonomiskt direktiv, överväganden 

• Direktiv som utgår från budgetutrymmet

• Hänsyn till volymförändringar i 

verksamheten

• Hänsyn till inflation/prisförändringar

• Hänsyn till andra utvecklingssatsningar 

eller större förändringar
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Riktlinjer styrdokument 
Dnr KS/2021:357 001   

 

Kommunstyrelseförvaltningen förslag till Kommunstyrelsen  

Kommunfullmäktige antar Riktlinjer styrdokument, daterat 2021-11-24 
 

Barnkonsekvensanalys 

Ärendet berör inte barn direkt då det endast handlar om att fastställa en definition för vad 
som är styrdokument samt att skapa en enhetlig struktur. 
 

Sammanfattning av ärendet 

Styrdokument är det övergripande samlingsbegreppet för dokument som beskriver vad 
som ska styra kommunens verksamhet. För att styrdokumenten ska fungera som 
styrinstrument och medverka till en god uppföljning är det viktigt att de är tydligt 
formulerade.  
Syftet med Riktlinjer för styrdokument är att fastställa en definition för vad som är 
styrdokument samt att skapa en enhetlig struktur. 
Bifogat beslutsunderlag är en revidering av nuvarande Riktlinjer för styrdokument (2016) 
och ska gälla fram tills Kommunfullmäktige beslutar om ny styrmodell för Osby 
kommun. 
 

Beslutsunderlag 

Styrdokument, riktlinjer, 2021-11-24 
 

 

 

 
Johanna Lindhe  Mia Johansson  
Administrativ Chef  Utvecklingsstrateg  

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

Kommunstyrelsen 

Samtliga nämnder 

Förvaltningschefer 

HR-chef 

Ekonomichef 

 

 



 

Ett utskrivet exemplar är alltid en kopia, giltigt original finns på kommunens intranät.

 

Styrdokument  
Riktlinjer 

 
 

 
 
 
Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2021-11-24 
Framtagen av: Mia Johansson Dokumentansvarig: Administrativ chef 
Uppdaterad: Ersätter KS/2016:595 Diarienummer: KS/2021:357 
  Giltighetstid Tillsvidare 
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1 Styrdokument 
Styrdokument är det övergripande samlingsbegreppet för dokument som 
beskriver vad som ska styra kommunens verksamhet. För att styrdokumenten 
ska fungera som styrinstrument och medverka till en god uppföljning är det 
viktigt att de är tydligt formulerade. Styrdokumenten ska kontinuerligt följas 
upp och utvärderas. Det är angeläget att styrdokumenten samordnas, är 
begripliga och så få som möjligt. 
Syftet med Riktlinjer för styrdokument är att fastställa en definition för vad 
som är styrdokument samt att skapa en enhetlig struktur för hur de olika 
styrdokumenten förhåller sig till varandra. 
Policy 
En policy anger kommunens allmänna förhållningssätt till något, vilka 
värderingar och grunder som ska styra arbetet. En policy ska vara kortfattad 
och beskriver hur vi ska möta givna situationer. 
För att en policy ska fungera effektivt bör den sedan konkretiseras i andra 
styrdokument. 
En policy antas av kommunfullmäktige. 
 
Strategi 
En strategi anger inriktning, vägledning och prioriteringar som är 
kommunövergripande för att uppnå Osby kommuns vision och övergripande 
mål. Den anger hur verksamheterna ska agera får att nå ett visst resultat. 
Strategin anger dock inte konkreta åtgärder och aktiviteter. Dessa ingår 
istället i kompletterande riktlinjer eller rutiner. 
En strategi antas av kommunfullmäktige. 
 
Riktlinjer 
Riktlinjer kan ange både vad som ska uppnås och hur det kan uppnås. Syftet 
med riktlinjer är att reglera den befintliga verksamheten så att den bedrivs 
effektivt och med god kvalitet. Riktlinjer avser främst frågor som rör ren 
verkställighet. Riktlinjer kan betraktas som en slags handbok som ska ange 
ramarna för vårt handlingsutrymme. 
Riktlinjer antas av kommunfullmäktige, nämnd eller utskott. 
 
Rutiner 
Rutiner är detaljerade instruktioner för hur en viss fråga ska hanteras. 
Rutinen ska tydligt visa vad som ska göras, när det ska göras och vem som är 
ansvarig för att det görs 
Rutiner beslutas av förvaltningschef. 
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2 Ansvariga 
I varje styrdokument ska det finnas angivet vilken nämnd eller förvaltning 
som ytterst ansvarar för dokumentet. 
För varje styrdokument ska det finnas en dokumentsansvarig roll som 
ansvarar för att styrdokumentet kommuniceras och hålls tillgängligt på 
kommunens interna och externa webbplats. Den dokumentansvarige bevakar 
att styrdokumentet följs upp årligen och revideras vid behov. Revideringar 
ska beslutas i respektive beslutsinstans. Samtliga styrdokument gäller 
tillsvidare om inget annat beslutats. 

Det är chefens ansvar att styrdokumentets innehåll är känt bland 
medarbetarna samt att det efterlevs i den egna verksamheten. 

Utformning 

För varje typ av styrdokument i Osby kommun används respektive 
dokumentmall för att skapa tydlighet och enhetlighet. 

Styrdokumenten ska formuleras på ett kort och tydligt sätt. 

Styrdokumenten ska inte innehålla upprepningar av författningar som 
belastar texten. Vid en eventuell konflikt mellan författning och kommunens 
styrdokument gäller författning. 

Registrering 

Efter att styrdokumentet antagits måste den slutgiltiga versionen registreras i 
kommunens ärendehanteringssystem.  

I ärendehanteringssystemet ska styrdokumentet klassificeras med rätt 
handlingstyp (policy, riktlinje, rutin) och handlingsstatusen styrdokument. 
Detta för att möjliggöra sökningar efter såväl samtliga styrdokument som 
efter respektive typ av styrdokument. 
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Förslag till politisk organisation 2023-2026 
Dnr KS/2022:71 001   

 

Kommunledningsförvaltningen förslag till /Kommunfullmäktige/  

Förslag till beslut 

- 

Sammanfattning av ärende 

En arbetsgrupp bestående av förtroendevalda från samtliga partier har under perioden 
november 2021 till och med januari 2022 arbetat fram förslag till politisk organisation för 
mandatperioden 2023-2026.  Eventuella förändringar i den politiska organisationen 
kommande mandatperiod träder, efter beslut i Kommunfullmäktige, i kraft 1 januari 2023. 

Arbetsgruppen har träffats vid fem tillfällen och arbetet inleddes med en omvärldsanalys 
där den politiska organisationen i liknande kommuner redovisades för gruppen.  

Arbetsgruppens efterföljande diskussioner delas in i två huvudfrågor: 

- Nämnder och utskott; vilka nämnder ska finnas och hur ser deras ansvarområden 
ut 

- Antal ledamöter i nämnderna 

Arbetsgruppens diskussioner har sammanfattats och mynnat ut i de förslag som nu 
redovisas. 

Fyra olika förslag till nämndstruktur redovisas varav förslag 1 innebär att inga 
förändringar görs jämfört med dagens organisation. Därefter redovisas de förslag som 
lyfts i arbetsgruppen avseende antal ledamöter i nämnderna. 

Vid beslut om förändringar i den politiska organisationen bör varje nämnd få i uppdrag att 
anpassa styrande dokument såsom delegationsordningar och arbetsordningar till den nya 
organisationen. 

 

 

http://www.osby.se/
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Beslutsunderlag 

Bilaga 1 -Förslag till politisk organisation 2023-2026 daterad 2022-02-13. 

Bilaga 2 – Antal ledamöter i nämnderna – nuvarande organisation daterad 2022-02-13 

Bilaga 3 – Beskrivning av möjliga konsekvenser av förslag till politisk organisation 
daterad 2022-02-14 

Ärende 

Inför mandatperioden 2023-2026 har en arbetsgrupp bestående av förtroendevalda från 
samtliga partier arbetat fram förslag till politisk organisation mandatperioden 2023-2026. 
Arbetsgruppen har fokuserat på två huvudfrågor;  

- Nämnder och utskott (nämndstruktur) 

- Antal ledamöter i nämnderna  

Nämnder och utskott 

Arbetsgruppens diskussioner har sammanfattats i fyra olika förslag till nämndstruktur. I 
bilaga 1 redovisas organisationsskisser. 

- Förslag 1 – Oförändrad organisation nämnder och utskott 

o Antalet nämnder och nämndernas ansvarsområden förändras inte.  

- Förslag 2 – Arbete- och välfärdsnämnd inrättas 

o Arbete- och välfärdsnämnd med tillhörande arbetsutskott inrättas. Arbete- 
och välfärdsnämnden övertar ansvaret för frågor som handläggs av Arbete 
– och välfärdsförvaltningen från Kommunstyrelsen. 

o I övrigt inga förändringar. 

- Förslag 3 – Arbete- och välfärdsnämnd inrättas och samhällsbyggnadsfrågor 
flyttas till Kommunstyrelsen 

o Arbete- och välfärdsnämnd med tillhörande arbetsutskott inrättas och 
övertar ansvaret för de frågor som handläggs av Arbete – och 
välfärdsförvaltningen från Kommunstyrelsen. 

o Kommunstyrelsen ansvarar för samhällsbyggnadsfrågor vilket innebär att 
det i förslaget inte finns en Samhällsbyggnadsnämnd.  

o I övrigt inga förändringar. 

- Förslag 4 – Samhällsbyggnadsfrågor organiseras under Kommunstyrelsen 

o Kommunstyrelsen ansvarar för samhällsbyggnadsfrågor vilket innebär att 
det i förslaget inte finns en Samhällsbyggnadsnämnd.  
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o I övrigt inga förändringar. 

 

Utöver ovanstående fyra förslag har följande delförslag lyfts i arbetsgruppen: 

o Utvalda strategiska frågor flyttas från Samhällsbyggnadsnämndens till 
Kommunstyrelsen. Ytterligare utredning krävs för att definiera vilka frågor 
som kan vara aktuella.  

o Planfrågor flyttas från Samhällsbyggnadsnämnden till Miljö- och 
byggnämnden. 

 

Antal ledamöter i nämnderna 

Följande förslag har lyfts i de diskussioner arbetsgruppen fört: 

- Antalet ledamöter och ersättare ändras inte. 

- Antalet ledamöter minskas i samtliga eller utvalda nämnder utifrån uppdragets 
omfattning. 

- Antalet ersättare i nämnderna och utskotten halveras. 

- Antalet ledamöter förändras om nämndens ansvarsområden ändras. 

Nuvarande antal ledamöter i nämnderna redovisas i bilaga 2. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Beslutet skickas till  

Petra Gummeson  Johanna Lindhe  
Kommundirektör  Administrativ chef  



 

Besöksadress Västra Storgatan 35 
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E-post kommun@osby.se 
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Antal ledamöter och ersättare i nämnder och utskott – 
nuvarande organisation 

  
Ledamöter 

nämnd 
Ersättare 
nämnd 

Ledamöter 
utskott 

Ersättare 
utskott 

Kommunstyrelsen 13 13 5 5 
Barn- och utbildningsnämnd 9 9 4 4 
Hälsa- och omsorgsnämnd 9 9 4 4 
Samhällsbyggnadsnämnd 7 7 3 3 
Miljö- och byggnämnd 5 5 - - 
Överförmyndare 1 1 - - 
Valnämnd 7 7 - - 



Bilaga 1

Förslag till politisk organisation 2023-2026

-
nämnder och utskott

2022-02-13



Förslag 1-4 - nämndstruktur

• Samtliga förslag till nämndstruktur visar nuvarande antal 

ledamöter och ersättare och ska inte ses som nytt 

förslag till antal ledamöter och ersättare.

• I de fall nämnden/utskottet inte finns idag anges inte 

antal ledamöter.

2022-02-15 Sida 2



Kommunfullmäktige

Barn- och 
utbildningsnämnd 

(9+9)

Arbetsutskott(4+4)

Hälsa- och 
omsorgsnämnd 

(9+9)

Kommunstyrelse 
(13+13)

Arbetsutskott (5+5)

Personaldelegation 
(3+3)

Näringslivsråd (5+5)

Lokalt 
brottsförebyggande 

råd (2)

Samhällsbyggnadsn
ämnd (7+7)

Arbetsutskott (3+3)

Miljö- och 
byggnämnd (5+5)

Överförmyndare 
(1+1)

Valnämnd

(7+7)

Valberedning

Revision

Tillfälliga beredningar

Ärendeberedning
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Valberedning
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Tillfälliga beredningar

Ärendeberedning
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Bilaga 3 - Beskrivning av möjliga konsekvenser av 
förslag till politisk organisation 2023-2026 

Förslag 1 
Förslag 1 innebär att nuvarande politiska organisation behålls och därmed 
görs inga förändringar. 
 

Förslag 2 
Arbete- och välfärdsnämnd med tillhörande arbetsutskott inrättas. 
 
Följande möjliga konsekvenser har identifierats: 

- En Arbete- och välfärdsnämnd ger ökade möjligheter för 
förtroendevalda att fördjupa sig i Arbete och välfärds lagstiftning och 
ärenden. 

- Förslaget innebär relativt många nämnder jämfört med liknande 
kommuner.  

- Antalet nämnder ökar vilket ger fler ledamöter och därmed platser att 
tillsätta samt högre kostnader för arvoden. 

- Fler nämnder kräver mer administrativa resurser för hantering av 
sammanträden, utskick med mera. 

Förslag 3 
Arbete- och välfärdsnämnd med tillhörande arbetsutskott inrättas. 
Samhällsbyggnadsfrågor organiseras under Kommunstyrelsen. 
 
Följande möjliga konsekvenser har identifierats: 
 

- Oförändrat antal nämnder och platser att tillsätta. 
- En Arbete- och välfärdsnämnd ger ökade möjligheter för 

förtroendevalda att fördjupa sig i Arbete och välfärds lagstiftning och 
ärenden. 

- Kommunstyrelsen hanterar inte Arbete och välfärds ärenden.  
o Minskat behov av detaljkunskap i arbete- och välfärdsfrågor. 

- Kommunstyrelsen hanterar Samhällsbyggnadsärenden. 
o Kräver djupare detaljkunskaper i Samhällsbyggnadsärenden 

hos Kommunstyrelsens ledamöter. 



Osby kommun 
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2022-02-14 

      
      

Sida 
2(2) 

o  Mer tid behöver avsättas till Kommunstyrelsens 
sammanträden 

- Ökad insyn för Kommunstyrelsen i samhällsbyggnadsfrågor 
- Samhällsbyggnadsärenden passerar färre instanser i de fall ärendet 

ändå kräver hantering i Kommunstyrelsen 
o Kortare ärendeflöden och snabbare hantering 
o Snabbare återkoppling till invånare 

 
 

Förslag 4 
Samhällsbyggnadsfrågor organiseras under Kommunstyrelsen. 
 
Följande möjliga konsekvenser har identifierats: 
 

- Färre nämnder. 
- Kommunstyrelsen hanterar fler ärenden och uppdraget blir mer 

omfattande. 
o Kräver djupare detaljkunskaper hos Kommunstyrelsen 

ledamöter i Samhällsbyggnadsfrågor 
o  Mer tid behöver avsättas till Kommunstyrelsens 

sammanträden 
 

- Ökad insyn för Kommunstyrelsen i samhällsbyggnadsfrågor 
- Samhällsbyggnadsärenden passerar färre instanser i de fall ärendet 

ändå kräver hantering i Kommunstyrelsen 
o Kortare ärendeflöden och snabbare hantering 
o Snabbare återkoppling till invånare 

- Färre nämnder kräver färre administrativa resurser för hantering av 
sammanträden, utskick med mera. 
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Revidering av taxa för kopiering och utskrifter 
Dnr KS/2022:100 040   

Kommunstyrelseförvaltningen förslag till Kommunfullmäktige  

Förslag till kommunstyrelsens arbetsutskott 
Förlag till kommunstyrelsen 

- Revidering av ”Taxa för kopiering och utskrifter, Osby kommun” daterad den 16 
februari 2022, godkänns.  

- Kommunstyrelsen får besluta om redaktionella ändringar i taxan som ej avser 
taxeförändringar.  

Barnkonsekvensanalys 
Ärendet berör inte barn. 

Sammanfattning av ärendet 
I taxa för kopiering och utskrifter, Osby kommun, beslutad av kommunfullmäktige 30 
mars 2020, § 36 undanbes kontant betalning. Då kommunen enligt lag är skyldiga att ta 
emot kontantbetalning måste det göras en revidering av taxan som möjliggör 
kontantbetalning. Osby kommun uppmanar fortfarande att betalning görs via Swish och 
att i de fall det sker betalning kontant ska det i största möjliga mån vara jämna pengar för 
avgiften. Förvaltningen föreslår även att redaktionella ändringar av taxan som inte avser 
taxeförändringar i framtiden kan göras av kommunstyrelsen och inte behöver beslutas av 
kommunfullmäktige för ett effektivare och snabbare arbete. Förändringar i taxan är 
markerad med gul text. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse” Taxa för kopiering och utskrifter, Osby kommun”, daterad den 16 
februari 2022 från kommunsekreterare Robin Skoglund och tf. kanslichef Gunnar 
Elvingsson. 

Skrivelse ”Taxa för kopiering och utskrifter, Osby kommun”, daterad den 16 februari 
2022 från kommunsekreterare Robin Skoglund. 

 

 

 

 

  

Gunnar Elvingsson  Robin Skoglund  
Tf. Kanslichef  Kommunsekreterare  

http://www.osby.se/
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1 § Allmänt 
Allmänheten har rätt att få ta del av allmän handling av kommunen utan 
avgift. Vid utlämnande av kopior och avskrifter av allmän handling kan 
kommunen enligt 2 kap. 13 § tryckfrihetsförordningen ta ut en avgift. 
Kommunfullmäktige måste besluta om taxa för ändamålet innan avgift kan 
tas ut.  
Den som begär ut handlingar meddelas snarast möjligt om avgiften för deras 
ärende. 
Vid redaktionella ändringar som ej avser taxeförändringar kan detta 
dokument revideras av kommunstyrelsen. 

2 § Tillämpningsanvisningar 
Allmänheten har om så önskar rätt att få ta del av allmänna handlingar i 
myndighetens lokaler utan avgift. Vid delgivning av allmän handling i 
kommunens lokaler har vidare rätt att skriva av handlingen utan avgift. 
Avgift tas ut först när någon vill ha en kopia av handlingen.  
 
Handlingar som finns lagrade elektroniskt och som inte tar mer än sjättedels 
arbetstimme att utföra skickas via e-post är kostnadsfria annars ska avgift tas 
ut enligt § 7. Det finns ingen skyldighet att föra över pappershandlingar till 
elektronisk form för elektroniskt utlämnande. Om handlingar förs över från 
pappersform till elektronisk form ska en avgift tas ut likt för 
pappershandlingar enligt § 3. 

3 § Avgift för papperskopior av allmänna handlingar 
Avgift för kopior av allmänna handlingar tas ut enligt följande: 
 

Antal sidor (A4) Avgift 

Sida 1–9* Ingen avgift 

Sida 10 50 kronor 

Över 10 sidor  2 kronor per sida 

 
*Regeln om avgiftsfrihet för beställning upp till 9 sidor ska frångås om en 
person vid upprepade tillfällen återkommer med begäran om mindre än tio 
sidor från samma handling eller flera personer på ett systematiskt sätt 
beställer nio sidor var åt gången för att undgå avgiften. I fall enligt ovan ska 
samtliga uttag likställas som en och samma begäran. 

4 § Datorutskrifter 
För utskrifter i pappersform från Osby kommuns hemsida samt kommunens 
tillgängliga databaser ska avgift tas ut i enlighet med § 2. 
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Vid utskrift från annan plats än de ovan angivna ska en avgift tas ut på 2 
kronor per sida från och med första sidan.   

5 § Utskrift i färg 
Kommunen ska om annat än särskilda behov föreligger endast tillhandahålla 
svartvita utskrifter och kopior.  
Om allmänna handlingar, till del eller i sin helhet, inte kan utläsas i svartvitt 
format ska avgift tas ut enligt § 2. Bedömning får göras från fall till fall.  
Vid annat fall än ovan nämnda ska en avgift tas ut på 4 kronor per sida från 
och med första sidan.     

6 § Utskrift i annat format än A4 
Huvudinriktningen är att Osby kommun ska tillhandahålla kopior och 
utskrifter i formatet A4. Önskas ett annat format ska en avgift tas ut enligt 
följande:   
 

Format  Avgift 

A3 4 kr per sida 

A2 50 kronor per sida 

A1 80 kronor per sida 

A0 120 kronor per sida 

 

7 § Avgift övriga format, elektroniska/digitala medier 
 
Vid begäran att material lagras eller lämnas ut digitalt ska avgift tas ut enligt 
följande: 
Digitala handlingar via e-post 

Kopia  Avgift 

Digitala handlingar,> 1/6 
arbetstimme 

80 kr/påbörjad sjättedels 
arbetstimme 

  
Ljud och video 

Kopia Avgift 

CD-ROM 50 kronor 

DVD 100 kronor 

USB-minne 150 kronor (inklusive USB-minnet) 
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8 § När avgift inte ska tas ut 
Avgift ska inte tas ut för kopior och utskrifter av allmänna handlingar när 
andra kommuner, landsting, statliga myndigheter, representanter för 
radio/tv/press, lokala fackföreningar i kommunen, kommunala bolag, 
nämnder, förvaltningar och förtroendevalda inom kommunen begär ut dem. 
 
Avgift ska inte tas ut när initiativet till utlämnande kommer från kommunen. 
Avsteg från taxan får göras om det finns särskilda skäl. 

9 § Betalning 
Avgift som understiger 50 kronor ska betalas via Swish. Avgift överstigande 
50 kronor betalas via Swish eller mot faktura. All betalning sker således 
kontantfritt. 
Avgift som understiger 50 kronor betalas kontant eller via Swish. Vid avgift 
överstigande 50 kronor går det även att betala mot faktura. Den som begär ut 
handlingar ska i den mån det går uppmanas att betala via Swish. Vid kontant 
betalning uppmanas det att i den mån det går ha jämna pengar för avgiften. 
Osby kommun tar, när avgift erlägges, samtidigt ut ersättning för 
portokostnad om försändelsen väger mer än 20 gram samt eventuell annan 
särskild kostnad för att med post, bud eller liknande förmedling sända den 
begärda handlingen eller kopian till mottagaren. 
Avgiften ska tillfalla kommunstyrelseförvaltningen, kansliet.
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Ekonomienheten 

Leverantörsreskontra, leverantörsbetalningar 
Riskvärde 

 9 

Kontrollmoment Metod Genomförd Bedömning Åtgärd 

Kontroll att vi 
betalar till rätt 
leverantör 
Kontroll görs av 
leverantörsfakturans 
uppgifter mot 
betalningsuppgifter. 

Stickprov, maj och 
oktober  Ja  Godkänd Ökad mängd e-

fakturor 

Kontroll att vi betalar till rätt leverantör 

Stickprovskontroll har gjorts av nya och ändrade leverantörsupplägg under oktober månad. 
Totalt fanns 22 nya leverantörer och 42 ändrade leverantörer. Totalt kontrollerades 13% av 
dessa. Ingen avvikelse fanns mellan leverantörens betalningsuppgifter och leverantörsfakturans 
uppgifter. 

Budgetuppföljning 
Riskvärde 

 9 

Kontrollmoment Metod Genomförd Bedömning Åtgärd 

Kontroll av 
prognosers 
överensstämmelse 
med utfall 
Kontroll och 
uppföljning 
genomförs för den 
ekonomiska  
uppföljningens 
prognoser 

Kontroll genomförs 
vid delårsrapport 
och årsbokslut där 
prognoserna jämförs 
med med redovisat 
belopp. Även 
orsaker till 
eventuella 
avvikelser gås 
igenom 

 Ja  Godkänd  

Kontroll av prognosers överensstämmelse med utfall 

Jämförelse har gjorts mellan 2020 och 2021 när det gäller rapporterade budgetavvikelser i 
prognos jämfört med bokslut. Detta gäller såväl totalt för nämnderna som för enskild nämnd. 
Jämförelsen visar att avvikelserna är betydligt mindre 2021. Rutinen för uppföljning och prognos 
har setts över, särskilt inom barn och utbildningsförvaltningen. 
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HR-avdelning 

Andel felaktig lön 
Riskvärde 

 12 

Kontrollmoment Metod Genomförd Bedömning Åtgärd 

Andel felaktiga 
löner 
Görs av 
lönekonsulter 
löpande varje 
månad och följs 
upp %. 

Uppföljning sker från 
öppnad löneperiod 
till stäng löneperiod 
och av lönekonsult 
på deras respektive 
område. Man fyller i 
ett dokument 
"pinstatistik" när vi 
får information om 
en felaktighet, var i 
verksamheten samt 
vem. Dessa fel sätt 
därefter i förhållande 
till antal 
lönespecifikationer 
den aktuella 
månaden och vi får 
då ett % tal som 
visar andelen 
felaktiga löner. Med 
ovan uppföljning kan 
vi identifiera 
felorsaker och vidta 
direkta åtgärder. 

 Ja  Godkänd Återkoppling till 
berörd chef gällande 
felaktighet i 
underlag för att 
eliminera felaktighet 
framöver. Processen 
kommer även att 
förändras i samband 
med implementation 
av Nytt Hr-system då 
anställningsavtal 
kommer att 
upprättas direkt i 
HR-Systemet och 
med 
filtreringsmöjligheter 
att förhindra 
felaktigheter. Samt 
även en 
automatiserad 
verifieringsmöjlighet 
innan avtal signeras 
av alla parter. Info till 
berörda 
verksamheter 
gällande vikten av 
att leverera 
underlagen i tid till 
löneenheten. Lön 
arbetar mer 
proaktivt ut i 
verksamheterna med 
info om tidplanen för 
ovan och därefter får 
konsekvenserna 
komma. 

Andel felaktiga löner 

Utfall på tertial 3 för 2021 är för Osby kommun 97,71% andel korrekta löner och för Östra 
Göinge kommun 100%. Vårt mål tal är 98%. Utfall Östra Göinge är inget vi tyvärr kan använda 
då de på grund av av införande av ny funktionalitet inte kunnat prioritera sin uppföljning på 
grund av extremt hög arbetsbelastning. 

Tittar vi då på Osby så är merparten av felaktigheterna kopplat till sent inkomna underlag 

Godkänner då vi informerat om att underlagen måste komma in i tid till löneenheten. 
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Andel korrigerade poster till lön 
Riskvärde 

 12 

Kontrollmoment Metod Genomförd Bedömning Åtgärd 

Andel korrigerade 
poster 
Görs av 
lönekonsulter 
löpande varje 
månad och följs 
upp %. 

Uppföljning sker från 
öppnad löneperiod 
till stängd löneperiod 
och av lönekonsult 
på deras respektive 
område. De fyller i 
ett dokument 
"pinstatistik" 
gällande felaktigt 
underlag/uppgift, var 
i verksamheten samt 
vem som skickat in 
den. Skickar den 
åter för korrigering. 
Dessa fel sätt 
därefter i förhållande 
till antal 
lönespecifikationer 
den aktuella 
månaden och vi får 
då ett % tal som 
visar andelen 
korrigerade poster 
till lön. Med ovan 
uppföljning kan vi 
identifiera 
felaktigheter otydliga 
processer och vidta 
direkta åtgärder. 

 Ja  Godkänd Lönechef har haft 
genomgång på 
Lönemöten/APT för 
att säkerställa att 
lönespecialister i 
ÖG förstår vikten av 
att fylla i underlaget 
och nyttan med vår 
uppföljning. 
Säkerställt att alla 
förstår hur man 
skall fylla i och 
även tydliggjort i 
instruktionen i 
respektive 
dokument för att 
ytterligare 
förtydliga rutinen. I 
Osby har 
återkoppling skett 
till berörda gällande 
sena underlag och 
att dessa måste 
komma i tid annars 
kommer vi inte 
kunna hantera dem 
till rätt 
lönekörningsperiod. 

Andel korrigerade poster 

Utfall Osby kommun andel korrigerad poster är 99,17%. Andel rätt underlag ar ökat kopplat till 
att vi följer upp per månad och agerar tillbaka till verksamheterna så att man korrigerar 
felaktigheterna i underlag, info i källan. 

När det gäller Östra Göinge har vi inget utfall då de har på grund av av införandet av ny 
funktionalitet inte haft möjlighet att prioritera denna arbetsuppgift, tyvärr. 

Trots ovan godkänner jag månaden då vi aktivt arbetar med att återkoppla felaktigheter men har 
inte fyllt i det. 
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Administrativ avdelning 

Bristande kunskap om rutiner vid hot och våld-situationer 
Riskvärde 

 12 

Kontrollmoment Metod Genomförd Bedömning Åtgärd 

Öka 
medvetenheten 
hos anställda 
kommer att 
genomföras innan 
årskiftet. 

Genomgångar och 
scenarioövningar  Ja  Godkänd Genomgångar av 

möjliga hot och 
våldshändelser om 
möjligt genomföra 
fysiska 
scenarioövningar 

Öka medvetenheten hos anställda 

På grund av rådande omständigheter med Covid-19 har inga fysiska scenarioövningar 
genomförts, då dessa innefattar flera förvaltningar. Kontaktcenterpersonalen har talat om olika 
sorters hotfulla situationer som kan förekomma och hur man ska hantera dessa. Det har 
utformats ett stöddokument för bemötande av Besök- Försändelse- Hot och våld som finns 
uppsatt så att man lätt kan ta stöd av denna. 

 

Obehöriga personer i kommunhuset 
Riskvärde 

 9 

Kontrollmoment Metod Genomförd Bedömning Åtgärd 

Genomgång med 
Kontaktcenter 
 

kontroll gentemot 
vårt besökssystem  Ja  Ej godkänd Öka 

medvetenheten 
hos anställa 
angående risken 
med obehöriga i 
huset 

Genomgång med Kontaktcenter  

På grund av rådande omständigheter med Covid-19 har det inte varit tillåtet med externa 
besökare i kommunhuset, vilket har försvårat uppföljningen av kontrollmomentet. Det pågår ett 
säkerhetsarbete mellan de olika förvaltningarna, för att kunna leda de som inte har sin ordinarie 
arbetsplats i kommunhuset till kontaktcenter för inskrivning och manuell insläppning till 
kommunhuset. 
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Räddningstjänsten 

Arbete på väg vid insats 
Riskvärde 

 12 

Kontrollmoment Metod Genomförd Bedömning Åtgärd 

Kontroll mot 
framtagen rutin 
Kontrollera att det 
finns en rutin för 
arbete på väg 

Kontroll mot beslut. 
Att innehållet är 
uppdaterat och 
relevant. 

 Ja  Godkänd  

Kontroll av 
utbildning 
Kontroll att personal 
är utbildad och övad 

Kontroll mot 
övningsregistrering  Ja  Godkänd  

Kontroll mot framtagen rutin 

Vid tidpunkt för delårsrapporteringen i augusti fanns inte rutinen dokumenterad. Dokumentation 
skulle utföras under sista tertialet 2021. Vid årsskiftet finns utkast till rutin men kan inte 
färdigställas innan MSB.s vägledning framtagen. 

Kontroll av utbildning 

Övning har genomförts och detta finns registrerat i räddningstjänstens verksamhetssystem 
Daedalos. 

 

Utryckningskörning 
Riskvärde 

 12 

Kontrollmoment Metod Genomförd Bedömning Åtgärd 

Kontroll av utbildning 
Kontrollera att 
personalen har 
utryckningsförarutbildning 

Kontroll mot 
övningsregistrering  Ja  Godkänd  

Kontroll av utbildning 

Övning har genomförts och detta finns registrerat i räddningstjänstens verksamhetssystem 
Daedalos. 
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Hantering av utrustning efter arbete i kontaminerad miljö 
Riskvärde 

 9 

Kontrollmoment Metod Genomförd Bedömning Åtgärd 

Kontroll av rutin 
Kontrollera att det 
finns framtagen rutin 

Kontroll mot beslut. 
Att innehållet är 
uppdaterat och 
relevant 

 Ja  Godkänd  

Kontroll av rutin 

Dokumenterad rutin för hantering av utrustning finns. 
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Arbete och välfärd 

För sent betalda fakturor 
Riskvärde 

 9 

Kontrollmoment Metod Genomförd Bedömning Åtgärd 

Kontroll av 
försenade fakturor 
Kontroll av antal 
fakturor som betalas 
för sent och medför 
förseningsavgift. 

Kontroll i 
ekonomisystemet i 
november 

 Ja  Godkänd  

Kontroll av försenade fakturor 

Förvaltningen har under 2021 inte några räntekostnader för leverantörsfakturor. Detta tyder på 
att fakturor betalats i tid. Finner inga skäl att vidta åtgärder. 

 

Risker i samband med ensamarbete 
Riskvärde 

 9 

Kontrollmoment Metod Genomförd Bedömning Åtgärd 

Kontroll av risker i 
samband med 
ensamarbete. 
Gå igenom befintliga 
riskbedömningar för 
ensamarbete. Vid 
behov ta fram 
riskbeödmning. 

Fullständig kontroll  Ja  Godkänd  

Kontroll av risker i samband med ensamarbete. 

I samarbete med Kontaktcenter har socialtjänsten en plan för hot och våld. I denna har 
ensamarbete kartlagts som en ökad risk för hot och våld. Det finns en rad åtgärder man som 
enskild kan göra för att minska risken för hot och våld och medarbetare ska tillämpa angivet 
förhållningssätt. 

Vuxenutbildningen har under hösten 2021 arbetat fram en rutin för ensamarbete som gäller för 
all personal. 

Osby kommun Kompetensa har en plan för Hot och våld, men har valt att arbeta fram en 
separat rutin för ensamarbete. 
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Risk att det inte finns gemensamma rutiner för studie- och 
yrkesvägledning grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning. 
Riskvärde 

 9 

Kontrollmoment Metod Genomförd Bedömning Åtgärd 

Kontroll av rutiner 
för studie- och 
yrkesvägledning 
 

Fullständig kontroll  Nej  Ej godkänd Framtagande av 
handlingsplan för 
implementering av 
huvudmannaplan 
Studie- och 
yrkesvägledning 

Kontroll av rutiner för studie- och yrkesvägledning 

Huvudmannaplan för studie- och yrkesvägledning antogs i kommunstyrelsen 10 november 
2021. Huvudmannaplanen är framtagen tillsammans med barn och utbildning och har även 
antagits i barn och utbildningsnämnden under hösten. Implementering av denna ska påbörjas 
under våren och i samband med det ska rutiner tas fram. 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen antog ingen plan för inter kontroll avseende Arbete och välfärds verksamhet 
inför 2021. Förvaltningen har använt sig av de interna kontrollpunkter som antogs av hälsa och 
välfärdsnämnde respektive barn och utbildningsnämnden och som hade bäring på 
förvaltningens verksamheter. Två av tre interna kontrollpunkter bedöms godkända och inga 
övriga åtgärder bedöms behöva vidtas. Den tredje punkten som avser rutiner för studie- och 
yrkesvägledning kan inte betraktas som godkänd. Vad gäller den punkten finns sedan 
november ett politiskt styrdokument utifrån vilket lämpliga rutiner ska arbetas fram under våren. 
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Miljö och byggnämnd 

Rättssäkerhet 
Riskvärde 

 8 

Kontrollmoment Metod Genomförd Bedömning Åtgärd 

Korrekta beslut 
Kontrollera att 
besluten är juridiskt 
korrekta. 

5 slumpmässigt 
utvalda beslut 
kontrolleras. 

 Ja  Godkänd Ingen åtgärd 

5 slumpmässigt utvalda beslut är kontrollerade, 3 bygglov och 2 miljöärenden. I ett ärende 
avseende ett bygglov har felaktigt angivits att beslutet ej strider mot detaljplan. Ärendet är från 
början på året. 

Ingen åtgärd har bedömt behöva vidtagas eftersom nu gällande organisation och de rutiner som 
nu tillämpas säkerställer att sannolikheten för att ett liknande fel skulle kunna uppstå igen är 
mycket låg. 

Delegationsanmälan och rapportering, miljö 
Riskvärde 

 6 

Kontrollmoment Metod Genomförd Bedömning Åtgärd 

Delegationsordning, 
miljö 
Kontroll att 
delegationsbeslut är 
fattade i enighet med 
delegationsordningen 
och att de 
rapporterats till MBN. 

10 slumpvis utvalda 
stickprov. Kontrollera 
mot 
delegationsordningen 
och att besluten 
rapporterats till MBN. 

 Ja  Godkänd Ingen åtgärd 

10 slumpmässigt utvalda ärenden kontrollerade. Inga avvikelser noterade. 

 

Delegationsanmälan och rapportering, bygg 
Riskvärde 

 6 

Kontrollmoment Metod Genomförd Bedömning Åtgärd 

Delegationsordning, 
bygg 
Kontroll att 
delegationsbeslut är 
fattade i enighet med 
delegationsordningen 
och att de 
rapporterats till MBN. 

10 slumpvis utvalda 
stickprov. Kontrollera 
mot 
delegationsordningen 
och att besluten 
rapporterats till MBN 

 Ja  Godkänd Ingen åtgärd 

10 slumpvis utvalda ärenden kontrollerade. Inga avvikelser noterade. 

  



Intern kontroll uppföljning 2021 12(25)

Ledtid bygglovsärenden 
Riskvärde 

 6 

Kontrollmoment Metod Genomförd Bedömning Åtgärd 

Kontroll av ledtid 
bygglov 
Kontrollera tiden 
från kompletta 
handlingar till beslut 

Kontrollera tiden 
från kompletta 
handlingar till beslut 
gällande samtliga 
bygglov. Redovisas 
som genomsnittligt 
antal dagar. 

 Ja  Godkänd Ingen åtgärd 

Den genomsnittliga handläggningstiden för samtliga bygglovsärenden är 15 dagar. 

 

Ledtid enskilda avlopp 
Riskvärde 

 4 

Kontrollmoment Metod Genomförd Bedömning Åtgärd 

Kontroll av ledtid 
enskilda avlopp 
Kontrollera tiden 
från kompletta 
handlingar till beslut 

Kontrollera tiden 
från kompletta 
handlingar till beslut 
gällande samtliga 
enskilda avlopp.. 
Redovisas som 
genomsnittligt antal 
dagar. 

 Ja  Godkänd Ingen åtgärd 

Den genomsnittliga handläggningstiden för samtliga ärenden är 9 dagar. 
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Samhällsbyggnad exkl VA 

Hyresdebitering 
Riskvärde 

 12 

Kontrollmoment Metod Genomförd Bedömning Åtgärd 

Kontroll av 
hyreskontrakt, att 
rätt hyra debiteras 
 

Stickprov 5 avtal  Ja  Godkänd  

Kontroll av hyreskontrakt, att rätt hyra debiteras 

Samtliga externa hyresavtal är genomgångna och stämmer överens med fakturering och 
indexhöjning. 

 

Inköp fastighet 
Riskvärde 

 12 

Kontrollmoment Metod Genomförd Bedömning Åtgärd 

Kontrollera att 
gällande 
inköpsrutiner följs 
och att inköpen 
följer villkoren i 
ramavtalen. 
 

Stickprov 5 avtal  Ja  Godkänd  

Kontrollera att gällande inköpsrutiner följs och att inköpen följer villkoren i 
ramavtalen. 

Stickprov har skett av fem inköp inom fastighet och har gåtts igenom. Samtliga fem inköp har 
stämts av mot delegationsordningen och beslut har fattats på rätt nivå, Tjänsteperson, 
Samhällsbyggnadsnämnd och Kommunfullmäktige. Förutom denna kontroll har kontroll av 
leverantörer skett om inköp till fastighet har skett utanför ramavtal. Inköp har skett där ramavtal 
har saknats inom inköpsområdet. Exempelvis reservdelar maskiner hos Mekonomen, inköp 
virke på XL bygg med mera. Samtliga inköp har understigit direktupphandlingsgränsen som 
ligger på 615 312 kr. 
 
Diskussioner kommer att genomföras med upphandlingen hur ovanstående inköp ska hanteras, 
där årsinköpen ligger under direktupphandlingsgränsen och ramavtal saknas. Inköpen bedöms 
vara ringa med snittkostnad på under 4 000 kr per tillfälle, dock saknas dokumentation för varför 
inköpet varit nödvändigt. 
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Fakturering VA-avgifter 
Riskvärde 

 8 

Kontrollmoment Metod Genomförd Bedömning Åtgärd 

Kontroll av 
abonnentuppgifter 
så de är 
fullständiga och 
korrekta 
 

Stickprov  Ja  Godkänd  

Kontroll av abonnentuppgifter så de är fullständiga och korrekta 

24860 = Kyrkhulsvägen 45 betalar för S, V, 1 lgh-avg 

22263 = Gisslaboda 624 betalar för Uppskattad förbrukning S, V, Dg, Df, 1 lgh-avg. 

21056 = Odengatan 2 betalar för S, V, Dg, Df, 1 lgh-avg. 

25162 = Hasslarödsvägen 9, betalar S, V, Dg, Df, 1 lgh-avg. 

20027 = Västra Storgatan 25 A-B betalar för S, V, Dg, Df, 9 lgh-avg. 

25176 = Fabriksgatan 4, Obebyggd tomt 

22019 = Baldersgatan 4 betalar för S, V, Dg, Df, 1 lgh-avg. 

24827 = Toftavägen 3 betalar för S, V, 1 lgh-avg. 

24823 = Byavägen 45 Hökön, betalar för S, V, Dg, Df, 1 lgh-avg. 

23503 = Brunnsgatan 10, S, V, Dg, Df, 2 lgh-avg. 

 

Kontanthantering 
Riskvärde 

 6 

Kontrollmoment Metod Genomförd Bedömning Åtgärd 

Säkerställa att 
insättningar av 
kontanta medel 
sker minst en gång 
per månad 
 

Fullständig kontroll  Ja  Godkänd  

Säkerställa att insättningar av kontanta medel sker minst en gång per månad 

Försäljningen har under året varit mycket begränsad 
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Vikarieanskaffning samt övertidsuttag 
Riskvärde 

 9 

Kontrollmoment Metod Genomförd Bedömning Åtgärd 

Säkerställa att 
rutinen är känd och 
används 
 

Kontroll tillsammans 
med ansvariga 
kockar och 
lokalvårdschef 

 Ja  Godkänd  

Säkerställa att rutinen är känd och används 

Rutinen följs, kostnaderna för vikarier och övertid är låga 

 

Upphandling: - byggentreprenad 
Riskvärde 

 12 

Kontrollmoment Metod Genomförd Bedömning Åtgärd 

Genomgång av 
under året utförda 
upphandlingar. 
 

Stickprov 3 
upphandlingar  Ja  Ej godkänd  

Genomgång av under året utförda upphandlingar. 

Genomgång av samtliga byggupphandlingar har skett. Upphandlingsunderlaget har vid två 
tillfällen inte säkerställts hålla den kvalité som Osby kommun eftersträvar. Det gäller 
upphandlingen av tre LSS bostäder samt upphandlingen gällande grundskola, förskola och 
idrottshall. 
 
Bristerna har resulterat i att upphandlingarna tvingats avbrytas och göras om. Där bristen varit 
att kraven för byggnationerna varit orimligt högt ställda. En handlingsplan har påbörjats och 
tydliga rutiner och riktlinjer ska framtagas för att säkerställa att denna brist ej återupprepas. 

 

Avrop mot ramavtal entreprenörer gällande fastighet. 
Riskvärde 

 12 

Kontrollmoment Metod Genomförd Bedömning Åtgärd 

Alla avrop mot 
ramavtalsentreprenörer 
skall vara skriftliga och 
dokumenteras. 
 

Stickprov 5 avrop  Ja  Godkänd  

Alla avrop mot ramavtalsentreprenörer skall vara skriftliga och dokumenteras. 

Fem stickprov har genomförts för avrop överstigande 500 000 kr. Samtliga kontrollerade avrop 
är skriftliga med tillhörande underlag såsom ritningar, ÄTA-hantering samt fakturering. 
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Beställningsrutiner 
Riskvärde 

 12 

Kontrollmoment Metod Genomförd Bedömning Åtgärd 

Säkerställa att 
avtal för 
upphandling följs 
 

Kontroll tillsammans 
med ansvariga 
kockar och 
lokalvårdschef 

 Ja  Godkänd  

 

Verkställande av beslut från nämnden 
Riskvärde 

 8 

Kontrollmoment Metod Genomförd Bedömning Åtgärd 

Kontroll av att 
nämndsbeslut 
verkställs 
 

Fullständig kontroll  Ja  Godkänd  

Kontroll av att nämndbeslut verkställs 

Se bilaga 1 med uppföljning av internkontroll gällande verkställighet av nämndens beslut 2020-
07-17 tom 2021-09-30. 

 

Verkställande av beslut från KF 
Riskvärde 

 12 

Kontrollmoment Metod Genomförd Bedömning Åtgärd 

Kontroll av att 
beslut som KF tagit 
verkställts 
 

Fullständig kontroll  Ja  Godkänd  

Kontroll av att beslut som KF tagit verkställts 

Se bilaga 2. 

 

Besiktning lekplatser 
Riskvärde 

 12 

Kontrollmoment Metod Genomförd Bedömning Åtgärd 

Säkerställa att 
besiktning 
genomförts på 
samtliga lekplatser 
utifrån framtagna 
rutiner. 
 

Fullständig kontroll  Ja  Godkänd  
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Säkerställa att besiktning genomförts på samtliga lekplatser utifrån framtagna 
rutiner. 

Samtliga lekplatser är besiktigade under 2021 av utbildad personal. Besiktningsanmärkningar är 
åtgärdade under 2021. 

 

Funktionskontroll av badplatser 
Riskvärde 

 12 

Kontrollmoment Metod Genomförd Bedömning Åtgärd 

Säkerställa att 
funktionskontroll 
genomförts på 
samtliga 
badplatser. 
 

Fullständig kontroll  Ja  Godkänd  

Säkerställa att funktionskontroll genomförts på samtliga badplatser. 

Provtagningsplanen har följts samt extra provtagningar har skett vid de tillfällen vattenproverna 
visat otjänligt. Innan badsäsongens öppnande har badplatserna genomsökts av dykare för att 
säkerställa att inga föremål finns under vattnet. 

 

Specialkost 
Riskvärde 

 12 

Kontrollmoment Metod Genomförd Bedömning Åtgärd 

Säkerställa att 
rutinen är känd och 
används 
 

Kontroll tillsammans 
med ansvariga 
kockar 

 Ja  Godkänd  

Säkerställa att rutinen är känd och används 

Revidering av samtliga egenkontrollpärmar har gjorts under året, dessa har kontrollerats och 
godkänts av livsmedelsinspektör. 

 

  



Intern kontroll uppföljning 2021 18(25)

Barn- och utbildningsnämnden 

Risker i samband med ensamarbete inom kultur och fritid 
Riskvärde 

 12 

Kontrollmoment Metod Genomförd Bedömning Åtgärd 

Kontroll av risker i 
samband med 
ensamarbete inom 
kultur- och 
fritidsenheten 
 

Fullständig kontroll  Ja  Godkänd  

Kontroll av risker i samband med ensamarbete inom kultur- och fritidsenheten 

Frågan kontrolleras regelbundet i samband med skyddsronder och diskuteras på 
arbetsplatsträffar. Ensamarbete förekommer på grund av att verksamheten kräver 
öppethållande under morgontid, kvällstid och helger och för att de personalresurser som finns 
inte räcker till att bemanna biblioteksfilialer, simhallar och ishall. 

Det görs regelbundna kontroller över skalskydd och säkerhetsrutiner för att säkerställa 
säkerheten i barn och utbildningsförvaltningens lokaler. På bibliotek och simhallar finns det 
personlarm. 

 

Risker i samband med ensamarbete inom förskolan  
Riskvärde 

 9 

Kontrollmoment Metod Genomförd Bedömning Åtgärd 

Kontroll av risker i 
samband med 
ensamarbete inom 
förskolan 
 

Fullständig kontroll  Ja  Godkänd  

Kontroll av risker i samband med ensamarbete inom förskolan 

Områdeschefen säkerställer så att rutinen följs november månad. 

* Vid inrättande av ett ensamarbete sker en riskbedömning och skyddsombudet underrättas. 
Visar riskbedömningen att det är olämpligt att utföra arbetet som ensamarbete, skall det inte 
utföras som sådant. 
• Den som utför ensamarbete får information om hur man påkallar hjälp och har tillgång till 
lämpligt tekniskt kommunikationsmedel. 
• Upptäcker den som utför ett ensamarbete en ökad risk, skall arbetet avbrytas och närmaste 
arbetsledare kontaktas. 
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Risker i samband med ensamarbete inom grundskolan 
Riskvärde 

 9 

Kontrollmoment Metod Genomförd Bedömning Åtgärd 

Kontroll av risker 
med ensamarbete 
inom grundskolan 
 

Fullständig kontroll  Ja  Godkänd  

Kontroll av risker med ensamarbete inom grundskolan 

Områdeschefen säkerställer så att rutinen följs vid läsårsstart. 

* Vid inrättande av ett ensamarbete sker en riskbedömning och skyddsombudet underrättas. 
Visar riskbedömningen att det är olämpligt att utföra arbetet som ensamarbete, skall det inte 
utföras som sådant. 
• Den som utför ensamarbete får information om hur man påkallar hjälp och har tillgång till 
lämpligt tekniskt kommunikationsmedel. 
• Upptäcker den som utför ett ensamarbete en ökad risk, skall arbetet avbrytas och närmaste 
arbetsledare kontaktas. 

 

Risker i samband med ensamarbete inom gymnasie/vux 
Riskvärde 

 9 

Kontrollmoment Metod Genomförd Bedömning Åtgärd 

Kontroll av risker i 
samband med 
ensamarbete inom 
gymnasieskolan 
och 
vuxenutbildningen 
 

Fullständig kontroll  Ja  Godkänd  

Kontroll av risker i samband med ensamarbete inom gymnasieskolan och 
vuxenutbildningen 

Gymnasieskolorna har numera en rutin för Ensamarbete. Områdeschefen säkerställer så att 
rutinen följs vid läsårsstart. 

* Vid inrättande av ett ensamarbete sker en riskbedömning och skyddsombudet underrättas. 
Visar riskbedömningen att det är olämpligt att utföra arbetet som ensamarbete, skall det inte 
utföras som sådant. 
• Den som utför ensamarbete får information om hur man påkallar hjälp och har tillgång till 
lämpligt tekniskt kommunikationsmedel. 
• Upptäcker den som utför ett ensamarbete en ökad risk, skall arbetet avbrytas och närmaste 
arbetsledare kontaktas. 
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Risk för att personuppgifter inte behandlas i enlighet med den 
dataskyddsförordningen 
Riskvärde 

 12 

Kontrollmoment Metod Genomförd Bedömning Åtgärd 

Säkerställa att 
personuppgifter 
behandlas enligt 
dataskyddsförordningen 
 

Stickprov  Ja  Godkänd  

Säkerställa att personuppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen 

Barn- och utbildningsnämnden 

Fortsatt information och implementering av riktlinjer och rutiner för nyanställda. 
Personuppgiftsbiträdesavtal upprättas nu enligt gällande rutin. 

 

Risk med att det inte finns gemensamma rutiner för studie- och 
yrkesvägledning inom grundskola och gymnasie/vux 
Riskvärde 

 9 

Kontrollmoment Metod Genomförd Bedömning Åtgärd 

Kontroll av rutiner 
för studie- och 
yrkesvägledning 
inom grundskola 
och gymnasie/vux 
 

Fullständig kontroll  Ja  Godkänd  

Kontroll av rutiner för studie- och yrkesvägledning inom grundskola och 
gymnasie/vux 

Huvudmannaplan för gemensam studie- och yrkesvägledning inom grundskola, gymnasieskola 
och vuxenutbildning är beslutad och arbetas med i verksamheterna. 

 

Risk för att säkerheten inte kan uppfyllas i Barn- och 
utbildningsförvaltningens lokaler 
Riskvärde 

 12 

Kontrollmoment Metod Genomförd Bedömning Åtgärd 

Kontroll av skalskydd 
och säkerhetsrutiner 
inom barn- och 
utbildningsförvaltningens 
lokaler 
 

Stickprov  Ja  Godkänd  
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Kontroll av skalskydd och säkerhetsrutiner inom barn- och 
utbildningsförvaltningens lokaler 

Barn- och utbildningsnämnden 

Pågående arbete där även säkerhetssamordnare och Samhällsbyggnad är delaktiga. I de 
nybyggda lokalerna och där behoven är stora finns numera skalskydd. 
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Hälsa och omsorgsnämnden 

För sent betalda fakturor 
Riskvärde 

 9 

Kontrollmoment Metod Genomförd Bedömning Åtgärd 

Kontroll av 
försenade fakturor 
Kontroll av hur 
många fakturor som 
betalas för sent och 
som ger 
förseningsavgift 

Kontroll i 
ekonomisystemet 
juni och november 

 Ja  Godkänd Information till 
berörda kring 
kontering. 

Kontroll av försenade fakturor 

I genomgången hittas endast 1 700 kronor i förseningsavgifter, vilket får betraktas som godkänt. 
Dock råder viss tveksamhet kring konteringen av dessa påminnelseavgifter. Delar kan ha 
bokförts fel varför information ska spridas om den korrekta konteringen. 

I slutet av november har endast 500 kronor betalats i ränta på leverantörsskulder vilket tyder på 
att rutinerna kring fakturabetalning fungerar väl. 

 

Semesterförläggning och flextiduttag 
Riskvärde 

 9 

Kontrollmoment Metod Genomförd Bedömning Åtgärd 

Kontroll av 
semesteruttag 
Genomgång av 
kvarstående 
semester 

Genomgång av 
semesteruttag för 
varje medarbetare i 
september 

 Ja  Godkänd  

Kontroll av flextid 
Avstämning av 
flexuttag för chefer 

Kontrollera varje 
chefs flexbank varje 
kvartal 

 Ja  Godkänd  

Kontroll av semesteruttag 

Majoriteten har tagit ut sina semestrar, ett fåtal sjuksköterskor har inte lyckats. 

Kontroll av flextid 

Förvaltningschef och områdeschefer har kontrollerat och påmint chefer om uttag av flextid. 
Flera har minskat flextiden under vår och sommar. 
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HSL-dokumentation 
Riskvärde 

 12 

Kontrollmoment Metod Genomförd Bedömning Åtgärd 

Kontroll av HSL-
dokumentation 
Kontroll av att HSL-
dokumentation görs 

Stickprovskontroll 
var 10:e vårdtagare 
på SÄBO varje 
kvartal 

 Nej  Ej godkänd Införande av 
system är precis 
påbörjat. 
Uppföljning av 
kontrollmål skjuts 
upp till 2022 

Kontroll av HSL-dokumentation 

Har ej kunnat genomföras på grund av att införandet av nytt verksamhetssystem flyttats fram till 
hösten. 

 

Rutin för delegering HSL 
Riskvärde 

 9 

Kontrollmoment Metod Genomförd Bedömning Åtgärd 

Rutin för 
delegering och 
ansvarsfördelning 
Genomgång av rutin 
och ev revidering av 
rutin samt förankring 
i verksamheten 

Direktåtgärd genom 
genomgång med 
HSL-personal och 
enhetschefer under 
februari-april, 
rapporteras i juni 

 Ja  Godkänd  

Rutin för delegering och ansvarsfördelning 

Delegationsriktlinjen uppdaterad i MAS-riktlinjerna. Information på APT ssk. 

 

Genomförandeplan SoL 
Riskvärde 

 12 

Kontrollmoment Metod Genomförd Bedömning Åtgärd 

Kontroll av mätbara 
mål i 
genomförandeplan 
Kontrollera om 
målen i 
genomförandeplanen 
stämmer överens 
med målen i 
biståndbeslut 

Stickprovskontroll av 
var 10:e ärende som 
är upprättade i IBIC-
modulen juni och 
januari 

 Nej  Ej godkänd Införande av 
modulen har 
påbörjats men är 
försenad. 
Internkontrollmål 
följs upp under 
2022. 

Kontroll av mätbara mål i genomförandeplan 

Förutsättningen att kunna följa upp om målet är uppnått är att vi har en fungerande modul i vårt 
verksamhetssystem. Det har vi tyvärr inte för tillfälle; beroende på att vårt verksamhetssystem 
inte är implementerat till fullo. 
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Privata medel 
Riskvärde 

 12 

Kontrollmoment Metod Genomförd Bedömning Åtgärd 

Kontroll av rutin 
för privata medel 
på SÄBO 
Kontrollera att 
rutinen för privata 
medel följs 

Kontroll att 
överenskommelse 
finns 
Kontroll att 
kassabok signeras 
av två personer 
Stickprov var 10:e 
boende på SÄBO 
Kontrollgenomför 
juni och januari 

 Ja  Godkänd  

Kontroll av rutin för privata medel på SÄBO 

Privata medel har gåtts igenom. Rutinen följs till största del. Någon påminnelse i ett moment har 
brustit men där har verksamheten gjort insatser så att rutinen följs. 
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Sammanfattning samtliga nämnder 

Överlag redovisar samtliga nämnder en godkänd uppföljning av intern kontroll 2021. Samtliga 
nämnder har arbetat med riskanalys i en bruttorisklista och merparten av nämnder har gjort 
uppföljning även till delårsbokslutet 2021.  

De kontrollmoment som ej blivit godkända vid uppföljningen är kontrollmomentet kopplats till 
risken obehöriga personer i kommunhuset (kommunstyrelsen). På grund av pandemin har 
uppföljningen varit svår att genomföra, men det pågår ett säkerhetsarbete och kontrollmomentet 
kvarstår även 2022. Även kontrollmomentet kontroll av rutiner för studie- och yrkesvägledning 
(arbete och välfärd) anses ej vara godkänt, då en rutin håller på att arbetas fram och kommer 
implementeras under 2022. Kontrollmomentet upphandling byggentreprenad 
(samhällsbyggnadsnämnden) får inte godkänt då upphandlingarna har avbrutits på grund av att 
upphandlingsunderlaget inte haft en kvalitet som Osby kommun eftersträvar. En handlingsplan 
har påbörjats för att säkerställa att detta inte upprepas. Två kontrollmoment i Hälsa- och 
omsorgsnämndens interna kontrollplan får inte godkänt vid uppföljning då införande av ett 
verksamhetssystem förenats och gjort att uppföljningen inte har kunnat genomföras. Därför 
kvarstår kontrollmomenten även under 2022. 

I det fortsatta arbetet med intern kontroll bör nämnderna beakta att mer tydligt redovisa vilka 
åtgärder som vidtas för att uppnå respektive kontrollmål. Det behöver även säkerställas att 
uppföljning göras två gånger per år av samtliga nämnder. Inför kommande års interna 
kontrollarbete (2023) bör kommunstyrelsen överväga att ta fram några kommunövergripande 
kontrollpunkter, då många kontrollpunkter sträcker sig över samtliga förvaltningar och 
nämnder. 
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Intern kontroll 2021 
Dnr KS/2021:5 040   

 

Kommunstyrelseförvaltningen förslag till kommunstyrelsen  

 Kommunstyrelsen uttalar, med utgångspunkt från nämndernas och bolagens 
uppföljningsrapporter, att Osby kommun hade en tillfredsställande intern kontroll 
2021.  

 Styrelsen och nämnderna ska beakta följande i det fortsatta arbetet med intern 
kontroll: 

Väsentliga åtgärder som vidtagits eller ska vidtas utifrån de avvikelser som 
framkommer ska tydligt framgå av nämnds beslut om intern kontroll 

 

Barnkonsekvensanalys 

Ärendet berör inte barn 
 

Sammanfattning av ärendet 

Intern kontroll ska så långt som möjligt säkerställa att verksamheten når sina mål, att 
information om verksamhet och ekonomi är tillförlitlig och rättvisande, att verksamheten 
efterlever lag, regler och avtal. Den interna kontrollen ska bidra till att fel och brister 
förebyggs, upptäcks och åtgärdas. 

I kommunallagen 6 kap. 6 § finns bland annat lagstiftning om nämndernas ansvar för att 
tillse att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt 
tillfredsställande sätt. 

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att tillse att det finns en god intern 
kontroll inom kommunen samt att ta ställning till den interna kontrollens kvalitet. 

Kommunstyrelseförvaltningen har sammanställt avrapportering av intern kontroll 2021 
för kommunstyrelsens verksamhetsområden, nämnder och kommunala helägda bolag. 

http://www.osby.se/
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Några större avvikelser har inte konstaterats i nämndernas rapporter, följande noteringar 
har gjorts: 

 Samtliga nämnder arbetar med en riskanalys för att ta fram bruttorisklista för val 
av internkontrollpunkter. Från denna lista väljs sedan de mest angelägna punkterna 
ut punkter för intern kontroll. 

 Redovisning av intern kontroll har i år för de flesta nämnder även skett i samband 
med delårsrapporten i augusti. 
 

Något som kan ytterligare förbättras i är den interna kontrollen är förtydligande av de 
åtgärder som vidtagits eller ska vidtas utifrån de avvikelser som framkommer i den 
interna kontrollen. Inför kommande års interna kontrollarbete (2023) bör 
kommunstyrelsen överväga att ta fram några kommunövergripande kontrollpunkter, då 
många kontrollpunkter sträcker sig över samtliga förvaltningar och nämnder. 
 

 

Beslutsunderlag 

Rapport - Intern kontroll uppföljning, kommunens nämnder 2021 

Rapport – Uppföljning intern kontroll 2021, Industrihus 

Rapport – Beslut intern kontroll 2021, Osbybostäder AB 

Rapport – Slutlig rapport intern kontroll 2021, Osbybostäder 2021 
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Kommunens nämnder och helägda bolag

Petra Gummesson  Cindy Balte  
Kommundirektör Verksamhetscontroller 

















INTERN KONTROLLPLAN 2021 Osbybostäder AB, OSBY (Beslutad 2020-12-11  §84) Riskanalys
Riskanalys

Rapport nr Rutin Kontrollmoment Ansvar* Frekvens Metod Rapport till Sannolikhet Effekt Risknivå Redovisas

2020-1 Avrop mot ramavtal Inga inköp utanför ramavtal när sådant finns.
Styrelsens 

internkontrollgrupp
1 ggr/år

5 st stickprov av alla inköp för att se 

att vi följer ramavtal
Styrelse 4 4 16 December

2020-2 Faktura/Attest/delegation

Att betalda inköp är utförda utan avvikelse 

alternativt att produkter är mottagna utan 

anmärkning. Att fakturrerade varor/tjänster är 

kontrollerade av attestansvarig mot avtal/order. 

Att beslutad delegationsordning följs. Att 

kostnaden hör till verksamheten.

Styrelsens 

internkontrollgrupp
1 ggr/år 10 st slumpmässiga urval fakturor Styrelse 4 4 16 December

2020-3 Beslutslogg Uppföljning av styrelsebeslut
Styrelsens 

internkontrollgrupp
1 ggr/år Kontroll av beslutslogg Styrelse 4 3 12 December

2020-4 Resor & representation
Kontrollera att företagets rese- och 

representationspolicy följs.

Styrelsens 

internkontrollgrupp
1 ggr/år

Kontroll av reseräkningar och 

reserelaterade fakturor 10 st
Styrelse 4 2 8 December

2020-5 Arbetsmiljöarbetet Kontrollera att arbetsmiljödiplomering är genomförd.
Styrelsens 

internkontrollgrupp
1 ggr/år

Kontroll av revisionsrapport och 

diplom
Styrelse 5 5 25 December

2020-6 Felnmälningar

Kontrollera fellogg i Vitec (teknisk förvaltning) för att 

se att bolagets prioritetslista för felavhjälpande 

åtgärder följs.

Styrelsens 

internkontrollgrupp
1 ggr/år Kontroll av fellogg mot prioritetslista Styrelse 4 4 16 December

2020-7 Miljöarbetet Kontrollera att miljödiplomering är genomförd
Styrelsens 

internkontrollgrupp
1 ggr/år

Kontroll av revisionsrapport och 

diplom
Styrelse 4 4 16 December

2020-8 Uthyrning
Kontroll av att Osbybostäder AB:s uthyrningspolicy 

följs

Styrelsens 

internkontrollgrupp
1 ggr/år Kontroll av 5 gjorda uthyrningar Styrelse 2 7 14 December

*) Granskning genomförs av bolagets externa revisorer

FÖRKLARING RISKNIVÅ

Sannolikhet att risken inträffar: Konsekvenserna om risken inträffar:

Mycket osannolikt (0-1) Försumbar (0-1)

Osannolikt - Förmodligen inte (2-3) Lindrig - Mindre omfattning (2-3)

Möjligtvis - Tänkbart (4-5) Kännbar - Ganska allvarlig (4-5)

Troligt - Sannolikt (6/7) Allvarlig - Mycket allvarlig (6-7)

Mycket sannolikt (8) Kritisk (8)
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Inledning

Uppdrag
PwC har utfört en granskning av Osbybostäder AB i enlighet med bolagets internkontrollplan för 2021, fastställd av styrelsen
2020-12-11. Granskningen har omfattat åtta olika rutiner där ett kontrollmoment har granskats för respektive rutin.

Metod och Avgränsning
Granskningen har omfattat en genomgång av olika styr- och policydokument kopplat till internkontrollplanens respektive
område för att kunna bedöma att rutinerna och dess kontrollmoment är ändamålsenliga ur ett internt kontrollperspektiv.
Kompletterande intervjuer har utförts med Administrativ chef, VD och övrig berörd personal. PwC har utfört
stickprovskontroller enligt de instruktioner som har angivits i internkontrollplanen för 2021 för att granska om kontrollerna är
implementerade i enlighet med gällande styr- och policydokument. Granskningen har utförts under november månad 2021
och omfattat perioden från januari 2021 och framåt.
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Resultat
Nedan följer en sammanfattande beskrivning av utförd granskning avseende fastställda rutiner med tillhörande
kontrollmoment såsom vi uppfattat dem i bolagets internkontrollplan 2021. Respektive rutin har beskrivits under separata
avsnitt.

Avrop mot ramavtal (2021-1)

Kontrollmoment

Kontrollmomentet vill säkerställa att inga inköp görs utanför ramavtal i den mån sådana tecknats.

Genomförd granskning

Initialt har vi genomfört intervju av berörd personal för att uppnå en förståelse för rutinen. Vi vill även säkerställa att det sker
en effektiv kommunikation inom organisationen över vilka ramavtal som finns. Därefter har en stickprovsvis granskning (5 st)
vidtagit med inhämtning av inköpsfakturor och ramavtal samt avstämning dem emellan.

Under delar av granskad period har bolaget varit “avtalslösa” för delar av inköp som normalt sett sker inom ramavtal. Detta
med anledning av längre förhandlingar. Bolagets rutin för denna period har varit att arbeta utefter de senast gällande
ramavtalen. Vi har för dessa stickprov således stämts av mot de tidigare gällande ramavtalen.

Slutsats

Vi har vid denna granskning inte identifierat några inköp som har gjorts utanför gällande ramavtal. Under den avtalslösa
perioden har bolaget vidtagit åtgärder för att försöka undvika denna situation men på grund av den tjänst de köper in har de
blivit “avtalslösa” under viss period. Vi rekommenderar därför bolaget att se över om denna typ av ramavtal fortsatt skall
hanteras via denna tjänst eller om det bör förhandlas separat.

Faktura/attest/delegation (2021-2)

Kontrollmoment

Kontrollmomentet vill säkerställa att betalda inköp är utförda utan avvikelse alternativt att produkter är mottagna utan
anmärkning. Vidare ska fakturerade varor/tjänster kontrolleras av attestansvarig mot avtal/order. Slutligen vill
kontrollmomentet säkerställa att beslutad delegationsordning följs och att kostnaden hör till verksamheten.

Genomförd granskning

Initialt har vi inhämtat fastställd attestinstruktion och delegationsordning. Därefter har stickprovsvis granskning av
inköpsfakturor (10 st) genomförts genom avstämning mot fastställd attestinstruktion och delegationsordning. Vi har
kontrollerat att fakturan är attesterad av ansvarig, men vi har inte vidare kontrollerat mot underordnad order/avtal.

Slutsats

Vi har vid denna granskning inte identifierat några inköp som gjorts utanför ovan beskrivna kontrollmoment.

Beslutslogg (2021-3)

Kontrollmoment

Kontrollmomentet vill säkerställa att fattade styrelsebeslut och utdelade ansvarsområden loggas och följs upp i det löpande
styrelsearbetet.
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Genomförd granskning

Inhämtat styrelseprotokoll samt beslutslogg för 2021 och jämfört att beslut i styrelseprotokoll är noterade i Beslutsloggen.
Principen för de beslut som loggas är att samtliga beslut där VD har fått någon typ av uppdrag att utföra uppgifter inkluderas.
Vi kan konstatera att bolaget under 2021 fram till vår granskning av internkontrollplanen tillämpat beslutslogg i det löpande
styrelsearbetet.

Slutsats

Vi har vid denna granskning inte noterat några avvikelser, styrelsebeslut enligt styrelseprotokoll har loggats i Beslutsloggen.
För att utveckla arbetet med beslutsloggen ytterligare rekommenderar vi bolaget att i styrelseprotokollen vara tydligare med
att uttrycka sig om ett uppdrag är av beslutande karaktär och vem som tilldelas ansvar för uppdraget. Detta för att skapa en
kontinuitet i vilka beslut som beslutsloggen ska inkludera och på så vis ge en övergripande bild över vilka beslut som fattats
under året. Vi rekommenderar fortsatt att en uppdaterad beslutslogg ingår som ett underlag till styrelseprotokollet för den
månad den avser, varpå sekreterare, ordförande och justerare i samband med godkännandet av protokollet säkerställer att
en uppdaterad beslutslogg finns till handlingarna.

Resor och Representation (2021-4)

Kontrollmoment

Kontrollmomentet vill säkerställa att bolagets rese- och representationspolicy följs.

Genomförd granskning

Initialt har vi inhämtat bolagets Policy för alkohol och droger respektive Fordons & resepolicy, vilka i internkontrollplanen
benämns rese- och representationspolicy. Därefter har stickprovsvis granskning av fakturor och kvitton (10 st) genomförts
genom avstämning mot respektive fastställd policy.

Slutsats

Vi har vid denna granskning inte identifierat några avvikelser från respektive fastställd policy, tillsammans benämnda rese-
och representationspolicy. För att undvika missförstånd kring vilken policy som avses, rekommenderar vi att benämningen i
internkontrollplanen alternativt benämningen på respektive policy justeras så att de står i överensstämmelse med varandra.

Arbetsmiljöarbetet (2021-5)

Kontrollmoment

Kontrollmomentet vill säkerställa att arbetsmiljödiplomering är genomförd.

Genomförd granskning

Vi har inhämtat revisionsrapport 2021 och arbetsmiljödiplom utfärdat den 8 juni 2021 med giltighetstid till den 7 juni 2024.

Slutsats

Vi har vid denna granskning inte identifierat någon avvikelse från fastställt kontrollmoment.

Felanmälningar (2021-6)

Kontrollmoment

Kontrollmomentet vill säkerställa att bolagets prioritetslista för felavhjälpande åtgärder som återfinns i Vitec (teknisk
förvaltning) efterföljs.
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Genomförd granskning

Vi har inhämtat lista “Avrapportering 2021 felanmälningar” i vilken samtliga felanmälningar loggas. Samtliga fel som loggas
ska åsättas ett priorititetsnummer enligt prioritetslista. Det finns ett antal ärenden i listan som saknar prioritetsnummer.
Dessa ärenden avser de fel där lägenhetsinnehavaren själv registrerar felet på bolagets hemsida eller att fastighetsskötaren
själv lagt upp ett ärende. Anledningen till att dessa ärenden saknar prioritetsnummer är enligt bolaget, personalförändringar
inom kundtjänst samt att fastighetsskötaren åtagit sig att lösa på egen hand. På de ärenden som saknar prioritetsordning
förs en dialog med fastighetsskötarna kring vilka ärenden som ska prioriteras. Vi kan inte se att denna dialog dokumenteras i
Vitecs system för teknisk förvaltning. Bolaget har efter vår granskning anlitat Securitas för att erbjuda felavhjälpning dygnet
runt.

Vi har även granskat hur många ärenden som per granskningsdatum har status “Påbörjad, Ej påbörjad samt Internet”. Det
finns totalt 24 st ärenden som är äldre än 1 månad från tidpunkten då listan togs ut (2021-11-18). Öppna ärenden i listan
äldre än en månad har inrapporteringsdatum mellan 2021-04-01 och 2021-10-14. Bolaget uppger att anledningen till detta är
beroende på vilken som tilldelas uppgiften där de som inte dagligen arbetar i programmet generellt sätt är sämre på att
uppdatera status på ärenden och att skriva noteringar i systemet. Det finns även fall där anmälningarna blir liggandes öppna
i samband med att en extern entreprenör har kopplats in. Bolaget har i dessa fall en löpande dialog med hyresgästerna kring
när felanmälan är möjlig att åtgärda. Vi kan inte se att denna dialog i någon större utsträckning dokumenteras i Vitecs
system för teknisk förvaltning.

Vid våra stickprov noterades ett antal felanmälningar som inte åtgärdats inom tidsramen som anges enligt Priolistan.

Slutsats

Vi kan konstatera att bolagets prioritetslista för felavhjälpande åtgärder inte efterföljs fullt ut. Vår rekommendation är att
samtliga inkomna ärenden åsätts ett prioritetsnummer, att personalen i samband med personalförändringar erhåller
erforderliga instruktioner för att kunna upprätthålla en aktuell prioritetslista samt att de dialoger som förs dokumenteras i
Vitecs system för teknisk förvaltning. Securitas, som bolaget anlitat för felanmälningar dygnet runt, har befogenhet att själva
dokumentera i enlighet med bolagets instruktioner. Slutligen rekommenderar vi att ett än tydligare kontrollmoment för
löpande uppföljning av att felanmälningarna åtgärdas inom utsatt tidsram enligt Priolista formaliseras och prioriteras.
Kontrollmomentet bör utföras av medarbetare ansvarig för fastighetsskötarna.

Miljöarbetet (2021-7)

Kontrollmoment

Kontrollmomentet vill säkerställa att miljödiplomering är genomförd.

Genomförd granskning

Vi har inhämtat revisionsrapport 2021 och miljödiplom (Svensk miljöbas) utfärdat den 31 december 2020 med giltighetstid till
den 31 december 2021.

Slutsats

Vi har vid denna granskning inte identifierat någon avvikelse från fastställt kontrollmoment.

Uthyrning (2021-8)

Kontrollmoment

Kontrollmomentet vill säkerställa att bolagets uthyrningspolicy efterföljs.

Genomförd granskning

Initialt har vi inhämtat fastställd uthyrningspolicy och därefter stickprovsvis testat fem st genomförda uthyrningar i förhållande
till gällande policy. Föregående år rekommenderade vi bolaget att utforma rutin som säkerställer komplett dokumentation och
arkivering av material kring beslutet att hyra ut bostad till specifik sökande, särskilt i de fall då omprioritering av sökande
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sker. Vi har under året noterat att bolaget arbetat med detta och dokumentationen har förbättrats. Vi har kunnat följa
uthyrningen med mindre avvikelse. Vi rekommenderar att bolaget fortsatt arbeta för att främja och upprätthålla följsamheten
av dokumentationen.

Uthyrningssystemet saknar, såvitt vi känner till, spärr för uthyraren att på egen hand omprioritera köplats mellan olika
sökanden. Ett systembaserat krav på godkännande/attest av exempelvis VD eller administrativ chef för att kunna genomföra
en omprioritering torde, enligt vår uppfattning, öka den interna kontrollen i uthyrningsprocessen och samtidigt reducera
eventuell press på uthyraren från hyresintressent.

Slutsats

Vi har inte noterat några direkta avsteg från fastställd uthyrningspolicy vid genomförda stickprov. Vi har kunnat följa
dokumentation för de omprioriteringar som har gjort med mindre avvikelse. Bolaget har under året arbetat med att förbättra
dokumentationen och följsamheten och vi rekommenderar bolaget att fortsätta detta arbete. Enligt vår uppfattning är det
viktigt att i efterhand kunna följa upp och kontrollera anledning och bakgrund till att omprioritering mellan sökande skett.

Vi rekommenderar även bolaget att undersöka möjligheten att införa en systembaserad spärr för uthyraren att genomföra
omprioriteringar av köplats mellan olika hyresintressenter, utan att överordnad attesterar denna.
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Rekommendationer

Denna rapport har resulterat i ett antal rekommendationer till bolaget, vilka baseras på det som beskrivits och framförts i
avsnittet “Resultat”.

1. Avrop mot ramavtal

Vi rekommenderar bolaget att se över vilka ramavtal som fortsatt skall hanteras via den tjänst de köper in och vilka som bör
hanteras separat.

2. Beslutslogg

För att utveckla arbetet med beslutsloggen ytterligare rekommenderar vi bolaget att i styrelseprotokollen vara tydligare med
att uttrycka sig om ett uppdrag är av beslutande karaktär och vem som tilldelas ansvar för uppdraget. Detta för att skapa en
kontinuitet i vilka beslut som beslutsloggen ska inkludera och på så vis ge en övergripande bild över vilka beslut som fattats
under året. Vi rekommenderar fortsatt att en uppdaterad beslutslogg ingår som ett underlag till styrelseprotokollet för den
månad den avser, varpå sekreterare, ordförande och justerare i samband med godkännandet av protokollet säkerställer att
en uppdaterad beslutslogg finns till handlingarna.

3. Resor och Representation

Vi rekommenderar, för att undvika missförstånd med vilken/vilka policys som avses, att benämningen i internkontrollplanen,
alternativt benämningen av respektive policy, justeras så att de står i överensstämmelse med varandra.

4. Felanmälningar

Vi rekommenderar att samtliga inkomna ärenden åsätts ett prioritetsnummer samt att personalen i samband med
personalförändringar erhåller erforderliga instruktioner för att kunna upprätthålla en aktuell prioritetslista.

Vidare rekommenderar vi att ett än tydligare kontrollmoment för löpande uppföljning av att felanmälningarna åtgärdas inom
utsatt tidsram enligt Priolista formaliseras och prioriteras. Kontrollmomentet bör utföras av ansvarig medarbetare för
fastighetsskötarna.

5. Uthyrning

Vi rekommenderar att bolaget fortsatt arbetar med att förbättra och upprätthålla dokumentation av uthyrning, särskilt i de fall
då omprioritering av sökande sker. Enligt vår uppfattning är det av stor vikt att det i efterhand är möjligt att följa upp och
kontrollera anledning och bakgrund till exempelvis omprioritering mellan sökanden.

Vi rekommenderar även bolaget att undersöka möjligheten att införa en systembaserad spärr för uthyraren att genomföra
omprioriteringar av köplats mellan olika hyresintressenter, utan att överordnad attesterar denna.

Kristianstad 2021-12-03

Martin Troedsson Sofie Ahlberg
Auktoriserad revisor Granskningsansvarig
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Ekonomienheten 

Bruttorisklista 

Kritisk 
Medium 

Låg 

 

 

4 

    

3 

  
 

 

2 
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1 

    

  1 2 3 4 

  Konsekvens 

 Sannolikhet Konsekvens 

4 4. Sannolik 4. Allvarlig 
3 3. Möjlig 3. Kännbar 
2 2. Mindre sannolik 2. Lindrig 
1 1. Osannolik 1. Försumbar 

 

Medium Totalt: 10 
 

1

10 2 3 4 7 8

9

5 6

10
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Kategori Risk Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Hantera risk? Bedömning av risk 

1 Momsredovisning 
 
 

4. Sannolik 2. Lindrig 8 Acceptera Fel bedöms som 
sannolikt men 
konsekvens bedöms 
som lindrig. Hanteras 
lokalt på enheten. 

2 Kundfakturering 
 
 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 Acceptera Fel bedöms som möjlig, 
kännbar. 

3 
Leverantörsreskontra, 
leverantörsbetalningar 
 
 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 Hantera Risken för fel ökar med 
ökat antal användare 
som också kan vara 
ovana. 

4 Systemförvaltning, 
behörighetshantering 
 
 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 Hantera Fel bedöms som mindre 
sannolik men stor 
konsekvens. Hanteras 
lokalt på enheten. 

5 Finansverksamhet, 
lån 
 
 

2. Mindre sannolik 3. Kännbar 6 Acceptera Risk bedöms som 
mindre sannolik men 
kännbar konsekvens. 
Hanteras på enheten i 
samband med 
organisationsförändring. 

6 Finansverksamhet, 
kapitalförvaltning 
 
 

2. Mindre sannolik 3. Kännbar 6 Acceptera Liten sannolikhet, 
kontroll av förvaltares 
uppdrag görs på 
årsbasis enligt rutin. 

7 Budgetuppföljning 
 
 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 Acceptera Risken är möjlig och 
konsekvensen är 
kännbar.  Avvikelser har 
konstaterats i bokslut 
2020 

8 
Controller/ekonomistöd 
 
 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 Acceptera Risken är möjlig och 
konsekvensen är 
kännbar. Uppföljning 
görs inom ramen för 
överenskommen 
samverkansmodell. 

9 Bristande 
budgetering 
 
 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 Acceptera  

Finansiell 
 

10 Felaktigheter i 3. Möjlig 2. Lindrig 6 Acceptera  



Intern kontrollplan 2022 5(14)

Kategori Risk Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Hantera risk? Bedömning av risk 

anläggningsregister 
 
 

Medarbetare 
 

      

Lagar och 
förordningar 
 

Exempel 
 
 

     

Verksamhet 
 

      

Intern kontrollplan 

Kategori Risk Kontrollmoment Kontrollansvarig Metod 

Leverantörsreskontra, 
leverantörsbetalningar 
 

Kontroll att vi betalar till rätt 
leverantör 
 
 

Anette Christersson  
Stickprov, maj och oktober 

Finansiell 

Systemförvaltning, 
behörighetshantering 
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HR-avdelning 

Bruttorisklista 

Kritisk 
Medium 

Låg 
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  1 2 3 4 

  Konsekvens 

 Sannolikhet Konsekvens 

4 4. Sannolik 4. Allvarlig 
3 3. Möjlig 3. Kännbar 
2 2. Mindre sannolik 2. Lindrig 
1 1. Osannolik 1. Försumbar 

 

Kritisk Medium Låg Totalt: 10 
 

  

9 10

1 3 4 7 2 6 8

5

2 7 1
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Kategori Risk Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Hantera risk? Bedömning av risk 

Finansiell 
 

      

1 Bristande 
diarieföring 
 
 

3. Möjlig 2. Lindrig 6 Acceptera Risken ses som måttlig 
och konsekvensen som 
lindrig. 

2 Sjukfrånvaron ökar. 
 
 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 Acceptera Risken är möjlig och 
konsekvensen bedöms 
kännbar 

3 Introduktion för nya 
chefer 
 
 

3. Möjlig 2. Lindrig 6 Acceptera Risken ses som måttlig 
och konsekvensen 
bedöms lindrig 

4 Avslut av 
rekrytering 
 
 

3. Möjlig 2. Lindrig 6 Acceptera Risken är möjligt och 
konsekvensen bedöms 
vara lindrig 

5 HR-enhetens stöd 
till verksamheterna 
 
 

2. Mindre sannolik 2. Lindrig 4 Acceptera Risken se som möjlig 
och konsekvensen 
bedöms 

6 Hög 
arbetsbelastning 
inom 
bemanningsenheten 
 
 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 Acceptera Risken bedöms möjlig 
och konsekvensen som 
kännbar. 

Medarbetare 
 

7 Kundnöjdhet 
avseende 
Löneenheten 
 
 

3. Möjlig 2. Lindrig 6 Acceptera  

Lagar och 
förordningar 
 

      

8 Olösta turer inom 
bemanningsenheten 
 
 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 Acceptera Risken bedöms möjligt 
och konsekvensen 
bedöms som kännbar. 

Verksamhet 
 

9 Andel felaktig lön 
 
 

4. Sannolik 3. Kännbar 12 Hantera Risken bedöms 
sannolikt och 
konsekvensen bedöms 
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Kategori Risk Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Hantera risk? Bedömning av risk 

vara kännbar. 

10 Andel korrigerade 
poster till lön 
 
 

4. Sannolik 3. Kännbar 12 Hantera Sannolik 

Intern kontrollplan 

Kategori Risk Kontrollmoment Kontrollansvarig Metod 

Andel felaktig lön 
 

Andel felaktiga löner 
 
 

Helena Eriksson  
Uppföljning sker från öppnad 
löneperiod till stäng löneperiod 
och av lönekonsult på deras 
respektive område. Man fyller i ett 
dokument "pinstatistik" när vi får 
information om en felaktighet, var i 
verksamheten samt vem. Dessa 
fel sätt därefter i förhållande till 
antal lönespecifikationer den 
aktuella månaden och vi får då 
ett % tal som visar andelen 
felaktiga löner. Med ovan 
uppföljning kan vi identifiera 
felorsaker och vidta direkta 
åtgärder. 

Verksamhet 

Andel korrigerade poster till lön 
 

Andel korrigerade poster 
 
 

Helena Eriksson  
Uppföljning sker från öppnad 
löneperiod till stängd löneperiod 
och av lönekonsult på deras 
respektive område. De fyller i ett 
dokument "pinstatistik" gällande 
felaktigt underlag/uppgift, var i 
verksamheten samt vem som 
skickat in den. Skickar den åter för 
korrigering. Dessa fel sätt därefter 
i förhållande till antal 
lönespecifikationer den aktuella 
månaden och vi får då ett % tal 
som visar andelen korrigerade 
poster till lön. Med ovan 
uppföljning kan vi identifiera 
felaktigheter otydliga processer 
och vidta direkta åtgärder. 
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Administrativ avdelning 

Bruttorisklista 

Kritisk 
Medium 

Låg 
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  1 2 3 4 

  Konsekvens 

 Sannolikhet Konsekvens 

4 4. Sannolik 4. Allvarlig 
3 3. Möjlig 3. Kännbar 
2 2. Mindre sannolik 2. Lindrig 
1 1. Osannolik 1. Försumbar 

 

Kritisk Medium Låg Totalt: 11 
 

  

10

4 7 8 9 3

2 5 11 1 6

2 6 3
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Kategori Risk Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Hantera risk? Bedömning av risk 

1 Partistöd 
 
 

2. Mindre sannolik 3. Kännbar 6 Acceptera Om påminnelsen glöms 
bort och listan inte 
uppdateras på 
hemsidan riskerar 
politiken att glömma det 
underlag som ska 
skickas in under en 
specifik tid och därmed 
riskera att bli utan 
partistöd. 

Finansiell 
 

2 
Sammanträdesersättning 
 
 

2. Mindre sannolik 2. Lindrig 4 Acceptera Ersättning blir inte 
utbetald till ledamöter 
och ersättare 

Medarbetare 
 

3 Bristande kunskap om 
rutiner vid hot och våld-
situationer 
 
 

3. Möjlig 4. Allvarlig 12 Acceptera  

4 Medborgarförslag 
 
 

3. Möjlig 2. Lindrig 6 Acceptera Risk att vi bryter mot 
egna förordningar 

5 Motioner 
 
 

2. Mindre sannolik 2. Lindrig 4 Acceptera Risk att vi bryter mot 
egna förordningar 

6 Återrapportering till 
fullmäktige och 
kommunstyrelsen 
 
 

2. Mindre sannolik 3. Kännbar 6 Acceptera Risk att vi bryter mot 
egna förordningar och 
att vi missar 
verkställigheten av 
beslut 

Lagar och 
förordningar 
 

7 Arkiv 
 
 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 Acceptera Risken är möjlig. 

Verksamhet 
 

8 Obehöriga personer i 
kommunhuset 
 
 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 Hantera Det pågår ett 
säkerhetsarbete mellan 
de olika förvaltningarna, 
för att kunna leda de 
som inte har sin 
ordinarie arbetsplats i 
kommunhuset till 
kontaktcenter för 
inskrivning och manuell 
insläppning till 
kommunhuset. 
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Kategori Risk Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Hantera risk? Bedömning av risk 

9 Kommunens policy 
och riktlinjer för 
kommunikation följs inte 
 
 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 Acceptera Risk för att felaktig 
information sprids och 
att det uppstår 
otydlighet. 

10 Pågående hot och 
våld situation i 
kontaktcenter 
 
 

4. Sannolik 4. Allvarlig 16 Hantera Risk att medarbetare 
kommer in i 
kontaktcenter medan 
en hot och våld 
situation pågår, 
eftersom de inte fått 
info om vad som pågår. 

11 In- och utlämning av 
paket och försändelser 
 
 

2. Mindre sannolik 2. Lindrig 4 Acceptera Risk att paket lämnas 
ut till fel person. 

Intern kontrollplan 

Kategori Risk Kontrollmoment Kontrollansvarig Metod 

Obehöriga personer i 
kommunhuset 
 

Kontroll av obehöriga personer 
i kommunhuset 
 
 

Cecilia Andersson  
Kontroll gentemot vårt 
besökssystem. Stickprov 

Verksamhet 

Pågående hot och våld situation i 
kontaktcenter 
 

Säkerställa att det finns rutiner 
samt teknisk utrustning som 
varnar vid pågående hot- och 
våldsituation i kontaktcenter 
 
 

Cecilia Andersson  
Utvärdering 
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Räddningstjänsten 

Bruttorisklista 

Kritisk 
Medium 

Låg 
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  Konsekvens 

 Sannolikhet Konsekvens 

4 4. Sannolik 4. Allvarlig 
3 3. Möjlig 3. Kännbar 
2 2. Mindre sannolik 2. Lindrig 
1 1. Osannolik 1. Försumbar 

 

Kritisk Medium Totalt: 6 
 

  

6 1 2 3 4 5

5 1
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Kategori Risk Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Hantera risk? Bedömning av risk 

Finansiell 
 

      

1 Arbete på väg vid 
insats 
 
 

3. Möjlig 4. Allvarlig 12 Acceptera  

2 Hot och våld 
 
 

3. Möjlig 4. Allvarlig 12 Hantera All Personal ska 
genomgå utbildning och 
informeras om riktlinjer 
och rutiner inom 
området inklusive PDV. 

3 Losstagning 
 
 

3. Möjlig 4. Allvarlig 12 Hantera Viktigt att personalen 
har utbildning samt att 
det finns framtagna 
rutiner för att arbeta 
säkert med losstagning. 

Medarbetare 
 

4 Arbete på hög höjd 
 
 

3. Möjlig 4. Allvarlig 12 Hantera Viktigt att personal har 
rätt utbildning, 
utrustning och rutiner 
för säkert arbete vid 
hög höjd. 

Lagar och 
förordningar 
 

      

5 Utryckningskörning 
 
 

3. Möjlig 4. Allvarlig 12 Acceptera  Verksamhet 
 

6 Hantering av 
utrustning efter 
arbete i kontaminerad 
miljö 
 
 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 Acceptera  
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Intern kontrollplan 

Kategori Risk Kontrollmoment Kontrollansvarig Metod 

Hot och våld 
 

Utbildningskontroll 
 
 

Johan Wendt  
 

Losstagning 
 

Kontroll av utbildning och rutin 
 
 

Leif Staffansson  
 

Medarbetare 

Arbete på hög höjd 
 

Kontroll av utbildning och rutin 
 
 

Leif Staffansson  
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