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Sammanfattning 

Kommunstyrelsen beslutade 2019-10-30 dnr: KS/2019:294 att ge 

Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att utreda hur handlingsplanen utifrån 

Arbetsmiljöverkets underrättelse lämpligen kan förverkligas och meddela 

kommunstyrelsen om resultatet av utredningen senast vid kommunstyrelsens 

sammanträde 2019-11-25 för beslut och vidare kommunicering med 

Arbetsmiljöverket.  

Handlingsplanen består av 11 punkter vilket behandlas i denna rapport.  

Platsbesök har skett på befintlig räddningsstation där bristerna gåtts igenom. 

Handlingsplanen som beslutats av kommunstyrelsen har gåtts igenom och 

samband med genomgången intervjuades Räddningschefen. Utredning av 

befintlig detaljplan där brandstationen idag är lokaliserad har gjorts samt 

detaljplaner i nordöstra delarna av Osby tätort har gåtts igenom för att 

säkerställa vad som kan göras med befintlig brandstation samt var en 

eventuell ny brandstation kan placeras. 

Slutsatsen och rekommendation är att beslut snarast fattas gällande 

byggnation av en ny brandstation med placering enligt denna rapport.  
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1 Inledning 

Kommunstyrelsen beslutade 2019-10-30 dnr: KS/2019:294 att ge 

Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att utreda hur handlingsplanen utifrån 

Arbetsmiljöverkets underrättelse lämpligen kan förverkligas och meddela 

kommunstyrelsen om resultatet av utredningen senast vid kommunstyrelsens 

sammanträde 2019-11-25 för beslut och vidare kommunicering med 

Arbetsmiljöverket.  

Handlingsplanen består av 11 punkter vilket behandlas i denna rapport.  

 Bakgrund 

Osby brandstation ritades 1965 och byggdes kort där efter och närmar sig 

snart 55 år. Byggnaderna är slitna och har stora brister både tekniskt och 

arbetsmiljömässigt. Området utmed Norra Infartsgatan och Industrigatan är 

ett riskområde för påkörning av boende, men framförallt barn och elever på 

väg till och från Klockarskogsskolan som är granne med brandstationen. 

Begränsningar i framkomlighet med flertalet övergångsställen och farthinder 

i form av farthinder vid övergångsstället.  

Arbetsmiljöverket har krävt en handlingsplan för att åtgärda 

arbetsmiljöbristerna som finns med den befintliga brandstationen.  

 Problemområde 

Rapporten är skriven för att utreda och förslå lämpliga åtgärder för 

nedanstående brister som är tagna direkt från den beslutade handlingsplanen. 

1. Utrymmet för förvaring och ombyte av larmkläder är trångt och har 

brister i sin ventilation. Risk för kollisioner vid utryckning och 

kontaminering av privata kläder 

2. Utrymmet för dusch, omklädning och saneringsbastu är inte 

dimensionerat för antalet arbetstagare i räddningstjänsten. Där finns 

inte heller separata möjligheter för kvinnor och män att sanera sig 

och sköta hygien efter insats. Arbetet utförs av både kvinnor och män 

och arbetet som utförs är bland annat svettdrivande. Detta kan 

medföra stress för medarbetarna och försvårar möjligheten till den 

personliga hygienen. 

3. Placering av räddningstjänstens lokaler är i ett känsligt område med 

bland annat skolor, lekplatser och bostäder där det finns risk för 

tredje man kan bli påkörd vid utryckning. Varning till omgivningarna 

uppges höras först då utryckningsfordon lämnar. Inkallad personal 

kör till brandstationen med krav att inställa sig snabbt, vilket ökar 

riskerna för kollision med tredje man. Personal upplever oro och 

stress med anledning av detta.  

4. Personer utifrån kan enkelt ta sig in på brandstationen med risk för 

stöld av personliga föremål hos personalen och att obehöriga 

uppehåller sig i lokalerna med risk för hot och våld. 

5. Gymmet på brandstationen upplevs som litet och inte ändamålsenligt 

för verksamhetens krav. Ventilationen är ej tillräcklig. Det är 

nödvändigt att personal tränar för att kunna möte de fysiska och 

psykiska utmaningar som utryckningar innebär. Dessutom uppges 
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gemensam träning dör deltidsbrandmän som inte är lokaliserade i 

lokalerna främja teamandan och effektivitet vid insatser.  

6. Avgaser sprids in i kontorsutrymme, fikarum och undervisningssal. 

Avgaserna kommer från fordon i vagnhallen. Diesel och 

bensinavgaserna kan medföra hälsorisker för dem som utsetts. 

Anledningen till spridningen av avgaserna anges dels bero på 

dåligtätning mellan vagnhall och övriga lokaler i byggnaden, dels på 

ofullständigt avgasutsug i vagnhallen. 

7. Inomhusklimatet anges vara för varmt på sommaren och kallt på 

vintern. Lokalerna anges vara dragiga med kallras från fönster. Detta 

medför obehag och kan utgöra en risk för felaktiga beslut vid 

larmsituation och en ökning av upplevd stress i arbetet.  

8. Förrådsutrymmena är otillräckliga, risk för sammanblandning av 

rengjord och smutsig utrustning, vilket medför ökad risk för 

kontaminering av farliga ämnin. Vid inspektion förvarades livsmedel 

tillsammans med räddningsmaterial. 

9. Kök och fikarum ej ändamålsenligt för de antal personer som 

utnyttjar det. Det används även av kursdeltagare. Lokalerna är 

bullriga när flera personer vistas där och med markant överhörning 

tillintilliggande kontorsrum. Störande buller ökar stressnivån och gör 

det svårare att koncentrera sig.  

10. Elrum med dess installationer visar på eventuell sårbarhet som ökar 

riskerna för störningar av nödvändig kommunikation vid larm och 

utryckning. En elrevision är beställd, men det är nödvändigt att säkra 

vitala funktioner i verksamhetes drift. Funktionsstörningar i 

kommunikation och teknisk i en verksamhet ökar riskerna för stress 

genom svårigheter att utföra räddningsinsatser.  

11. Brandstationen saknar back-up system med reservström. Det förvårar 

allvarligt möjligheterna att utföra räddningsinsatser vid händelse av 

ett strömavbrott. Brandstationen har visserligen reservkraftaggregat i 

ett förråd men den funktionstestas inte regelbundet och är inte heller 

inkopplat på elsystemet. Detta medför risk och påtaglig fördröjning 

av räddningsinsatserna och en ökad stress för personalen för vad som 

kan ske vid utryckning som sammanfaller vid strömavbrott. 

 Syfte och mål 

Syftet och målet med denna rapport är att utreda hur handlingsplanen utifrån 

Arbetsmiljöverkets underrättelse lämpligen kan förverkligas och meddela 

kommunstyrelsen om resultatet av utredningen. Där de 11 punkterna 

besvaras.  

 Avgränsning 

Rapporten är avgränsad till att enbart besvara de 11 punkterna. 
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 Metod 

Platsbesök har skett på befintlig räddningsstation där bristerna gåtts igenom. 

Handlingsplanen som beslutats av kommunstyrelsen har gåtts igenom och 

samband med genomgången intervjuades Räddningschefen. Utredning av 

befintlig detaljplan där brandstationen idag är lokaliserad har gjorts samt 

detaljplaner i nordöstra delarna av Osby tätort har gåtts igenom för att 

säkerställa vad som kan göras med befintlig brandstation samt var en 

eventuell ny brandstation kan placeras.  

 

Diskussion har även skett med Trafik- och gatuingenjör och planarkitekt 

gällande befintlig och eventuell framtida placering. Nyckeltal i utredningen 

har tagits fram via Boverket, REPAB och samhällsbyggnad har använt sig av 

beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund vid framtagande av rapporten.  

2 Resultat 

Resultatet beskriver två alternativ som utretts vilka är ett ”nollalternativ” att 

om- och tillbyggnad sker av befintlig brandstation. Det andra alternativet är 

en nybyggnation på annan plats.  

 Nollalternativet 

Nuvarande brandstationsbyggnad är belägen i korsningen Norra Infartsgatan 

/ Industrigatan i nordvästra delen av Osby tätort och utgörs av en byggnad 

med parkeringsplats på baksidan. Huset är byggt i suterräng och källare där 

gym, dusch och elcentral återfinns, vilket innebär att även bottenvåningen på 

baksidan är under marknivå. I bottenvåningen återfinns omklädningsrum, 

förråd, verkstad och inrymmer vagnhallen med nio portar som idag är för 

smala och för låga. Vilket innebär att samtliga fordon ej har möjlighet att 

parkeras inomhus. Sidospeglarna behöver även fällas in för att en brandbil 

ska kunna köra in. Plan 2 innehåller, kontor, fikarum och utbildningslokaler. 

Där återfinns även vilorum och plats för övernattning för 

ambulansverksamheten som är samlokaliserad. På fastigheten finns även ett 

slangtorn som inte längre är i bruk då det är utdömt och man får enbart vistas 

i slangtornet tillfälligt. Det är förbjudet att användas som slangtorn 

(hängning och torkning av slang)  

När brandstationen byggdes anpassades utformning och storlek efter 1960-

talets krav och förutsättningar, vilket i många avseenden skiljer sig markant 

från dagens krav och behov. Byggnaden och de olika funktionerna har med 

åren blivit alltmer föråldrade och slitna, bland annat har fordonen blivit 

större varpå de största ej längre får rum. Fordon och utrustning är förändrad 

och tar mer plats vilket stationen inte är anpassad för. Omklädningsrum 

byggdes inte för att avskilja arbetskläder och privata kläder vilket gör att 

privata kläder kontamineras efter insatserna. Även räddningstjänsten har 

börjat bli jämställd och numera finns även kvinnlig personal som behöver 

byta om.  

Förutom byggnadernas brister så är marken på baksidan i annan höjd samt 

misstanke om berg finns, vilket också medför stora utmaningar. En 

renovering av brandstationen, skulle bli omfattande och kostsam, men 

framförallt komplicerad med tanke på nuvarande verksamhet som måste 

pågå under byggtiden och med en acceptabel arbetsmiljö för personalen. Det 

är även komplicerat att bygga till framförallt omklädningsrum för att ordna 
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med snabb access till vagnhallen som ligger på framsidan med en gammal 

slangtunnel och förråd emellan sig med tjocka betongväggar där bärighet 

behöver beräknas för att överhuvudtaget utröna möjlighet att kunna bygga 

till.  

Ombyggnation krävs av befintliga ytor vilket även det visar på svårigheter 

att göra större och anpassade rum istället för som idag mindre förrådsrum.  

En kostnadsuppskattning har gjorts med följande förutsättningar. 

Brandstationen behöver uppskattningsvis för att möta krav och behov uppgå 

till ca 2 000 kvm. Dagens brandstation är 1 514 kvm, där 

ambulansverksamheten idag använder 140 kvm. Det innebär att 

tillbyggnaden behöver bli ca 626 kvm.  

Kostnad för tillbyggnaden uppskattas till 25 000 000 kr utifrån ett nyckeltal 

på 40 000 kr per kvm. Övriga ytor behöver samtidigt byggas om, där 

ventilation, värme, kyla, reservkraft ordnas enligt de brister som 

handlingsplanen påtalat. Renoveringen och ombyggnationen uppskattas till 

13 000 per kvm vilket resulterar i en kostnad av 19 682 000 kr. Den totala 

kostnaden för om- och tillbyggnad landar då uppskattningsvis på ca 44,7 

mnkr. Tillkommande kostnader för utrymning av befintlig är inte beräknade. 

Dagens brandstation ligger i ett riskområde med skada för tredje man vid in- 

och utryckningar. För att eliminera problemet är förslaget att införa planskild 

korsning vid övergångsställen. Kostnaden beräknas inte i rapporten då denna 

lösning ej är aktuell. 

Räddningstjänsten saknar idag permanent plats för sin övningsverksamhet, 

denna verksamhet bedrivs idag bland annat på Revingehed och är ej möjlig 

att anlägga vid befintlig räddningsstation.  

 
Bild 1. Flygfoto över nuvarande brandstation. I norr ses korsningen med övergångsställen. 
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 Ny brandstation 

2.2.1 Område vid Kälsvedsvägen 

Den förenklade förstudien har begränsats till ett område i den nordöstra 

delen där insatstiderna kan hållas, trafiksituationen är god samt detaljplanen 

inte behöver förändras. 

 

Bild 2. Området vid Kälsvedsvägen 

Förslaget innebär att verksamheten etableras på fastigheten Dragspelet 1 

vilken ägs av Osby kommun. Fastigheten är 9 994 kvm och detaljplanen 

anger allmänt ändamål vilket innebär att ingen detaljplaneförändring krävs.  

Närmsta granne ligger ca 120 m bort och bostadsområdet i öster ca 250 m 

vilket minimerar störningseffekter i form av exempelvis ljud. Placeringen 

innebär också stor närhet till RV 15 som är huvudstråket till, från och genom 

Osby tätort.  

Markförutsättningarna är goda med lite skogsvegetation och möjligheten att 

etablera ett övningsområde inom fastigheten är stor. Det hade i sin tur gett en 

kostnadsbesparing att kunna öva på hemmaplan med ca 300 000 kr per år. 

2.2.2 Utformning byggnad 

Följande förutsättningar krävs i utformningen av en ny brandstation.  

• Åtta arbetsplatser fördelat på fem rum. 

• Matplats / Fikarum för 25 personer (Personal samt besökare) 

• Utbildningslokal för 25 personer 

• Omklädningsrum med plats för 30 herrar och 10 damer. Där en 

separering av arbetskläder och privata kläder sker med en avskiljande 

dusch för 5 personer som kan tvaga sig samtidigt. 



Osby kommun 
Datum 

2019-11-06 
      

       
Sida 

9(12) 

 

 

• Gym för 10 samtidiga användare. 

• Ledningscentral för insatser ca 30 kvm 

• Utrymme för SIGNE bredvid ledningscentralen, SIGNE är ett 

krypterat signalskyddssystem. 

• Vagnhall med plats för en ambulans, fem lastbilar, fyra personbilar i 

utryckningstjänst samt tre personbilar för förrättning och utbildning, 

fem släpar med fyrhjuling, båt etc. Det krävs totalt tio portar in i 

vagnhallen för utryckningsfordon och en-tre för personbilar. 

• Tvätthall för rengöring av fordon 

• Saneringsrum för använd utrustning vid insatser 

• Rökskyddsverkstad med plats rökdykningsutrustning 

• Verkstad med ett kemrum i anslutning som ska vara avskilt.  

• Varmförråd för förvaring av räddningsmateriel samt utrustning. 

Det krävs i anslutning till fastigheten utryckningsljus som kan stoppa 

trafiken vid en utryckning. 

Ovanstående krav för en funktionsduglig brandstation resulterar i en 

byggnadsstorlek på ca 2 000 kvm varav vagnhallen är ca 1 300 kvm.  

En kostnadsuppskattning ger en investeringskostnad på ca 54 mnkr. 1 300 

kvm med nyckeltalet 20 000 kr per kvm och 700 kvm med nyckeltalet 

40 000kr per kvm. 

Det är viktigt att beakta möjligheten att hålla ner projekteringskostnaderna 

då andra kommuner tämligen nyligen byggt nya brandstationer varpå det 

finns en möjlighet att slippa uppfinna hjulet på nytt. 

2.2.3 Tidplan 

Projektering beräknas ta ca 6 månader efter beslut och byggtiden beräknas 

till 24 månader.  

Total tid från beslut till att en ny brandstation kan vara på plats är 2,5 år.  
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3 Lösningsförslag beroende på alternativ 

 Om- och tillbyggnad 

1. Utrymmet för förvaring och ombyte av larmkläder är trångt och 

har brister i sin ventilation. Risk för kollisioner vid utryckning 

och kontaminering av privata kläder 

Det går inte att uppnå utan en om- och tillbyggnad. 

2. Utrymmet för dusch, omklädning och saneringsbastu är inte 

dimensionerat för antalet arbetstagare i räddningstjänsten. Där 

finns inte heller separata möjligheter för kvinnor och män att 

sanera sig och sköta hygien efter insats. Arbetet utförs av både 

kvinnor och män och arbetet som utförs är bland annat 

svettdrivande. Detta kan medföra stress för medarbetarna och 

försvårar möjligheten till den personliga hygienen. 

Det går inte att uppnå utan en om- och tillbyggnad. 

3. Placering av räddningstjänstens lokaler är i ett känsligt område 

med bland annat skolor, lekplatser och bostäder där det finns 

risk för tredje man kan bli påkörd vid utryckning. Varning till 

omgivningarna uppges höras först då utryckningsfordon lämnar. 

Inkallad personal kör till brandstationen med krav att inställa 

sig snabbt, vilket ökar riskerna för kollision med tredje man. 

Personal upplever oro och stress med anledning av detta. 

Det går att avveckla lekplatsen. Risker utifrån skola och boende går 

inte att lösa. 

4. Personer utifrån kan enkelt ta sig in på brandstationen med risk 

för stöld av personliga föremål hos personalen och att obehöriga 

uppehåller sig i lokalerna med risk för hot och våld. 

Samhällsbyggnad byter passersystem och dörrar och det beräknas 

vara klart till årsskiftet 2019/2020. 

5. Gymmet på brandstationen upplevs som litet och inte 

ändamålsenligt för verksamhetens krav. Ventilationen är ej 

tillräcklig. Det är nödvändigt att personal tränar för att kunna 

möte de fysiska och psykiska utmaningar som utryckningar 

innebär. Dessutom uppges gemensam träning dör 

deltidsbrandmän som inte är lokaliserade i lokalerna främja 

teamandan och effektivitet vid insatser.  

Problemet kan lösas genom att personalen får gymkort på ett gym. 

Det går inte att uppnå utan en om- och tillbyggnad på befintlig 

brandstation 

6. Avgaser sprids in i kontorsutrymme, fikarum och 

undervisningssal. Avgaserna kommer från fordon i vagnhallen. 

Diesel och bensinavgaserna kan medföra hälsorisker för dem 

som utsetts. Anledningen till spridningen av avgaserna anges dels 

bero på dåligtätning mellan vagnhall och övriga lokaler i 

byggnaden, dels på ofullständigt avgasutsug i vagnhallen. 

Det är möjligt att installera avgasventilation såsom förekommer hos 

exempelvis bilprovningen. Beräknad kostnad uppgår till ca 

750 000kr, utöver denna kostnad tillkommer ombyggnadskostnad för 

fordonen. 
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7. Inomhusklimatet anges vara för varmt på sommaren och kallt på 

vintern. Lokalerna anges vara dragiga med kallras från fönster. 

Detta medför obehag och kan utgöra en risk för felaktiga beslut 

vid larmsituation och en ökning av upplevd stress i arbetet. 

Dörrar och fönster behöver bytas, det hjälper dock inte för värmen. 

Det kräver ett nytt ventilationssystem med komfort kyla. Det innebär 

nytt ventilationsaggregat och helt nya ventilationskanaler i samtliga 

lokaler. 

8. Förrådsutrymmena är otillräckliga, risk för sammanblandning 

av rengjord och smutsig utrustning, vilket medför ökad risk för 

kontaminering av farliga ämnen. Vid inspektion förvarades 

livsmedel tillsammans med räddningsmaterial. 

En container är möjliga att hyra för förvaring utanför byggnaden. Det 

resulterar dock i att insatstiderna påverkas till en ej acceptabel nivå.  

9. Kök och fikarum ej ändamålsenligt för de antal personer som 

utnyttjar det. Det används även av kursdeltagare. Lokalerna är 

bullriga när flera personer vistas där och med markant 

överhörning tillintilliggande kontorsrum. Störande buller ökar 

stressnivån och gör det svårare att koncentrera sig.  

En vägg behöver byggas upp mellan kontor och fikarummet. Ett 

förbud för kursdeltagare att vistas i lokalerna har införts. De fikar 

numera i lektionssalen vilket i sig är ett arbetsmiljöproblem.  

10. Elrum med dess installationer visar på eventuell sårbarhet som 

ökar riskerna för störningar av nödvändig kommunikation vid 

larm och utryckning. En elrevision är beställd, men det är 

nödvändigt att säkra vitala funktioner i verksamhetes drift. 

Funktionsstörningar i kommunikation och teknisk i en 

verksamhet ökar riskerna för stress genom svårigheter att utföra 

räddningsinsatser.  

El revisionen är färdig och åtgärder är beställda och klara till 

årsskiftet 2019/2020. 

11. Brandstationen saknar back-up system med reservström. Det 

förvårar allvarligt möjligheterna att utföra räddningsinsatser vid 

händelse av ett strömavbrott. Brandstationen har visserligen 

reservkraftaggregat i ett förråd men den funktionstestas inte 

regelbundet och är inte heller inkopplat på elsystemet. Detta 

medför risk och påtaglig fördröjning av räddningsinsatserna och 

en ökad stress för personalen för vad som kan ske vid utryckning 

som sammanfaller vid strömavbrott. 

Utredning pågår just nu gällande inköp av en reservelverksbyggnad 

som är flyttbar och kan flyttas vid behov av ombyggnation eller 

nybyggnation 
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 Nybyggnation 

Samtliga brister åtgärdas vid en nybyggnation. 

4 Slutsatser och rekommendationer 

Bristerna i befintlig brandstation är väldigt stora och som tidigare beskrivits 

är byggnaden nästan 55 år gammal. När brandstationen byggdes anpassades 

utformning och storlek efter 1960-talets krav och förutsättningar, vilket i 

många avseenden skiljer sig markant från dagens krav och behov. 

Utifrån detta är det nödvändigt att åtgärder sker och alternativen som finns är 

ett nollalternativ alternativt nybyggnation. 

Strikt ekonomiskt är det billigare att bygga om och till befintlig brandstation. 

Problemen som då uppstår är att det blir väldigt svårt att bedriva verksamhet 

i lokalerna under ombyggnadstiden. Problemet med trafiksituationen löses 

inte och det finns ingen möjlighet att angöra en övningsplats i anslutning till 

befintlig brandstation. 

En ny brandstation hade eliminerat ovanstående problem dock med en 

uppskattad merkostnad á ca 9 000 000kr. 

Andra fördelar med en ny byggnad är framförallt besparingar som kan göras 

med en energieffektivare byggnad som hade sänkt driftskostnaden med ca 85 

000 kr per år och ackumulerat under 50 år som är beräknad livslängd för en 

ny brandstation hade inneburit en kostnadsbesparing med ca 5 000 000 kr i 

driftkostnader på fastigheten. 

Slutsatsen och rekommendation är att beslut snarast fattas gällande 

byggnation av en ny brandstation med placering enligt denna rapport.  

 

 

 

 

Anders Edwall 
Chef Tekniska Enheten  
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Komplettering utredning ny brandstation, Osby tätort 
Dnr SBN/2020:43 299   

 

Alternativ placering Äppelodlingen till tidigare utredda 

 
Bilden beskriver möjlig placering på ”Äppelodlingen” 

Enligt den förenklade förstudien för en ny brandstation kommer en brandstation att 

behöva bli ca 2 000 kvm stor varav vagnshallen med 13 portar bli 1 300 kvm stor. 

Samtidigt behöver man placera omklädningsrum i direkt anslutning till vagnshallen. Ca 

200-300 kvm av byggnaden kan läggas på plan 2, bland annat utbildningsrum, pausrum 

och kontor.  

 

I ovanstående yta är inte framtida samförläggning med ambulans eller polis inräknad 

vilket gör att ett minst 2 000 kvadrat byggnadsyta i markplan behövs.  

 

 

 

 

http://www.osby.se/
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Bild över byggbart område samt byggnadsavtryck 

Ovanstående illustration gör att en djupare analys av anspänningstid, markförutsättningar, 

detaljplan osv ej behöver utredas vidare. Då markytan är för liten. 

 

Slutsats 

Förutsättningarna för att placera en framtida brandstation på ”Äppelodlingen” finns inte. 

Då markytan är för liten. 

 

 

Anders Edwall 

Chef Tekniska Enheten 
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Övergripande kompetensförsörjningsplan
Dnr KS/2019:342 010  

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till personaldelegationen

Personaldelegationen föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige:

- Anta den övergripande kompetensförsörjningsplanen att gälla för Osby kommun  
fr o m 2020-03-01.

Barnkonsekvensanalys

Kompetensförsörjningsplanen berör ej barn.

Sammanfattning av ärendet

Syftet med kompetensförsörjningsplanen är att kartlägga nuläget i organisationen, 
identifiera och ge en samlad bild av kommunens framtida behov samt identifiera ett antal 
insatser på kommunövergripande nivå för att arbeta med kommunens 
kompetensförsörjning och medarbetarnas kompetensutveckling.
Kompetensförsörjningsplanen tar ut riktningen för att genom ett systematiskt, långsiktigt 
sätt säkerställa det framtida behovet av kompetens till Osby kommun. Planen innehåller 
prognoser för framtida rekryteringsbehov samt en omvärldsanalys. Arbetet är en 
gemensam angelägenhet för kommunens olika verksamheter då många delar i arbetet 
landar i kommunens arbetsgivarvarumärke vilket vi har gemensamt.  

Beslutsunderlag

Övergripande kompetensförsörjningsplan daterad 2019-11-27

 

Petra Gummeson Anna Olsson 
Kommundirektör HR-chef 
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1 Inledning 

Våra medarbetare är vår viktigaste resurs och kompetensförsörjning är en av 

Osby kommuns utmaningar. Omvärldsanalyser och erfarenheter visar på att 

konkurrensen om arbetskraft blir allt tuffare, samtidigt som vi har ett stort 

rekryteringsbehov inom flertalet av våra yrken. Utmaningar vi står inför är 

exempelvis demografiska förändringar, ökat antal barn och elever, stora 

pensionsavgångar, ökade lagkrav, förändrade sociala behov, fler blir äldre 

och inom vissa yrken utbildas inte tillräckligt många för att täcka 

organisationens behov. 

Som arbetsgivare behöver vi kunna säkerställa att vi har rätt kompetens i 

organisationen på såväl kort som lång sikt. Kompetensförsörjning är en 

process som omfattar flera delar och delas upp i områdena attrahera, 

rekrytera, introducera, utveckla, behålla och avsluta. Aktiviteter utifrån dessa 

delar finns i handlingsplanen för attraktiv arbetsgivare. 

Kompetensförsörjningsplanen tar ut riktningen för att genom ett 

systematiskt, långsiktigt sätt säkerställa det framtida behovet av kompetens 

till Osby kommun. Planen innehåller prognoser för framtida 

rekryteringsbehov samt en omvärldsanalys. Arbetet är en gemensam 

angelägenhet för kommunens olika verksamheter då många delar i arbetet 

landar i kommunens arbetsgivarvarumärke vilket vi har gemensamt.   

Strategisk kompetensförsörjning innebär att långsiktigt planera för den 

kompetens som behövs i organisationen, planera aktiviteter för att nå den 

kompetensen, genomföra dessa och kontinuerligt förändra aktiviteterna vid 

behov. 

2 Mål 

Osby kommun ska ha strategier för att möta dagens och morgondagens 

utmaningar. Verksamheten ska uppnå god kvalitet genom att vara flexibel i 

att möta omvärldens förändrade krav. Genom delaktigt, gott ledarskap och 

god arbetsmiljö är vi en attraktiv arbetsgivare och detta skapas i samverkan. 

En god arbetsmiljö skapar förutsättningar för högt välmående och trivsel. 

Cheferna är en viktig del i detta arbete och de ska ges goda förutsättningar 

för uppdraget.  

3 Syfte 

Syftet med kompetensförsörjningsplanen är att kartlägga nuläget i 

organisationen, identifiera och ge en samlad bild av kommunens framtida 

behov samt identifiera ett antal insatser på kommunövergripande nivå för att 

arbeta med kommunens kompetensförsörjning och medarbetarnas 

kompetensutveckling. 

Detta är en kommunövergripande plan vilket innebär att förvaltningarna ska 

utifrån den övergripande kompetensförsörjningsplanen arbeta med att ta 

fram förvaltningsspecifika handlingsplaner innehållande aktiviteter för hur 

arbetet med kompetensförsörjnings ska ske i verksamheterna.  
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4 Metod 

Information har hämtats från kommunens personalsystem, från 

Arbetsförmedlingens rapporter ”Var finns jobben 2019?” och 

”Arbetsmarknadsutsikterna våren 2019 Skåne län”, från SKR, Sveriges 

viktigaste jobb finns i välfärden - Hur möter vi rekryteringsutmaningen 

2015.  

5 Nulägesanalys 

Samtliga uppgifter under denna rubrik är hämtade ur kommunens 

personalsystem för 2019-07-17 samt från den personalekonomiska 

redovisningen för 2018.  

5.1 Anställda 

Av kommunens tillsvidareanställda är könsfördelningen 82 procent kvinnor 

och 18 procent män. Medelåldern hos tillsvidareanställda var den 31 dec 

2018 47 år. För visstidsanställda är endast de med månadslön inräknade. 

Antal anställda per förvaltning 

Förvaltning Tillsvidareanställda Visstidsanställda Totalt 

Barn och utbildning 519 98 617 

Hälsa och välfärd 406 55 461 

Kommunstyrelse-

förvaltningen 

54 7 61 

Samhällsbyggnad 114 13 127 

Totalt hela kommunen 1093 173 1266 

 

Totalt antal tillsvidareanställda var 2018-12-31 1142 personer. 151 personer 

var visstidsanställda med månadslön. En minskning har skett gällande antal 

tillsvidareanställda medan en ökning har skett vad gäller 

visstidsanställningar.   

5.2 Personalomsättning 

Orsak 2018 2017 

Pensionsavgång 25 24 

Egen uppsägning 
122 105 

Arbetsbrist och annan orsak   
19 15 

Totalt 166 144 

 

Den totala personalomsättningen under 2018 motsvarar 14,5 % (2017, 

12,8%). Av de 14,5 % personalomsättning avser 10,7 % (2017, 9,3%) egen 

uppsägning. 
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5.3 Beräknade pensionsavgångar 

I diagrammet och i tabellen för pensionsavgångar redovisas 

pensionsavgångarna inom en åttaårsperiod. Här förutsätts en pensionsålder 

på 65 år men pensionsåldern är rörlig mellan 61 och 67 år vilket gör att de 

faktiska siffrorna kan se annorlunda ut och uppgifterna ska därför ses som en 

prognos. Diagrammet nedan visar totalt antal prognostiserade 

pensionsavgångar för hela organisationen. 

 

 

5.3.1 Pensionsavgång fördelat per förvaltning 

Förvaltning         

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Barn och 

utbildning 

8 7 8 14 17 13 22 14 

Hälsa och välfärd 13 14 12 13 11 11 6 14 

Kommunstyrelse-

förvaltningen 

2 2 3 1 1 0 1 2 

Samhällsbyggnad 2 1 2 4 9 4 8 5 

6 Omvärldsanalys 

Osby kommun påverkas i stor grad av vad som sker i omvärlden. 

Kommunens möjligheter att ge god service till medborgarna, attrahera nya 

medarbetare och att fatta ekonomiska beslut är beroende av att man har en 

god bild av vad som händer i omvärlden. 

Omvärldsanalysen ger en uppfattning om vilka utmaningar som påverkar 

kommunen. Den identifierar vissa faktorer som påverkar, men är inte på 

något sätt uttömmande, utan det finns fler utmaningar.  
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6.1 Befolkningsutveckling 

Osby kommuns befolkning har ökat de senaste åren. En befolkningsökning 

påverkar kompetensförsörjningen, hemmamarknadens storlek och 

efterfrågan på offentlig och privat service. Befolkningen i Osby kommun 

ökade under perioden 2010-2017 med 558 personer (3,6 %) till 13 282 

personer. Första halvåret 2018 har befolkningen ökat med ytterligare 100 

personer.  

6.2 Utbildning och arbetsmarknad 

Efter flera år av stark tillväxt har den globala konjunkturen passerat sin topp. 

Resursutnyttjandet är samtidigt högt och arbetslösheten har sjunkit i många 

länder under lång tid. Sammantaget beräknas världskonjunkturen växla in på 

en lugnare bana under prognosperioden, som sträcker sig fram till och med 

2020. Även svensk ekonomi har passerat sin topp och befinner sig i en 

avmattningsfas. Tillväxttakten beräknas växla ner framöver i takt med att 

utsikterna i världsekonomin försvagas och exportefterfrågan minskar. 

Arbetsförmedlingens rapport ”Arbetsmarknadsutsikterna våren 2019 Skåne 

län” visar på att sysselsättningstillväxten i Skåne dämpas, efter ett starkt 

2018, men fortsätter att vara hög. Prognosen är att nästan 9 900 nya jobb 

skapas i år och knappt 7 500 nästa år. 

Den offentliga tjänstesektorn omfattade sammanlagt en tredjedel av alla 

sysselsatta i åldrarna 16-64 år, motsvarande drygt 1,6 miljoner personer 

under 2017, varav 72 procent kvinnor och 28 procent män. Bristen på 

arbetskraft fortsätter vara betydligt högre inom offentliga verksamheter än 

inom det privata näringslivet. Bristen på utbildad arbetskraft inom offentliga 

verksamheter är ett hinder för jobbtillväxten inom många yrken. Samtidigt 

som behovet av personal inom utbildning, vård och omsorg fortsätter att öka 

till följd av demografins utveckling. Stora pensionsavgångar inom flera 

yrkesgrupper bidrar ytterligare till stora rekryteringsbehov inom de 

offentliga verksamheterna. 

En annan rapport som Arbetsförmedlingen har publicerat ”Var finns 

jobben?” säger att det totala underskottet av utbildad arbetskraft väntas 

uppgå till 100 000 personer på fem års sikt. En mycket stor del av dessa, 55 

procent, finns inom hälso- och sjukvård samt inom pedagogiskt arbete. 

Tillsammans med socialt arbete står dessa tre yrkesområden för nära två 

tredjedelar av det totala underskottet av utbildade. Detta riskerar att få stora 

konsekvenser för välfärdstjänsterna, med försämrad arbetsmiljö för de 

anställda och försämrad kvalitet i servicen till allmänheten. 

Tabellen nedan visar brist på arbetskraft av yrken som finns inom den 

kommunala sektorn. 

Yrken där det råder störst brist på utbildad personal (5 års sikt) 

Specialistsjuksköterska Undersköterska 

Sjuksköterska Psykolog 

Fritidspedagog Förskollärare 

Grundskollärare Gymnasielärare 

Lärare i yrkesämnen Speciallärare och specialpedagog 



Övergripande kompetensförsörjningsplan 

Datum 

2019-11-27 
      

KS/2019:342  
Sida 

7(11) 

 

 

Biståndsbedömare Socialsekreterare 

 

Utifrån Arbetsmiljöverkets rapport framkommer det att för att klara att 

rekrytera personal har arbetsgivarna sänkt kraven på utbildning och 

yrkeserfarenhet, det gäller i synnerhet de offentliga arbetsgivarna. 

Svårigheterna att rekrytera utbildad personal till yrken där det krävs en 

specifik utbildning, exempelvis legitimationsyrken, har bidragit till att man 

nu även rekryterar stödjande och kompletterande yrkesgrupper. Mer 

ändamålsenliga arbetssätt, där organisationerna låter andra roller och 

kompetenser hantera vissa delar och arbetsuppgifter, bidrar till att bristen på 

arbetskraft mildras. Exempel på detta är vårdbiträden och serviceassistenter 

inom vård och omsorg liksom lärarassistenter och andra stödfunktioner inom 

skolan. De offentliga verksamheterna strävar också efter att nyttja den 

digitala tekniken för att utveckla nya arbetssätt och effektivisera vissa 

arbetsuppgifter inom välfärden 

En annan yrkesgrupp som Osby kommun ser är svårrekryterad är brandman. 

Här står vi liksom andra kommunala räddningstjänster inför stora 

utmaningar. Dessa är dock inte med i Arbetsförmedlingens rapport. 

Anställningen som brandman förutsätter att man kan inställa sig med kort 

varsel på brandstationen och det kräver att man arbetar eller bor i närheten. 

När det numer inte är lika självklart att jobba och bo på samma ort minskar 

rekryteringsunderlaget. 

7 Strategi för kompetensförsörjning 

Förmågan att möta framtiden med rätt kompetens är den största och 

viktigaste utmaningen för oss som arbetsgivare och en strategisk fråga för 

hela organisationen. Osby kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare för 

nuvarande medarbetare och uppfattas som en attraktiv potentiell arbetsgivare 

av omgivningen. 

Som arbetsgivare behöver vi kunna säkerställa att vi har rätt kompetens i 

organisationen på såväl kort som lång sikt. Kompetensförsörjning är en 

process som omfattar flera delar och delas upp i områdena attrahera, 

rekrytera, introducera, utveckla, behålla och avsluta. En handlingsplan har 

tagits fram kopplat till dessa områden och är en del av 

kompetensförsörjningsplanen.  

Vidare har förvaltningarna ett uppdrag att arbeta med att ta fram en 

förvaltningsspecifik kompetensförsörjningsplan. Detta arbete sker 

tillsammans med medarbetare och fackliga företrädare. Sveriges kommuner 

och landsting, SKR, har tagit fram ett metodstöd för arbetet med strategisk 

kompetensförsörjning som med fördel kan användas inom hela 

organisationen. 

7.1 Sveriges kommuner och regioner 

SKR (Sveriges kommuner och regioner) belyser offentlig sektors 

kompetensförsörjningsbehov i några av sina rapporter. Bland annat har man 

tagit fram nio strategier för att möta de rekryteringsutmaningar som offentlig 

sektor står inför. Det handlar dels om hur nya medarbetare ska kunna 

attraheras och rekryteras men också om hur den kompetens som redan finns 
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ska kunna utnyttjas effektivare och längre. I det nio strategierna belyses dels 

hur vi i Osby kommun arbetar idag men även hur vi bör arbeta framåt. De 

nio strategier som SKR tagit fram för att möta rekryteringsutmaningen är:  

7.1.1 Använd kompetens rätt  

På flera håll krävs nytänkande om vem som gör vad gällande 

innehållet i olika yrken. Som arbetsgivare måste vi arbeta för att 

utveckla arbetsfördelningen mellan olika yrkesgrupper och använda 

rätt kompetens till rätt uppgifter. Det kan bland annat handla om nya 

och förändrade yrkesroller samt samarbete mellan förvaltningarna. 

Genom att organisera vårt arbete annorlunda kan både personal och 

verksamhet utvecklas, och resurser användas effektivt. Genom att 

identifiera arbetsuppgifter som kan utföras av andra kompetenser och 

yrkesgrupper får medarbetare använda sin kompetens till uppgifter 

som de utbildat sig för och andra får en chans till inträde på 

arbetsmarknaden. På så sätt avlastas nuvarande personal, samtidigt 

som människor som står utanför arbetsmarknaden ges möjlighet att 

bidra med sin kompetens. 

7.1.2 Bredda rekryteringen  

Som arbetsgivare behöver vi arbeta med att rekrytera medarbetare 

med olika kompetenser, erfarenheter och bakgrund. Detta i ett led att 

erbjuda den bästa insatsen för våra invånare. För att service inom 

välfärdssektorn ska kunna upprätthållas och utvecklas är en av 

möjligheterna att bredda rekryteringsbasen till fler personer som 

finns tillgängliga i arbetskraften. Oavsett funktionsnivå ska man 

kunna bidra med sin kompetens i Osby kommun 

Osby kommun behöver fortsätta att arbeta med att ge personer som 

står långt ifrån arbetsmarknaden möjlighet till arbete i våra 

verksamheter.  

Utifrån Räddningstjänstens rekryteringssvårigheter behövs ett nytt 

angreppssätt för att få fler att arbeta som brandman. En förutsättning 

för att lyckas rekrytera fler brandmän är att räddningstjänster, 

kommuner och företag aktivt bidrar till att fler ska känna sig 

välkomna i yrket: Bredda rekryteringsbasen. Lyft fram lokala 

förebilder. Skapa kombinationsanställningar. Stimulera mångfald och 

jämställdhet. Ge fler möjligheten att göra skillnad, att göra en insats, 

att bli brandman. Skapa möjlighet till att inom kommunen erbjuda 

flexibla kombinationsanställningar. 

7.1.3 Låt fler jobba mer  

Utifrån huvudöverenskommelsen med Kommunal (HÖK16) är 

målsättningen att tillsvidareanställning på heltid ska vara det normala 

vid nyanställning och att redan anställda medarbetare i högre 

utsträckning ska arbeta heltid. Utifrån avtalet har en handlingsplan 

tagit fram som beskriver hur arbetsgivaren ska arbeta för att erbjuda 

medarbetare heltidstjänster. Att erbjuda de som arbetar med Sveriges 

viktigaste jobb bra villkor är en fråga om att vara attraktiv 

arbetsgivare men det handlar också om långsiktig 

kompetensförsörjning. Om fler jobbar mer kan rekryteringsbehoven 

minska.  
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Idag erbjuds medarbetar inom förvaltningen Hälsa och välfärd 

önskad sysselsättningsgrad. 

7.1.4 Förläng arbetslivet  

Tiden i arbetslivet behöver bli längre. I dag är etableringsåldern på 

arbetsmarknaden 26 år och medellivslängden är 82 år. Vi lever i 

genomsnitt 25 år längre än vi gjorde för hundra år sedan. Med fler år 

i yrkeslivet kan vi lättare klara välfärdens uppdrag. 

Idag erbjuds medarbetare som fyllt 63 år att gå ner i arbetstiden, 80-

90-100, vilket innebär arbeta 80%, lön för 90% och intjänad 

tjänstepension 100%. Detta är ett sätt för arbetsgivaren att få 

medarbetare att stanna kvar på arbetsplatsen. Siffror visar på att 

medelsvensken idag går i pension vid 63 års ålder. 

7.1.5 Visa på karriärmöjligheter  

Att göra karriär handlar inte enbart om att bli chef utan handlar om 

att medarbetare inom sitt yrke kan hitta karriärvägar. Vi har idag flera 

olika möjligheter till karriär till exempel förstelärare, projektledare, 

arbetslagsledare, handledare, lärledare. specialistsjuksköterska, 

stödpedagog.  

Osby kommun erbjuder i samarbete med Skåne Nordost 

kommunerna programmet framtidens ledare. Där de som ej har en 

ledarroll idag får möjlighet att utveckla kunskaper för framtida 

ledaruppdrag. 

Osby kommun erbjuder även medarbetare stöd vid studier för att ge 

möjlighet till karriär samt har arbetsgivaren samarbete med högskolor 

i vår närhet. 

7.1.6 Skapa engagemang  

Att erbjuda våra medarbetare en arbetsplats med delaktighet och 

inflyttande medför ett ökat engagemang. Tydligt, närvarade 

ledarskap och regelbundna medarbetarsamtal mellan chef och 

medarbetare är viktigt för engagemanget och arbetsglädjen. 

En viktig del att arbeta med är arbetsplatsens kultur samt attityder, 

detta kan göras på arbetsplatsträffar men även i det dagliga arbetet. 

Vad är okej på vår arbetsplats? Känslan av sammanhang främjar 

hälsa och arbetsglädje. Jobbet ska kännas meningsfullt, begripligt och 

hanterbart. 

Ungdomsbarometerns undersökning om ungas syn på välfärdsjobben 

visar att jobben anses vara meningsfulla och ha stora möjligheter att 

både göra skillnad och träffa mycket människor. Det gäller särskilt 

vård-, omsorgs- och läraryrkena. 

7.1.7 Utnyttja tekniken  

När det handlar om att utnyttja tekniken ska vi låta behoven styra. På 

en modern och attraktiv arbetsplats förväntar man sig också att 

lösningarna är mobila, alltså att man kommer åt digitala verktyg och 

stöd via sin mobil eller läsplatta. 
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Osby kommun kommer under år 2020 implementera nya system, dels 

nytt ekonomisystem samt nytt personalsystem. Dessa system ska 

möjliggöra fler digitala lösningar.  

Vi behöver arbeta med att se till att medarbetare och chefer har den 

kompetens som krävs för att hantera en alltmer digitaliserad 

arbetsplats. 

Tekniken möjliggör arbete under pendling där Osby kommun idag 

ger medarbetare möjlighet till det enligt framtagen rutin. Vidare bör 

kommunen arbeta fram en rutin för att ge medarbetare möjlighet att 

arbeta hemifrån utifrån verksamhetens krav och behov.   

Genom att använda det som kallas robotiserad processautomatisering, 

RPA, kan vissa arbetsmoment automatiseras. Robotisering handlar 

inte om att vi ska minska personal utan att vi ska använda vår 

kompetens till det som är värdeskapande för våra invånare. 

Robotisering kan bland annat användas inom olika delar vad gäller 

lönehantering, ekonomi, handläggning som rör ekonomiskt bistånd 

med mera. Det handlar om att det som en medarbetare gör idag som 

är enklare repetitiva arbetsuppgifter kan genomföras digitalt med 

hjälp av robotisering.   

I Osby kommun har vi påbörjat projektering av robotisering. 

Förvaltningen Hälsa och välfärd är på väg att införa automatiserad 

handläggning av ekonomiskt bistånd. På sikt kommer fler 

förvaltningar att kunna använda samma teknik. 

7.1.8 Marknadsför jobben  

Osby kommun ska fortsatt arbeta med att erbjuda praktikplatser, 

feriepraktik och sommarjobb samt ha nära samarbete med grundskola 

och gymnasieskola. Detta för att på ett bra sätt marknadsföra de 

kommunala yrkena men också för att förbättra ingången för unga i 

yrkeslivet. 

Det är även av vikt att ha ett bra samarbete med högskolor och andra 

lärosäten. Osby kommun ska ha en positiv attityd till att ta emot 

studenter under deras praktik vilket är ett sätt att marknadsföra Osby 

kommun men också innebär en viktig rekryteringsbas. 

Vi behöver arbeta mer proaktiv med att marknadsföra och 

kommunicera våra yrken via kanaler och arenor där målgrupper 

finns. Arbeta för att sprida goda förebilder och bra exempel. Alla 

som arbetar i Osby kommun verkar som förebilder och sprider att 

jobb inom välfärden, är jobb som gör skillnad. 

7.1.9 Underlätta lönekarriär 

Löner sätts lokalt och individuellt utifrån de avtal vi har att förhålla 

oss till. Lön ska sätta i koppling till prestation. I väl utvecklade 

samtal mellan chef och medarbetare blir det tydligt hur enskilda 

medarbetare bidrar till verksamhetens resultat. Detta ska synas i 

lönesättningen. Lönekriterierna ska vara tydliga, och individuella 

löner behöver sättas utifrån prestation, ansvar och jobbets 

svårighetsgrad. 
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8 Förvaltningarnas arbete med kompetensförsörjning 

Förvaltningarna ska utifrån den övergripande kompetensförsörjningsplanen 

arbeta med att ta fram förvaltningsspecifika handlingsplaner innehållande 

aktiviteter för hur arbetet med kompetensförsörjnings ska ske i 

verksamheterna. För att utröna förvaltningens behov bör samtliga 

verksamheter använda metoden för strategisk kompetensförsörjning som 

SKR (Sveriges kommuner och regioner) har tagit fram. Utbildning i metoden 

kommer att ges under 2020. 

9 Aktiviteter 

En handlingsplan finns framtagen för vilka aktiviteter som ska genomföras 

utifrån den övergripande handlingsplanen. Handlingsplanen utgår från ett 

kompetensförsörjningshjul där fokus ligger på mer än bara rekrytera, där det 

är lika viktigt att vi tar hand om befintliga medarbetare, hur de trivs på 

arbetet och hur attraktivt det är att arbeta i Osby kommun.  

 

10 Ansvar och uppföljning 

Ansvar för den övergripande kompetensförsörjningsplanen har 

Kommunfullmäktige. Den övergripande kompetensförsörjningsplanen följs 

upp årligen och revideras utifrån behov. Uppföljning och revidering 

genomförs av HR-enheten. 
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