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12 Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning 15 min, kl. 15.15 – 15.25
13 Utse ledamöter och ersättare i kommunstyrelsens individutskott, kl. 15.25 – 15.40
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Ankom till Osby
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Pandemin och
kompetensförsörjningen
Lärdomar och åtgärdsförslag
från Nationella vårdkompetensrådet efter coronavåren 2020

Nationella vårdkompetensrådet

2020-12-01

Förord
För ett år sedan såg världen väldigt annorlunda ut jämfört med i dag.
Knappast någon verksamhet har stått fri från påverkan i coronapandemins
spår; för de flesta med mer eller mindre negativa effekter. Hälso- och sjukvården är ett av de områden som påverkats i hög utsträckning och som även
hamnat i blickfånget på ett sätt som ingen på förhand kunnat förbereda sig
på. Inte minst har vårdens kompetensförsörjning och personal utsatts för
stora utmaningar under pandemin.
Vi i Nationella vårdkompetensrådet representerar viktiga aktörer för att
möjliggöra hela kedjan av kompetensförsörjningen i hälso- och sjukvården
– lärosäten, vårdens arbetsgivare och ansvariga myndigheter. Med den här
promemorian vill vi, utifrån våra olika perspektiv, ge vår gemensamma analys på lärdomar vi dragit av coronapandemins påverkan på kompetensförsörjningen i vården.
Vårt bidrag har inte ambitionen att ge en heltäckande bild. Det bygger istället på gemensamma diskussioner och analyser utifrån våra verksamheters
olika erfarenheter och perspektiv. Ur dessa har vi identifierat ett antal lärdomar och förslag till åtgärder som vi tycker känns angelägna att lyfta i nuläget – medan vi fortfarande befinner oss mitt i pandemin och har lärdomarna
på näthinnan. Åtgärdsförslagen handlar om insatser för att driva på en önskvärd utveckling och för att möta utmaningar. Rådet kommer att verka för en
ökad samordning och samverkan mellan regioner, kommuner och lärosäten
för att stärka insatserna.
Analysen är främst gjord utifrån läget under våren 2020. När vi nu i december 2020 publicerar vår analys ser Sverige, och många andra delar av världen, en ny omfattande smittspridning. Vi kommer att fortsätta följa utvecklingen och bedöma pandemins konsekvenser för kompetensförsörjningen
även på lite längre sikt.
Vår förhoppning är att analysen och våra förslag ska inspirera till vidare
diskussioner, erfarenhetsutbyten och idéer kring hur kompetensförsörjningen ytterligare kan effektiviseras och förbättras, utifrån fler perspektiv.

Nationella vårdkompetensrådet den 1 december 2020
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Sammanfattning
Nationella vårdkompetensrådet, ett rådgivande samverkansråd inrättat av
regeringen för att effektivisera kompetensförsörjningen inom hälso- och
sjukvården, har gjort en analys av lärdomar av pandemins påverkan på
kompetensförsörjningen i hälso- och sjukvården.
Nationella vårdkompetensrådet ser både positiva och negativa lärdomar
som kan bidra till att stärka kompetensförsörjningen framåt:

• Samarbetet om bemanning, verksamhetsförlagd utbildning och
fortbildning har stärkts.

• Forskningens betydelse för sjukvården har lyfts fram.
• Fokus på kärnverksamheten har ökat och administrationen
•
•
•
•
•
•

effektiviserats.
Vårdens aktörer har kraftsamlat för att bemanna pandemivården.
Professionernas betydelse har lyfts fram.
Teamarbetet i vården har utvecklats.
Digitala arbetssätt har tagit fart, både i vården och vid lärosäten.
Snabba fortbildningsinsatser har genomförts.
Intresset för vårdutbildningar har ökat.

Några kompetensbehov och utmaningar som uppmärksammats under
pandemin är:

• Behoven av specialistkompetens har synliggjorts.
• Snabbutbildad personal och omfattande delegering kan påverka patientsäkerheten.

• Kompetensen i kommunal hälso- och sjukvård behöver stärkas.
• Vårdpersonal har behov av återhämtning efter den hårda belastningen.
Nationella vårdkompetensrådet vill också föra fram förslag på några insatser för att driva på en önskvärd utveckling och möta några av de utmaningar
om vårdens kompetensbehov som uppmärksammats:

• Stärka samordning om verksamhetsförlagd utbildning (VFU) genom
större samverkanspaket

• Verka för VULF-avtal 1 för specialistsjuksköterskor och hälsoprofess•
•
•
•

ioner
Stärka samordning mellan lärosäten om specialistutbildningar
Verka för att utbildningsmoment om e-hälsa utvecklas i utbildningarna
Stärka utveckling och innovation inom e-lärande/digital utbildning
Utveckla utbildning i teamarbete

VULF står för vårdvetenskaplig utbildning, lärande och forskning. VULF-avtal motsvarar ALFavtal för läkare.
1
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• Stärka kompetensen i den kommunala hälso- och sjukvården
• Satsningar på utbyggnad av utbildningar behöver åtföljas av forskningssatsning

• Stärka samverkan om klinisk forskning
Genom erfarenheterna från den snabba omställningen under våren, de åtgärder som vidtagits och den ökade kunskapen om covid-19 är beredskapen i
vården och vid lärosäten bättre nu när smittspridningen och belastningen på
vården åter har ökat. Vi behöver gemensamt ta med oss erfarenheterna av
bland annat förbättrad samverkan, höjd kompetens, ökat teamarbete och
digitala arbetssätt i det fortsatta arbetet med att stärka kompetensförsörjningen i hälso- och sjukvården. Nationella vårdkompetensrådet kommer
att fortsätta följa utvecklingen och pandemins konsekvenser för vårdens
kompetensförsörjning på lite längre sikt i dialog med berörda aktörer.
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Om Nationella vårdkompetensrådet
och rådets analys
Vårdens verksamheter har under lång tid haft svårt att rekrytera nya medarbetare, säkerställa kompetensutveckling och använda befintlig kompetens
på ett effektivt sätt. I januari 2020 inrättades Nationella vårdkompetensrådet
av regeringen med det övergripande uppdraget att samordna, kartlägga och
verka för att effektivisera kompetensförsörjningen av personal inom hälsooch sjukvården genom ökad samverkan mellan berörda aktörer. I rådet
deltar representanter från regioner, kommuner och lärosäten samt Socialstyrelsen och Universitetskanslersämbetet.
Arbetet i Nationella vårdkompetensrådet hade precis kommit igång när
coronapandemin drog in och satte både lärosätena och vårdens aktörer i
en helt ny sits. Efter vårens utveckling beslutade rådet att analysera hur
kompetensförsörjningen inom såväl vård- som utbildningsverksamheter påverkats av pandemin för att kunna dra lärdomar om utmaningar och positiva
erfarenheter.

Så har vi arbetat med analysen

Vår analys har utgått från gemensamma diskussioner om samlade erfarenheter från våra verksamheters olika perspektiv. Ur dessa har vi identifierat
ett antal lärdomar och konsekvenser. Vi har även föreslagit åtgärder som
vi tycker känns angelägna att lyfta i nuläget. De handlar om insatser för att
driva på en önskvärd utveckling och för att möta några av utmaningarna.
Rådet kommer att verka för en ökad samordning och samverkan mellan
regioner, kommuner och lärosäten för att stärka insatserna.
Analysen är främst gjord utifrån läget under våren 2020. När vi nu i december 2020 publicerar vår analys ser Sverige, och många andra delar av världen, en ny omfattande smittspridning. Vi kommer att fortsätta följa utvecklingen och bedöma pandemins konsekvenser för kompetensförsörjningen
även på lite längre sikt och utifrån fler perspektiv. Ett flertal myndigheter
har också fått uppdrag av regeringen för att belysa coronapandemins avtryck på olika områden vilket vi också kommer att följa.
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Om Nationella vårdkompetensrådet

• I rådet deltar 14 företrädare för regioner, kommuner, lärosäten, Socialsty•

relsen och Universitetskanslersämbetet. Ledamöterna utses av regeringen.
Rådet är placerat på Socialstyrelsen med ett tillhörande kansli.

Rådets uppdrag

• Långsiktigt samordna, kartlägga och verka för att effektivisera kompetensförsörjningen av personal inom hälso- och sjukvården

• Främja samverkan mellan berörda aktörer och säkerställa att samtliga aktörer har en gemensam bild av kompetensförsörjningsbehoven i vården

• Tillgängliggöra sammanställningar av fakta- och kunskapsunderlag och
•
•
•

utifrån dessa göra samlade bedömningar av kompetensförsörjningsbehoven, inklusive behovet av framtidens vårdkompetens
Lämna bedömningar till berörda aktörer och beslutsfattare i frågor som
har betydelse för kompetensförsörjningen på lokal, regional och nationell
nivå
Stödja och föra dialog med verksamheterna på den sjukvårdsregionala
nivån.
Uppdraget omfattar i nuläget kompetensförsörjningen av högskoleutbildade yrkesgrupper (för närvarande 22 stycken) i hälso- och sjukvården,
tandvården och kommunal hälso- och sjukvård.

Mer information om rådet och rådets verksamhet finns på www.socialstyrelsen.se/vardkompetensradet
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Lärdomar och åtgärdsförslag
Coronapandemin har medfört stora krav på vårdens och lärosätenas förmåga att bland annat snabbt ställa om bemanning och arbetssätt, omorganisera verksamheterna och identifiera och möta nya kompetensbehov. För att
snabbt lösa situationer har man behövt ta hjälp av andra. Traditionella lösningar har heller inte alltid varit ändamålsenliga och ofta för långsamma.
Vi lyfter här fram ett urval lärdomar och erfarenheter som kan stärka kompetensförsörjningen och belyser också kompetensbehov och utmaningar
som särskilt synliggjorts under pandemin. Vi föreslår insatser för att driva
på en önskvärd utveckling och åtgärder som kan möta några av utmaningarna i syfte att stärka kompetensförsörjningen framåt. När vi i texten som
följer skriver pandemin avser vi vårens pandemisituation.

Lärdomar som kan stärka kompetensförsörjningen
Samordning och samarbete har stärkts

Ett nära samarbete med kontinuerlig kommunikation mellan myndigheter
och vårdens aktörer har varit mycket betydelsefullt i hanteringen av pandemin. Nationell samordning av resurser och kunskapsstöd till vården har ökat
under pandemin, genom särskilda regeringsuppdrag till bland annat Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten och flera andra myndigheter. Samtidigt
har samordning och samarbete även stärkts mellan regioner, mellan regioner och kommuner och mellan vårdens huvudmän och lärosäten, på både
nationell, regional och lokal nivå.
Vi ser många konkreta exempel på stärkt samarbete mellan olika aktörer
och verksamheter som haft en positiv inverkan på kompetensförsörjningen
i vården:

• På nationell nivå har Socialstyrelsen haft i uppdrag att nationellt samordna regionernas resurser i intensivvården.

• Regioner har lånat in och ut personal mellan varandra utifrån behov.
• Personal har omfördelats mellan verksamheter inom vården för att stärka
bemanningen i pandemivården.

• Genom ett bra samarbete mellan lärosäten, regioner och kommuner har

klinisk praktik och verksamhetsförlagd utbildning kunnat upprätthållas
trots hårt belastade verksamheter.
• Stärkt samverkan och ökat tempo i samarbetet mellan vård och klinisk
forskning har inneburit att forskning på covid-19 har kunnat omsättas
mycket snabbt till ett förbättrat kliniskt omhändertagande och behandling.
• Samarbete mellan regioner och kommuner har stärkts. Regioner har
bland annat ökat vårdkapaciteten för hemsjukvård samt förmedlat
kunskap om smittskydd till kommuner.
• Samarbeten mellan kommunala verksamheter (särskilda boenden) för att
upprätthålla bemanningen och minska rörligheten av personal har ökat.
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• Samverkan och dialog på särskilda boenden för äldre mellan chefer,

arbetsgrupper, fackliga företrädare, läkare och sjuksköterskor har ökat
för ett tydligare informationsflöde till medarbetare.
• Teamarbete och samarbete mellan olika professioner i vården har ökat
och effektiviserats.
Nationella vårdkompetensrådet vill särskilt lyfta fram vikten av fortsatt utveckling av samarbete om verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och om
klinisk forskning.
Hur kan samordning om VFU stärkas framöver?
Regioner, kommuner och lärosäten behöver ha ett nära samarbete om den
verksamhetsförlagda delen av vårdutbildningar (VFU) och klinisk praktik. Att säkra ett tillräckligt antal platser för VFU-platser och klinisk praktik med hög kvalitet till alla studerande är en stor och kontinuerlig utmaning, såväl före pandemin som framöver. Under pandemin har man på de
flesta håll lyckats tillhandahålla VFU och klinisk praktik som planerat, trots
den hårda belastningen. I några fall har man dock varit tvungen att ställa
in den verksamhetsförlagda delen för läkarstudenter och för sjuksköterskestudenter i en tidig fas av utbildningen. Även påverkan på tandläkarutbildningen har rapporterats. Konsekvenser av utebliven utbildning för drabbade
studenter behöver förstås hanteras. Mycket av planeringen för och samarbetet om VFU och klinisk praktik behöver ske på regional nivå men behov
av nationellt stöd har också lyfts fram.
För att stärka samverkan om den verksamhetsförlagda utbildningen och
klinisk praktik föreslår Nationella vårdkompetensrådet att den verksamhetsförlagda delen av utbildningarna i större utsträckning vävs samman
med samverkanssatsningar mellan lärosätena och vårdverksamheterna.
Sådana samverkanspaket kan handla om exempelvis samverkan
kring verksamhetsintegrerat lärande, kliniska träningscenter, akademiska
vårdcentraler och interaktiva träningsmiljöer för studenter där nya metoder och arbetssätt kan prövas. En sådan långsiktig och mer omfattande
samverkan har förutsättningar att skapa ömsesidig förståelse mellan lärosätena och verksamheterna i hälso- och sjukvården. Det skulle förstärka
kvaliteten både i utbildningen och i den aktuella vårdverksamheten.
Forskningens betydelse för sjukvården
Forskningens betydelse för sjukvården har blivit mycket påtaglig under
pandemin när ny evidens om covid-19 snabbt har kunnat tillämpas för att
kontinuerligt förbättra behandling och omhändertagande av covid-19-patienter. Det är uppenbart att akademisk kompetens är central för utvecklingen
av hälso- och sjukvården. Effektivare behandling av patienter innebär även
att vårdens resurser kan användas på ett bättre sätt.
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Prioriteringen av covid-19-relaterad forskning har samtidigt medfört att klinisk forskning inom andra områden fått stå tillbaka under pandemin. Forskningsskulden har också byggts på, eftersom kliniska forskare och doktorander har behövts i vården.
Nationella vårdkompetensrådet ser att det behövs fler forskarutbildade
inom vården och en stärkt samverkan om klinisk forskning. Fler disputerade är också centralt för lärosätenas kompetensförsörjning av disputerade lärare. Nationella vårdkompetensrådet vill även särskilt lyfta fram
vikten av fler forskarutbildade och doktorandtjänster inom kommunal
hälso- och sjukvård. Det skulle kunna främjas genom ett ökat samarbete
om doktorandsatsningar mellan kommunal hälso- och sjukvård, regionernas primärvård och slutenvård samt lärosäten i sjukvårdsregionerna. Nationella vårdkompetensrådet stödjer för närvarande uppbyggnaden av
samverkansforum mellan dessa aktörer i varje sjukvårdsregion.

Ökat fokus på kärnverksamheten och effektivare administration
Pandemin har inneburit ett ökat fokus på och en förflyttning i synen på
vårdens kärnverksamhet. Hälso- och sjukvårdens portalparagraf 2, att vården
ska prioritera de med störst behov, har ställts på sin spets. Vårdinsatser för
kritiskt sjuka har behövt prioriteras, och nödvändiga prioriteringar har inneburit att mindre akuta och förebyggande insatser fått vänta.
Under pandemin har beslutsvägarna varit kortare på flera nivåer. Samtliga
regioner har ställt om till särskild sjukvårdsledning. Under pandemin har
fler beslut i det dagliga arbetet lämnats till professionen att fatta. Situationen har krävt och medgett flexibilitet, bland annat i form av effektivare
och minskad administration och en mer avskalad verksamhet. En större
andel av vårdens personal har kunnat arbeta patientnära genom en omfördelning från administrativa uppgifter till kliniskt arbete. Pandemin har även
medfört effektivare möten med kortare och mer kärnfulla agendor.
Stödfunktioner har också effektiviserats. Exempelvis har HR-funktioner
haft mer av en utförarroll och bidragit till att lösa akuta bemanningsbehov.
Det har också funnits en ökad frihetsgrad i ekonomiska stödsystem. En
lärdom är att när stödfunktioner anpassas och utvecklas med utgångspunkt
från en verklig förståelse för kärnverksamhetens behov, kan verksamheterna utvecklas positivt. En konsekvens är att vårdens medicinska resurser
och personal har kunnat användas mer effektivt. Dessa positiva erfarenheter
behöver vi ta vara på och fortsätta utveckla.

En kraftsamling för att bemanna pandemivården

Vården har kraftsamlat och mobiliserat för att möta behovet av bemanning
av kritiska resurser i pandemivården. Uppskalningen av intensivvården,
öppnandet av nya vårdavdelningar och hanteringen av smittspridningen på

2

Hälso- och sjukvårdslagen 2§.

10(20)

Nationella vårdkompetensrådet

2020-12-01

äldreboenden parallellt med stor sjukfrånvaro bland personal har inneburit
stora utmaningar.
Att lösa de ökade bemanningsbehoven har möjliggjorts genom en rad åtgärder. Krislägesavtal har möjliggjort extra arbetstid och varit viktigt för att
kunna anpassa arbetet till den extraordinära situationen. Personal från andra
delar av vården har omfördelats till pandemivården. Bemanningen i vården
har även förstärkts genom rekrytering av extra tillfällig personal, såsom personer med tidigare sjukvårdsutbildning som inte arbetat i vården på länge,
pensionerad personal och personer från andra branscher som har snabbutbildats. Inom ramen för det så kallade beredskapslyftet har kortare kurser med
basal omvårdnadskunskap erbjudits av lärosäten. Regionerna har också
samarbetat och lånat in personal från varandra utifrån behov och belastning
i antal covid-patienter.
Socialstyrelsen har i oktober 2020 fått i uppdrag att stötta regionernas arbete med att etablera arbetssätt för att låna in personal från varandra. I uppdraget ingår även att analysera om det finns behov av att utveckla en nationell personell förstärkningsresurs med adekvat kompetens som med kort
varsel kan sättas in för akuta insatser för att stödja en region vars hälso- och
sjukvård riskerar att överbelastas. Sveriges Kommuner och Regioner har
också tillsammans med regionerna skapat ett nationellt system för att underlätta för regionerna att låna personella resurser mellan varandra.
Även bemanningen för vård av äldre på särskilda boenden har varit en utmaning under pandemin då sjukfrånvaron bland medarbetarna varit hög.
Genom förändrad organisering av arbetet har man på olika sätt försökt
stärka bemanningen. Framgångsfaktorer som Inspektionen för vård och
omsorg (IVO) lyfter i sin tillsyn av särskilda boenden för äldre är bland
annat mindre arbetsteam med tät kommunikation och ett ökat samarbete
med andra verksamheter för att minska rörligheten av personal och för att
undvika att ta in timanställda. 3 Man har även organiserat personalen i olika
team eller avdelningar för att minska risken för smittspridning, så kallad
kohortvård. Regionerna har också växlat upp vårdkapaciteten för bland
annat hemsjukvård i form av ökad tillgång till mobila team och utökade
uppdrag om avancerad sjukvård i hemmet.
När belastningen på vården återigen ökar, kan vi konstatera att beredskapen
är bättre nu, jämfört med situationen i våras. Samtidigt finns en oro för att
den kraft som mobiliserades under våren inte ska kunna mobiliseras igen på
grund av att vårdpersonalen är utmattad och inte har hunnit återhämta sig
från i våras.

Tillsyn för att minska smittspridning av covid-19 – särskilda boenden för äldre; Inspektionen
för vård och omsorg, maj 2020
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Ett erkännande för professionerna

Pandemin har inneburit ett erkännande för vårdens professioner. Betydelsen
av de insatser som gjorts av vårdens medarbetare har synliggjorts både
inom vården och ute i samhället. Vi vill också särskilt lyfta fram de många
olika kompetenser och yrkesgrupper som verkar inom olika delar av vården
och i olika sjukdomsfaser – i akutsjukvården och i rehabilitering, på sjukhus, vid vårdcentraler, i hemsjukvården och på särskilda boenden för äldre.
Trots de stora påfrestningar som pandemin har inneburit för många i vården, har meningsfullheten i arbetet och insikten om att vara betydelsefull
och avgörande för människors liv fått en ny dimension. Många vill arbeta i
vården och det ökade intresset för vården behöver tas tillvara. Förutsättningar som är viktiga för attraktiviteten för vårdens utbildningar och yrken,
t.ex. möjligheten till olika karriärvägar och ett kontinuerligt livslångt
lärande, behöver fortsätta att utvecklas.

Teamarbetet i vården har utvecklats

Under pandemin har teamarbetet i vården ökat och teambaserade arbetssätt
har utvecklats på nya sätt. Team med kompletterande kompetenser med en
tydlig fördelning av arbetsuppgifter för var och en i teamet har varit en
framgångsfaktor. Alla kan, och ska, inte göra allt och det är viktigt att utgå
från vilken kompetens som är bäst lämpad för olika uppgifter. Vikten av
basal omvårdnad har lyfts fram, samtidigt som specialistkompetens har
varit central för arbetsledningen av vårdteamen.
Teamarbete och interprofessionella arbetssätt har redan före pandemin lyfts
fram som en viktig framgångsfaktor för att vårdens resurser ska användas
effektivt, liksom en viktig förutsättning för en patientsäker vård. Att ta tillvara dessa erfarenheter och fortsätta utveckla effektiva team är en nyckelfaktor för att kunna effektivisera vårdens kompetensförsörjning framåt.
Nationella vårdkompetensrådet vill lyfta fram vikten av att utbildning i
teamarbete och interprofessionellt lärande stärks i grundutbildningarna
som förberedelse inför teamarbete i praktiken. Moment med fokus på
interprofessionellt lärande finns redan idag i utbildningar till vårdyrken
och blir allt vanligare. Att fortsätta stärka kompetens i teamsamverkan
är viktigt för framtidens vård, och inte minst för vårdens omställning till
stärkt nära vård.

Digitala arbetssätt har tagit fart

Digitaliseringen har under coronapandemin tagit stora kliv framåt inom vården och inom utbildningsverksamheter. Det har skett en kraftig ökning av
såväl digitala vårdmöten som användning av digitala vårdtjänster.4 Antal
digitala vårdbesök var fyra gånger högre i april jämfört med februari 2020,
samtidigt som fysiska besök vid vårdcentraler minskade kraftigt under
Samverkan och förnyelse. En spaning över omställningen i hälso- och sjukvården under fem
månader med corona. Sveriges Kommuner och Regioner, juni 2020.
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samma period. 5 Digitala verktyg för t.ex. sjukdomshistorik, guidning och
självskattning används av allt fler regioner och vårdgivare.6 Även digitala
former för rådgivning har stärkts. Till exempel har antalet användare av
tjänster på 1177.se nästan fördubblats mellan september 2019 och 2020,
från 4,9 miljoner till 9,7 miljoner. 7
I vården av äldre på särskilda boenden har man, i syfte att minska risken för
smittspridning, infört bland annat digitala läkarronder, ökad distansmonitorering och egenmonitorering av vitala funktioner samt digitala möten med
andra samarbetsparter och anhöriga.
På lärosäten ställde lärare och studenter på mycket kort tid om till undervisning på digitala plattformar. Digitala utbildningsformer har utvecklats även
för den verksamhetsförlagda delen av utbildningarna i samarbete mellan
lärosäten, regioner och kommuner. En fortsatt digital utveckling behöver
även ha fokus på pedagogiken och användbarheten. Lärarnas kompetens
inom pedagogik i digitala verktyg och e-lärande behöver därför utvecklas.
En sådan utveckling är viktig både för grundutbildningarna och för ökade
möjligheter till kompetensutveckling och det livslånga lärandet.
Det är viktigt att ta tillvara de goda erfarenheterna av den snabba digitaliseringen under coronapandemin. En ökad digitalisering har länge lyfts fram
som en viktig väg framåt för att effektivisera vården i en framtid med en
äldre och mer vårdkrävande befolkning. Systemstöd för framtidens vård
och dess nya arbetssätt behöver utvecklas. Vårdens framtida medarbetare
behöver ha rätt kompetens för att utnyttja digitaliseringens möjligheter och
en ökad förmåga att verka i nya vårdmiljöer med digitala verktyg. Det behöver vara ett livslångt lärande där det gäller att omsätta ny kunskap i samspel med patienten. Samarbete om tjänsteinnovation med olika gruppers
perspektiv på digitaliseringens möjligheter inom vården, exempelvis om
hur framtidens VFU och verksamhetsintegrerat lärande kan utformas mer
digitalt, bör främjas. En sådan utveckling innebär att vårdens resurser och
personal kan nyttjas effektivare.
Nationella vårdkompetensrådet vill främja en ökad digital kompetens i
vården genom att verka för att utbildningsmoment om digitala arbetssätt,
e-hälsa och medicinsk informatik utvecklas i utbildningarna. Studenterna
behöver få en ökad förmåga att verka i nya vårdmiljöer med digitala
verktyg som stöd.
Nationella vårdkompetensrådet menar också att utveckling och innovation av e-lärande och pedagogiken i online-baserad utbildning behöver
stärkas. Det är ett utvecklingsområde som lärosäten bör arbeta vidare
med.

Covid-19 har påverkat vårdkontakter, operationer och väntetider. Socialstyrelsen, juni 2020.
Digitala vårdtjänster – En ögonblicksbild över utvecklingen i Sverige under mars och april
2020. Sveriges Kommuner och Regioner, 2020.
7
Källa: Inera
5
6
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Ökat intresse för vårdutbildningar

Pandemin har medfört en ökad uppmärksamhet för vården och de insatser
som gjorts av vårdpersonal. Samtidigt har det försämrade arbetsmarknadsläget, inte minst för unga vuxna, inneburit ett generellt ökat intresse för högre
studier.
Under hösten 2020 har vi sett ett kraftigt ökat söktryck till flera vårdutbildningar. Exempelvis var antal förstahandssökande till sjuksköterskeutbildningar drygt 28 procent (2 800) fler och till läkarutbildningar 26 procent
(1 600) fler höstterminen 2020 jämfört med höstterminen 2019. 8 Det ökade
intresset för vårdutbildningar kan bero på att pandemin har inneburit en stor
medial uppmärksamhet och ökade insikter om hur viktiga dessa yrken är.
Fler vill ha ett yrke där man gör nytta. Att fler söker sig till yrken som är
trygga och stabila i tider av oro på arbetsmarknaden och även globalt kan
också bidra till denna utveckling.
Regeringen har under pandemin beslutat om extra satsningar på fler utbildningsplatser vid universitet och högskolor. Det ökade intresset för utbildningar till vårdyrken kan förbättra förutsättningarna för att möta vårdens
kompetensbehov av olika yrkesgrupper på sikt. Det är dock viktigt att följa
upp utbildningarnas utbyggnad och genomströmning framöver, dels utifrån
ett möjligt högre antal studerande och därmed också ökat behov av VFU,
dels på grund av förändrade undervisningsformer. Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har fått regeringens uppdrag att fram till 2022 följa upp konsekvenser av pandemin för högskolans verksamhet, vilket bland annat inkluderar effekter på grund av utbyggnad av utbildningar och frågor om
kvalitet, rättssäkerhet och dimensionering.
Nationella vårdkompetensrådet vill understryka att en viktig förutsättning
för att vårdutbildningarna ska kunna skalas upp för att ta emot fler studenter är att också forskningsresurser följer med. De nya utbildningsplatser som tillförts lärosätena behöver följas av en forskningssatsning som
långsiktigt säkrar kvalitet och möjlighet till utveckling. I en sådan satsning bör utvidgad forskarutbildning vara en central del.

Snabba fortbildningsinsatser har genomförts

Hälso- och sjukvården är en kunskapsintensiv sektor där den medicinska
kompetensen men även annan kompetens behöver utvecklas kontinuerligt
för att åstadkomma förbättrade medicinska utfall och för att effektivare
nyttja vårdens resurser. Att möta behoven av fortbildning och livslångt
lärande är centralt för utveckling och hållbarhet i alla delar av vården och
omsorgen.

8 Universitets- och högskolerådet: Antagning till högre utbildning höstterminen 2020

- Statistik i samband med första urvalet.
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Under pandemin har stora utbildningssprång gjorts inom vård och omsorg.
Nya utbildningar riktade till personal inom vård och omsorg samt kunskapsstöd för förändrade arbetssätt har tagits fram mycket snabbt av såväl
Socialstyrelsen 9 som lärosäten. Det handlar bland annat om webbutbildningar i hygienrutiner och användning av skyddsutrustning för att hindra
smittspridning samt skydda personal, men också om introduktionsutbildningar för ny personal. Många har snabbutbildats och introducerats till nya
arbetsuppgifter, vilket har bidragit till att kunna stärka bemanningen och
öka kompetensen inom vård och omsorg. På äldreboenden har utbildningar
i basala hygienrutiner kompletterats med filmer som visar praktiska moment och dialog mellan chefer och medarbetare för att följa upp efterlevnaden av rutinerna. Sjuksköterskors betydelse för att utbilda och instruera
övrig personal har också lyfts fram.
Ny kunskap och fakta om covid-19 har formligen flödat. Det har varit en
mycket snabb kunskapsutveckling om en helt ny sjukdom. Nya kunskaper
och forskningsresultat har snabbt kunnat omsättas till ett kontinuerligt förbättrat omhändertagande och behandling av en stor patientgrupp.
Samtidigt har annan fortbildning för vårdpersonal behövt stå tillbaka
under pandemin. Lärosäten har rapporterat om en minskad efterfrågan
av uppdragsutbildningar och fysiska kurser har behövt ställas in på grund
av reserestriktioner.
De kunskapslyft som har gjorts behöver tas tillvara. Nationella vårdkompetensrådet ser vikten av att arbetsgivare arbetar aktivt för att de som fått
möjlighet till snabbutbildning får möjlighet att ta nya utbildningssteg.
Detta skulle kunna ske genom riktade utbildningspaket, som t.ex. skulle
kunna tas fram av lärosätenas uppdragsutbildningsenheter. Även regeringens satsning på ”Äldreomsorgslyftet”, främjar att fler anställda inom
äldreomsorgen erbjuds fortbildning.

Pandemin har också synliggjort kompetensbrister
och utmaningar
Behoven av specialistkompetens har synliggjorts

Under pandemin har specialistkompetens inom olika områden haft en avgörande roll för att vården har lyckats ställa om och hantera det stora vårdbehovet för personer med covid-19. Specialistkompetens har varit avgörande
både i den akuta vården och under rehabiliteringsfasen. Specialister har med
sin erfarenhet och medicinska specialistkompetens eller specialistkunskaper
i omvårdnad en mycket viktig roll för att leda och lära andra.
Bristen på specialister, och särskilt specialistsjuksköterskor, har varit påtaglig under en längre tid och pandemin har ytterligare synliggjort behoven av
specialistkompetens inom bland annat intensivvården och äldrevården.
Arbetssätt i kommunal hälso- och sjukvård vid covid-19. Praktiska förslag till kommunal
hälso- och sjukvård i samverkan med socialtjänst; Socialstyrelsen, juli 2020.
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Trycket på biomedicinska analytiker har också varit högt för att kunna öka
testkapaciteten under pandemin. Samtidigt har pandemin medfört att bland
annat tillgången till specialistläkare på sikt kan påverkas då läkares specialistutbildning (specialiseringstjänstgöring) har försenats, främst p.g.a. inställda kurser. Vi ser också att utbildningsplatser till flera specialistsjuksköterskeinriktningar på många håll inte fylls. Behov av vidare- och
fortbildning behöver mötas genom utökade kursutbud och flexiblare utbildningsformer. Det finns även behov av stärkt finansiering för regioners och
kommuners medverkan till utbildning. Regeringen har under flera år, och
även för kommande år, satsat på särskilda öronmärkta medel till regionerna
för att främja vidareutbildning för sjuksköterskor och karriärtjänster till specialistsjuksköterskor.
Nationella vårdkompetensrådet vill lyfta fram två särskilda åtgärder för
att främja utbildning av specialistsjuksköterskor. Vi vill verka för att så
kallade VULF-avtal 10 kan komma till stånd, för stärkt samverkan om
och finansiering av den verksamhetsförlagda delen (VFU) av specialistsjuksköterskeutbildningen samt forskningsmedel inom vårdvetenskap.
Förslaget om VULF-avtal fördes fram i utredningen om specialistsjuksköterskor (Framtidens specialistsjuksköterska, SOU 2018:77) och
många aktörer har varit positiva till förslaget. För läkare finns en motsvarighet i ALF-avtalen 11 mellan staten samt regioner och lärosäten med
läkarutbildning. Det är av särskild vikt att sådana avtal och andra satsningar på specialistsjuksköterskeutbildningar inkluderar såväl regional
som kommunal hälso- och sjukvård. Vi avser att arbeta vidare med att
konkretisera hur VULF-avtal kan komma till stånd, både ur ett nationellt
samordnade perspektiv och genom stöd till regional samverkan mellan
vårdens huvudmän och lärosäten. Vi vill även verka för motsvarande
avtal för hälsoprofessionerna 12 på sikt.
Nationella vårdkompetensrådet vill också främja ett ökat samarbete mellan lärosäten i varje sjukvårdsregion om särskilt efterfrågade specialistinriktningar för sjuksköterskor. Ett mer utvecklat samarbete mellan olika
lärosäten skulle kunna bredda utbudet av och öka tillgången till specialistsjuksköterskeutbildningar. Det finns exempel på sådana samarbeten
redan idag och rådet kommer att inventera och sprida lärandeexempel på
sådana samarbeten för att inspirera till fler.

VULF står för vårdvetenskaplig utbildning, lärande och forskning. VULF-avtal motsvarar
ALF-avtal för läkare.
11
ALF-avtalen reglerar statens ersättning till vissa regioner om utbildning av läkare, klinisk
forskning och utveckling av hälso- och sjukvården, samt regional samverkan om dessa frågor
mellan regioner med universitetssjukvård och universitet.
12
Professioner som arbetsterapeut, dietist, fysioterapeut, kurator, logoped och psykolog.
10
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Snabbutbildad personal och omfattande delegering
kan påverka patientsäkerheten

Vi har ovan lyft fram positiva lärdomar av ökat teamarbete i vården och
de insatser som möjliggjort den snabba uppskalningen av pandemivården.
Uppgiftsväxling, dvs. hur arbetsuppgifter fördelas mellan olika yrkesgrupper för att optimera användningen av kompetenser, behöver fortsätta utvecklas i vården för ett effektivare resursutnyttjande. Samtidigt har vården
av covid-19 krävt många och snabba lösningar för att lösa bemanningen
under extrema förhållanden. Oro för patientsäkerhetsrisker har lyfts, bland
annat på grund av personal som har snabbutbildats och introducerats till nya
uppgifter och en potentiellt alltför omfattande delegering.
Patientsäkerhetsrisker som kan ha uppstått till följd av pandemivården behöver följas upp. Har till exempel de som snabbutbildats fått adekvat introduktion, stöd och handledning? Vilka effekter kan en ökad delegering under
pandemin ha haft på patientsäkerheten? Även om det finns tydliga regelverk för exempelvis delegering av läkemedelshantering är det känt att delegering av läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård medför
ökad risk för patientsäkerheten och detta har sannolikt inte minskat under
pandemin.
Vid hög arbetsbelastning minskar avvikelserapporteringen och det är svårt
att fånga alla risksituationer som uppstår. I dagsläget känner vi inte till om
IVO sett eventuella säkerhetsbrister i tillsynen kopplat till snabbutbildning
och delegerade uppgifter. Det pågår arbete i regionerna med journalgranskningar för att se på förekomsten av vårdskador under pandemin, men dessa
är ännu inte publicerade. Vi kan dock konstatera att det än så länge är
mycket få rapporterade lex Maria-ärenden som kan kopplas till covid-19.
Vi kan konstatera att det i nuläget inte finns någon evidens för att det har
uppstått patientsäkerhetsrisker under pandemin på grund av personal som
har snabbintroducerats till nya arbetsuppgifter. Men det finns en sådan oro
och vi vill påpeka vikten av att ansvariga säkerställer den kompetens som
krävs.

Vårdpersonal behöver återhämtning och stöd

Många medarbetare i vården har under pandemin haft en mycket hög arbetsbelastning under en lång tid. Vårdpersonal behöver få möjlighet till
återhämtning, annars ökar risken för ohälsa och ökade sjukskrivningstal.
Det kan också leda till att personal överväger att lämna vården. Att bemöta
medarbetarnas oro för att själva bli smittade är också viktigt.
När smittspridningen återigen tagit fart under hösten ökar också belastningen i vården och för personalen. Samtidigt behöver även uppdämda
vårdbehov och växande köer för planerad vård hanteras. Antalet planerade
operationer och andra åtgärder i specialistvården var t.ex. nära 50 procent
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mindre i april 2020 jämfört med samma tidpunkt föregående tre år. 13 Visserligen ökade antalet vårdbesök under juli-september, så att antal åtgärder
i specialistvården under perioden mars-augusti minskade med cirka 30 procent. 14 Men det ökande antalet patienter med covid-19 som sjukvården återigen möter kan medföra att vården på nytt behöver ställa in planerad vård.
Arbetsbelastningen och arbetsmiljön för vårdpersonal riskerar att om igen
förvärras.
Arbetsgivare behöver planera för utökat stöd kring arbetsmiljöfrågor och
stödinsatser för att förebygga ohälsa hos personal. Ett närvarande och stödjande ledarskap och samtalsstöd till personal har lyfts fram som viktiga åtgärder inom äldrevården.

Behov av stärkt kompetens i den kommunala hälso- och
sjukvården

Under pandemin har det varit mycket fokus på vård av äldre på särskilt boende som drabbats hårt av covid-19, och inte minst på möjliga uteblivna läkarinsatser. 15
Nationella vårdkompetensrådets uppdrag omfattar i nuläget endast högskoleutbildade yrkesgrupper och vår analys tar därför inte ett helhetsgrepp om
kompetensutmaningar inom den kommunala hälso- och sjukvården, där
majoriteten av personalen utgörs av undersköterskor och vårdbiträden. För
de grupperna finns ett stort och kontinuerligt behov av kompetenshöjande
insatser i form av utbildningar och vidareutbildningar, inte minst i basal
vårdhygien 16 men även inom andra områden. Regeringens satsning på kompetenslyft för äldreomsorgen avser att främja sådan kompetensutveckling.
Pandemin har satt ljuset på behoven av att stärka vårdkompetensen inom
äldrevården och även i verksamheter för personer med funktionsnedsättning.14 Vi har redan pekat på den generella bristen av specialistsjuksköterskor och specialistläkare. Legitimerad personal, såsom sjuksköterskor,
arbetsterapeuter, fysioterapeuter och dietister, utgör en liten andel av all
personal i kommunal hälso- och sjukvård, men denna kompetens är avgörande för kvaliteten och patientsäkerheten i vården. Under pandemin har
man från särskilda boenden t.ex. lyft fram sjuksköterskornas betydelse för
att utbilda och instruera övrig personal. 17 Pandemin har också ökat behoven

Covid-19 har påverkat vårdkontakter, operationer och väntetider. Socialstyrelsen, juni 2017.
Analys av första covid-19-vågen – produktion, köer och väntetider i vården. Faktablad, Socialstyrelsen, november 2020.
15
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har genomfört tillsyn av förutsättningar för individuell
vård och behandling på samtliga 1 700 särskilda boenden för äldre, med fokus på om patienter
får individuell bedömning av läkare samt vård och behandling enligt den bedömningen. Brister
och allvarliga risker har identifierats. www.ivo.se, juli 2020.
16
Åtgärder inom socialtjänsten vid smittspridning av covid-19. Undersökning av behov av föreskrifter. Socialstyrelsen, oktober 2020.
17
Tillsyn för att minska smittspridning av covid-19 – särskilda boenden för äldre; Inspektionen
för vård och omsorg, maj 2020.
13
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av rehabiliteringsinsatser som ställer krav på tillgång på fysioterapeuter och
arbetsterapeuter med specialistkompetens.
Det är mycket viktigt med väletablerade kontaktvägar mellan den legitimerade personalen i den kommunala hälso- och sjukvården och regionens
primär- och specialistvård. Tillgång till specialister inom bland annat allmänmedicin, internmedicin, intensivvård och palliativ vård behöver till
exempel finnas. 18 Regionerna, som ansvarar för läkarvården i de kommunalt finansierade boendena, behöver säkerställa en hög läkarnärvaro för att
möta behoven av individuella medicinska bedömningar. En bättre tillgång
till läkare i den kommunala hälso- och sjukvården kan även bidra till ökad
kontinuitet och ökad grad av förebyggande insatser.
Nationella vårdkompetensrådet vill lyfta fram flera insatser som kan
stärka vårdkompetensen i den kommunala hälso- och sjukvården. Flera
har redan berörts i avsnitten ovan. Vi vill främja en ökad tillgång på legitimerad personal i kommunal hälso- och sjukvård, genom att verka för
ökad attraktivitet för specialistsjuksköterskeutbildningar med inriktning
mot vård av äldre och distriktssköterska, samt för fler arbetsterapeuter
och fysioterapeuter med specialistkompetens. Vi vill också verka för
forskningssatsningar i kommunal hälso- och sjukvård, genom ett ökat
samarbete med regional hälso- och sjukvård och lärosäten. Slutligen behöver en fortsatt kompetensutveckling, för att bygga på de kunskapslyft
som redan gjorts, främjas genom utveckling av nya riktade utbildningspaket som skulle kunna tas fram av lärosätenas uppdragsutbildningsenheter.
Avslutningsvis, pandemin har medfört ett ökat fokus på den kommunala
hälso- och sjukvården, vilket också kan vara positivt i ljuset av den pågående omställningen till en stärkt nära vård. En viktig förutsättning för att
denna omställning ska lyckas är en stärkt samverkan om kompetensförsörjningen mellan kommunal och regional hälso- och sjukvård samt utbildningsanordnare.

Arbetssätt i kommunal hälso- och sjukvård vid covid-19. Praktiska förslag till kommunal
hälso- och sjukvård i samverkan med socialtjänst; Socialstyrelsen, juli 2020.
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Lärdomarna gör oss bättre rustade
Vår analys har lyft fram flera lärdomar och utvecklingssteg under pandemin
som kan stärka vårdens kompetensförsörjning framåt, men pekar också på
kompetensutmaningar som uppmärksammats och behöver hanteras. Syftet
har varit att synliggöra viktiga erfarenheter för att driva på en önskvärd utveckling och att identifiera några insatser som kan stärka kompetensförsörjningen framåt.
Beredskapen är bättre nu jämfört med i våras, såväl i regional och kommunal hälso- och sjukvård som i utbildningsverksamheter vid universitet och
högskolor. Genom åtgärder som vidtagits under våren står verksamheterna
bättre rustade nu när pandemin har tilltagit igen – men förhoppningsvis
också inför en framtid när pandemin har klingat av.
Kunskapen om hur covid-19 bäst behandlas är större och fortsätter hela
tiden att byggas på. Erfarenheter av att mycket snabbt kunna ställa om
och göra omprioriteringar för att hantera en ökad belastning i vården ger en
ökad trygghet och beredskap om det behöver göras igen. Vården av äldre
har ett bättre utgångsläge efter genomförda insatser för att höja kompetensen och införa säkrare rutiner och arbetssätt för att minska risken för smittspridning på särskilda boenden. Effektiva teambaserade arbetssätt som har
prövats kan fortsätta utvecklas och erfarenheter av omställningen till mer
digitala arbetssätt och utbildningsformer är mycket värdefulla.
Genom att särskilt lyfta fram flera positiva lärdomar och erfarenheter hoppas vi kunna bidra till att motverka att vi efter pandemin faller tillbaka i
gamla hjulspår. Vi behöver istället gemensamt – regioner, kommuner, lärosäten, professioner och andra vårdaktörer – sträva efter att fortsätta på den
inslagna vägen när det gäller bland annat förbättrad samverkan, ökat teamarbete, utvecklade digitala arbetssätt och kompetenslyft. Samtidigt ska vi
inte bortse från de utmaningar som finns, inte bara för att kunna hantera den
fortsatta pandemin, utan även när det gäller det långsiktiga arbetet med att
möta bemannings- och kompetensbehoven i hälso- och sjukvården.
Nationella vårdkompetensrådet kommer att fortsätta följa utvecklingen och
pandemins konsekvenser för vårdens kompetensförsörjning på lite längre
sikt. Vi är medvetna om att det finns fler perspektiv på vårdens kompetensförsörjning än de som vi i första hand representerar, som företrädare för
vårdens huvudmän, högskoleutbildning och ansvariga myndigheter. Kompetensförsörjningen i hälso- och sjukvården berör en stor mängd aktörer,
där förstås även vårdpersonalens, patienternas och studenternas perspektiv
är mycket centrala. Nationella vårdkompetensrådets breda och långsiktiga
uppdrag behöver genomföras i dialog med alla dessa aktörer för att ta tillvara olika erfarenheter, kunskaper och idéer om hur kompetensförsörjningen i hälso- och sjukvården och tandvården kan effektiviseras och därmed rusta vården bättre för framtiden – även efter en pandemi.

Nationella vårdkompetensrådet, Socialstyrelsen, 106 30 Stockholm • Telefon via Socialstyrelsens växel 075-247 30 00
E-post nationella.vardkompetensradet@socialstyrelsen.se • www.socialstyrelsen.se/vardkompetensradet
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Berörda i regioner, kommuner och vid lärosäten
Övriga berörda aktörer
Se sändlista

Analys och åtgärdsförslag från
Nationella vårdkompetensrådet om
kompetensförsörjningen i hälso- och
sjukvården efter pandemivåren 2020
Nationella vårdkompetensrådet, ett rådgivande samverkansforum inrättat av
regeringen för att effektivisera kompetensförsörjningen inom hälso- och
sjukvården, har gjort en analys av lärdomar av pandemins påverkan på
kompetensförsörjningen i hälso- och sjukvården. Rådet representerar viktiga aktörer för att möjliggöra hela kedjan av kompetensförsörjningen i
hälso- och sjukvården – lärosäten, vårdens arbetsgivare och ansvariga myndigheter.
I analysen lyfter vi fram lärdomar och erfarenheter som kan stärka kompetensförsörjningen och belyser också kompetensbrister och utmaningar som
särskilt synliggjorts under pandemin. Vi föreslår insatser för att driva på en
önskvärd utveckling och åtgärder som kan möta några av utmaningarna i
syfte att stärka kompetensförsörjningen framåt. Rådet vill verka för en ökad
samordning och samverkan mellan regioner, kommuner och lärosäten för
att stärka insatserna.
Genom detta utskick sprider vi nu analysen till berörda personer i regioner,
kommuner och vid lärosäten samt till övriga berörda aktörer. Promemorian
med vår analys finns även på www.socialstyrelsen.se/vardkompetensradet.
Där finns också mer information om rådet och vår verksamhet. Se även vår
debattartikel om analysen, publicerad i Dagens Samhälle den 1 december
2020 (https://www.dagenssamhalle.se/debatt/sa-kan-vardpersonalenskompetens-starkas-34564).
Vid frågor, kontakta rådskansliet på Socialstyrelsen:
E-post: nationella.vardkompetensradet@socialstyelsen.se
Med vänlig hälsning

Ann-Marie Wennberg Larkö
Ordförande Nationella vårdkompetensrådet

Nationella vårdkompetensrådet, Socialstyrelsen, 106 30 Stockholm  Telefon via Socialstyrelsens växel 075-247 30 00
E-post nationella.vardkompetensradet@socialstyrelsen.se www.socialstyrelsen.se/vardkompetensradet
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Sändlista
Regioner

•
•
•
•
•

Regionstyrelser
Regiondirektörer
Hälso- och sjukvårdsdirektörer
HR-direktörer
FoU-direktörer

Kommuner

• Kommunstyrelser
• Socialchefer
Lärosäten med hälso- och sjukvårdsutbildningar

• Rektorer
• Medicinska dekaner
Övriga

•
•
•
•

Socialdepartementet
Utbildningsdepartementet
Sveriges Kommuner och Regioner
Sveriges universitets- och högskoleförbund
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Protokoll
Sammanträdesdatum
2020-10-19

Ankom till
Osby
kommunsty
relse
2020-11-02

Kommunfullmäktige

Plats och tid

Folkets hus, Olofström

Närvaro

Enligt bil. förteckning
Jan Björkman (S), ordförande

Övriga deltagande

Morgan Bengtsson (S), kommunstyrelsens ordförande
Iréne Robertsson, kommunchef
Johanna Spånér, HR-chef § 99
Hanna Rubin, sekreterare

Utses att justera

Håkan Assarsson (S), Karl Jonsson (V)

Justeringens plats och tid

Kommunledningskontoret 2020-10-26

Sekreterare

......................................................................................
Hanna Rubin

Ordförande

......................................................................................
Jan Björkman

Justerande

.....................................................................................
Håkan Assarsson (S)

Justerande

.....................................................................................
Karl Jonsson (V)

2020-10-19

19:00-21:05

Paragraf 98-110,
112-116

ANSLAGSBEVIS
Justerat protokoll finns på kommunledningskontoret och har tillkännagivits på kommunens anslagstavla.
”§ 111 är omedelbart justerad”

Beslutsinstans
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum 2020-10-19
Datum för anslags
2020-10-27
uppsättande

Datum för anslags
nedtagande

2020-11-18

Underskrift...Annie Olofsson ...........................................................................
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum
2020-10-19

Kommunfullmäktige

Beslutande vid kommunfullmäktige 2020-10-19
LEDAMOT
Jan Björkman (S)
Annika Sjöstedt (S)
Marianne Eriksson (M)
Kjell-Åke Karlsson (S)
Karmen Björkman (S)
Kaj Joelsson (S)
Pirjo Veteli (S)
Rolf Persson (S)
Yvonne Andreasson (S)
Lars-Göran Karlsson (S)
Sonja Lundh (S)
Miroslav Milurovic (S)
Linda Rehn (S)
Patrik Sjöstedt (S)
Tamam Abou Hamidan (S)
Eva Johnsson (S)
Håkan Assarsson (S)
Michael Henriksson (S)
Siw Henriczon (S)
Dan Orvegren (S)
Marita Orvegren (S)
Mikael Kjellberg (S)
Annika Lande (V)
Karl Johnsson (V)
Timmy Sulasalmi (V)
Patrik Krupa (M)
Britta Lindgren (M)
Monica Carlsson (M)
Niklas Nordström (M)

ERSÄTTARE

Ingrid Karlsson (S)

Johnny Andreasson (S)
Ola Bengtsson (S)

LEDAMOT
Rolf Jönsson (C)
Malin Åman (C)
Andreas Brovall (C)
Anna Blissing (C)
Gert Gustavsson (C)
Maj Lindström (C)
Bodil Jönsson (C)
Klavs Wix Nielsen (KD)
Tommy Svensson (KD)
Tommy Holmgren (SD)
Pia Freij (SD)
Peter Holmström (SD)
Rolf Witte (SD)
Linda Röman (SD)
Willy Salomonsson (SD)
Daniel Pionk (SD)
Yngve Svensson (SD)
Max Nielsen (SD)
Niklas Nyström (SD)
Eva Sepsei (SD)
Morgan Bengtsson (S)

Nedjo Diljkan (S)

Torsten Cairenius (M)

TOTALT: 47

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

ERSÄTTARE

Thomas Eriksson (C)

Dan Rasmusson (SD)

Ej rösträtt

Protokoll
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Sammanträdesdatum
2020-10-19

Kommunfullmäktige

KF § 107/2020

KS 2020/108

§ 107 Revidering av styrdokument samt instruktion till Olofströms
kommuns representant för SBVT, Skåne Blekinge Vattentjänst AB
Kommunfullmäktiges beslut:
Att godkänna ändringarna i bolagsordningen
Att godkänna aktieägaravtal och
Att godkänna ägardirektiv,
Att uppdra till stämman för Olofströms Kraft att besluta om aktieägaravtal och
ägardirektiv,
Att representant för Olofströms kommun i SBVT inte röstar för en utvidgning av
styrelsen med en femte ledamot i det fall frågan blir aktuell samt
Att rotationsordningen för ordförandeskapet förblir gällande enligt nuvarande
turordning. Således ska Osby kommun och Olofströms kommun byta plats
under punkt 7.1 i aktieägaravtalet.

Sammanfattning
Ärendet hanterades av kommunstyrelsen 2020-01-28 då beslut togs om
att återremittera ärendet för mer information. Ärendet hanterades
återigen av kommunstyrelsen 2020-03-03 vari beslut togs att remittera
ärendet till Olofströms kraft för yttrande.
Ärendets beslutsförslag har kompletterats. Enligt aktieägaravtalet så ges
möjlighet att tillsätta en femte ledamot under förutsättning att samtliga fyra
ledamöter är överens om det. Då Olofströms kommun inte ser att behov finns
av att ytterligare komplettera styrelsen under mandatperioden ges direktiv till
representant för Olofströms kommun att inte begära eller rösta för en femte
ledamot.
Dokumenten kräver för giltighet att samtliga ägare fattar beslut om att
godkänna ändringar i bolagsordningen samt beslutar om aktieägaravtal och
ägardirektiv. Övriga ägarkommuner har redan beslutat i frågan.

_____
Skåne Blekinge Vattentjänst AB; SBVT, är ett gemensamt driftbolag vars
uppgift är att drifta vatten och avlopps anläggningar i Bromölla, Olofström,
Osby och Östra Göinge. SBVT ägs av Bromölla Energi & Vatten AB,
Olofströms kraft AB, Osby Kommun och Östra Göinge Kommun. Bolaget
bildades 2013.
Syftet med att bilda ett gemensamt driftbolag var att skapa en effektiv,
kompetent och uthållig organisation för drift av delägarnas respektive VAanläggningar.
Tillsammans har de fyra kommunerna drygt 53 000 invånare och ca 14 000
kunder/hushåll är anslutna till de vatten- och avloppsanläggningar som SBVT
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokoll
Sammanträdesdatum
2020-10-19

Kommunfullmäktige
sköter. Här ingår, förutom över 200 mil VA-ledningar, 18 vattenverk och 15
avloppsreningsverk. Bolaget har sitt huvudkontor i Bromölla.
Det har nu gått drygt 6 år sedan bolaget bildades och en översyn har skett av
de styrdokument som reglerar bolagets verksamhet och styrning.

Yttrande/Bedömning/Förslag
Bolagsordning, aktieägaravtal samt ägardirektiv är uppdaterade efter gällande
lagstiftning.
Bolagsordning Skåne Blekinge Vattentjänst AB
Bolagsordningen reglerar bolagets uppdrag och ändamål. Bolagsordningen
ska bla. innehålla antal styrelseledamöter och antal aktier samt bolagets
räkenskapsår.
Texten är förändrad vad gäller möjlighet att utse en särskilt sakkunnig ledamot
utöver respektive kommuns val av ledamot och suppleant om behov finns, se
§ 6. Under § 2 är texten justerad till att ”Bolaget skall vidare bistå ägarna i VAfrågor inom huvudmännens ansvarsområde” jmf med nu gällande
bolagsordning där det står att Bolaget ska bedriva konsultverksamhet.
Bolagsordningen har kompletterats med en punkt som gäller firmateckning §
14 samt inspektionsrätt § 16.
Aktieägaravtal avseende Skåne Blekinge Vattentjänst AB
Aktieägaravtalet reglerar förhållandet mellan de fyra ägarna och syftar till att
tydliggöra och underlätta samarbete mellan ägarna och styrning av det
gemensamma bolaget SBVT.
Avtalet ingick under den period när bolaget bildades och har nu uppdaterats
att avse det befintliga bolaget, samt anpassat till de förändringar som gjorts i
bolagsordningen gällande antal ledamöter.
Ordförande väljs för ett år i sänder och kan väljas för ytterligare ett år.
Avtalstiden är justerad så att avtalet gäller till och med 2025 och förlängs
löpande med fem år om avtalet inte sägs upp senast 24 månader innan
avtalets utgång.
Ägardirektiv för Skåne Blekinge Vattentjänst AB
Ägardirektiv kompletterar bolagsordning och gällande lagstiftning.
Ägardirektivet har kompletterats med punkt 2 Bolaget som en del av den
kommunala organisationen, punkt 3 Kommunens direktivrätt samt punkt 4
Kommunens ledningsfunktion.
Dokumenten kräver för giltighet att samtliga ägare fattar beslut om att
godkänna ändringar i bolagsordningen samt beslutar om aktieägaravtal och
ägardirektiv enligt ovan bilagda dokument.
_____

Beredning:
Kommunstyrelsen arbetsutskottet 2020-01-14
Kommunstyrelsen 2020-01-28, 2020-03-03, 2020-09-22
_____
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum
2020-10-19

Kommunfullmäktige
Delges:
Kommunchef I.R
Skåne Blekinge Vattentjänst AB
Övriga delägarkommuner

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Ankom till Osby
kommunstyrelse
2020-12-10

Ankom till Osby
kommunstyrelse
2020-12-11

Varmt välkommen
till informationsmöte om Serviceresor
Vi startar strax!
Tänk på:
• Stäng av mikrofon och kamera
• Ställ frågor i chatten eller efter varje presentation
• Vi spelar in mötet så det går att se i efterhand

Informationsmöte Serviceresor
Uppdatering och lägesbild - Covid-19

Informationsmöte Serviceresor
Uppföljning nyckeltal

Antal resor 2020
per månad och restypsgrupp

Procent jmf med
samma månad
föreg. år
Totalt
Färdtjänst
Sjukresor

64,50%
51,13%
77,99%

4

Kostnad (kr) per personkilometer i genomsnitt

5

Samordningsgrad
15,00%

13,27%

13,00%
12,16%
11,71%
11,00%

12,40%
11,39%

12,15%

12,36%

12,56%
11,75%

11,46%

11,28%
10,33%

10,75%

10,75%

3,39%

3,35%

10,37%

9,00%

7,00%

5,00%

3,00%
2,46%
1,00%

Januari

Februari

Mars

April

2,77%

2,24%

2,06%
Maj

2,08%

Juni
2019

Juli
2020

Augusti

September

Oktober

November

December

MÅL
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Punktlighet

Verklig punktlighet jmf med upplevd punktlighet från Anbaro
100%
96%
95%

95%
93%
90%

97%
95%

95%

92%

92%

94%

Feb

Mar

Apr

96%
95%

97%
94%

96%
95%
93%

93%

95%

95%

93%

91%

85%

80%

75%

jan

Mål upplevd

Mål verklig

Maj

Jun
Upplevd 2019

Jul

Aug
Verklig 2019

Sep
Upplevd

Okt

Nov

Dec

Verklig

7

NKI – senaste resan
Sammanfattande betyg hela resan
100%
98%
96%
94%
92%
90%

93%
91%

90%

94%
92%

91%

93%

92%

88%

91%

87%

86%
84%
82%
80%

januari

februari

mars

april

maj

2019

juni

juli

2020

augusti

september

oktober

november

december

MÅL
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Informationsmöte Serviceresor
Ekonomi med kostnadsutveckling samt prognos 2021

Kostnadsutveckling & Prognos Fakturering
• Halvårsfakturering med förskottsbetalning
-Beloppet justeras i nästkommande faktura då varje kommun ska endast betala för den faktiska
kostnaden
• Halvår 1 2020:
Fakturerat: 88 613 544 kr
Faktisk kostnad: 83 313 985 kr
Justering: 5,3 MKR mindre än fakturerat fördelat på alla 25 kommuner
• Halvår 2 2020:
Fakturerat: 88 770 876 kr
Ev. justering baserad efter november månad: 1 MKR dyrare än fakturerat
Baserat på detta tror vi att december månad kommer jämna ut den eventuella justeringen pga mindre
resandemängd
10

Budget 2021
•

Sammanlagt fakturerat för 2020: 172 084 861 kr

•

Sammanlagt budgeterat för 2021: 215 156 316 kr

Antaganden som budget 2021 är baserad på:
-Ensamåkning för 70+ i halvår 1, till och med juni
-10% mindre resandemängd än 2019 i halvår 1
-Samma resandemängd som 2019 i halvår 2
Varför skiljer beloppet i 2021 från 2020?
-Under hela 2020 så har resandemängden legat på 78% jämfört med 2019:s resandemängd och i 2021 tror vi att
detta kommer öka successivt
-Ensamåkningen (denna kostnad ökar när resandemängden ökar)
-Utveckling av IT-system
Tänk på att ni kan ansöka om bidrag hos https://statsbidrag.socialstyrelsen.se/regioner/statsbidrag-till-regioneroch-kommuner-till-foljd-av-sjukdomen-covid-19/
11

Informationsmöte Serviceresor
Information kring bokningsrutiner

Information kring bokningsrutiner
1.

Sjukresor bokas utan samåkning, i första hand till 31 mars 2021.

2.

Fasta sjukresor till sjukvården ex dialys eller cytostatikabehandlingar
bokas utan samåkning.

3.

Sjukresor som bokas på tjänstekort bokas utan samåkning om
sjukvårdspersonalen inte gör en annan bedömning.

4.

Färdtjänstresor för kunder 70 år eller äldre ska bokas utan
samåkning.

5.

Planerade/fast färdtjänstresor ska optimeras i samåkning.

6.

För övriga färdtjänstresor ska samåkning undvikas i möjligaste mån
och utifrån resurstillgång.
13

Informationsmöte Serviceresor
Kort paus

Informationsmöte Serviceresor
Diskussion kring ensamåkning

Diskussion kring ensamåkning
-

Hur hanterar vi detta på längre sikt?

-

Hur och när återgår vi till samåkning?

-

Ekonomiska konsekvenser till följd av ensamåkning

16

Informationsmöte Serviceresor
Återkoppling från respektive kommun

Återkoppling från respektive kommun
- Hur hanteras Covid frågor?
Exempelvis:
-

Boendelösningar

-

Daglig verksamhet

- Budget 2021
- Belastningen på vården

18

Informationsmöte Serviceresor
Övriga frågor

Tack för denna gång!

Från:
Till:
Ärende:
Datum:
Bilagor:

Kommun
Larsson, Niklas; Numanspahic, Mensur; Lilja-Englund, Erika
VB: Tjänsteman och politikerrådet 4 december
den 11 december 2020 15:32:52
Serviceresor Informationsmöte 4e dec.pptx
image001.png

Inkom till Osby
kommunstyrelse
2020-12-11

Erika Lilja-Englund
Arkivarie/Registrator
Kansli
Kommunstyrelseförvaltning
Osby Kommun
283 80 Osby
0479 - 52 83 33
Växel: 0479 - 52 80 00
erika.lilja-englund@osby.se
www.osby.se
Så här hanterar Osby kommun personuppgifter.

Från: Malin Lindskog <Malin.Lindskog@skanetrafiken.se>
Skickat: den 11 december 2020 14:29
Till: Annelie Myrbeck <annelie.myrbeck@perstorp.se>; Birgitta Wallin ESLÖV
<Birgitta.Wallin@eslov.se>; bjorn.adlerberth <bjorn.adlerberth@engelholm.se>; Catharina Molin
<Catharina.Molin@skanetrafiken.se>; Christel Nilsson TOMELILLA
<christel.nilsson@tomelilla.se>; Christin Jonsson <Christin.jonsson@landskrona.se>; Dragoslav
Stenberg SKURUP <dragoslav.stenberg@skurup.se>; Erica Johansson
<erica.johansson@simrishamn.se>; Fredrik Cederberg Kristianstad
<fredrik.cederberg@kristianstad.se>; Fredrik Hedesand BÅSTAD <fredrik.hedesand@bastad.se>;
Gunilla Ahlstrand BURLÖV <Gunilla.Ahlstrand@burlov.se>; Ida Bryngelsson SVALÖV
<ida.bryngelsson@svalov.se>; Nilsson, Ingela <ingela.nilsson@hoor.se>; Jennie Hohenthal
<Jennie.Hohenthal@skanetrafiken.se>; Jenny Blom <jenny.blom@ystad.se>; Jesper Bergnordh
KFSK <jesper.bergnordh@kfsk.se>; Katja Berg ÖRKELLJUNGA <Katja.Berg@orkelljunga.se>;
Lindström, Lina <lina.lindstrom@horby.se>; Numanspahic, Mensur
<mensur.numanspahic@osby.se>; Merih Ozbalci ÅSTORP <merih.ozbalci@astorp.se>; Perstorps
kommun <kommunhuset@perstorp.se>; Petra Kvist-Zaar ESLÖV <Petra.Kvist-Zaar@eslov.se>;
Heingard, Richard <richard.heingard@hassleholm.se>; Simon Berg <simon.berg@sjobo.se>;
Sofia Persson BJUV <sofia.persson@bjuv.se>; Susanne Sjöbring
<susanna.sjobring@bromolla.se>; Teresa Fridell SVEDALA <teresa.fridell@svedala.se>; Therese
Håkansson LOMMA <therese.hakansson@lomma.se>; Titti Unosdotter
<Titti.Unosdotter@skanetrafiken.se>; Johansson, Tommy <Tommy.Johansson@ostragoinge.se>;
victoria.johansson <victoria.johansson@helsingborg.se>; Anders Månsson
<anders.mansson@bjuv.se>; Angelie Fröjd SVALÖV <angelie.frojd@svalov.se>; Bengt Andersson
ESLÖV <Bengt.Andersson@lrfkonsult.se>; Bengt Jönsson SVALÖV
<bengt.stenestad@gmail.com>; Berit Lundström SJÖBO <berit.lundstrom@sjobo.se>; Bertil
Olsson <bertil.olsson@bjuv.se>; Bianka Mårtensson <bianka.martensson@skurup.se>; Birgitta
Cestrone Nyman YSTAD <birgitta.nyman@ystad.se>; Bo Lundgren

<bo.lundgren@landskrona.se>; Britt Hjertqvist LOMMA <Britt.Hjertqvist@lomma.se>; Carin
Falck SVEDALA <carin.falck@svedala.se>; Carina Hugogård <carina.hugogard@landskrona.se>;
Carina Zachau ORDFÖRANDE <carina.zachau@skane.se>; Christian Larsson ÖRKELLJUNGA
<christian.larsson@orkelljunga.se>; Christian Orsing HELSINGBORG
<christian.orsing@helsingborg.se>; Elisabet Holmer <elisabeth.holmer@perstorp.se>; Emelie
Nyberg KRISTIANSTAD <Emelie.nyberg@kristianstad.se>; Hans Frank
<hans.olof.frank@gmail.com>; Hans-Åke Jönsson ÄNGELHOLM <hansake.haj.jonsson@telia.com>; Ingrid Jeppsson HELSINGBORG <ingrid.jeppsson@helsingborg.se>;
Irene Nilsson HÄSSLEHOLM <irene.a.nilsson@hassleholm.se>; Janet Andersson ESLÖV
<janet.andersson@lund.se>; Jessica Möller <jessica.moller@skurup.se>; Karin Axelsson
<ka.axelsson@telia.com>; Kevin Sundin YSTAD <kevin.sundin@ystad.se>; Andersson, Lars-Olof
<lars-olof.andersson@hoor.se>; Ritmer, Lars-Göran <lars-goran.ritmer@horby.se>; Leif Persson
ÅSTORP <Leif26538@gmail.com>; Svensson, Lena <Lena.Svensson3@ostragoinge.se>; Linda
Andersson <stampvagen@hotmail.com>; Magnus Alm <Magnus.Alm@skurup.se>; Magnus
Jonsson ÄNGELHOLM <maggithor62@gmail.com>; Marianne Åkerlund TOMELILLA
<marianne.akerlund@tomelilla.se>; Mats Bengtsson SIMRISHAMN
<matspernilla@hotmail.com>; Mona Nihlén TOMELILLA <mona.nihlen@tomelilla.se>; Nicklas
Ljungström <nicklas.ljungstrom@mp.se>; Larsson, Niklas <niklas.larsson@osby.se>; Patrick
Karlsson BROMÖLLA <patrik.karlsson@baosteel-tb.com>; Pia Ingvarsson SIMRISHAMN
<pia.ingvarsson@simrishamn.se>; Pia Johnson LOMMA <pia.johnson@lomma.se>; Rustan
Svensson BÅSTAD <Rustan.Svensson@bastad.se>; Samuel Johansson BROMÖLLA
<samuel.johansson@politik.bromolla.se>; Larsson, Siv <siv.larsson@ostragoinge.se>; Ulrika
Thulin BJUV <ulrika.thulin@bjuv.se>
Kopia: BJUV kommun <info@bjuv.se>; BROMÖLLA kommun <kommunstyrelsen@bromolla.se>;
BURLÖV kommun <burlovs.kommun@burlov.se>; BÅSTAD kommun
<bastads.kommun@bastad.se>; ESLÖV kommun <kommunen@eslov.se>; HELSINGBORG
kommun <kontaktcenter@helsingborg.se>; HÄSSLEHOLM kommun
<kommunen@hassleholm.se>; Hörby - KLK - Hörby Kommun - Brevlåda
<kommunen@horby.se>; Höör - KLK - Höörs Kommun - Brevlåda <kommunen@hoor.se>;
KRISTIANSTAD kommun <kommun@kristianstad.se>; LANDSKRONA kommun
<kommun@landskrona.se>; LOMMA kommun <info@lomma.se>; Kommun
<Kommun@osby.se>; SIMRISHAMN kommun <kontakt@simrishamn.se>; SJÖBO kommun
<kanslihuset@sjobo.se>; SKURUPS kommun <kansli@skurup.se>; SVALÖVS kommun
<info@svalov.se>; SVEDALA kommun <kommunen@svedala.se>; TOMELILLA kommun
<kommun@tomelilla.se>; YSTAD kommun <kommunen@ystad.se>; ÅSTORP kommun
<kommun@astorp.se>; ÄNGELHOLM kommun <info@engelholm.se>; ÖRKELLJUNGA kommun
<kommunkontor@orkelljunga.se>; Östra Göinge - Kommun - Brevlåda
<Kommunen@ostragoinge.se>
Ämne: Tjänsteman och politikerrådet 4 december
https://web.microsoftstream.com/video/3dbf4c18-6e6d-439b-b396-ada24955f8f0
Hej!
Ovan finns länken för att ta del av mötet i efterhand.
Anmälda till mötet var:
Tjänstemän

Jenny Blom
Fredrik Cederberg
Camilla Palm
Ingela Nilsson
Susanna Wahlman-Sjöbring
Christel Nilsson
Teresa Fridell
Anders Ivarsson
Ida Bryngelsson
Björn Adlerberth
Dragoslav Stenberg
Ida Abrahamsson
Tommy Johansson
Therese Håkansson
Richard Heingard
Dick Johansson
Eva Hallberg
Stefan Christensson
Gunilla Ahlstrand

Ystad
Kristianstad
Kristianstad
Höör
Bromölla
Tomelilla
Svedala
Perstorp
Svalöv
Ängelholm
Skurup
Sjöbo
Östra Göinge
Lomma
Hässleholm
Helsingborg
Eslöv
Örkelljunga
Burlöv

Jesper Bergnordh

Skånes kommuner

Politiker
Hans-Åke Jönsson
Carin Falck
Berit Lundström
Angelie Fröjd
Birgitta Cestrone Nyman
Niklas Larsson
Pia Ingvarsson
Christian Orsing
Pia Johnson
Catharina Malmborg
Johan Andersson
Christian Larsson
Carina Hugogård
Lars-Olof Andersson
Irene Nilsson
Marianne Åkerblad

Kommun
Ängelholm
Svedala
Sjöbo
Svalöv
Ystad
Osby
Simrishamn
Helsingborg
Lomma
Eslöv
Eslöv
Örkelljunga
Landskrona
Höör
Hässleholm
Tomelilla

Deltagare från Skånetrafiken:
Titti Unosdotter                         Affärsområdeschef Serviceresor
Catharina Molin                          Affärschef Serviceresor
Weronica Knutsson                   Platschef Färdtjänsthandläggning
Ulrika Stålnacke                          Enhetschef Beställningscentralen

Lotta Ellberg                                 Affärsutvecklare Serviceresor
Adam Penzés                               Verksamhets controller Affär
Sofia Tunér                                   Verksamhets controller Ekonomi

Vi önskar er alla en trevlig helg, en god jul och ett gott nytt år!
Med vänlig hälsning
Malin Lindskog
Verksamhetsutvecklare Kundnära Tjänster
Sjukresor och Kundtjänst

Skånetrafiken
Postadress: 281 83 Hässleholm
Besöksadress: Andra Avenyen 7
Telefon: 0771-77 44 33
Besök oss på skanetrafiken.se
Följ oss i våra sociala kanaler

Ankom till Osby
kommunstyrelse 2020-12-10

BESLUT

1(2)

2020-12-10

Dnr 204-42916-2020

Anders Larsson

Kontaktperson

anders.tretom@gmail.com

Förvaltningsjuridiska enheten
Ida Persson
skane@lansstyrelsen.se
010-224 17 28
Telefontid 09.00-12.00

Förordnande av begravningsombud i Osby
kommun
Beslut
Länsstyrelsen förordnar Anders Larsson, Box 25, 273 21 Tomelilla, som
begravningsombud för församlingarna inom Osby kommun. Förordnandet gäller för
tiden den 1 januari 2021 till och med den 31 december 2022.
Detta beslut får inte överklagas.

Redogörelse för ärendet
Anders Larsson har anmält sitt intresse för uppdraget som begravningsombud för
församlingarna inom Osby kommun.

Skäl för beslut
När en församling är huvudman för begravningsverksamheten ska länsstyrelsen
förordna ett eller flera begravningsombud att granska hur församlingen tar till vara
de personers intressen som inte tillhör Svenska kyrkan. Ett sådant förordnande får
inte överklagas. Se 10 kap 2 § och 11 kap 8 § begravningslagen (1990:1144).
Verksamhetsområdet för ett begravningsombud omfattar församlingarna inom en
kommun. Länsstyrelsen får besluta om ett annat verksamhetsområde om det finns
skäl för det. Ett begravningsombud ska utses för en tid av fyra kalenderår, räknat
från och med den 1 januari året efter det år det hållits val till kommunfullmäktige.
Se 50-51 §§ begravningsförordningen (1990:1147).

Postadress

Besöksadress

Telefon / Fax

Bankgiro

E-post och webb

Sociala medier

205 15 Malmö

Södergatan 5

010-224 10 00

102-2847

skane@lansstyrelsen.se

Facebook: lansstyrelsenskane

291 86 Kristianstad

Ö Boulevarden 62 A

vx
010-224
11 10

www.lansstyrelsen.se/skane

Twitter: @lstskane

BESLUT
2020-12-10

2(2)
Dnr 204-42916-2020

Länsstyrelsen förordnar Anders Larsson som begravningsombud för församlingarna
inom Osby kommun.
Ida Persson
Länsassessor
Beslutet har bekräftats digitalt och har därför ingen namnunderskrift.
Kopia till:
Osby pastorat, osby.pastorat@svenskakyrkan.se
Örkeneds församling, orkened.forsamling@svenskakyrkan.se
Kammarkollegiet, registratur@kammarkollegiet.se
Osby kommun, kommun@osby.se
SKKF, katarina.ahlman@skkf.se

Så här hanterar länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.
Information till begravningsombudet
Ditt namn, telefonnummer och din e-postadress kommer att publiceras på
Länsstyrelsens webbplats för begravningsombud för att möjliggöra för allmänheten
att ta kontakt med dig. Du hittar information om hur Länsstyrelsen hanterar
personuppgifter på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Datum: 2020-12-07

Delegationsbeslut
Nämnd: Kommunstyrelsen
Ärende och ärendenummer enligt delegationsordningen: 1.34
Delegationsbeslut avseende organisationsförändringar, permanenta och tillfälliga,
under mandatperioden 2019-2022och KS/2020:249 001
Enligt delegationsordningen för kommunstyrelsen antagen den 26 november 2020, § 199, punkt 1.34 får
kontaktperson för förbundsmedlem utses av kommundirektören. Förutom kontaktpersoner kan det även
finnas andra tjänstepersoner som förbunden vänder sig till men kontaktpersonerna har den allmänna och
övergripande kontakten med förbunden.

Beslut
Kanslichef, Amra Eljami, utses till kontaktperson för kommunalförbundet Sydarkivera.

Delegatens underskrift

Namnförtydligande: Petra Gummesson, kommundirektör

Datum: 2020-12-09

Delegationsbeslut
Nämnd: Kommunstyrelsen
Ärende och ärendenummer enligt delegationsordningen: Reglemente
Delegationsbeslut avseende organisationsförändringar, permanenta och tillfälliga,
under mandatperioden 2019-2022och KS/2020:249 001
Enligt kommunstyrelsens delegationsordning för mandatperioden 2019-2022, anges det under rubriken
"Vidaredelegation" följande: "Endast kommundirektören får överlåta hela eller delar av sin
beslutanderätt enligt denna delegationsordning till en annan anställd inom kommunen även i de ärenden
där vederbörande endast anges som ersättare. Ett beslut som fattas med stöd av sådan
vidaredelegation ska anmälas till kommundirektören som i sin tur anmäler delegationsbeslutet till
kommunstyrelsen. Vidaredelegation är bara tillåten i ett steg, vilket innebär att den som av
kommundirektören fått rätt att fatta visst/vissa beslut inte i sin tur kan delegera vidare denna
beslutanderätt". På grund av den rådande situationen med anledning av COVID-19 utses administrativ
chef Johanna Lindhe till biträdande kommundirektör för perioden 2021-01-01 – 2021-02-28.

Beslut
Administrativ chef Johanna Lindhe utses till biträdande kommundirektör för perioden 2021-01-01 –
2021-02-28.

Delegatens underskrift

Namnförtydligande: Petra Gummesson, kommundirektör

Datum: 2021-01-13

Delegationsbeslut
Nämnd: Kommunstyrelsen
Ärende och ärendenummer enligt delegationsordningen: Reglemente,
instruktion för kommundirektör
Delegationsbeslut avseende organisationsförändringar, permanenta och tillfälliga,
under mandatperioden 2019-2022och KS/2020:249 001
Enligt kommunstyrelsens delegationsordning för mandatperioden 2019-2022, anges det under rubriken
"Vidaredelegation" följande: "Endast kommundirektören får överlåta hela eller delar av sin
beslutanderätt enligt denna delegationsordning till en annan anställd inom kommunen även i de ärenden
där vederbörande endast anges som ersättare. Ett beslut som fattas med stöd av sådan
vidaredelegation ska anmälas till kommundirektören som i sin tur anmäler delegationsbeslutet till
kommunstyrelsen. Vidaredelegation är bara tillåten i ett steg, vilket innebär att den som av
kommundirektören fått rätt att fatta visst/vissa beslut inte i sin tur kan delegera vidare denna
beslutanderätt". På grund av den rådande situationen med anledning av covid-19 utses administrativ chef
Johanna Lindhe till biträdande kommundirektör för perioden 2021-01-01 – 2021-02-28.

Beslut
Administrativ chef Johanna Lindhe utses till biträdande kommundirektör för perioden 2021-03-01 –
2021-12-31.

Delegatens underskrift

Namnförtydligande: Petra Gummesson, kommundirektör

Datum: 2021-01-15

Delegationsbeslut
Nämnd:
Ärende och ärendenummer enligt delegationsordningen:
Delegationsbeslut avseende organisationsförändringar, permanenta och tillfälliga,
under mandatperioden 2019-2022och KS/2020:249 001
I enlighet med vad som anges i ”Reglemente för Osby kommuns nämnder för mandatperioden 20192022”, om att undertecknad, efter samråd med kommunstyrelsens presidium, har rätt att fatta beslut om
inrättande, indragning, ändring av tjänster och förändring av kommunstyrelseförvaltningens
ledningsorganisation, inom ramen för befintlig budget.
Förvaltningen finner att det finns behov av ytterligare en kommunikatör och därför inrättas en tjänst till.
Beslut
Ytterligare en tjänst som kommunikatör under kommunstyrelseförvaltningen inrättas.

Delegatens underskrift

Namnförtydligande: Petra Gummesson, kommundirektör

Datum: 2021-01-19

Delegationsbeslut
Nämnd: Kommunstyrelsen
Ärende och ärendenummer enligt delegationsordningen:
Delegationsordning, instruktion för kommundirektör
Delegationsbeslut avseende organisationsförändringar, permanenta och tillfälliga,
under mandatperioden 2019-2022och KS/2020:249 001
Enligt kommunstyrelsens delegationsordning för mandatperioden 2019-2022, anges det under rubriken
"Vidaredelegation" följande: "Endast kommundirektören får överlåta hela eller delar av sin
beslutanderätt enligt denna delegationsordning till en annan anställd inom kommunen även i de ärenden
där vederbörande endast anges som ersättare. Ett beslut som fattas med stöd av sådan
vidaredelegation ska anmälas till kommundirektören som i sin tur anmäler delegationsbeslutet till
kommunstyrelsen. Vidaredelegation är bara tillåten i ett steg, vilket innebär att den som av
kommundirektören fått rätt att fatta visst/vissa beslut inte i sin tur kan delegera vidare denna
beslutanderätt".
Efter intern överenskommelse beslutas det att ekonomichefen Gunnar Elvingsson inte längre är
biträdande kommundirektör. Enligt tidigare delegationsbeslut från 2019-11-19 utsågs han tillsvidare som
biträdande. Administrativ chef, Johanna Lindhe, utses till biträdande kommundirektör för hela 2021
enligt beslut 2020-12-09 och 2021-01-13.

Beslut
Tidigare beslut om biträdande kommundirektör, där ekonomichefen Gunnar Elvingsson utsågs, daterad
2019-11-19, upphävs. Beslut från 2020-12-09 och 2021-01-13 där Johanna Lindhe utses till biträdande
kommundirektör är beslut som fortfarande är giltiga.

Delegatens underskrift

Namnförtydligande: Petra Gummesson, kommundirektör

Datum: 2020-12-08

Delegationsbeslut
Nämnd: Kommunstyrelsen
Ärende och ärendenummer enligt delegationsordningen:
Delegation till kommundirektören att besluta om rutiner och regler vilket framgår av inköpspolicyn.
Rutiner och regler för inköp och upphandling KS/2020:54 003
Efter antagande av inköpspolicy har nu också reviderade rutiner och regler för inköp och upphandling
tagits fram.

Beslut
Rutiner och regler för inköp och upphandling i Osby kommun fastställs.

Delegatens underskrift

Namnförtydligande: Petra Gummeson

Budgetförutsättningar inför
budget 2022
KS januari 2021

Budgetförutsättningar 2021-23
SKR december jämfört med hösten 2020:
• Försämrad skatteprognos för 2020 men bättre för
år 21-23
❖ Prognosen för 2020 är påverkad av höstens
andra pandemivåg
❖ Förbättring 21-23 på grund av högre
löneökningstakt, permitteringsstöd även 1:a
halvåret 2021, ökning av arbetslöshetsersättning
och sjukpenning
❖ Förutsättningarna visar ett förbättrat budgetläge
för åren 21-23, dock stor osäkerhet

Nyckeltal för den svenska ekonomin
Procentuell förändring om inget annat anges

2019
1,4

2020
-3,3

2021
2,5

2022
3,3

2023
2,7

1,2

-4,9

1,7

3,8

3,8

-0,3

-4,1

0,7

2,2

2,1

Sysselsättning i timmar, SKR augusti

-0,3

-5,5

1,6

2,3

1,6

Arbetslöshet %, SKR december

6,8

8,5

9,2

8,8

7,5

6,8

8,9

9,3

8,3

8,1

BNP, SKR dec
BNP, SKR augusti

Sysselsättning i timmar, SKR december

Arbetslöshet %, SKR augusti
Källa: SKR cirkulär 20:57

Budgetförutsättningar 2021-23
Skatteunderlagsförändring
2019 2020 2021 2022 2023

SKR dec, årlig ökning av skatteunderlag, %

2,8

1,7

2,5

4

4,1

SKR okt, årlig ökning av skatteunderlag, %

2,8

1,9

1,5

3,9

3,5

SKR aug, årlig ökning av skatteunderlag, %

2,8

2,4

1,3

3,9

4,0

Källa: SKR cirkulär 20:57

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.
SKR, dec
Skatteunderlagsökning, snitt 10 år
Skatteunderlag, årlig ökning
Differens

2020 2021 2022 2023
4,0
3,9
3,8
3,8
2,3
2,8
4,0
3,7
-1,7 -1,1
0,2 -0,1

Källa: Skatteverket och SKR

SKR, aug
Skatteunderlagsökning, snitt 10 år
Skatteunderlag, årlig ökning
Differens

2020 2021 2022 2023
4,0
4,0
3,7
3,7
2,9
1,3
3,9
4,0
-1,1 -2,7
0,2
0,3

En tiondels procent motsvarar ca 50 kr/invånare

Befolkningsutveckling
13 400

13 300
13 200
13 100

2020-11-01

13 000

13201 inv.

12 900
12 800
12 700

12 600
12 500
2019

2020

2021

2022

2023

Befolkningsökning 0,25 % fr o m 21-11-01

2019

2020

2021

2022

2023

Befolkningsökning 0,25 % fr o m 21-11-01 13 255 13 245 13 201 13 241 13 274
Förändring jämfört med föregående år
Antal inv. avser 1/11 året innan budgetåret

93

-10

-44

40

33

Skatter och generella bidrag
Årlig ökning, skatter och bidrag, mnkr
35
31 31
30

28 28

25
21 21

20

20

19

18
17

15

10

5

0
2019

2020

2021

2022

Skatter och bidrag, oförändrad befolkning
Skatter och bidrag, befolkningsökning 0,25% inför 22 och 23

2023

Driftbudgetramar 2020, tkr
Nämnd

Kommunstyrelsen
Miljö och byggnämnd
Kommunrevision 2.
Valnämnd
Samhällsbyggnadsnämnd
Vatten och avloppsverksamhet

Ingående
budgetram

Alliansens
förslag

Budgetväxling 1.

67 682

855

68 537

4 885

500

5 385

830

40

870

10
50 307

10
1 500

51 807

0

0

Barn och utbildningsnämnd

353 493

4 500

Hälsa och välfärdsnämnden

248 963

13 500

- Äldreomsorgssatsning
Överförmyndare

Ram 2021

2 500
728 669

357 993
-855

261 608

-6 600

-6 600

13 440

2 500
742 109

0

1. Bemanningspool som flyttas till central bemanningsehet enligt organisationsförändring.
2. Ärendet bereds av KF:s presidium.

Budget 2021, finansiella mål
•

•
•
•

För år 2021 och 2022 budgeteras ett balanskravsresultat
på 0,0 inkl disponering av resultatutjämningsreserv med
8,8 mnkr för år 2021. För 2023 ska årets resultat uppgå
till 1,0% (8,8 mnkr) av skatter och generella statsbidrag.
Därefter är målsättningen att återgå till 2%.
Finansiella kostnader får ej bli högre än 3% av
verksamhetens nettokostnader.
Soliditet inkl alla pensionsförpliktelser ska inte understiga
25%.
All kommunal bolagsverksamhet ska regelmässigt ge ett
positivt resultat.

Resultatbudget 2021 -2023
tkr
Verksamhetens nettokostnader
Minskad budget tilläggsbudget och KS medel
Ramutökning
Bidrag äldreomsorgssatsning
Beräknad lägre LSS-avgift
Beräknad lägre driftkostnad fastigheter
Skatteintäkter/bidrag
Beräknat ytterligare statsbidrag
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

KF

SKR

KF

SKR

KF

SKR

Budget

Dec

Budget

Dec

Budget

Dec

Budget Budget
2021
2021
-837 830 -837 830
2 000
2 000
-20 040 -20 040
6 600
6 600

844 100 852 000
0
0
2 030
2 030
-5 700 -5 700

Behov av kostnadsminskning/intäktsökning
Årets resultat

Flerårsplan Flerårsplan
2022
2022
-861 584
-861 584
2 000
2 000
-18 000
-18 000
6 600
6 600

Flerårsplan Flerårsplan
2023
2023
-884 267
-884 267
2 000
2 000
-18 000
-18 000
6 600
6 600
7 000
7 000
2 200
2 200

863 100
0
2 030
-10 000

872 400
0
2 030
-10 000

887 200
0
2 030
-14 400

891 000
0
2 030
-14 400

15 854

6 554

18 509

14 747

-8 840

-940

0

0

8 872

8 910

8 840

940

0

0

0

0

Balanskravsresultat

0

0

0

0

8 872

8 910

Andel av skatter och bidrag

0

0

0

0

1%

1%

Resultatutjämningsreserv (RUR)

Invånare: 1/11 2020 = 13201, 1/11 2021 =13241, 1/11 2022 =13274

Ekonomiskt direktiv
• Direktiv som utgår från budgetutrymmet
• Hänsyn till volymförändringar i
verksamheten
• Hänsyn till prel. bokslut 2020
• Hänsyn till nämndsplaner/internbudget
2021
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Samhällsbyggnad
Anders Edwall
0479-52 81 23
anders.edwall@osby.se

Medborgarförslag - Tydliga informationsskyltar vid våra
fornminnen
Dnr SBN/2019:197 840

Samhällsbyggnad förslag till Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnad föreslår samhällsbyggnadsnämnden föreslå kommunstyrelsen besluta
att bifalla medborgarförslaget och uppdra åt samhällsbyggnad att kontakta
hembygdsföreningar, länsmuseet och förslagslämnaren för hjälp med utformning av
information samt val av platser.
Barnkonsekvensanalys
ej aktuellt
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2019-05-28 KS/2019:101 att samhällsbyggnad ska utreda
medborgarförslaget från Lennart Ohlsson gällande ”Tydliga informationsskyltar vid våra
fornminnen”.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2020-02-19 SBN/2019:197 att Barn- och
utbildningsnämnden skulle yttra sig över följande frågeställningar
1. Är det intressant att välja ut de intressantaste fornminnen av alla i Osby kommun?
2. Hur många fornminnen anser kultur och fritid är intressant för allmänheten?
3. Kan kultur och fritid ta fram och ajourhålla informationen som ska stå på
informationstavlorna där Samhällsbyggnad har drift och skötsel?
4. Har kultur och fritid något annat att erinra gällande medborgarförslaget?

Besöksadress Västra Storgatan 35
Postadress Samhällsbyggnad
283 80 Osby

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

Hemsida www.osby.se
Organisationsnr 212000-0902

Bankgiro 281-6809
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Barn- och utbildningsnämnden har yttrat sig 2020-06-02 BUN/2020:87 enligt följande:
1. I enlighet med det nationella kulturpolitiska målet att ”främja ett levande kulturarv som
bevaras, används och utvecklas” finner Kultur och fritid förslaget vara både relevant och
viktigt för kommunen. Att lyfta in historien i nutiden genom relevant och
tillgänglighetsanpassad information är en viktig del av kulturarvets bevarande. Även
möjligheten att utveckla med digital information kan finnas.
2. För att kunna göra en relevant bedömning krävs en djupare undersökning och
inventering av alla fornlämningar som finns i kommunen som inte redan samhällsbyggnad
har hand om.
3. Kultur och fritid är gärna behjälpliga med att ta fram och ajourhålla informationen som
ska stå på informationsskyltarna i fråga men i dagsläget finn inte de extra resurser som
detta arbete skulle kräva.
4. Kultur och fritid har inget annat att erinra gällande medborgarförslaget.
Med ovanstående bedömer samhällsbyggnad medborgarförslaget som klart möjligt att
förverkliga och kommer att innebära ett positivt inslag för Osby kommun.
Finansiering
Investeringsmedel behöver avsättas för inköp, uppsättning och iordningsställande i
framtida budget. Eventuell utökad driftkostnad hanteras i befintlig ram.
Beslutsunderlag
Medborgarförslaget – Lennart Ohlsson 2019-03-11
Yttrande – Barn- och utbildningsförvaltningen 2020-06-02

Mathias Karlsson

Anders Edwall

Förvaltningschef

Chef Tekniska Enheten

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Sida

1(2)

2020-12-30
Kommunstyrelseförvaltningen
Anna Olsson
0479-52 82 13
anna.olsson@osby.se

Uppräkning av grundbelopp enligt arvodesreglementet
Dnr KS/2020:461 024

/ Kommunstyrelseförvaltningens förslag till personaldelegationen /
-

Personaldelegationen beslutar att höja grundbeloppet i enlighet med
arvodesreglementet fr o m 2021-01-01.

-

Personaldelegationen beslutar att en uppräkning sker gällande de fasta arvodena
samt sammanträdesarvoden enligt arvodesreglementet fr o m 2021-01-01.

Barnkonsekvensanalys
Ingen påverkan.

Sammanfattning av ärendet
I enlighet med arvodesreglementet ska grundbeloppet årligen räknas upp, per den 1
januari, med samma procenttal som den genomsnittliga löneutvecklingen för kommunens
anställda under föregående kalenderår, 2020. Procentsatsen beräknas som genomsnittet
för samtliga vid beslutstillfället genomförda lönerevisioner.
Den genomsnittliga löneökningen 2020 för avslutad lönerevision är fastställd till 2,77%.
Beslutsunderlag
-

Tjänsteskrivelse daterad 2020-12-30

Petra Gummeson

Anna Olsson

Kommundirektör

HR-chef

Besöksadress Västra Storgatan 35
Postadress /Eget_Förvaltning/
283 80 Osby

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

Hemsida www.osby.se
Organisationsnr 212000-0902

Bankgiro 281-6809
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Beslutet skickas till
HR-chef – Anna Olsson
Lönechef – Helena Eriksson
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Datum
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2020-12-22
Kommunstyrelseförvaltningen
Amra Eljami
0479528166
amra.eljami@osby.se

Revidering av reglemente för Osby kommuns nämnder för
mandatperioden 2019-2022, gällande från och med den 1 mars
2021
Dnr KS/2018:489 003

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunfullmäktige
Förslag till kommunstyrelsens arbetsutskott
Förslag till kommunstyrelsen
-

Revidering av reglemente för Osby kommuns nämnder för mandatperioden 20192022, enligt utkast daterad 2020-12-22, antas gälla från och med den 1 mars 2021.
Ändringar är markerade med gult eller överstruken text.

-

Med antagande av reviderat reglemente för Osby kommuns nämnder för
mandatperioden 2019-2022, enligt utkast daterad 2020-12-22, upphör näringslivsoch tillväxtdelegationen och dess uppdrag.

-

Med antagande av reviderat reglemente för Osby kommuns nämnder för
mandatperioden 2019-2022, enligt utkast daterad 2020-07-01, inrättas ett
näringslivsråd. Reglemente för rådet antas i separat ärende.

-

Namnbytet för Hälsa- och välfärdsnämnden till Hälsa- och omsorgsnämnden,
godkänns.

-

Tillägg och ändringar avseende kommunstyrelsens individutskott, enligt utkast
daterad 2020-12-22, antas gälla från och med den 1 mars 2021. Ändringar är
markerade med gult eller överstruken text.

-

Kommunstyrelsens individutskott inrättades vid kommunfullmäktiges
godkännande av reglementet 2020-12-14, § 156, men aktiveras från och med den 1
mars 2021.

Barnkonsekvensanalys
Ärendet kan påverka barn indirekt. För mer information se barnkonsekvensanalys daterad
2021-01-15.
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
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Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2020-10-28, § 180 att godkänna en ny förvaltning under
kommunstyrelsen, Arbete- och välfärdsförvaltningen. Kommunfullmäktige beslutade
sedan 2020-12-14, § 156, att revidera reglementet för Osby kommuns nämnder för
mandatperioden 2019-2022 och i den ändringen ingick det bland annat att
kommunstyrelsen skulle få ett individutskott. I denna revidering förtydligas den nya
förvaltningens roll och då förvaltningen är länkad till individutskottet så kommer detta att
ha effekt på utskottet också.
I och med att vissa delar och uppgifter, enligt till denna tjänsteskrivelse föreslaget
reglemente, kommer att flyttas från barn- och utbildningsnämnden och hälsa- och
välfärdsnämnden så finns det även ett behov av att byta namn på dagens Hälsa- och
välfärdsnämnd för att det inte ska bli förvirring mellan den och Arbete- och
välfärdsförvaltningen.
Utöver detta så har det tidigare diskuterats om näringslivs- och tillväxtdelegationens
upphörande. Kommunstyrelsen beslutade 2020-10-28, § 174, att återremittera ärendet som
även hör ihop med ärende avseende inrättande av ett näringslivsråd. Även detta
återremitterades av kommunstyrelsen 2020-10-28, § 175. Eftersom flera ändringar görs
som kräver reglementets reviderings så föreslås även dessa ärenden tas i denna ändring.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse ”Revidering av reglemente för Osby kommuns nämnder för
mandatperioden 2019-2022, gällande från och med den 1 mars 2021”, daterad 2020-1222, från kanslichef Amra Eljami, förvaltningschef Emma Frostensson och
kommundirektör Petra Gummesson.
Skrivelse ”Reglemente för Osby kommuns nämnder mandatperioden 2019-2022”, utkast
2020-12-22.

Emma Frostensson

Amra Eljami

Förvaltningschef, arbete och välfärd

Kanslichef

Petra Gummesson
Kommundirektör
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Beslutet skickas till
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Förvaltningschef, Emma Frostensson
Kanslichef, Amra Eljami

Sida 1 av 35

Reglemente för Osby kommuns nämnder för
mandatperioden 2019–2022
Dokumenttyp
Reglemente
Beslutsdatum
2018-12-17, § 136
Rev 2019-05-20, § 48
Rev 2019-11-11, § 127
Rev 2020-03-30, §§ 31-32
Rev 2020-12-14, § 156
Rev 2021-XX

2-

22

Dokumentansvarig
Kanslienheten

20

Gemensamma regler och riktlinjer .............................................................................................. 4
Nämndernas uppdrag och behörighet ................................................................................. 4

20

1.1

Processbehörighet/Talerätt ........................................................................................................... 4
Firmateckning................................................................................................................................ 4

AS
T

Undertecknande av handlingar .................................................................................................... 5
Samverkan med andra nämnder ................................................................................................. 5
Medborgar-/Brukardialog ............................................................................................................ 5
Arkiv ............................................................................................................................................... 5

TK

Taxefrågor och liknande ............................................................................................................... 5
Risk och sårbarhetsanalyser......................................................................................................... 5
1.2

Nämndernas arbetsformer och andra gemensamma bestämmelser................................. 6

U

1.

Diarienummer
KS/2018:489

-1

Beslutad av
Kommunfullmäktige

Uppdrag och verksamhet .............................................................................................................. 6
Organisation inom verksamhetsområdet .................................................................................... 6
Personalansvar............................................................................................................................... 6
Behandling av personuppgifter .................................................................................................... 6
Uppföljning, återredovisning (återrapportering) och rapportering till kommunfullmäktige 7
Information och samråd ............................................................................................................... 7
Självförvaltningsorgan .................................................................................................................. 7
Medborgarförslag .......................................................................................................................... 7
Närvarorätt .................................................................................................................................... 8
Digital nämndadministration och information till förtroendevalda ......................................... 8

Sida 2 av 35
Tidpunkt för sammanträden ........................................................................................................ 8
Kallelse ........................................................................................................................................... 9
Deltagande i sammanträde på distans ....................................................................................... 10
Gruppledare ................................................................................................................................. 10
Förhinder ..................................................................................................................................... 10
Ersättares tjänstgöring ............................................................................................................... 10
Avvikande mening ....................................................................................................................... 11
Jäv, avbruten tjänstgöring .......................................................................................................... 11
Ordföranden ................................................................................................................................ 11
Presidium ..................................................................................................................................... 11

-2
2

Ersättare för ordföranden och vice ordföranden ..................................................................... 12
Kommunal- och oppositionsråd ................................................................................................. 12
Yrkanden...................................................................................................................................... 12

-1
2

Deltagande i beslut ...................................................................................................................... 12
Justering av protokoll ................................................................................................................. 12
Reservation................................................................................................................................... 12
Nämndspecifika reglementen ..................................................................................................... 14
Kommunstyrelsen ................................................................................................................ 14

20

2.1

Sammansättning .......................................................................................................................... 14

AS
T

Insynsplats.................................................................................................................................... 14
Offentliga sammanträden ........................................................................................................... 14
Kommunstyrelsens utskott och delegationer ............................................................................ 14
Kommunstyrelsens arbetsutskott............................................................................................... 15

TK

Kommunstyrelsens individutskott ............................................................................................. 16
Kommunstyrelsens näringslivs- och tillväxtdelegation ............................................................ 16
Kommunstyrelsens personaldelegation ..................................................................................... 16

U

2.

20

Delgivning..................................................................................................................................... 13

Kommunstyrelsens styrfunktion ................................................................................................ 16
Kommunstyrelsens ledningsfunktion ........................................................................................ 16
Kommunstyrelsens uppföljningsfunktion ................................................................................. 17
Kommunstyrelsens övergripande uppgifter ............................................................................. 18
Kommunstyrelsens uppgifter inom socialtjänst, arbetsmarknad och utbildning ................. 18
Kommunstyrelsens uppgifter inom området skydd mot olyckor............................................ 19
Kommunstyrelsens övriga uppgifter ......................................................................................... 20
Kommunstyrelsens ekonomi- och medelsförvaltning .............................................................. 20
Delegering från kommunfullmäktige ........................................................................................ 21
Personalpolitiken ......................................................................................................................... 21
Krig, krigsfara, krisledning och höjd beredskap...................................................................... 22

Sida 3 av 35
Arbetslöshetsnämnd .................................................................................................................... 22
Arkivmyndighet ........................................................................................................................... 22
Webbaserad anslagstavla och webbplats .................................................................................. 22
Författningssamling .................................................................................................................... 22
Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter m.m......................................................... 22
2.2

Krisledningsnämnden ......................................................................................................... 24

Sammansättning .......................................................................................................................... 24
Krisledningsnämndens uppgifter ............................................................................................... 24
Inkallande av krisledningsnämnden .......................................................................................... 24
Övertagande av övriga nämnders verksamhet ......................................................................... 24

-2
2

Bistånd mellan kommuner och mellan kommuner och landsting........................................... 25
Avveckling/upphörande av verksamhet .................................................................................... 25
Rapportering och uppföljning .................................................................................................... 25
Barn- och utbildningsnämnden .......................................................................................... 26

-1
2

2.3

Sammansättning .......................................................................................................................... 26
Utskott .......................................................................................................................................... 26
2.4

20

Barn- och utbildningsnämndens verksamhet ........................................................................... 27
Miljö- och byggnämnden .................................................................................................... 28

20

Sammansättning .......................................................................................................................... 28
Miljö- och byggnämndens verksamhet ...................................................................................... 28
Samhällsbyggnadsnämnden ............................................................................................... 29

AS
T

2.5

Sammansättning .......................................................................................................................... 29
Utskott .......................................................................................................................................... 29
Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet ................................................................................. 30
2.6

TK

Delegering från kommunfullmäktige ........................................................................................ 31
Hälsa- och omsorgsnämnden .............................................................................................. 32

U

Sammansättning .......................................................................................................................... 32
(Ärende)beredning och individutskott ...................................................................................... 32
Hälsa- och omsorgsnämndens verksamhet ............................................................................... 33
2.7

Valnämnden ......................................................................................................................... 35

Sammansättning .......................................................................................................................... 35
Valnämndens verksamhet........................................................................................................... 35
Delegering från kommunfullmäktige ........................................................................................ 35

I detta dokument förkortas kommunallagen (2017:725) fortsättningsvis KL.

Sida 4 av 35

1. Gemensamma regler och riktlinjer
Bestämmelserna i underrubrikerna ”1.1 Nämndernas uppdrag” och ”1.2 Nämndernas
arbetsformer och övriga gemensamma bestämmelser” i detta reglemente gäller alla
nämnder1 i Osby Kommun, om inte annat anges i det nämndspecifika reglementet.

1.1 Nämndernas uppdrag och behörighet
Samtliga nämnder ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer
som kommunfullmäktige bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning samt
bestämmelserna i detta reglemente. Respektive nämnd ansvarar inom denna ram för
upprättande av verksamhetsplan och budget.

-2
2

Respektive nämnd ska regelmässigt rapportera till kommunfullmäktige hur verksamheten
utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret.

20

TK

✓

20

✓
✓
✓

informera om verksamheten och nämndens arbete såväl internt som till allmänheten,
en kontinuerlig uppföljning och utvärdering av det egna verksamhetsområdet görs,
upprätta förslag till budget för det egna verksamhetsområdet,
verka för att samråd sker med brukare av nämndens tjänster,
fortlöpande reformera det kommunala regelbeståndet inom verksamheten,
de personuppgifter som nämnden behandlar, nämnden är personuppgiftsansvarig enligt
GDPR, se nedan under rubriken ”Behandling av personuppgifter”
de informationssystem som stödjer nämndens verksamhet,
verksamheten bedrivs inom av kommunfullmäktige beslutad budgetram,
vid negativ budgetavvikelse till kommunstyrelsen presentera åtgärder och tidplan för
dessa åtgärder för att nå den av kommunfullmäktige beslutade budgetramen,
i övrigt fullgöra de uppgifter som kommunfullmäktige överlämnar till nämnden.

AS
T

✓
✓
✓
✓
✓
✓
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Respektive nämnd svarar inom sitt område för att

U

Processbehörighet/Talerätt
Nämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden,
undantaget personalärenden, inom sitt verksamhetsområde om inte någon annan ska göra det
på grund av lag eller annan författning eller beslut av kommunfullmäktige och därvid träffa
överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta annat avtal.
I mål där någon har begärt laglighetsprövning enligt KL av kommunfullmäktiges beslut får
kommunstyrelsen själv eller genom ombud föra kommunens talan, om inte
kommunfullmäktige beslutar att själv föra talan i målet.
Firmateckning
Samtliga nämnder, med undantag för krisledningsnämnden, miljö- och byggnadsnämnden
samt valnämnden, ska bland respektive nämnds förvaltnings tjänstepersoner utse ett antal
firmatecknare som, två (2) i förening, tecknar nämndens firma.
1

Med nämnd avses även kommunstyrelsen.
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Undertecknande av handlingar
Avtal, fullmakter, kontrakt, köpehandlingar, skrivelser och liknande handlingar som beslutas
av nämnden ska i första hand undertecknas av ordföranden. Vid förfall för ordföranden ska
vice ordföranden eller kommundirektören för kommunstyrelsen, förvaltningschef för annan
nämnd, eller annan anställd, som nämnden bestämmer underteckna handlingar. Nämnden kan
i enskilda ärenden/vid enskilda tillfällen bestämma att annan ledamot eller anställd ska
underteckna avtal, andra handlingar och skrivelser.
Med stöd av delegation från nämnden får delegat på nämndens vägnar underteckna handlingar
som upprättats med anledning av dennes delegationsbeslut. Från förvaltning utgående
skrivelser ska undertecknas på sätt som förvaltningschef bestämmer.

-1
2

-2
2

Samverkan med andra nämnder
För fullgörande av sina arbetsuppgifter får nämnden från kommunens övriga styrelser,
nämnder, förvaltningar och tjänstepersoner inhämta de upplysningar som nämnden behöver
för sin verksamhet.

20

Nämnderna ska därutöver verka för en samverkan nämnderna emellan för att gemensamt nå
kommunens övergripande mål.

20

Medborgar-/Brukardialog
Nämnden ska i sitt arbete verka för att uppnå en dialog med medborgare och brukare.

AS
T

Arkiv
Nämnden ansvarar för att nämndens arkiv vårdas och förtecknas i enlighet med arkivlagen
(1990:782). För kommunen finns ett särskilt upprättat arkivreglemente, kommunstyrelsen är
arkivmyndighet.

TK

Taxefrågor och liknande
Nämnden ska upprätta förslag till taxor och avgifter inom nämndens område för eventuellt
beslut om antagande i kommunfullmäktige samt besluta i ärenden gällande tillämpningen av
antagna taxor och avgifter.

U

Nämnden får själv besluta om antagande av taxor och avgifter som inte är av principiell
beskaffenhet, dvs. inte är av någon större kommunalekonomisk omfattning.
Risk och sårbarhetsanalyser
Nämnden ska utarbeta och anta risk- och sårbarhetsanalyser för sitt/sina verksamhetsområde(n).
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1.2 Nämndernas arbetsformer och andra gemensamma bestämmelser
I tillämpliga delar gäller dessa bestämmelser även i ett utskotts/en delegations arbete, om
respektive nämnd inte beslutar annat.
Uppdrag och verksamhet
Samtliga nämnder ska inom sina respektive verksamhetsområden följa vad som anges i lag
eller annan författning. De ska följa det kommunfullmäktige i reglementet, i samband med
budget eller i annat särskilt beslut har bestämt att nämnden ska fullgöra, samt verka för att
fastställda mål uppnås och i övrigt följa givna uppdrag och angivna riktlinjer.
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Organisation inom verksamhetsområdet
Samtliga nämnder ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med hänsyn
till av kommunfullmäktige fastställda mål och riktlinjer samt lagar och andra författningar för
verksamheten.
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Samtliga nämnder, med undantag för krisledningsnämnden, miljö- och byggnämnden samt
valnämnden, beslutar, med hänsyn till de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige
fastställt, om organisering och utformning av respektive förvaltnings organisation under
nämnden, inom ramen för befintlig budget.

AS
T

20

20

Kommundirektören har, efter samråd med kommunstyrelsens presidium, delegation att fatta
beslut om inrättande, indragning, ändring av tjänster och förändring av
kommunstyrelseförvaltningens ledningsorganisation, inom ramen för befintlig budget.
Respektive förvaltningschef har, efter samråd med kommundirektören och respektive nämnds
presidium, delegation att fatta beslut om inrättande, indragning, ändring av tjänster och
förändring av respektive förvaltnings ledningsorganisation, inom ramen för befintlig budget.

TK

Personalansvar
Respektive nämnd, med undantag för krisledningsnämnden, miljö- och byggnämnden samt
valnämnden, är anställningsmyndighet för personal vid sin förvaltning. För de undantagna
nämnderna är kommunstyrelsen anställningsmyndighet.
Förvaltningschef anställs av kommundirektören i samråd med aktuell nämnds presidium.

U

Nämnderna har i övrigt hand om personal- och arbetsmiljöfrågor inom sitt respektive
verksamhetsområde med undantag av de frågor som anges nedan i det nämndspecifika
reglementet för kommunstyrelsen, under rubrikerna ”Kommunstyrelsens
personaldelegation” och ”Personalpolitiken” i detta reglemente.
Behandling av personuppgifter
Respektive nämnd är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker
i dess verksamhet. Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för de behandlingar som är
gemensamma för hela kommunen, i enlighet med vad som angetts i nämndens
registerförteckning, enligt artikel 30 i dataskyddsförordningen.
Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker
i kommunfullmäktige samt hos eventuella fullmäktigeberedningar. Respektive nämnd ska
utse dataskyddsombud.
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Uppföljning, återredovisning (återrapportering) och rapportering till
kommunfullmäktige
Respektive nämnd ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet och, enligt 6 kap. 5 § KL,
redovisa till kommunfullmäktige hur de har fullgjort de uppdrag som kommunfullmäktige
lämnat till dem med stöd av 5 kap. 2 och 4 §§ KL.
Två (2) gånger per kalenderår, per den 30 juni respektive 31 december, ska respektive nämnd
redovisa de beslut av kommunfullmäktige under den senaste sexmånadersperioden som de
ännu inte verkställt, skälen till detta samt när beslutet kan förväntas verkställas.
Redovisningen lämnas till kommunstyrelsen som samordnar de olika nämndernas
redovisningar till kommunfullmäktige.

-1
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-2
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För samtliga nämnder, med undantag för kommunstyrelsen, gäller att de vid ovan angivna
redovisningstillfällen även ska redovisa de beslut av kommunstyrelsen under den senaste
sexmånadersperioden som de ännu inte verkställt, skälen till detta samt när beslutet kan
förväntas verkställas. Redovisningen lämnas till kommunstyrelsen som också behandlar
ärendet.

20

Motioner och medborgarförslag redovisas enligt de reglerna angivna i detta reglemente samt i
kommunfullmäktiges arbetsordning.

20

Nämnderna ska härutöver fullgöra rapporteringsskyldighet enligt speciallagstiftning.

AS
T

Information och samråd
Respektive nämnd och kommunal- respektive oppositionsråd ska i möjligaste mån från annan
nämnd erhålla den information och det underlag de behöver i sin verksamhet. Rätten till
information och underlag omfattar inte uppgift för vilken sekretess råder.

TK

Nämnderna ska samråda när deras verksamhet och ärenden berör kommunstyrelsens eller
annan nämnds verksamhet.

U

Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa är särskilt berörda.
Kommunstyrelsen/nämnden beslutar om formerna för samrådet.
Självförvaltningsorgan
Respektive nämnd får uppdra åt ett självförvaltningsorgan att helt eller delvis sköta driften av
en viss anläggning eller en viss institution.
Nämnden får uppdra åt självförvaltningsorganet att besluta på nämndens vägnar i ett visst
ärende eller en viss grupp av ärenden.
Nämnden ska i en arbetsordning fastställa självförvaltningsorganets uppgifter,
sammansättning, arbetsformer och mandattid.
Medborgarförslag
Medborgarförslag, där kommunfullmäktige överlåtit till en nämnd att fatta beslut, ska om
möjligt beredas så att nämnden kan fatta beslut inom sex (6) månader från det att förslaget

Sida 8 av 35

väcktes i kommunfullmäktige. Nämnden ska fortlöpande informera kommunfullmäktige om
de beslut som fattats i anledning av ett medborgarförslag.
Nämnden ska en (1) gång per år redovisa de medborgarförslag som inte beretts färdigt för
beslut i kommunfullmäktige inom ett (1) år från det att förslagen väcktes i
kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige ska informeras om anledningen till att ärendena
inte avgjorts och när beslut kan förväntas fattas. Redovisningen ska göras på
kommunfullmäktiges ordinarie sammanträde i oktober månad.
När ett medborgarförslag beretts färdigt och beslut ska fattas, ska förslagsställaren
underrättas.

-2
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Nämnden får besluta att den eller de som har väckt ett ärende genom medborgarförslag får
närvara när nämnden behandlar ärendet, delta i överläggningarna och närvara när beslut
fattas.

20

20

-1
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Närvarorätt
Kommunal- och oppositionsråd samt kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande har
rätt att närvara vid övriga nämnders sammanträden och delta i överläggningarna. Nämnd får
därutöver, om särskilda skäl föreligger, medge ledamot i kommunstyrelsen denna rätt. Den
förtroendevalde har i den utsträckning nämnden beslutar rätt att få sin mening antecknad i
protokollet.

AS
T

Nämnd får ge annan förtroendevald, som inte är ledamot i nämnden, rätt att närvara vid
nämndens sammanträden för att lämna upplysningar. Även anställd i kommunen och särskilt
sakkunnig kan medges denna rätt.
Närvarorätten enligt första och andra stycket ovan gäller inte i ärenden som rör
myndighetsutövning mot enskild.

U

TK

Nämnd får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid nämndens sammanträden.
Om nämnden beslutar det, får den som medgetts rätt att närvara vid ett sammanträde delta i
överläggningarna.
Digital nämndadministration och information till förtroendevalda
Alla handlingar rörande nämnden hanteras digitalt och distribueras endast digitalt till
ledamöter och ersättare i nämnderna. I undantagsfall, efter beslut av ordföranden i varje
särskilt fall, får handlingar distribueras på annat sätt. Detta innebär även att övrig information
till ledamöter och ersättare distribueras på samma sätt (om de förtroendevalda inte hinner få
informationen under ett sammanträde), det vill säga digitalt och främst via e-post, om inte
ordföranden i varje enskilt fall beslutar annat. Detta gäller samtliga nämnder utan hänsyn till
vilket sammanträdesprogram som används.
Tidpunkt för sammanträden
Respektive nämnd sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. Respektive
nämnds ordförande, i samråd med vice ordförande, bestämmer dag och tid för beredning.
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Sammanträde ska hållas också om minst en tredjedel (1/3) av nämndens ledamöter begär det
eller om ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra sammanträde ska göras
skriftligen hos ordföranden och innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas
behandlas på det extra sammanträdet.
Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordföranden om tiden för extra sammanträde.
Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller ändra dagen
eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice ordföranden.

-2
2

Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för ett
sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och ersättare snarast, i
första hand med digitala hjälpmedel så som e-post, underrättas om beslutet.

-1
2

Kallelse
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. När varken ordföranden
eller vice ordföranden kan kalla till sammanträde ska den som varit ledamot i nämnden längst
tid göra detta. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid ska den till åldern äldste
ledamoten kalla till sammanträde.

20

20

Kallelsen, som ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet, bör
även innehålla en sammanställning av de ärenden som ska behandlas. Ordföranden
bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende ska bifogas kallelsen.

AS
T

Kallelsen och övriga handlingar distribueras till varje ledamot och ersättare samt annan
förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast fyra (4) arbetsdagar före
sammanträdesdagen endast på sätt som anges ovan under rubriken ”Digital
nämndadministration”.

U

TK

I undantagsfall, efter beslut av ordföranden i varje särskilt fall, får kallelse och övriga
handlingar ske inom annan tid och/eller distribueras på annat sätt.
Kallelsen och övriga handlingar bör i möjligaste mån publiceras på kommunens hemsida,
www.osby.se senast fyra (4) dagar före sammanträdesdagen.
Det åligger samtliga ledamöter och ersättare att regelbundet uppdatera
sammanträdespunkterna fram till sammanträdet då kompletteringar och nya handlingar finns
tillgängliga digitalt. Ingen information om eventuella uppdateringar skickas löpande via epost eller annat sätt, om inte ordförande vid undantagsfall beslutar annat.
Om ledamöter och ersättare saknar handlingar eller inte ser handlingar via
sammanträdesplattformen, samt saknar möjligheten att läsa kallelsen på hemsidan, ska den
berörda ledamoten/ersättaren informera nämndens sekreterare eller kanslienheten om detta
senast tre (3) dagar innan sammanträdet för att hinna få material i god tid.
Sammanträdesplaner för hela året skickas ut och beslutas i nämnderna/kommunfullmäktige,
vilket underlättar för politiken att se när sammanträdena är. Om detta inte sker före
sammanträdet är det den enskilde ledamotens och ersättarens ansvar att avgöra om de
tjänstgör på sammanträdet.
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Deltagande i sammanträde på distans
Ledamöter får delta i nämndens sammanträden på distans enligt de förutsättningar som anges
i 5 kap. 16 § kommunallagen (2017:725).
Kommunstyrelsen, hälsa- och omsorgsnämnden, barn- och utbildningsnämnden,
samhällsbyggnadsnämnden, miljö- och byggnämnden samt krisledningsnämnden får, om
särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant
sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant
sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor.
Ledamot som önskar delta på distans ska i förväg anmäla detta till
kommunstyrelseförvaltningens kanslienhet, senast sju (7) dagar före sammanträdet.
Ordföranden för respektive nämnd avgör om närvaro får ske på distans.

-1
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-2
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Kommunstyrelsen, hälsa- och omsorgsnämnden, barn- och utbildningsnämnden,
samhällsbyggnadsnämnden, miljö- och byggnämnden samt krisledningsnämnden får
bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i respektive nämnds
sammanträden.

20

Gruppledare
Varje i en nämnd representerat politiskt parti ska utse och till kommunstyrelseförvaltningens
kanslienhet rapportera in en (1) ledamot som gruppledare, och en (1) ledamot som ersättare
för gruppledaren, för partiet i respektive nämnd.

TK

AS
T

20

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

U

Ersättares tjänstgöring
Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett
sammanträde eller i en del av ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.
Den ersättare ska kallas in som står i tur att tjänstgöra enligt av kommunfullmäktige
fastställda regler.
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om
en ersättare har trätt in i ledamotens ställe, dock först i samband med ett ärendes påbörjande.
Om inte ersättarna väljs proportionellt ska ersättarna tjänstgöra enligt den av
kommunfullmäktige mellan dem bestämda ordningen. Om ingen ordning är bestämd, kallas
ersättare i den ordning de tagits upp i kommunfullmäktiges protokoll från valet.
En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordningen.
Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en ersättare som inställer sig
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under pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare som kommer längre ner i
ordningen.
Avvikande mening
Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna och få sin muntliga avvikande
mening antecknad till protokollet.
Jäv, avbruten tjänstgöring
En ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får
tjänstgöra igen när ärendet handlagts.

-2
2

Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på grund av annat hinder
än jäv, får åter tjänstgöra endast om ersättarens inträde har påverkat det etablerade
majoritetsförhållandet mellan partierna.

TK

AS
T

20

20
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2

Ordföranden
Nämndens ordförande ska
✓ leda nämndens arbete och sammanträden,
✓ kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente,
✓ kalla ersättare,
✓ inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i nämnden vid behov är
beredda,
✓ inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i nämnden som inte har ett
arbetsutskott, där individutskott inte räknas som ett arbetsutskott, är beredda,
✓ se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i nämnden,
✓ bevaka att nämndens beslut verkställs,
✓ med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för nämndens verksamhet, effektiviteten i
densamma samt ta initiativ i dessa frågor,
✓ främja samverkan mellan nämnden och kommunens övriga nämnder,
✓ representera vid uppvaktningar, konferenser och sammanträden om inte nämnden bestämt
annat i ett särskilt fall,

U

Härutöver ska kommunstyrelsens ordförande
✓ ha uppsikt över kommunens hela nämndförvaltning,
✓ med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och ekonomiska
intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa frågor,
✓ främja samverkan mellan kommunstyrelsen, kommunens övriga nämnder och
kommunfullmäktige.
Ordföranden får fatta beslut, på nämndens vägnar, i ärenden som är så brådskande att ärendets
avgörande inte kan vänta till dess nämnden kan sammankallas. Dessa beslut ska anmälas vid
nämndens nästkommande sammanträde.
Presidium
Nämndernas presidium, med undantag för barn- och utbildningsnämnden, ska bestå av
ordföranden och vice ordföranden. Barn- och utbildningsnämndens presidium ska bestå av
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ordföranden och förste respektive andre vice ordföranden. Vice ordföranden(-a) ska biträda
ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet i den mån ordföranden anser att
det behövs.
Ersättare för ordföranden och vice ordföranden
Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett helt sammanträde eller en del av
ett sammanträde, får nämnden utse en annan ledamot som ersättare för dessa. Tills valet
förrättats, fullgörs ordförandens uppgifter av den som varit ledamot i nämnden längst tid. Om
flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den äldste av
dem. Motsvarande gäller om ordföranden eller vice ordföranden inte kan fullgöra sitt uppdrag
under en längre tid. Ersättaren ska fullgöra samtliga ordförandens/vice ordförandens
uppgifter.
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Kommunal- och oppositionsråd
Efter det att val av kommunstyrelse/nämnd skett utser kommunfullmäktige ett (1) kommunaloch ett (1) oppositionsråd. Kommunfullmäktige beslutar om kommunal- och
oppositionsrådens uppgifter, ansvarsområden och tjänstgöringsgrad.

20

20

Yrkanden
Efter det att val av kommunstyrelse/nämnd skett utser kommunfullmäktige ett (1) kommunaloch ett (1) oppositionsråd. Kommunfullmäktige beslutar om kommunal- och
oppositionsrådens uppgifter, ansvarsområden och tjänstgöringsgrad.

AS
T

Deltagande i beslut
En ledamot som, där detta är möjligt, avser att avstå från att delta i ett beslut, ska anmäla detta
till ordföranden innan beslut fattas. En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha
deltagit i beslutet, om nämnden fattar beslutet med acklamation.

TK

Justering av protokoll
Protokollet justeras av ordföranden och en (1) ledamot. Justering kan ske digitalt om
möjlighet till detta finns i de system som används.

U

Nämnden kan, i undantagsfall, besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart.
Den aktuella paragrafen ska, för att det inte ska föreligga några oklarheter om innehållet i
beslutet, redovisas skriftligt vid sammanträdet och justeras av ordföranden och en (1)
ledamot.
Reservation
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen ska
ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren före den tidpunkt som
har fastställts för justering av protokollet. Motsvarande gäller vid omedelbar justering.
Med en skriftlig reservation jämställs en reservation som undertecknats och därefter skickats
per e-post till kommun@osby.se.
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TK

AS
T

20

20
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Delgivning
En nämnd delges genom ordföranden, kommundirektören för kommunstyrelsen,
förvaltningschefen för annan nämnd, eller annan anställd i enlighet med vad nämnden
bestämmer.
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2. Nämndspecifika reglementen
2.1 Kommunstyrelsen
Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen (2017:725) gäller
bestämmelserna i detta reglemente. Kommunstyrelsen ansvarar för i detta reglemente angivna
uppgifter samt sådana uppgifter som inte lagts på annan nämnd. Härutöver ansvarar
kommunstyrelsen för de uppgifter som framgår av kommunallagen (2017:725) och annan
lagstiftning.
Sammansättning
Kommunstyrelsen består av tretton (13) ledamöter och tretton (13) ersättare.

20

-1
2

-2
2

Insynsplats
Det/De politiska partier som är representerade i kommunfullmäktige men inte i kommunstyrelsen har möjlighet att utse en namngiven förtroendevald, med namngiven personlig
ersättare, som endast har närvarorätt när den ordinarie inte har möjlighet att närvara, till en
s.k. insynsplats i kommunstyrelsen. Det politiska partiet som medges möjlighet till s.k.
insynsplats i kommunstyrelsen ska meddela val av förtroendevald och dess personliga
ersättare till kommunstyrelseförvaltningens kanslienhet.

20

Närvarorätten för en förtroendevald som utsetts till en s.k. insynsplats i kommunstyrelsen
gäller inte i ärenden avseende myndighetsutövning mot enskild.

AS
T

Förtroendevald som utsetts till en s.k. insynsplats i kommunstyrelsen får delta i
överläggningarna men inte i besluten.
Förtroendevald som utsetts till en s.k. insynsplats i kommunstyrelsen har rätt till ersättning för
förlorad arbetsförtjänst och resekostnader enligt samma regelverk som övriga ledamöter/ersättare i kommunstyrelsen.

TK

Förtroendevald som utsetts till en s.k. insynsplats i kommunstyrelsen har inte rätt till arvode.

U

Offentliga sammanträden
Kommunstyrelsen får besluta att hela eller delar av kommunstyrelsens sammanträden ska vara
offentliga.
Kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande, kommundirektören samt
kommunstyrelsens sekreterare samråder vid beredningen inför respektive sammanträde om
upplägget av sammanträdet, vilka ärenden som ska vara offentliga, när dessa ärenden ska
behandlas m.m.
Det ska informeras på kommunens hemsida om möjligheten att närvara på kommunstyrelsens
sammanträde. Detta sker främst genom informationen på kallelsens framsida.
Övriga nämnders sammanträden är inte offentliga.
Kommunstyrelsens utskott och delegationer
Kommunstyrelsen ska ha ett (1) arbetsutskott, ett (1) individutskott, en näringslivs- och
tillväxtdelegation och en personaldelegation. Arbetsutskottet ska ha fem (5) ledamöter och
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fem (5) ersättare, individutskottet ska ha fyra (4) ledamöter och fyra (4) ersättare, näringslivsoch tillväxtdelegationen och personaldelegationen ska ha vardera tre (3) ledamöter och tre (3)
ersättare.
Inom såväl ett utskott, som personaldelegationen väljer kommunstyrelsen för den tid
kommunstyrelsen beslutar bland utskottets/delegationens ledamöter en ordförande och en vice
ordförande.
Om ordföranden i ett utskott/en delegation på grund av sjukdom eller av annat skäl är
förhindrad att fullgöra sitt uppdrag för längre tid får kommunstyrelsen utse en annan ledamot i
utskottet/delegationen att som ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter.
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Ersättare ska närvara vid ett utskotts/en delegations sammanträden endast om ledamot är
förhindrad att tjänstgöra. Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av kommunstyrelsen vid
valet bestämda ordningen. Om ingen ordning är bestämd, kallas ersättare i den ordning de
tagits upp i kommunstyrelsens protokoll från valet.

20
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En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde,
ska snarast underrätta den personliga ersättaren alternativt annan ersättare som står i tur om att
denne ska tjänstgöra för ledamoten. Ersättare ska tjänstgöra enligt den ordning som
kommunfullmäktige har bestämt.

20

Avgår en ledamot eller en ersättare i ett utskott/en delegation, som inte utsetts vid
proportionellt val, ska fyllnadsval snarast förrättas.

AS
T

Ett utskott/en delegation sammanträder på dag och tid som varje utskott bestämmer.
Sammanträden ska också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst två (2)
ledamöter i ett utskott respektive en (1) ledamot i näringslivs- och tillväxtdelegationen
respektive personaldelegationen begär det.

TK

Ett utskott, respektive personaldelegationen får handlägga ärenden bara när mer än hälften av
deras respektive ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

U

Vid sammanträde med ett utskott/en delegation ska protokoll föras i de delar där utskottet inte
enbart bereder ett ärende inför beslut i kommunstyrelsen.
De ärenden som ska avgöras av kommunstyrelsen i dess helhet bör beredas av ett utskott/en
delegation om beredning behövs. Ordföranden eller kommundirektören överlämnar sådana
ärenden till utskottet/delegationen. När ärendet beretts ska utskottet/delegationen lägga fram
förslag till beslut. I beredningen av ärenden ska även beräknad kostnad och/eller övriga
ekonomiska konsekvenser av förslaget till beslut framgå.
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsens arbetsutskott bereder och/eller beslutar i ärenden inom samtliga de av
kommunstyrelsens ansvarsområden som framgår av detta reglemente, med undantag för vad
som nedan anges om kommunstyrelsens tillväxtdelegation.
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Kommunstyrelsens individutskott
För behandling av individärenden ska kommunstyrelsen ha ett individutskott som dock inte
ska likställas till ett arbetsutskott.
För individutskottets ansvarsområde se mer under rubrik ”Kommunstyrelsens uppgifter inom
socialtjänst, arbetsmarknad och utbildning” då individutskottet via förvaltningen för Arbete
och välfärd ansvarar för dessa uppgifter.
Vid sammanträde med individutskottet ska protokoll föras.

20

-1
2

-2
2

Kommunstyrelsens näringslivs- och tillväxtdelegation
I näringslivs- och tillväxtdelegationens ansvarsområde ingår
✓ befolkningsutveckling,
✓ bostadsförsörjning,
✓ destinationsutveckling och destinationsmarknadsföring,
✓ handelsutveckling,
✓ kompetensförsörjning,
✓ landsbygdsutveckling,
✓ näringslivsfrågor samt åtgärder för att främja nyföretagande och utveckling av näringslivet
i kommunen,
✓ turism verksamhet.

AS
T

20

Näringslivs- och tillväxtdelegationen ska till kommunstyrelsen bereda förslag till beslut i
kommunstyrelsen, och i förekommande fall kommunfullmäktige, avseende bland annat
följande dokument.
✓ Näringslivsstrategi.
✓ Årlig verksamhets- och handlingsplan för kommunens näringsliv.
✓ Tillväxtstrategi.

U

TK

Kommunstyrelsens personaldelegation
Personaldelegationens ansvarsområde är att fullgöra kommunens uppgifter som arbetsgivare
och fatta beslut i följande ärendegrupper.
✓ Styrning av kommunens personalpolitik,
✓ Tolkning av arvodesregler för förtroendevalda.
✓ Förhandlingar.
✓ Fastställa ramar vid årlig löneöversyn.
✓ Uppföljning av personalekonomisk redovisning.
✓ Övriga personalfrågor.
✓ Andra grupper av ärenden där kommunstyrelsen delegerat sin beslutanderätt
Kommunstyrelsens styrfunktion
Kommunstyrelsen ska leda kommunens verksamhet genom att utöva en samordnad styrning
och leda arbetet med att ta fram styrdokument för kommunen.
Kommunstyrelsens ledningsfunktion
Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan och har ett
helhetsansvar för kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning.
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Kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och
ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet.
Kommunstyrelsen ska också ha uppsikt över verksamhet som bedrivs i kommunala företag,
stiftelser och kommunalförbund.
I kommunstyrelsens ledningsfunktion ingår att leda och samordna bland annat:
✓ utvecklingen av den kommunala demokratin,
✓ kommunens ekonomi-, upphandlings-, HR- och kansliorganisation,
✓ kommunens miljö- och byggorganisation,
✓ kommunens räddningstjänstorganisation,
✓ kommunens informations- och kommunikationsverksamheten,
✓ näringslivs-, tillväxt- och utvecklingsfrågor,
✓ kommunens digitala utveckling,
✓ kommunens personalpolitik,
✓ ansvara för genomförandet av markpolitiken
✓ ansvara för att kommunen har en tillfredsställande markberedskap,
✓ ansvara för mark- och bostadspolitiken,
✓ ansvara för att bostadsförsörjningen och samhällsbyggandet främjas,
✓ arbetet med att reformera det kommunala regelbeståndet,
✓ den kommunala verksamhetens kvalitet och produktivitet,
✓ utvecklingen av brukarinflytande,
administration och verksamhet för rådet för trygghet och hälsa, enligt riktlinjer, antagna av
kommunstyrelsen den 17 maj 2017, § 98.

AS
T

Kommunstyrelsen ansvarar för och fullgör kommunens uppgifter avseende administration och
samordning av näringslivsrådet. För näringslivsrådet finns av kommunfullmäktige den XX
2021 § XX, antaget reglemente.

U

TK

Kommunstyrelsens uppföljningsfunktion
Kommunstyrelsen ska följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och
ekonomiska ställning och fortlöpande i samråd med övriga nämnder följa upp de fastställda
målen och återrapportera till kommunfullmäktige. För att fullgöra denna uppföljningsfunktion
ska kommunstyrelsen:
✓ övervaka att av kommunfullmäktige fastställda kvalitetskrav, mål, riktlinjer, program och
ekonomi för verksamheten följs upp i nämnderna,
✓ övervaka att kommunens löpande förvaltning i övrigt sköts lagligt och ekonomiskt,
✓ följa hur den interna kontrollen sköts i nämnderna,
✓ två (2) gånger per år rapportera till kommunfullmäktige hur samtliga kommunens
verksamheter utvecklas mot bakgrund av fastlagda mål och hur den ekonomiska
ställningen är under budgetåret,
✓ en (1) gång per år rapportera till kommunfullmäktige om kommunens avtalssamverkan
enligt 9 kap. 37 § KL eller annan lag eller författning,
✓ inom ramen för sin uppsiktsplikt övervaka att verksamheter som bedrivs av privata utförare
kontrolleras och följs upp i enlighet med lag, avtal och av kommunfullmäktige fastställda
program och direktiv,
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✓ senast den 1 april årligen lämna kommunfullmäktige en redovisning över beredningen av
motioner som väckts i kommunfullmäktige och som inte slutligt handlagts av
kommunfullmäktige,
✓ följa upp att nämnderna driver sina verksamheter inom av beslutad budgetram, och vid
avvikelse kräva in åtgärdsplan för att nå beslutad budgetram.

TK

AS
T
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Kommunstyrelsens övergripande uppgifter
Kommunstyrelsen ska:
✓ Leda arbetet med och samordna utformningen av övergripande och strategiska mål,
riktlinjer och ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten samt göra
framställningar i målfrågor som inte är förbehållen annan nämnd.
✓ Utöva uppsikt över övriga nämnders beslut.
✓ Ha uppsikt över sådan avtalssamverkan som sker enligt 9 kap. 37 § KL.
✓ Ha ett övergripande ansvar för interna säkerhetsfrågor i kommunen.
✓ Ha hand om kommunens personaladministrativa system. ekonomisystem, dokument- och
ärendehanteringssystem, e-postsystem, IT-system, kommunikationssystem, skaderapporteringssystem, passersystem och förtroendemannaregister.
✓ Anställa kommundirektör och besluta om instruktion för denne.
✓ Hos kommunfullmäktige, övriga nämnder och andra myndigheter göra de framställningar
som behövs.
✓ Kontinuerligt följa verksamheten i övriga nämnder.
✓ Ansvara för utformning och utveckling av kommunens system för intern kontroll i enlighet
med vad kommunfullmäktige särskilt beslutar.
✓ Ansvara för samordningsträffar med nämndpresidierna och förvaltningscheferna.
✓ Upprätta förslag till program med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter
som utförs av privata utförare.
✓ Bereda eller yttra sig i ärenden som handläggas av kommunfullmäktige i enlighet med 6
kap. 13 § KL.
✓ Verkställa kommunfullmäktiges beslut, om kommunfullmäktige inte beslutat annat.

U

Om kommunfullmäktige inte har beslutat något annat, avgör kommunstyrelsen hur de ärenden
som kommunfullmäktige ska handlägga ska beredas. Kommunstyrelsen får uppdra åt en
förtroendevald eller en anställd att besluta om remiss av sådana ärenden.
Kommunstyrelsens uppgifter inom socialtjänst, arbetsmarknad och utbildning
Kommunstyrelsen ansvarar för och fullgör kommunens uppgifter via individutskottet enligt
✓ Skollagen (2010:800) och annan lag eller författning inom vuxenutbildningen (Komvux)
på grundläggande nivå, gymnasial nivå och som svenska för invandrare (SFI) samt särskild
utbildning för vuxna (särvux) på grundläggande och gymnasial nivå.
✓ Lag (2009:128) om yrkeshögskolan och annan lag eller författning inom området för
Yrkeshögskola
✓ Skollagen (2010:800) och annan lag eller författning avseende kommunens
aktivitetsansvar.
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✓ Socialtjänstlagen (2001:453) och annan lag eller författning inom Individ och
familjeomsorgen för vuxna, barn och unga samt deras familjer (missbruk och beroende,
våld i nära relationer, ekonomiskt bistånd, barn och unga samt öppenvård inom nämnda
områden)
✓ ärenden om ekonomiskt bistånd, enligt socialtjänstlagen (2001:453), för ensamkommande
barn, som bor i stödboende,
✓ ärenden om utslussning och/eller stöd efter avslutad placering för ensamkommande barn
som fyllt arton (18) år.
✓ lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, som ännu inte fyllt tjugotvå
(22) år, och annan lag eller författning inom området, och
✓ kommunens verksamhet inom det familjerättsliga området
✓ lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall som annan lag eller författning inom
området.
✓ ansvarar för och fullgör kommunens uppgifter avseende ensamkommande barn enligt såväl
lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. som annan lag eller författning
inom området.
✓ Ekonomiskt bistånd enligt lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.
✓ inflyttnings-, integrations- och flyktingmottagningsfrågor och de uppgifter som kan
aktualiseras med anledning härav,
✓ sysselsättningsbefrämjande åtgärder och de uppgifter som kan aktualiseras i anledning
härav,
✓ budget- och skuldrådgivning,
✓ dödsboanmälan enligt ärvdabalken (1958:637) och annan lag eller författning inom
området,
✓ ansvara för namnsättning av egna verksamhetslokaler.

U

TK

Kommunstyrelsens uppgifter inom området skydd mot olyckor
Kommunstyrelsen ska fullgöra kommunens uppgifter enligt lagen (2003:778) om skydd mot
olyckor och förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor och därmed ansvara för frågor i
kommunen beträffande åtgärder för att förebygga/ begränsa omfattningen av brand och andra
olyckor, utan att räddningschefens ansvar enligt 3 kap. 16 § lagen (2003:778) om skydd mot
olyckor inskränks.
Kommunstyrelsen ska, om inte denna uppgift lagts på annan nämnd, ansvara för och fullgöra
kommunens uppgifter avseende prövning och tillsyn enligt
✓ lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor,
✓ förordningen (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor,
✓ lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga
kemikalieolyckor,
✓ förordningen (2015:236) om åtgärder att förebygga och begränsa följderna av allvarliga
kemikalieolyckor,
✓ förordningen (2016:986) om avgifter för tillsyn av åtgärder för att förebygga och begränsa
följderna av allvarliga kemikalieolyckor.
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Kommunstyrelsens övriga uppgifter
Företag och stiftelser
Kommunstyrelsen ska:
✓ Ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag och stiftelser som kommunen helt
eller delvis äger eller annars har intresse i, främst avseende ändamål, ekonomi och
efterlevnad av uppställda direktiv samt övriga förhållanden av betydelse för kommunen.
✓ Ansvara för att beslut om ägardirektiv till företagen fattas och kontinuerligt hålls
uppdaterade.
✓ Ansvara för regelbundna möten mellan kommunstyrelsen och företags/stiftelseledningarna.
✓ Löpande vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som anges i 10 kap 2–6
§§ KL är uppfyllda avseende de företag och stiftelser kommunen äger eller har intresse i.
✓ Årligen, senast den 30 april, i beslut pröva om den verksamhet som bedrivits i de
aktiebolag som kommunen helt eller delvis äger under föregående kalenderår har varit
förenlig med det fastställda ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala
befogenheterna. Beslutet ska snarast därefter anmälas till kommunfullmäktige. Anser
kommunstyrelsen att brister förelegat ska kommunstyrelsen samtidigt med att beslutet
anmäls till kommunfullmäktige lämna förslag till kommunfullmäktige om nödvändiga
åtgärder.
✓ Utse ombud till och lämna uppdrag till ombudet samt i övrigt tillvarata kommunens
intressen vid bolags-/föreningsstämmor och andra likartade sammanträden i de företag där
kommunen är hel- eller delägare.
✓ I den mån kommunens inflytande möjliggör det även samordna verksamheterna i företag
där kommunen är delägare men inte utövar bestämmande inflytande, med övriga
kommunala verksamheter.

U
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Kommunfullmäktige ska dock alltid besluta i ärenden avseende.
✓ KL 3 kap 16 - 19 §§.
✓ Mål och riktlinjer för verksamheten.
✓ Kapitaltillskott.
✓ Grunderna för ekonomiska förmåner till styrelseledamöter, revisorer och ersättare.
✓ Ansvarsfrihet om revisor inte tillstyrkt sådan.
✓ Förvärv eller bildande av dotterföretag eller annat företagsengagemang.
✓ Frivillig likvidation.
✓ Fusion och fission av företag.
✓ Försäljning av företag, eller del av företag, eller sådant företags rörelse.
Kommunalförbund
Kommunstyrelsen ska ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i sådana
kommunalförbund som kommunen är medlem i.
Kommunstyrelsens ekonomi- och medelsförvaltning
Kommunstyrelsen ska fullgöra följande uppgifter avseende ekonomi- och medelförvaltning.
✓ Ansvara för kommunens medelsförvaltning och följa av kommunfullmäktige fastställda
riktlinjer för denna. Medelsförvaltningen omfattar placering och upplåning av medel. I
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✓

uppgiften ingår även att bevaka att kommunens intäkter kommer in, att betalningar görs i
tid samt vidta de åtgärder som behövs för indrivning av förfallna fordringar.
Ansvara för kommunens övriga ekonomiska förvaltning. Denna förvaltning omfattar
underhåll och förvaltning kommunens fasta och lösa egendom, se till att kommunens
försäkringsbehov är tillgodosett samt kommunens egen donationsförvaltning och, efter
samtycke från annan nämnd, placera sådana medel som ingår i donation som förvaltas av
den nämnden.
Upprätta förslag till budget i enlighet med KL.
Se till att bokföring och redovisning sker i enlighet med lagen (1997:614) om kommunal
redovisning.
Upprätta årsredovisning och delårsrapport i enlighet med lagen (1997:614) om kommunal
redovisning.
I enlighet med av kommunfullmäktige fastställda särskilda riktlinjer förvalta medel som
avsatts till pensionsförpliktelser.
Överenskommelsen om fortsatt finansiering av överlåtna uppgifter enligt lag (1997:736)
om färdtjänst och lag (1997:735) om riksfärdtjänst.

20

Delegering från kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen är kommunal tillstånds- och registreringsmyndighet enligt spellagen
(2018:1138) och har rätt att besluta om avgifter/taxa i ärenden om licens, tillstånd,
registrering och tillsyn enligt denna lag.
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Kommunstyrelsen beslutar i följande grupper av ärenden,
✓ ta upp lån inom de beloppsramar och riktlinjer som kommunfullmäktige fastställer,
✓ lämna borgen inom de beloppsramar och riktlinjer som kommunfullmäktige fastställer,
✓ på begäran av annan nämnd omfördela medel som anslagits till nämnden inom den
budgeterade verksamhetsvolymen och av kommunfullmäktige fastställd beloppsram och
andra riktlinjer,
✓ ansvara för och fullgöra kommunens uppgifter enligt lagen (1997:736) om färdtjänst och
lagen (1997:735) om riksfärdtjänst,
✓ ansvara för och fullgöra kommunens uppgifter enligt lagen (2003:778) om skydd mot
olyckor och förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor,
✓ tillstånd att använda kommunens vapen,
✓ avge yttrande och besluta i ärende som inte är av principiell betydelse för den kommunala
självstyrelsen om angivet slutdatum för yttrande/beslut inte medger att ärendet behandlas
på sammanträde med kommunfullmäktige,
✓ anta prislista för räddningstjänstens externa tjänster, såsom insatser av personal, tjänster,
transporter, tillstånd, uthyrning av materiel m.m.
✓ ansvara för namnsättning av egna verksamhetslokaler.
Personalpolitiken
Kommunstyrelsen ska ha hand om sådana frågor som rör förhållandet mellan kommunen som
arbetsgivare och dess arbetstagare och ska bland annat.
✓ Med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal reglera förhållandet mellan
kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare.
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✓ Förhandla på kommunens vägnar enligt lagstiftning om förhandlingsrätt utom vad avser 11
- 14 och 38 §§ lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet inom andra nämnders
verksamhetsområden.
✓ Avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra bestämmelser avseende
förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare.
✓ Besluta om stridsåtgärd.
✓ Lämna uppdrag enligt 6 kap. 3 § lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter.
Krig, krigsfara, krisledning och höjd beredskap
Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens uppgifter enligt lagen (2006:544) om kommuners
och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap
samt lagen (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap.
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Krisledningsnämndens verksamhet regleras i detta reglemente under punkten 2.2
Krisledningsnämnden och nämnden har enligt detta reglemente rätt att överta beslutanderätt
från kommunens övriga nämnder i den utsträckning som nämnden anser det nödvändigt i den
uppkomna krisen.
Kommunstyrelsen har, enligt 11 § hemvärnsförordningen (1997:146), rätt att utse minst en (1)
ledamot i ett hemvärnsråd som organiseras inom kommunen.

20

20

Föreskrifter om den kommunala organisationen under krig och krigsfara finns i lagen
(1988:97) om förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna
under krig eller krigsfara m.m.

AS
T

Arbetslöshetsnämnd
Kommunstyrelsen är arbetslöshetsnämnd enligt lagen (1944:475) om arbetslöshetsnämnd.
Arkivmyndighet
Kommunstyrelsen är arkivmyndighet. Närmare föreskrifter om arkivvården finns i av
kommunfullmäktige antaget arkivreglemente.

TK

Webbaserad anslagstavla och webbplats
Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens webbaserade anslagstavla.

U

Kommunstyrelsen samordnar innehållet i och ansvarar för kommunens externa och interna
webbplats.
Författningssamling
Kommunstyrelsen ansvarar för att uppdatera den kommunala författningssamlingen såväl
avseende föreskrifter enligt 8 kap. 13 § KL som andra typer av dokument och ser till att denna
hålls tillgänglig i lagstadgad form. Enligt detta reglemente ansvarar nämnderna dels för att
beslut och föreskrifter inom det egna ansvarsområdet kungörs enligt gällande bestämmelser,
dels för att kommunstyrelsen underrättas om ändringen och dess innehåll så snart en
uppdatering av den kommunala författningssamlingen bedöms nödvändig.
Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter m.m.
Kommunstyrelsen och nämnderna ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna
ansvarsområdet kungörs enligt gällande bestämmelser.
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Nämnderna ska underrätta kommunstyrelsen om ändringen och dess innehåll så snart en
uppdatering av den kommunala författningssamlingen bedöms nödvändig.
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2.2 Krisledningsnämnden
Utöver vad som föreskrivs om krisledningsnämnd i lagen (2006:544) om kommuners och
landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid gäller bestämmelserna i
KL och detta reglemente.
Sammansättning
Krisledningsnämnden består av fem (5) ledamöter och fem (5) ersättare. Ledamöter
respektive ersättare är samma personer som är ledamöter respektive ersättare i
kommunstyrelsens arbetsutskott.
Krisledningsnämndens administration hanteras av kommunstyrelseförvaltningen.

-2
2

Krisledningsnämndens uppgifter
Krisledningsnämnden är kommunens ledningsfunktion under extraordinära händelser i
fredstid. Med en extraordinär händelse avses en händelse som avviker från det normala,
innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga
samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av en kommun.

20
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Krisledningsnämnden ska se till att kommunens verksamhet/-er bedrivs i enlighet med de
ramar och det styrdokument som kommunfullmäktige har antagit för kommunens arbete med
krisberedskap, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning samt bestämmelser i detta
reglemente.

AS
T

20

Vid en extraordinär händelse har krisledningsnämnden rätt att ta i anspråk de
förvaltningsresurser som den begär. Dock ska nämnden se till att samhällsviktig verksamhet
bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige beslutat, de föreskrifter
som kan finnas i lag eller annan författning samt bestämmelser i detta reglemente.
Krisledningsnämnden ska tillse att kommunen under en extraordinär händelse ska kunna stå
värd för en inriktnings- och samordningsfunktion (ISF), kunna ta fram en samlad lägesbild
och verka för att information till allmänheten samordnas.

TK

Inkallande av krisledningsnämnden
Ordförande eller, om ordföranden har förhinder, vice ordföranden ska bedöma/besluta om när
en extraordinär händelse föreligger och då kalla in nämnden.

U

Om så behövs, innan krisledningsnämnden har samlats, får ordförande eller, om ordföranden
har förhinder, vice ordföranden, fatta nödvändiga beslut som därefter snarast ska anmälas till
nämnden.
Övertagande av övriga nämnders verksamhet
När krisledningsnämnden är i funktion får den besluta att överta en annan nämnds
verksamheter och därmed fatta beslut i den utsträckning det är nödvändigt med hänsyn till den
extraordinära händelsens omfattning. Beslutet ska anmälas till närmast följande
kommunfullmäktigesammanträde.
De händelser som kan hanteras inom ordinarie organisation/verksamhet ska hanteras i denna
och därmed inte övertas.
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För krisledningsnämndens eventuella utlämnande av information, gäller den sekretess som
skulle ha gällt i den ordinarie nämndorganisationen.
Den som deltar eller har deltagit i en kommuns verksamhet med beredskap för eller åtgärder
under extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap har tystnadsplikt enligt 7 kap 1 §
lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära
händelser i fredstid och höjd beredskap samt, i förekommande fall, enligt 15 kap. 2 § eller 18
kap. 13 § i Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

-2
2

Bistånd mellan kommuner och mellan kommuner och landsting
Kommunen får på begäran lämna hjälp till andra kommuner och landsting som drabbats av en
extraordinär händelse i fredstid samt bistå annan kommun eller annat landsting med hälsooch sjukvårdsresurser vid extraordinär händelse i omfattning enligt hälso- och sjukvårdslagen
(1982:736). Om bistånd har lämnats har kommunen rätt till skälig ersättning av den andra
kommunen eller landstinget.

-1
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När en enskild persons vistelse i en kommun är föranledd av en extraordinär händelse, har
vistelsekommunen rätt till ersättning från den kommun som drabbats av den extraordinära
händelsen.

20

Krisledningsnämnden får fatta beslut, enligt 4 kap 3 § lagen (2006:544) om kommuners och
landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, om att
lämna begränsat ekonomiskt stöd till enskild.

AS
T

20

Avveckling/upphörande av verksamhet
Kommunstyrelsen får, när krisledningsnämndens verksamhet som är föranledd av den
extraordinära händelsen inte längre behövs, besluta att verksamheten skall upphöra. Om
kommunstyrelsen fattar ett sådant beslut återgår de verksamhetsområden som
krisledningsnämnden har övertagit till ordinarie nämnd.

TK

Ett beslut om att krisledningsnämndens verksamhet skall upphöra kan även fattas av
kommunfullmäktige.

U

Efter det att krisledningsnämnden varit inkallad ska en skriftlig redovisning av
händelseförlopp, kostnader samt utvärdering lämnas till kommunfullmäktige så snart som
möjligt.
Kommunfullmäktige beslutar om en nämnd, genom krisledningsnämndens övertagande av
nämndens beslutanderätt, ska kompenseras för oförutsedda kostnader vilka uppstått genom
beslut av krisledningsnämnden.
Rapportering och uppföljning
Krisledningsnämndens beslut skall anmälas vid närmast följande
kommunfullmäktigesammanträde.
Krisledningsnämnden ska vid en extraordinär händelse ge länsstyrelsen, eller annan
myndighet som regeringen bestämmer, lägesrapporter och information om händelseutvecklingen, tillståndet och den förväntade utvecklingen samt om vidtagna och planerade
åtgärder.
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2.3 Barn- och utbildningsnämnden
Sammansättning
Barn- och utbildningsnämnden består av nio (9) ledamöter och (9) ersättare.
Utskott
Barn- och utbildningsnämnden ska ha ett arbetsutskott. Arbetsutskottet ska ha fyra (4)
ledamöter och fyra (4) ersättare.
Arbetsutskottet bereder och/eller beslutar i ärenden inom barn- och utbildningsnämndens
nedan angivna ansvarsområden. I beredningen av ärenden ska även beräknad kostnad
och/eller övriga ekonomiska konsekvenser av förslaget till beslut framgå.

-2
2

Inom arbetsutskottet väljer barn- och utbildningsnämnden för den tid nämnden beslutar bland
utskottets ledamöter en ordförande och en vice ordförande.

-1
2

Om ordföranden i ett utskott på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att fullgöra
sitt uppdrag för längre tid får barn- och utbildningsnämnden utse en annan ledamot i utskottet
att som ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter.

20

Ersättare ska närvara vid ett utskotts sammanträden endast om ledamot är förhindrad att
tjänstgöra. Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av barn- och utbildningsnämnden vid
valet bestämda ordningen. Om ingen ordning är bestämd, kallas ersättare i den ordning de
tagits upp i barn- och utbildningsnämndens protokoll från valet.

AS
T

20

En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde,
ska snarast underrätta den personliga ersättaren alternativt annan ersättare som står i tur om att
denne ska tjänstgöra för ledamoten. Ersättare ska tjänstgöra enligt den ordning som kommunfullmäktige har bestämt.

TK

Avgår en ledamot eller en ersättare i ett individutskott, som inte utsetts vid proportionellt val,
ska fyllnadsval snarast förrättas.

U

Ett utskott sammanträder på dag och tid som varje utskott bestämmer. Sammanträden ska
också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst två (2) ledamöter i ett utskott
begär det.
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till ett utskotts sammanträde. Kallelsen ska
innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet samt uppgift om de ärenden som ska
behandlas. Alla handlingar avseende ett utskott hanteras digitalt och distribueras endast
digitalt till ledamöter och ersättare i utskottet.
I undantagsfall, efter beslut av ordföranden i varje särskilt fall, får handlingar distribueras på
annat sätt.
Ett utskott får handlägga ärenden bara när mer än hälften av deras ledamöter är närvarande.
Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
Vid sammanträde med ett utskott ska protokoll föras i de delar där utskottet inte enbart
bereder ett ärende inför beslut i barn- och utbildningsnämnden.
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Samtliga ärenden som anmälts inför ett nämndssammanträde, och som har godkänts av
ordförande, ska beredas. Nämnden kan dock i vissa fall godkänna att ärenden tas upp på
dagordningen utan att det har beretts om ärendet är av brådskande karaktär, men inte så
brådskande att ordföranden behöver ta det på delegation.
I beredningen av ärenden ska även beräknad kostnad och/eller övriga ekonomiska
konsekvenser av förslaget till beslut framgå.

20

-1
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-2
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Barn- och utbildningsnämndens verksamhet
Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för och fullgör kommunens uppgifter enligt
✓ skollagen (2010:800) och annan lag eller författning inom området för skolformerna
förskola, grundskola, grundsärskola, specialskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola,
kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna, svenskundervisning för
invandrare samt fritidshem och pedagogisk omsorg,
✓ socialtjänstlagen (2001:453) och annan lag eller författning inom området för barn och
ungdomar som ännu inte fyllt arton (18) år,
✓ lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, som ännu inte fyllt tjugotvå
(22) år, och annan lag eller författning inom området, och
✓ den s.k. familjerättslagstiftningen.
✓ ansvara för namnsättning av egna verksamhetslokaler.

AS
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Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för och fullgör kommunens uppgifter avseende
ensamkommande barn enligt såväl lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.
som annan lag eller författning inom området, med undantag för följande ärenden.
✓ Ärenden om ekonomiskt bistånd, enligt socialtjänstlagen (2001:453), för ensamkommande
barn, som bor i stödboende.
✓ Ärenden om utslussning och/eller stöd efter avslutad placering för ensamkommande barn
som fyllt arton (18) år.

U

TK

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för och fullgör, i förekommande fall, kommunens
uppgifter avseende
✓ den kommunala musikskolan.
✓ bidrag och stöd till föreningslivet, i enlighet med de riktlinjer kommunfullmäktige
fastställt.
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2.4 Miljö- och byggnämnden
Sammansättning
Miljö- och byggnämnden består av fem (5) ledamöter och fem (5) ersättare.
Miljö- och byggnämndens verksamhet
Miljö- och byggnämnden ansvarar för och fullgör kommunens uppgifter enligt såväl plan- och
bygglagen (2010:900), med undantag för planläggning av mark och vatten, miljöbalken
(1998:808), som annan lag eller författning inom plan- och byggområdet och/eller miljö- och
hälsoskyddsområdet.

20

20
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Miljö- och byggnämnden ska, om inte denna uppgift lagts på annan nämnd, ansvara för och
fullgöra kommunens uppgifter avseende prövning och tillsyn enligt följande lagstiftning
✓ lagen (2006:1570) om skydd mot internationella hot mot människors hälsa,
✓ lagen (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning,
✓ smittskyddslagen (2004:168),
✓ strålskyddslagen (2018:396),
✓ livsmedelslagen (2006:804),
✓ alkohollagen (2010:1622),
✓ lag om tobak och liknande produkter (2018:2088),
✓ lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel,
✓ livsmedelslagen (2006:804),
✓ lagen (2014:799) om sprängämnesprekursorer.
samt övriga till respektive område hörande författningar och förordningar.

AS
T

Miljö- och byggnämnden ska ansvara för och fullgöra kommunens uppgifter enligt lagen
(2018:222) om bostadsanpassningsbidrag.
Miljö- och byggnämnden ska ansvara för och fullgöra kommunens myndighetsansvar i
renhållningsfrågor enligt 15 kap miljöbalken (1998:808).

U

TK

Miljö- och byggnämnden ska i övrigt ansvara för och fullgöra kommunens uppgifter avseende
prövning av ansökningar om tillåtelse, tillstånd, dispens och/eller undantag från av kommunfullmäktige antagen och vid varje tidpunkt gällande renhållningsordning.
Miljö- och byggnämnden ska för de ärenden som nämnden ansvarar för även besluta om:
✓ Namnsättning av egna verksamhetslokaler.
Miljö- och byggnämnden omfattas inte av den ändrade politiska organisationen från den 1
januari 2020 till och med 31 december 2020. Därför förblir nämndens politiska organisation
oförändrad.
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2.5 Samhällsbyggnadsnämnden
Sammansättning
Samhällsbyggnadsnämnden består av sju (7) ledamöter och sju (7) ersättare.
Nämnden ska ha ett utskott men ingen (ärende)beredning inför utskottet och nämnden,
utskottet kommer istället att vara det beredande organet, se punkten utskott nedan.
Utskott
Samhällsbyggnadsnämnden ska ha ett arbetsutskott. Arbetsutskottet ska ha tre (3) ledamöter
och tre (3) ersättare.
Arbetsutskottet bereder och/eller beslutar i ärenden inom nämndens nedan angivna
ansvarsområden. I beredningen av ärenden ska även beräknad kostnad och/eller övriga
ekonomiska konsekvenser av förslaget till beslut framgå.
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Inom arbetsutskottet väljer nämnden för den tid nämnden beslutar bland utskottets ledamöter
en ordförande och en vice ordförande.

-1
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Om ordföranden i ett utskott på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att fullgöra
sitt uppdrag för längre tid får nämnden utse en annan ledamot i utskottet att som ersättare för
ordföranden fullgöra dennes uppgifter.

20

20

Ersättare ska närvara vid ett utskotts sammanträden endast om ledamot är förhindrad att
tjänstgöra. Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av nämnden vid valet bestämda
ordningen. Om ingen ordning är bestämd, kallas ersättare i den ordning de tagits upp i
nämndens protokoll från valet.

AS
T

En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde,
ska snarast underrätta den personliga ersättaren alternativt annan ersättare som står i tur om att
denne ska tjänstgöra för ledamoten. Ersättare ska tjänstgöra enligt den i ordning som
kommunfullmäktige har bestämt.

TK

Avgår en ledamot eller en ersättare i ett utskott, som inte utsetts vid proportionellt val, ska
fyllnadsval snarast förrättas.

U

Ett utskott sammanträder på dag och tid som varje utskott bestämmer. Sammanträden ska
också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst två (2) ledamöter i ett utskott
begär det.
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till ett utskotts sammanträde. Kallelse ska
innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet samt uppgift om de ärenden som ska
behandlas. Alla handlingar avseende ett utskott hanteras digitalt och distribueras endast
digitalt till ledamöter och ersättare i utskottet.
I undantagsfall, efter beslut av ordföranden i varje särskilt fall, får handlingar distribueras på
annat sätt.
Ett utskott får handlägga ärenden bara när mer än hälften av deras ledamöter är närvarande.
Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
Vid sammanträde med ett utskott ska protokoll föras i de delar där utskottet inte enbart
bereder ett ärende inför beslut i samhällsbyggnadsnämnden.
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Samtliga ärenden som anmälts inför ett nämndssammanträde, och som har godkänts av
ordförande, ska beredas av utskottet. Nämnden kan dock i vissa fall godkänna att ärenden tas
upp på dagordningen utan att det har beretts om ärendet är av brådskande karaktär, men inte
så brådskande att ordföranden behöver ta det på delegation.
I beredningen av ärenden ska även beräknad kostnad och/eller övriga ekonomiska
konsekvenser av förslaget till beslut framgå.
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Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet
Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för och fullgör kommunens uppgifter enligt
✓ lagen (1978:234) om nämnder för vissa trafikfrågor,
✓ kamerabevakningslagen (2018:1200),
✓ lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall,
✓ lagen (2006:378) om lägenhetsregister.

U

TK

AS
T
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Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för och fullgör, i förekommande fall, kommunens
uppgifter avseende,
✓ fastighets- och lokalförvaltning,
✓ lokalförsörjning,
✓ utarrendera, hyra ut eller på annat sätt upplåta kommunen tillhörig fast egendom,
✓ köp, försäljning och byte av fast egendom samt avtal om fastighetsreglering, allt inom av
kommunfullmäktige fastställd kostnadsram och andra riktlinjer beträffande belopp och
villkor i övrigt,
✓ extern förhyrning av lokaler/fastigheter för kommunens behov,
✓ driften av kommunens anläggningar, lokaler, gator, vägar, parker och allmänna platser,
✓ den interna kost- och lokalvårdfunktionen i den omfattning som efterfrågas internt av
kommunens verksamheter,
✓ ärenden enligt plan- och bygglagen (2010:900) avseende den kommunala planläggningen
av hur mark och vatten ska användas och markens lämplighet för bebyggelse och
bebyggelsens utformning, samt översikts- och detaljplanefrågor och de uppgifter som kan
aktualiseras i anledning härav,
✓ ärenden om gatukostnad enligt 6 kap 24 och 25 §§ plan- och bygglagen (2010:900),
✓ lokaler och anläggningar inom kultur- och fritidsområdet som bibliotek, simhall, ishall och
fritidsgård,
✓ mätnings-, kart- och GIS-verksamhet.
✓ Kost till barn och ungdomar i förskola, grundskola och gymnasium.
✓ Kost till äldre på särskilda boende och i ordinärt boende. Avgift tas ut för kost till äldre
enligt taxa som beslutats av kommunfullmäktige efter förslag från
Samhällsbyggnadsnämnden. Innan större taxehöjningar görs bör samråd ske med Hälsa
och omsorgsnämnden.
✓ Lokalvård
✓ Fordonsansvar för kommunens fordon med undantag för räddningstjänstens
✓ Telekommunikation, fiber och bredband
Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för och fullgör, i förekommande fall, kommunens
uppgifter avseende,
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✓ mark- och exploateringsfrågor och de uppgifter som kan aktualiseras i anledning härav,
✓ miljöstrategiska och ekologiska frågor och de uppgifter som kan aktualiseras i anledning
härav,
✓ energi- och klimatfrågor,
✓ energirådgivning,
✓ upplåtelse av allmän plats,
✓ allmänna lokala ordningsföreskrifter,
✓ lokala föreskrifter för gaturenhållning och skyltning,
✓ lokala och regionala kommunikationer och trafikförsörjning,
✓ handläggning och beredning av renhållnings- och avfallstaxa inför kommunfullmäktiges
beslut.
✓ Adressättning av gator, vägar, torg, parker, kvarter och motsvarande samt kommunens
institutioner och anläggningar, enligt 10-11 §§ lagen (2006:378) om lägenhetsregister.
✓ Namnsättning av gator, vägar, torg, parker, kvarter och motsvarande.
✓ Namnsättning av egna verksamhetslokaler.
Samhällsbyggnadsnämnden ska vara kommunens beställarfunktion/kontakt gentemot de
delägda aktiebolagen Skåne Blekinge Vattentjänst AB och Östra Göinge Renhållnings AB.

20

20

Delegering från kommunfullmäktige
Samhällsbyggnadsnämnden fullgör kommunens uppgifter som huvudman enligt lagen
(1998:814) om gaturenhållning och skyltning.

U
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Samhällsbyggnadsnämnden beslutar i följande grupper av ärenden
✓ antagande av planer enligt plan- och bygglagen (2010:900) som utarbetats enligt
standardförfarande och inte är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt,
✓ ansökan om förrättning för exploateringssamverkan,
✓ ansökan om förrättning enligt fastighetsbildningslagen (1970:988) eller anläggningslagen
(1973:1149) som behövs för att mark och vatten ska kunna användas för bebyggelse på ett
ändamålsenligt sätt,
✓ namn- och adressättning av gator, vägar, torg, parker, kvarter och motsvarande samt
kommunens institutioner och anläggningar, enligt 10-11 §§ lagen (2006:378) om
lägenhetsregister.
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2.6 Hälsa- och omsorgsnämnden
Sammansättning
Hälsa- och omsorgsnämnden består av nio (9) ledamöter och nio (9) ersättare.
(Ärende)beredning och individutskott
Hälsa- och omsorgsnämnden ska endast ha (ärende)beredning inför nämndens sammanträden.
För behandling av individärenden ska nämnden ha ett individutskott som dock inte ska
likställas till ett arbetsutskott.
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Följande deltagare ska vara med på beredningarna:
✓ Nämndens presidium, det vill säga nämndens ordförande och vice ordförande,
✓ En av nämnden vald representant från Sverigedemokraterna,
✓ Verksamhetsansvarig,
✓ Nämndens sekreterare eller annan sekreterare från kanslienheten,
Den eller de tjänsteman (tjänstemän) som ordförande, i mån av tid i samråd med vice
ordförande, finner lämplig för att diskutera de frågor som kommer upp på beredningen.
Individutskottet ska ha fyra (4) ledamöter och fyra (4) ersättare.

20

I beredningen av ärenden ska även beräknad kostnad och/eller övriga ekonomiska
konsekvenser av förslaget till beslut framgå.

20

Inom individutskottet väljer nämnden för den tid nämnden beslutar bland utskottets ledamöter
en ordförande och en vice ordförande.

AS
T

Om ordföranden i individutskott på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att
fullgöra sitt uppdrag för längre tid får nämnden utse en annan ledamot i utskottet att som
ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter.

U

TK

Ersättare ska närvara vid individutskottets sammanträden endast om ledamot är förhindrad att
tjänstgöra. Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av nämnden vid valet bestämda
ordningen. Om ingen ordning är bestämd, kallas ersättare i den ordning de tagits upp i
nämndens protokoll från valet av individutskottsförtroendevalda.
En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde,
ska snarast underrätta den personliga ersättaren alternativt annan ersättare som står i tur om att
denne ska tjänstgöra för ledamoten. Ersättare ska tjänstgöra enligt den ordning som
kommunfullmäktige har bestämt.
Avgår en ledamot eller en ersättare i arbetsutskottet, som inte utsetts vid proportionellt val,
ska fyllnadsval snarast förrättas.
Individutskottet sammanträder på dag och tid som utskottet bestämmer. Sammanträden ska
också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst två (2) ledamöter i utskottet
begär det.
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Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till individutskottets sammanträde. Kallelsen
ska innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet samt uppgift om de ärenden som ska
behandlas. Alla handlingar avseende utskottet hanteras digitalt och distribueras endast digitalt
till ledamöter och ersättare i utskottet.
I undantagsfall, efter beslut av ordföranden i varje särskilt fall, får handlingar distribueras på
annat sätt.
Individutskottet får handlägga ärenden bara när mer än hälften av deras ledamöter är
närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
Vid sammanträde med individutskottet ska protokoll föras.

-1
2

-2
2

Samtliga ärenden som anmälts inför ett nämndssammanträde, och som har godkänts av
ordförande, ska beredas. Nämnden kan dock i vissa fall godkänna att ärenden tas upp på
dagordningen utan att det har beretts om ärendet är av brådskande karaktär, men inte så
brådskande att ordföranden behöver ta det på delegation.

20

I beredningen av ärenden ska även beräknad kostnad och/eller övriga ekonomiska
konsekvenser av förslaget till beslut framgå.
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Hälsa- och omsorgsnämndens verksamhet
Hälsa- och omsorgsnämnden ansvarar för och fullgör kommunens uppgifter
✓ enligt såväl socialtjänstlagen (2001:453) och annan lag eller författning inom området
äldreomsorg och socialpsykiatri för vuxna över 18 år2.
✓ enligt såväl hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) som annan lag eller författning inom
området i kommunens särskilda boenden, personer med funktionsvariationer samt för
personer som bor i ordinärt boende, s.k. hemsjukvård.
✓ enligt såväl lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade som annan
lag eller författning inom området.
✓ enligt såväl lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall som annan lag eller
författning inom området.
✓ enligt lagen (2017:372) om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården.
Hälsa- och omsorgsnämnden ansvarar för och fullgör, i förekommande fall, kommunens
uppgifter avseende
✓ inflyttnings-, integrations- och flyktingmottagningsfrågor och de uppgifter som kan
aktualiseras i anledning härav,
✓ sysselsättningsbefrämjande åtgärder och de uppgifter som kan aktualiseras i anledning
härav,
✓ budget- och skuldrådgivning,
✓ dödsboanmälan enligt ärvdabalken (1958:637) och annan lag eller författning inom
området,
2

Med undantag för lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, som ännu inte fyllt tjugotvå
(22) år, och annan lag eller författning inom området.

Sida 34 av 35

✓ ärenden om ekonomiskt bistånd, enligt socialtjänstlagen (2001:453), för ensamkommande
barn, som bor i stödboende,
✓ ärenden om utslussning och/eller stöd efter avslutad placering för ensamkommande barn
som fyllt arton (18) år.
✓ POSOM
✓ Namnsättning av egna verksamhetslokaler.
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Hälsa- och omsorgsnämnden ansvarar för och fullgör kommunens uppgifter avseende
administration och samordning av det kommunala pensionärsrådets och rådet för personer
med funktionsvariationer sammanträden. För båda dessa råd finns av kommunfullmäktige,
den 11 mars 2019, § 16 respektive den 11 februari 2019, § 17, antagna reglementen.

Sida 35 av 35

2.7 Valnämnden
Utöver vad som föreskrivs i KL och vallagen (2005:837) gäller bestämmelserna i detta
reglemente.
Sammansättning
Valnämnden består av sju (7) ledamöter och sju (7) ersättare.
Valnämndens verksamhet
Valnämnden ska fullgöra de uppgifter som ankommer på en valnämnd samt ansvara för
genomförande av val eller folkomröstning enligt vallagen (2005:837), folkomröstningslagen
(1979:369) samt lagen (1994:692) om kommunala folkomröstningar.

-1
2

Valnämnden ansvarar för att det finns lämpliga vallokaler.

-2
2

Valnämnden ansvarar för översyn av kommunens indelning i valdistrikt och ska fortlöpande
följa upp och föreslå eventuella förändringar i kommunens indelning i valdistrikt.

Valnämnden svarar för information om sin verksamhet.

20

Valnämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden inom
sitt verksamhetsområde.
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Delegering från kommunfullmäktige
Valnämnden beslutar i följande grupper av ärenden.
✓ förhyrning av vallokaler,
✓ rekrytering av och ersättning till röstmottagare till såväl förtidsröstning som valdag eller
motsvarande,
✓ upphandling av de varor och/eller tjänster som kan behövas för fullgörande av nämndens
skyldigheter i samband med allmänna val och folkomröstningar inom kommunen.

Sida

1(2)
Datum

2021-01-15

Barnkonsekvensanalys
Reglemente för Osby kommuns nämnder för mandatperioden 20192022
Dnr KS/2018:489 003

Vilka barn berör ärendet och hur?
Barn som kommer i kontakt med socialtjänstens verksamhet och unga
inom det kommunala aktivitetsansvaret. Ärendet berör även barn vars
föräldrar är aktuella inom socialtjänsten eller inom kommunens
arbetsmarknadsverksamhet alternativt studerar på kommunens
vuxenutbildning.
En tydlig och ändamålsenligt reglemente är av vikt för att beslut ska kunna
fattas skyndsamt och rättssäkert för att säkerställa att barn och unga får de
insatser och det stöd de är i behov av.

Har berörda barns eget perspektiv beaktats?
Ja, beskriv metod

Beskriv resultatet

Nej, barns erfarenheter har inte inhämtats, motivera.
Då barn ej direkt berörs av beslutet har bedömning gjorts att barns
erfarenheter ej behöver inhämtas.
Vilket beslut vore bäst för barnet?
För att säkerställa att beslut som rör barn ska kunna fattas ändamålsenligt
och rättssäkert är det bästa beslutet att föreslaget reglemente antas.

Besöksadress Västra Storgatan 35
Postadress Osby kommun,
283 80 Osby

Telefon 0479-52 80 00 vx
Fax

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

Organisationsnr 212000-0902
Bankgiro 281-6809

Osby kommun

Datum

Sida

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

Sida
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2020-08-27
Kommunledningsförvaltningen
Amra Eljami
0479528166
amra.eljami@osby.se

Näringslivsråd Osby kommun
Dnr KS/2020:115 001

Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunfullmäktige
Förslag till kommunstyrelsens arbetsutskott
Förslag till kommunstyrelsen
-

Förslag till reglemente för Näringslivsrådet, enligt utkast daterad 2020-08-27,
antas.

-

Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att ta fram en årsplanering för
näringslivsrådet.

Barnkonsekvensanalys
Ärendet påverkar inte barn.
Sammanfattning av ärendet
Ett livskraftigt näringsliv som erbjuder människor arbetstillfällen och lägger grunden för
skatteintäkter är av avgörande betydelse för att skapa attraktiva och hållbara kommuner
och regioner.
Dialogen mellan det lokala näringslivet och kommunen är en viktig förutsättning för att
skapa ett gott näringslivsklimat. Genom att inrätta ett näringslivsråd skapas bättre
förutsättningar för en närmare dialog och regelbundna möten mellan det lokala
näringslivet och företrädare för Osby kommun i frågor som rör näringsliv och tillväxt.
Näringslivsrådet är en arena för samtal mellan företrädare för näringslivet och kommunen.
Näringslivsrådet bidrar även till att stärka samverkan mellan skola och näringsliv.
Näringslivsrådet ersätter Näringslivs- och tillväxtdelegationen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse ”Näringslivsråd Osby kommun”, daterad 2020-08-27, från kanslichef
Amra Eljami och administrativ chef Johanna Lindhe.
Utkast, Reglemente Näringslivsråd Osby kommun daterad 2020-08-27
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
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Johanna Lindhe

Amra Eljami

Administrativ chef

Kanslichef

Beslutet skickas till
Administrativ chef
Näringslivsutvecklare
Kommunalråd
Oppositionsråd
Kommunsekreterare, Robin Skoglund
Löneenheten, Rose-Marie Nilsson
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsen

Reglemente för näringslivsrådet
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Riktlinjer

Beslutad av:
Framtagen av:
Uppdaterad:

Kommunfullmäktige
Kanslichef, Amra Eljami och
administrativ chef, Johanna Lindhe
-

Beslutsdatum:
2020-XX-XX
Dokumentansvarig: Diarienummer:
Giltighetstid

Ett utskrivet exemplar är alltid en kopia, giltigt original finns på kommunens intranät.

KS/2020:115
Resterande del av
mandatperioden 2019-2022

Datum

Sida

2020-XX-XX

Reglemente för näringslivsrådet

KS/2020:115

Innehåll
Allmänt syfte med verksamheten i Näringslivsrådet ..... 3

2

Organisatorisk tillhörighet ................................................ 3

3

Näringslivsrådets uppgifter .............................................. 3

4

Sammansättning ................................................................ 3

5

Arbetsordning för Näringslivsrådet ................................. 3

6

Mötesersättning ................................................................. 4

7

Giltighetstid och revidering av reglementet ................... 4
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2(4)

Datum

Sida

2020-XX-XX

Reglemente för näringslivsrådet

KS/2020:115

1 Allmänt syfte med verksamheten i Näringslivsrådet
Ett livskraftigt näringsliv som erbjuder människor arbetstillfällen och lägger
grunden för skatteintäkter är av avgörande betydelse för att skapa attraktiva
och hållbara kommuner och regioner.
Dialogen mellan det lokala näringslivet och kommunen är en av
grundpelarna för att skapa ett gott näringslivsklimat.

2 Organisatorisk tillhörighet

3 Näringslivsrådets uppgifter

827

Näringslivsrådet, som är ett rådgivande men inte beslutande organ till
kommunstyrelsen, är sammansatt av representanter från kommunen,
näringslivsorganisationerna och representanter från företag.

Näringslivsrådet stärker dialog och samarbete mellan lokala näringslivet och
Osby kommun i frågor som rör näringsliv och tillväxt.

20
-0

Näringslivsrådet är en arena för samtal mellan företrädare för näringslivet
och kommunen. I rådet kan frågor av både strategisk och operativ karaktär
lyftas.

20

Näringslivsrådet främjar samverkan mellan skola och näringsliv.
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Näringslivsrådet är rådgivande till kommunstyrelsen. Rådet är inget
beslutande organ.
Rådet ska inte behandla ärenden som rör enskild person.

4 Sammansättning
Rådet består av:

U

•

Kommunalråd

•

Oppositionsråd

•

Ordförande för näringslivsorganisationerna

•

Invalda representanter för företag, två (2) stycken

•

Osby kommuns näringslivsutvecklare

De invalda representanterna för företagen väljs av näringslivsrådet på två (2)
år, därefter väljs nya företag in. Företagen ska bidra till att spegla bredden av
kommunens näringsliv.
Kommundirektören är adjungerad och utser övriga tjänstpersoner som ska
bjudas in utifrån mötets syfte och innehåll.
Rådet har möjlighet att bjuda in ytterligare representanter från näringslivet.

5 Arbetsordning för Näringslivsrådet
Kommunalrådet är ordförande för mötet.

3(4)

Datum

Sida

2020-XX-XX

Reglemente för näringslivsrådet

KS/2020:115

Näringslivsutvecklaren är sammankallande och ansvarar för kallelser,
minnesanteckningar och övrig administration. Kallelser skickas ut senast en
vecka innan mötet. Näringslivsutvecklaren ansvarar för att delge
kanslienheten den information som krävs.
Mötesanteckningar delges rådets medlemmar och förvaltningscheferna.
Mötesanteckningar anmäls till kommunstyrelsen.
Rådets medlemmar ansvarar för att:
•

Inkomma med förslag på ämnen och frågeställningar. Anmälan av
ärenden/frågeställningar sker senast två (2) veckor före ordinarie
möte till ordförande eller näringslivsutvecklare.

•

Förankra och sprida information från rådet i den egna organisationen.

827

Rådet ska sammanträda minst fyra (4) gånger per kalenderår. Mötestider
planeras tillsammans med näringslivsutvecklaren.
Dagordningen bör endast innehålla föranmälda ärenden. Om inga ärenden
anmälts bör mötet ställas in.

20
-0

Extra råd ska hållas om rådets ordförande, i samråd med oppositionsrådet,
begär det.

20

Kommunalråd, tillika ordförande, tillsammans med oppositionsråd är rådets
presidium. Presidiet bildar en beredningsgrupp med uppgift att bereda
ärenden tolv (12) dagar före sammanträde och representerar rådet i frågor
där inte hela rådet sammankallas.
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6 Mötesersättning

Presidiet erhåller arvoden, traktaments- och resekostnadsersättning enligt av
kommunfullmäktige fastställda regler för förtroendevalda.

U

7 Giltighetstid och revidering av reglementet
Reglementet gäller för resterande del av mandatperioden 2019-2022. Nytt
beslut bör fattas vid nytt mandatperiods början. Om detta av någon anledning
inte sker, med förutsättningen att Näringslivsrådet fortfarande är aktuell
inom organisationen, skall det senaste av kommunfullmäktige antagna
reglemente för Näringslivsrådet gälla.
Revidering och ändring av detta reglemente kan aktualiseras av
Näringslivsrådet eller kommunstyrelsen.
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Sida

1(2)

2020-12-23
Kommunstyrelseförvaltningen
Amra Eljami
0479528166
amra.eljami@osby.se

Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning för
mandatperioden 2019-2022, gällande fr.o.m. den 1 mars 2021
Dnr KS/2019:10 002

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen
-

Reviderat delegationsordning för kommunstyrelsen enligt utkast daterad 2020-1223, godkänns och börjar gälla från och med den 1 mars 2021. Ändringar är
markerade med röd text och/eller gul överstrykning.

-

Reviderad delegationsordning gäller endast om kommunfullmäktige beslutar att
anta reviderat reglemente på fullmäktiges sammanträde den 15 februari 2021.

Barnkonsekvensanalys
Ärendet berör barn både direkt och indirekt. För mer information, då de hör ihop, se
barnkonsekvensanalys för förslag till reviderat reglemente som föreslås gälla från och
med den 1 mars 2021.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2020-10-28, § 180 att godkänna en ny förvaltning under
kommunstyrelsen, Arbete- och välfärdsförvaltningen. Kommunfullmäktige beslutade
sedan 2020-12-14, § 156, att revidera reglementet för Osby kommuns nämnder för
mandatperioden 2019-2022 och i den ändringen ingick det bland annat att
kommunstyrelsen skulle få ett individutskott. I denna revidering förtydligas den nya
förvaltningens roll och delegation då förvaltningen är länkad till individutskottet.
Förslag till revidering av reglementet kommer också att behandlas parallellt med detta
ärende. För att övergången till det nya utskottet ska vara så bra som möjligt föreslås därför
både reglementet och delegationsordningen (som separata ärenden) antas för att den nya
förvaltningen ska kunna arbeta effektivt.
Då förvaltningen är ny så kommer delegationsordningen förmodligen att behöva revideras
flera gånger för att säkerställa att informationen är aktuell.

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
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse ”Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning för
mandatperioden 2019-2022, gällande fr.o.m. den 1 mars 2021”, daterad 2020-12-23, från
kanslichef Amra Eljami och administrativ chef Johanna Lindhe.
Förslag till reviderat delegationsordning för kommunstyrelsen, utkast daterad 2020-12-23.

Johanna Lindhe

Amra Eljami

Administrativ chef

Kanslichef

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsen
Förvaltningschef, Emma Frostensson
Kanslichef, Amra Eljami
Kommunjurist, Christian Sonesson

Dnr KS/2019:10
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Delegationsordning

1-

Kommunstyrelsen
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Gäller fr.o.m. XX

Antagen av kommunstyrelsen den 9 januari 2019, § 7.
Reviderad av kommunstyrelsen den 24 april 2019, § 90.
Reviderad av kommunstyrelsen den 25 november 2020, § 199
Reviderad av kommunstyrelsen den XX, § XX

1

Innehållsförteckning
Allmänt om delegering av beslutanderätt

3

Allmänna bestämmelser och regler för Osby kommunstyrelses delegationsordning
Förkortning av lagar och delegater

3-7
8-9

Juridiska och allmänna ärenden, arkiv, nämndadministration, kommunikation
Löpande verksamhet enligt GDPR – fördelning av arbetsuppgifter

10-15
15
16 - 31

Ekonomisk förvaltning och upphandling

32 - 34

-2
0

Arbete och välfärd

Näringsliv/Tillväxt/Utveckling/Turism.

21

Räddningstjänst

-0
1

Personaladministrativa ärenden
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Säkerhet och beredskap

2

35 - 36
37
38
39

Allmänt om delegering av beslutanderätt
(6 kap. 37–42 §§ kommunallagen (KL))
Vad innebär delegering?
Delegering innebär att beslutanderätten, i ett visst ärende eller i en ärendegrupp,
flyttas över från nämnden till ett utskott, till en ledamot eller ersättare eller till en
anställd hos kommunen (=delegaten). Delegaten träder helt in i nämndens ställe.
Ett beslut av delegaten ses som ett beslut av nämnden och kan överklagas genom
laglighetsprövning. Nämnden kan inte ändra delegatens beslut, men kan när som
helst återkalla ett delegeringsuppdrag. Nämnden kan också föregripa ett beslut
genom att överta beslutanderätten och själv och fatta beslut. Motsvarande gäller
om en förvaltningschef vidaredelegerat sin beslutanderätt i enlighet med vad som
anges nedan under rubriken ”Vidaredelegation”

-0
1

-2
0

Syftet med delegering av beslutanderätt
Syftet med att delegera beslutanderätten är dels att avlasta kommunstyrelsen
rutinärenden och på så sätt skapa utrymme för mer omfattande behandling av
ärenden av principiell beskaffenhet eller större vikt, dels att möjliggöra en
effektivare verksamhet genom att förkorta såväl handläggningstiden som tiden för
beslut.
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Förutsättningar för nämndens delegationsrätt
Delegering inom en nämnd förutsätter alltid beslut i två (2) led. Först måste
kommunfullmäktige i ett reglemente eller i ett särskilt beslut ha uppdragit till
nämnden att hantera vissa verksamhetsområden eller besluta i vissa ärenden eller
ärendegrupper. Därefter kan nämnden om den vill besluta om delegering av denna
beslutanderätt. Nämnden lämnar delegeringsuppdrag genom särskilt beslut eller
genom att fatta beslut om en delegationsordning där beslutanderätten i olika
ärenden överförs till delegater.
Vad kan delegeras

Nämndens delegationsrätt – delegeringsförbud

TK

Någon klar gräns för vad som är möjligt att delegera eller inte, finns inte. En
bedömning görs utifrån hur ofta ärendena förekommer, kommunens storlek,
budgetomslutning, förvaltningens/verksamhetens storlek och organisation.

U

Någon klar gräns för vad som är möjligt att delegera eller inte, finns inte. En
bedömning görs utifrån hur ofta ärendena förekommer, kommunens storlek,
budgetomslutning, förvaltningens/verksamhetens storlek och organisation.
Nämnden får inte delegera beslutanderätten i följande slag av ärenden.
1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet,
d.v.s. nämndens övergripande ansvar för verksamheten,
2. framställningar eller yttranden till kommunfullmäktige,
3. yttranden i anledning av att beslut av nämnden i sin helhet överklagats,
4. yttranden i anledning av att kommunfullmäktiges beslut överklagats,
5. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om ärendet är av principiell
beskaffenhet eller annars av större vikt1,
6. ärenden som väckts genom medborgarförslag och som överlåtits till nämnden,
1

Ärenden som får stora konsekvenser för kommunen och där den politiska bedömningen är
avgörande.

3

7. vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter bl.a. i socialtjänstlagen
(2001:453),
8. ärenden som inte är budgeterade och som innebär kostnadsökningar.
Delegering eller verkställighet

Det är skillnad mellan beslut i KL:s mening och ren verkställighet. Gränsen mellan
beslut som kräver delegering och ren verkställighet går inte exakt att avgöra.
Beslut i kommunallagens mening kännetecknas bland annat av att det finns
utrymme för alternativa lösningar och att den som beslutar måste göra vissa
överväganden och bedömningar. Normalt kan denna typ av beslut överklagas
genom laglig-hetsprövning eller genom förvaltningsbesvär.

-2
0

Vid ren verkställighet saknas utrymme för självständiga bedömningar och beslutsalternativ. Det rör sig till exempel om att tillämpa en fastställd taxa eller där klara
riktlinjer anger förhållningssätt. Beslut av rent förberedande eller verkställande art
kan inte överklagas.
Beslut utan delegeringsuppdrag

21
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Om en delegat fattar beslut utan stöd av ett delegeringsuppdrag kan ett sådant
beslut inte överklagas genom laglighetsprövning eftersom beslutet inte existerar i
KL:s mening. Kommunen kan dock bli civilrättsligt bunden av beslutet om den
som beslutet avser är i god tro och det rör ett civilrättsligt förhållande.
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Vem kan man delegera till?
En nämnd kan lämna delegeringsuppdrag till ett utskott en ledamot eller ersättare i
nämnden eller en anställd hos kommunen. Ett delegeringsuppdrag kan inte lämnas
till flera anställda i grupp, till en anställd tillsammans med en ledamot eller
ersättare, s.k. blandad delegering, en anställd i av kommunen hel- eller delägt
aktiebolag, en konsult eller motsvarande. Det bör, i delegationsordningen eller på
annat sätt, klart anges vem som går in i en delegats ställe vid delegatens frånvaro.

U
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Delegationsförbud i socialtjänsten
Kommunstyrelsens möjlighet att delegera beslutanderätten begränsas av
delegationsförbud i 10 kap. 4 och 5 §§ socialtjänstlagen (SoL). I 10 kap. 5 § SoL
har lagstiftaren av rättssäkerhetsskäl undantagit vissa beslut från delegationsrätten.
Detta innebär att nämnden i sin helhet måste fatta beslut i dessa frågor.
Delegationsförbud gäller:

Lagrum

Överflyttning/mottagande av faderskapsutredning
Beslut om nedläggning av faderskapsutredning
Beslut att inte påbörja faderskapsutredning
Yttrande till domstol i adoptionsärende
Anmälan/ansökan till domstol i fråga om vårdnad och förmyndarskap
Godkännande av avtal om underhållsbidrag i form av engångsbelopp
Förbud eller begräsning för en person som har sitt hem inom kommunen
att i hemmet ta emot andras barn att utan barn- och utbildningsnämndens
medgivande ta emot andras underåriga barn för vistelse som inte är
tillfällig
Begäran om att utbetalning av barnbidrag ska ske till den andra av
föräldrarna, någon annan lämplig person eller nämnden
Begäran om att utbetalning av underhållsstöd ska ske till någon annan
lämplig person eller nämnden

2 kap. 3§ FB
2 kap. 7 och 9§§ FB
2 kap. 9§ FB
4 kap. 10§ FB
6 kap. FB
7 kap. 7§ FB
5 kap. 2§ SoL

4

16 kap 18§ SFB
18 kap 19 § SFB

Delegering av beslutanderätten i brådskande ärenden
där nämndens avgörande inte kan avvaktas
En nämnd får enligt KL uppdra åt ordförande eller en annan ledamot i nämnden att
besluta i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas.
Vilka beslut som kan delegeras och om det finns några begränsningar framgår inte
av lagtexten. Ärenden som avgjorts med stöd av denna bestämmelse skall anmälas
vid nämndens nästa sammanträde.
Anmälan av delegationsbeslut
Beslut som fattas med stöd av delegering ska anmälas till nämnden. Syftet med
anmälan är att nämndens informations- och kontrollbehov ska tillgodoses, dessutom har det betydelse för när beslutet vinner lagakraft.

-0
1

-2
0

Vidaredelegation
Endast kommundirektören får överlåta hela eller delar av sin beslutanderätt enligt
denna delegationsordning till en annan anställd inom kommunen även i de ärenden
där vederbörande endast anges som ersättare. Ett beslut som fattas med stöd av
sådan vidaredelegation ska anmäls till kommundirektören som i sin tur anmäler
delegationsbeslutet till kommunstyrelsen.

20

21

Vidaredelegation är bara tillåten i ett steg, vilket innebär att den som av
kommundirektören fått rätt att fatta visst/vissa beslut inte i sin tur kan delegera
vidare denna beslutanderätt.

AS
T

Riktlinjer för delegerad beslutsrätt
Bestämmelserna om delegering innebär att kommunstyrelsen överför självständig
beslutanderätt till delegat. Härigenom får delegaten rätt att fatta beslut på
nämndens vägnar i vissa ärenden. Besluten gäller på samma sätt som om nämnden
själv fattat dem.

U
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Nämnden kan inte ändra beslut som fattats av delegat. Däremot kan nämnden
genom eget handlande föregripa delegatens beslut i ett enskilt ärende genom att
själv ta över ärendet och besluta. Finner nämnden att delegationsordningen bör
ändras, kan nämnden återkalla den givna beslutsrätten. Detta kan göras generellt
för en viss grupp av ärenden, för en viss tjänsteman eller för ett visst ärende.
En delegerad beslutanderätt får utnyttjas endast inom ramen för respektive
förvaltnings/enhets budget eller inom ramen för beslutad kostnadskalkyl för visst
projekt.
Delegerad beslutanderätt får inte utövas i ärenden som rör delegatens egna
personliga förhållanden, eller där jäv enligt §§ 16-18 förvaltningslagen (2017:900)
föreligger.
Delegat bör i viktiga ärenden samråda med överordnad innan beslut fattas.
Den delegerade beslutanderätten kan endast användas av den som har att
handlägga dylika ärenden och endast i tilldelat ärende.

5

Vid förhinder för delegaten
Vid förhinder för delegat inträder i denna delegationsordning angiven ersättare
som delegat.
Om inte annan ersättare för kommunchefen anges i denna delegationsordning
inträder vid kommundirektören förhinder biträdande kommundirektören2 som
såväl delegat som ersättare för delegat.
Om inte annat anges i denna delegationsordning inträder vid förhinder för någon
av kommunstyrelsens enhetschefer kommundirektören som såväl delegat som
ersättare för delegat.

-2
0

I övrigt gäller generellt att vid förhinder för delegat inträder vid förhinder för
denne i första hand den som förordnats som ersättare och i andra hand närmast
överordnad chef.
Med förhinder avses frånvaro i anledning av sjukdom, tjänstledighet, semester
eller tjänsteresa.

20

21
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Ärenden av principiell betydelse, tillämpning av policy m.m.
En delegat ska överlämna beslutanderätten i ett ärende till kommunstyrelsen om
ärendet är av principiell betydelse, har stor ekonomisk påverkan på kommunens
ekonomi eller om andra skäl motiverar att ärendet ska beslutas av
kommunstyrelsen. En delegat ska följa policys och riktlinjer som antagits av Osby
kommun inom olika områden.

TK
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Vid överklagande av beslut och domar,
inhibitionsansökan och yttranden
Rätt att besluta i en viss ärendegrupp innefattar också rätt att
✓ besluta att överklaga beslut och domar som innefattar ändring av delegatens
beslut,
✓ besluta att avge yttrande till högre instans med anledning av överklagande av
delegatens beslut samt begära inhibition av överklagat beslut,
✓ ompröva överklagat beslut.

U

Undertecknande av handlingar
Avtalstecknande och undertecknande av handlingar är inte några beslut och ska
därför inte anges i delegationsordningen. Beslut att ingå ett avtal kan dock vara ett
beslut och kan delegeras, men det innefattar inte rätten att skriva under själva
avtalet. Kommunstyrelsen kan fatta särskilda beslut om rätten att underteckna
handlingar för förtroendevalda och tjänstemän inom sitt verksamhetsområde, dvs.
beslut om firmateckningsrätt.
Av ”Reglemente för Osby kommun”, som gäller för kommunens samtliga nämnder,
framgår under rubriken ”Undertecknande av handlingar” att avtal, fullmakter,
kontrakt, köpehandlingar, skrivelser och liknande handlingar som beslutas av
kommunstyrelsen i första hand ska undertecknas av ordföranden. Vid förfall för
2

Enligt delegationsbeslut av kommundirektören den 19 november 2019 utsågs ekonomichefen,
tillsvidare, till biträdande kommundirektör.

6

ordföranden ska vice ordföranden eller kommundirektören, eller annan anställd,
som nämnden bestämmer underteckna handlingar. Kommunstyrelsen kan i
enskilda ärenden/vid enskilda tillfällen bestämma att annan ledamot eller anställd
ska underteckna avtal, andra handlingar och skrivelser.
Med stöd av delegation från kommunstyrelsen får delegat på kommunstyrelsens
vägnar underteckna handlingar som upprättats med anledning av dennes
delegationsbeslut.
Från kommunstyrelseförvaltningen utgående skrivelser ska undertecknas på sätt
som kommundirektören bestämmer.
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Utfärdande av fullmakt
Kommundirektören kan, enligt punkt 1.19 i delegationsordningen, utfärda fullmakt
att föra kommunens talan vid/inför domstol och andra myndigheter samt vid förrättningar av olika slag. Härigenom kan en tjänstepersons befogenhet utvidgas
utöver det som gäller inom delegationsordningen. Av fullmakten ska framgå vem
som ges fullmakten, för vilket ärende fullmakten gäller och under vilken tidsperiod
fullmakten är giltig. En förutsättning för utfärdandet av en fullmakt är att den som
utfärdar fullmakten själv har beslutanderätten avseende den aktuella
frågeställningen.
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Anmälan av beslut fattade på delegation
Samtliga beslut som fattats på delegation ska anmälas till kommunstyrelsen.
Respektive delegat noterar beslut på särskild blankett och kopia av underlaget till
beslutet ska bifogas.
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Överklagande av beslut
Delegatens beslut kan överklagas på samma sätt som kommunstyrelsens beslut.
Inom svensk förvaltningsrätt förekommer två (2) huvudtyper av överklagande,
förvaltningsbesvär och laglighetsprövning.
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Vid förvaltningsbesvär prövar besvärsmyndigheten både beslutets laglighet och
lämplighet och om överklagandet bifalls så kan besvärsmyndigheten inte bara
upphäva beslutet utan också ändra dess innehåll eller ersätta det med ett nytt
beslut. Vid förvaltningsbesvär varierar besvärsinstanserna efter vilket
lagstiftningsområde det gäller.
Vid laglighetsprövning sker endast en prövning av beslutets laglighet. Om
överklagandet bifalls så kan besvärsmyndigheten upphäva det överklagade
beslutet, men inte ersätta det med ett nytt beslut. Vid laglighetsprövning är
förvaltningsrätten den första besvärsinstansen.

7

Förkortningar Lagar/Avtal m.m.
Allmänna bestämmelser, kollektivavtal

AFL

Lag (1962:381) om allmän försäkring

ArkivL

Arkivlagen (1990:782)

BrB

Brottsbalken (1962:700)

DataskyddsL

Lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s
dataskyddsförordning

FB

Föräldrabalken (1949:381)

FBO

Förordningen (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor

FSO

Förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor

FFS

Försvarsmaktens föreskrifter om signalskyddstjänsten (FFS 2019:9)

FIB

Försvarsmaktens interna bestämmelser (FIB 2008:3)

FVL

Förvaltningslag (2017:900)

GDPR

Europaparlamentets och rådets förordning 2016/679 av den 27 april 2016 om
skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och
om det fria flödet av sådana uppgifter.

KL

Kommunallag (2017:725)

LBE

Lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor

LEH

Lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap

LFF

Lag (1974:358) om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen

LMA

Lag (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.

LSO

-0
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Lagen (2016:1145) om offentlig upphandling,
Lag (2003:778) om skydd mot olyckor
Lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna

TK

LUF
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T

LOU

-2
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AB

Lag (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare

LVU

Lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga

U

LUL

LY

Lag (2009:128) om yrkeshögskolan

NamnL

Namnlagen (1982:670)

OSL

Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)

PUA

Personuppgiftsansvarig

SF

Skolförordningen (2011:185)

SFB

Socialförsäkringsbalken (2010:110)

SKR

Sveriges Kommuner och Regioner

SL

Skollagen (2010:800)

SoF

Socialtjänstförordning (2001:937)
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SoL

Socialtjänstlagen (2001:453)

SSL

Säkerhetsskyddslagen (2018:585)

SÄF

Säkerhetsskyddsförordningen (2018:658)

TF

Tryckfrihetsförordningen (1949:105)

ÄktB

Äktenskapsbalken (1987:230)

Kommunstyrelsen arbetsutskott

IU

Kommunstyrelsens individutskott

KS

Kommunstyrelsen

KSO

Kommunstyrelsens ordförande

KSvO

Kommunstyrelsens vice ordförande

Pdelegation

Kommunstyrelsens personaldelegation

U

TK
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AU

9

-2
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Förkortningar delegater

Juridiska och allmänna ärenden, arkiv, nämndadministration,
kommunikation, GDPR
Nr

Ärende

Delegat

Ersättare

Närmast
överordnad chef

Lagrum

1.1

Utse firmatecknare för
såväl kommunstyrelsen
som kommunen

AU

1.2

Beslut att lämna ut
handling, efter
sekretessprövning och
prövning enligt GDPR, av
den som har handlingen i
sin vård.
Beslut om att lämna ut
handling till annan
myndighet i enlighet med
skyldighet att bryta
sekretess

Närmast ansvarig chef

1.4

Beslut om avslag på
begäran om utlämnande av
allmän handling till enskild
eller annan myndighet
samt uppställande av
förbehåll i samband med
utlämnande till enskild

Närmast ansvarig chef

1.5

Beslut att lämna ut
uppgifter ur personregister
till statliga myndigheter i
forskningssyfte

Närmast ansvarig chef

1.6

Överklagande, yrkande om
inhibition samt yttrande till
kammar- och
förvaltningsrätt när
ursprungsbeslutet fattats av
utskott eller delegation.

Respektive
utskott/delegation

6 kap 37 § KL

1.7

Beslut om att omprövning
av delegationsbeslut skall
ske samt själva
omprövningen av beslutet

Delegaten i
ursprungsbeslutet

45–46 §§ FL

1.8

Prövning om överklagande
skett i rätt tid samt
avvisning av överklagande
som kommit in för sent

Delegaten i
ursprungsbeslutet

45–46 §§ FL

1.9

Avge yttrande i anledning
av överklaganden av
delegationsbeslut

Delegaten i
ursprungsbeslutet

6 kap 7§ och 10
kap 14 § OSL

21
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Närmast
överordnad chef

20
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10 kap
15 § OSL

-2
0

Närmast ansvarig chef

12 kap 6 § SOL
DataskyddsL

U

1.3

TF, OSL,
GDPR

10

Kommentar

Nr

Ärende

1.10

Prövning om överklagande
skett i rätt tid samt
avvisning av överklagande
som kommit in för sent, i
de fall där
ursprungsbeslutet inte
fattats av tjänsteperson.
Avge yttrande i anledning
av överklaganden av
delegationsbeslut som inte
fattats av tjänsteperson.
Yttrande över remisser till
myndigheter,
organisationer m.fl. i
frågor som inte är av stor
vikt eller principiell
betydelse
Beslut i ärende till AU som
är så brådskande, att AU:s
avgörande inte kan
avvaktas
Avvisande av ombud till
sammanträde med utskott
Riktlinjer inom
verksamheterna, som inte
ska beslutas av
kommunfullmäktige eller
kommunstyrelsen

Kanslichef

Kommunsekreter
are

Kanslichef

Kommunsekreter
are

Övergripande rutiner
utifrån fastställda riktlinjer

Kommundirektör

1.15

1.16

AU:s vice
ordförande

6 kap 6§ KL

AU:s ordförande

AU:s vice
ordförande

AU

-2
0

AU:s ordförande

för
styrdokument”,

AU:s ordförande och
vice ordförande
gemensamt

Respektive
enhetschef

1.18

Tecknande av
samverkansavtal med
andra myndigheter.

Respektive enhetschef

Kommundirektör

1.19

Befullmäktigande av
ombud att föra kommunens
talan vid/inför domstol och
andra myndigheter samt
vid förrättningar av olika
slag

Kommundirektör

1. Biträdande
kommundirektör

Avge yttrande i
folkbokföringsärende
Lämna medgivande att
använda kommunens
vapen

Kanslichef

I kommunstyrelsens ställe
avge yttrande i ärenden om
remisstiden inte medger att
ärendet hinner behandlas
på ordinarie sammanträde.

AU

U

TK

Ansökningar om
projektmedel, EU-bidrag
m.m. hos Länsstyrelsen,
ESF m.fl.

1.21

1.22

11

14–15 §§ FL
Enligt
”Riktlinjer

1.17

1.20

45–46 §§ FL

-0
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1.14

Lagrum

AU

21

1.13

Ersättare

20

1.12

AS
T

1.11

Delegat

antagna av
kommunfullmäk
tige
Enligt
”Riktlinjer
för
styrdokument”,

antagna av
kommunfullmäk
tige

6 kap. 15 § KL

2. Kommunjurist

Kommundirektör

Kommunsekreter
are
KSO

Ordföranden och
vice ordföranden
i AU gemensamt

Folkbokföringsl
agen (1991:481)

Kommentar

Nr

1.27

1.28

1.29

1.30

Ordföranden och
vice ordföranden
i AU gemensamt

AU

Utse arkivredogörare, i
samråd med kanslichefen
Kommunstyrelsens
representation och
uppvaktning m.m. upp till
ett maximalt belopp om
5.000 kr per tillfälle
Kommunstyrelsens
ordförandes deltagande i
kurser, konferenser m.m.
upp till tre (3) dagar
Kommunstyrelsens
ordförandes deltagande i
kurser, konferenser m.m.
mer än tre (3) dagar
Övriga förtroendevaldas i
kommunstyrelsen
deltagande i kurser,
konferenser m.m. upp till
tre (3) dagar
Övriga förtroendevaldas i
kommunstyrelsen
deltagande i kurser,
konferenser m.m. mer än
tre (3) dagar
Rätt att begära yttrande och
upplysningar från
kommunens samtliga
nämnder, utskott,
beredningar, delegationer
och förvaltningar under
ärendeberedning/handläggning inför
kommunstyrelsens
beredning och/eller beslut i
samtliga ärenden.
Utse dataskyddsombud för
nämnden enligt art 37
GDPR

Arkivansvarig

Ordföranden och
vice ordföranden
i AU gemensamt
Registrator

KSO

KSvO

KSvO

AU

KSO

KSvO

AU

Kanslichef

Kommunsekreter
are

Kommundirektör

Kanslichef

Kommundirektör

Kanslichef

U

1.32

TK
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1.31

AU

Kommentar
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1.26

Beslut om antagande och
revidering av
kommunstyrelsens
dokumenthanteringsplan
Utse arkivansvarig

Lagrum

-0
1

1.25

Ersättare

21

1.24

Delegat

20

1.23

Ärende

1.33

Utse lokalt GDPR-ombud

12

Art 37 GDPR

Överklagandeförbud
enligt 7 kap 5 § lag
(2018:218) om
kompletterande
bestämmelser till EU:s
dataskyddsförordning.
Inte samma som
dataskyddsombud.
Lokal GDPR-ombud
(samordnare) arbetar
löpande med övriga från
förvaltningarna utsedda
ombud med GDPRfrågor som inte berör
tillsyn.

Nr

Ärende

Delegat

Ersättare

Lagrum

Utse kontaktperson för
förbundsmedlem

Kommundirektör

1. Biträdande
kommundirektör
2. HR-chef

1.35

Beslut att ta ut en avgift
eller att inte tillmötesgå en
begäran på grund av att
den bedöms uppenbart
ogrundad eller orimlig
enligt art 12.5 GDPR

Respektive enhetschef

Biträdande
kommundirektör

Art 12.5 GDPR

1.36

Beslut om utlämnande av
registerutdrag och beslut
att avvisa begäran om
registerutdrag enligt art. 15
GDPR

Respektive enhetschef

Biträdande
kommundirektör

Art 15 GDPR

1.37

Beslut om den
registrerades rätt till
rättelse enligt art. 16
GDPR

Respektive enhetschef

1.38

Beslut om den
registrerades rätt till
radering enligt art. 17
GDPR

21

-0
1

-2
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1.34

Förvaltningsbesvär
överklagas till allmän
förvaltningsdomstol
enligt 7 kap 2 § lag
(2018:2018) om
kompletterande
bestämmelser till EU:s
dataskyddsförordning.
Ange
besvärshänvisning.
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Biträdande
kommundirektör

Art 17 GDPR

Förvaltningsbesvär
överklagas till allmän
förvaltningsdomstol
enligt 7 kap 2 § lag
(2018:2018) om
kompletterande
bestämmelser till EU:s
dataskyddsförordning.
Ange
besvärshänvisning.

Respektive enhetschef

Biträdande
kommundirektör

Art 18 GDPR

Förvaltningsbesvär
överklagas till allmän
förvaltningsdomstol
enligt 7 kap 2 § lag
(2018:2018) om
kompletterande
bestämmelser till EU:s
dataskyddsförordning.
Ange
besvärshänvisning.

TK

Respektive enhetschef

U
1.39

Beslut om den
registrerades rätt till
begränsning av behandling
enligt art. 18 GDPR

13

Förvaltningsbesvär
överklagas till allmän
förvaltningsdomstol
enligt 7 kap 2 § lag
(2018:2018) om
kompletterande
bestämmelser till EU:s
dataskyddsförordning.
Ange
besvärshänvisning.
Förvaltningsbesvär
överklagas till allmän
förvaltningsdomstol
enligt 7 kap 2 § lag
(2018:2018) om
kompletterande
bestämmelser till EU:s
dataskyddsförordning.
Ange
besvärshänvisning.

Art 16 GDPR

20

Biträdande
kommundirektör

Kommentar

Ärende

Delegat

Ersättare

Lagrum

1.40

Beslut om underrättelse till
tredje man om rättelse eller
radering av
personuppgifter eller
begränsning av behandling
enligt art 19 GDPR

Respektive enhetschef

Biträdande
kommundirektör

Art 19 GDPR

1.41

Beslut om den
registrerades rätt till
dataportabilitet3 enligt art
20 GDPR

Respektive enhetschef

Biträdande
kommundirektör

Art 20 GDPR

1.42

Beslut i anledning av den
registrerades rätt att göra
invändningar enligt art. 21
GDPR

Respektive enhetschef

Biträdande
kommundirektör

1.43

Ingå/underteckna
personuppgiftsbiträdesavtal
med instruktioner

Respektive enhetschef

1.44

Beslut att anmäla en
personuppgiftsincident
enligt art 33 GDPR

-2
0

Nr

20

21

-0
1

Art 21 GDPR

Art 28 GDPR

Respektive enhetschef

Närmast
överordnad chef

Art 33 GDPR

Kommunjurist

Registrator/sekre
terare/systemför
valtare

TK
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Biträdande
kommundirektör

U

Upprätta anmälan och
sammanställa
dokumentation enligt art
33 GDPR

Kommentar
Förvaltningsbesvär
överklagas till allmän
förvaltningsdomstol
enligt 7 kap 2 § lag
(2018:2018) om
kompletterande
bestämmelser till EU:s
dataskyddsförordning.
Ange
besvärshänvisning.
Förvaltningsbesvär
överklagas till allmän
förvaltningsdomstol
enligt 7 kap 2 § lag
(2018:2018) om
kompletterande
bestämmelser till EU:s
dataskyddsförordning.
Ange
besvärshänvisning.
Förvaltningsbesvär
överklagas till allmän
förvaltningsdomstol
enligt 7 kap 2 § lag
(2018:2018) om
kompletterande
bestämmelser till EU:s
dataskyddsförordning.
Ange
besvärshänvisning.
Överklagandeförbud
enligt 7 kap 5 § lag
(2018:218) om
kompletterande
bestämmelser till EU:s
dataskyddsförordning.
Anmälan ska göras till
Datainspektionen senast
72 timmar efter att
myndigheten fick
kännedom om
incidenten.
Samråd med
dataskyddsombud
(Sydarkivera) ska ske
innan anmälan.
Överklagandeförbud
enligt 7 kap 5 § lag
(2018:218) om
kompletterande
bestämmelser till EU:s
dataskyddsförordning.

3

Den registrerades rätt att få personuppgifter om sig själv som han/hon lämnat till PUA på strukturerat sätt
och rätten att överföra dessa uppgifter till en annan PUA utan att den förstnämnda PUA hindrar detta.

14

Nr

Ärende

Delegat

Ersättare

1.45

Fastställa en
konsekvensbedömning
avseende dataskydd enligt
art 35, 1-3 GDPR

Respektive enhetschef

Biträdande
kommundirektör

Lagrum
Art 35 GDPR

Kommentar
Samråd med
dataskyddsombud
(Sydarkivera) innan
konsekvensbedömning
fastställs.
Överklagandeförbud
enligt 7 kap 5 § lag
(2018:218) om
kompletterande
bestämmelser till EU:s
dataskyddsförordning.

AU

Ordföranden och
vice ordföranden
i AU gemensamt

Kontakcentervägledare

6 kap. 9-10 §§
och 18 kap. 10 §
spellagen
(2018:1138)

-2
0

1.47

Yttrande över
översiktsplan från andra
kommuner
Beslut enligt spellagen
(2018:1138) om
✓ registrering för
lotteriverksamhet,
✓ registreringsavgift för
registrerad
lotteriverksamhet,
förordnande av och
arvode till kontrollant.

-0
1

1.46

Löpande verksamhet enligt GDPR – fördelning av arbetsuppgifter
Ärende

Delegat

Fastställa ändamål med
behandling av
personuppgifter enligt art
5.b GDPR

Kommunjurist

1.49

Fastställa laglig grund för
behandling av
personuppgifter enligt art 6
GDPR

Kommunjurist

1.50

Fastställa att behandling av
särskilda kategorier av
personuppgifter (känsliga)
är tillåten enligt något av
de undantagen som finns i
art 9 GDPR

1.51

Lagrum

Kommentar

Art 5
GDPR

Verkställighet behöver ej anmälas
till nämnd.

1. Kommunsekreterare
2. Kanslichef

Art 6
GDPR

Verkställighet behöver ej anmälas
till nämnd.

Kommunjurist

1. Kommunsekreterare
2. Kanslichef

Art 9
GDPR

Verkställighet behöver ej anmälas
till nämnd.

Beslut om att begära att
ytterligare information
tillhandahålls som är
nödvändig för att bekräfta
den registrerades identitet
enligt art 12.6 GDPR

Kommunjurist

1. Kommunsekreterare
2. Kanslichef

Art 12.6
GDPR

Verkställighet behöver ej anmälas
till nämnd.

1.52

Föra register över
personuppgiftsbehandlingar
enligt art 30 GDPR

Kommunjurist

1. Kommunsekreterare
2. Kanslichef

Art 30
GDPR

Verkställighet behöver ej anmälas
till nämnd.

1.53

Informera den registrerade
om personuppgiftsincident
enligt art 34 GDPR

Kommunjurist

1. Kommunsekreterare
2. Kanslichef

Art 34
GDPR

Verkställighet behöver ej anmälas
till nämnd.

AS
T

TK

U
15

1. Kommunsekreterare
2. Kanslichef

20

1.48

Ersättare

21

Nr

Arbete och välfärd
Nr

Ärende

Delegat

Ersättare

Lagrum

Kommentar

Vuxenutbildning allmänt
2.1

Samverkansavtal med
annan kommun/region
inom vuxenutbildning
alternativt avtal
angående entreprenad

KS

KSO

23 kap, 3, 2223 §§ SL

I enlighet med
reglementet för Osby
kommuns nämnder för
mandatperioden 20192022. För mer
information se
reglementet.

Beslut angående att
söka/ ej söka riktade
statsbidrag

Förvaltningschef för
arbete och välfärd

KS
individutskott

2.3

Huvudmannens yttrande
till Skolinspektionen,
Barn- och elevombudet
och
Diskrimineringsombuds
mannen i individärende

Förvaltningschef för
arbete och välfärd

KS
individutskott

2.4

Huvudmannens yttrande
till Skolinspektionen,
Barn- och elevombudet
och
Diskrimineringsombuds
mannen i
verksamhetsärende
Tillfälligt inställande av
undervisning 1 dag

Förvaltningschef för
arbete och välfärd

Tillfälligt inställande av
undervisning 2-10 dagar

Förvaltningschef för
arbete och välfärd

Tillfälligt inställande av
undervisning utöver 10
dagar

KSO

Tillfälligt inställande av
undervisning alla
skolformer: >2 dagar
Beslut om sökande ska
tas emot och bli antagen
till utbildning
Beslut om att
utbildningen för en elev
ska upphöra

Förvaltningschef för
arbete och välfärd

Rektor

Områdeschef för
gymnasium och
vuxenutbildning

2.8

Beslut om att på nytt
bereda plats på
utbildning för elev vars
utbildning upphört

Rektor

Områdeschef för
gymnasium och
vuxenutbildning

2.9

Beslut om att helt eller
delvis stänga av en elev

KS individutskott

Områdeschef för
gymnasium och
vuxenutbildning

Beslut om att
avstängning ska gälla
omedelbart

Rektor

U

2.6

TK

2.6

2.7

16

Kompletteras

Kompletteras

21

KS
individutskott

20

Rektor

AS
T

2.5

Kompletteras

-2
0

2.2

-0
1

Med de
begränsningar som
följer av 6 kap 38§
KL

KS
individutskott

Kompletteras

KS
individutskott

Kompletteras

Rektor

Sl 20:13, 20:14
20:22, 20:23,
20:33

Kan överklagas i
Skolväsendets överklag
andenämnd

20 kap, 9 §
andra stycket
SL
20 kap, 9 §
tredje och
fjärde stycket
SL
5 kap, 17-20
§§ SL

Kan överklagas i
Skolväsendets
överklagandenämnd
Beslut om att
avstängning ska gälla
omedelbart.

Nr

Ärende

2.10

Yttrande om att
hemkommunen åtar sig
att svara för kostnader
för den sökandes
utbildning

Delegat
Rektor

Ersättare

Lagrum

Områdeschef för
gymnasium och
vuxenutbildning

20 kap, 14, 15,
16, 19, 19a-b,
21 §§ SL

Kommentar
Kan överklagas i
Skolväsendets
överklagandenämnd

Utbildning på grundläggande nivå eller inom särskild utbildning på grundläggande nivå
Beslut om att ta emot
elev till utbildning

Rektor

KS
individutskott

20 kap, 13 § och
14 § andra
stycket SL

Kan överklagas i
Skolväsendets
överklagandenämnd

2.12

Beslut om att elev ska
hålla sig med böcker
och andra lärverktyg
alternativt att avgift
för densamma ska tas
ut

Rektor

Områdeschef för
gymnasium och
vuxenutbildning

20 kap 7 § andra
stycket SL

Lagen avser både
grund- och
gymnasieskola

-2
0

2.11

Rektor

2.14

Beslut om att sökande
ska antas till utbildning

Rektor

2.15

Beslut om att elev ska
hålla sig med böcker och
andra lärverktyg
alternativt att avgift för
densamma ska tas ut

Rektor

Områdeschef för
gymnasium och
vuxenutbildning

21

Beslut om att ta emot
elev till utbildning

AS
T

20 kap 22 §
första stycket
SL

Områdeschef för
gymnasium och
vuxenutbildning
Områdeschef för
gymnasium och
vuxenutbildning

20 kap 23 § SL

Områdeschef för
gymnasium och
vuxenutbildning
Områdeschef för
gymnasium och
vuxenutbildning

20 kap 33 § SL

Områdeschef för
gymnasium och
vuxenutbildning
Områdeschef för
gymnasium och
vuxenutbildning

9 § LY

Områdeschef för
gymnasium och
vuxenutbildning

19 § LY

20

2.13

-0
1

Utbildning på gymnasial nivå eller inom särskild utbildning på gymnasial nivå

20 kap 7 § andra
stycket SL

Lagen avser både
grund- och
gymnasieskola

Utbildning i svenska för invandrare
Beslut om att person ska
tas emot till utbildningen

Rektor

2.17

Beslut om att elever ska
hålla sig med enstaka
egna lärverktyg

Rektor

TK

2.16

20 kap 7 §
tredje stycket
SL

U

Vuxenutbildning Yrkeshögskola
2.18

Beslut om att enskild ska
betala obetydligt belopp
för enstaka inslag
Beslut om att böcker och
andra lärverktyg, ska
anskaffas av de
studerande alternativt
erbjudas mot avgifter
Anmälan om beslut om
att elev ska avskiljas
från utbildningen

2.19

2.20

Rektor

Rektor

Rektor

Beslut rörande barn och ungdom

17

9 § andra
stycket LY

Högskolans
avskiljandenämnd
beslutar om avskiljande.
Rektor får besluta att
anmäla ärendet till
avskiljandenämnden.

Nr

Ärende

Delegat

Ersättare

Lagrum

Kommentar

Placering

2.24

2.25

2.26

6 kap. 6 § tredje
stycket SoL

1:e socialsekreterare

KS
individutskott

4 kap. 1 § SoL

KS individutskott

Enhetschef barnoch
familjeenheten

4 kap 1 § SoL

1:e socialsekreterare

KS
individutskott

Kompletteras

Socialsekreterare

Enhetschef barn- och
familjeenheten

Enhetschef barnoch
familjeenheten

Kompletteras

KS
individutskott

Kompletteras

KS individutskott

6 kap 6 § första
stycket SoL

U

TK

2.28

2.29

KS individutskott

AS
T

2.27

KS individutskott

-2
0

2.23

6 kap. 6 § första
och andra
stycken SoL
4 kap. 1 § SoL

-0
1

2.22

KS individutskott

21

Godkännande av
familjehems lämplighet
för vård och fostran
Bistånd till barn och
ungdom i form av vård i
familjehem
Godkännande av
jourhems lämplighet för
tillfällig vård och fostran
Beslut om tillfällig
vistelse i familjehem
eller jourhem
Beslut om bistånd åt
barn och ungdom i form
av vård
(placering/omplacering)
i hem för vård eller
boende. Sammantagen
tid om högst 3 månader
samt sammantagen tid
som överstiger 3
månader
Beslut om ekonomiskt
bistånd åt barn och
ungdom i samband med
placering, omplacering
eller flyttning från
familjehem eller HVBhem.
Beslut om ersättning till
familjehem (arvode och
omkostnadsersättning)
gällande barn och
ungdom- enligt SKRs
rekommendationöver SKRs
rekommendation
Sluta avtal med hem för
vård och boende / SiSungdomshem
Medgivande att
underårig tas emot för
stadigvarande vård och
fostran i enskilt hem
som inte tillhör den
underåriges föräldrar
eller annan
vårdnadshavare
Begäran till
Försäkringskassan om
ändring av
betalningsmottagare för
barnbidrag
Begäran till
Försäkringskassan att
underhållsstödet betalas
ut till någon annan
lämplig person eller till
nämnden att användas
för barnets bästa

20

2.21

2.30

2.31

18

Socialsekreterare

KS
individutskott

16 kap 18 §
SFB 106 kap 6
§ SFB

Socialsekreterare

KS
individutskott

18 kap 19 §
SFB

Högst två månader efter
att utredning enligt 11
kap. 1 § SoL avslutats.

Nr

Ärende

2.32

Underrättelse till
Försäkringskassan om
att barn med
underhållsstöd placerats
i familjehem respektive
återflyttat till biologiska
föräldrar
Beslut om framställning
till Centrala
Studiemedelsnämnden
om ändring av
betalningsmottagare för
studiemedel
Förälders ersättning till
kommunen för placerat
barn

2.33

2.34

Delegat

Ersättare

Lagrum

Socialsekreterare

KS
individutskott

2§
förordningen
om
underhållsstöd

Socialsekreterare

KS
individutskott

2 kap 33 § andra
stycket
studiestödsförordningen

1:e socialsekreterare

KS
individutskott

8 kap 1 § andra
stycket SoL
samt 6 kap 2–4
§§ SoF

Beslut om bistånd i form
av personligt stöd av
socialsekreterare
Beslut om bistånd i form
av öppenvård
internt-externt
Bistånd i form av
öppenvård utan
vårdnadshavarens
samtycke
Beslut om bistånd i form
av kontaktperson eller
kontaktfamilj
Bistånd i form av
kontaktperson eller
kontaktfamilj utan
vårdnadshavarens
samtycke
Förordnande och
entledigande av
kontaktperson/kontaktfa
milj
Beslut om ersättning till
kontaktperson/kontaktfa
milj
Bistånd i form av
andrahandskontrakt

Socialsekreterare

KS
individutskott

4 kap 1 § SoL

Socialsekreterare

Enhetschef barnoch
familjeenheten
KS
individutskott

4 kap 1 § SoL

Kommentar

2.38

KS
individutskott

4 kap 1 § SoL

KS
individutskott

4 kap. 1 § SoL
och 6 kap 13 a §
FB

Socialsekreterare

KS
individutskott

1:e socialsekreterare

KS
individutskott

Enhetschef barn- och
familjeenheten

KS
individutskott

4 kap 1 § SoL

Bistånd i form av
ekonomiskt stöd vid eget
boende
Bistånd i form av
personligt stöd vid eget
boende
Övervägande om att
vård i annat hem än det
egna fortfarande behövs
Beslut om ersättning
från föräldrar vars barn
är under 18 år och får
vård i ett annat hem än
det egna

Socialsekreterare

KS
individutskott

4 kap 1 § SoL

Socialsekreterare

KS
individutskott

4 kap. 1 § SoL

U

2.42

Enhetschef barn- och
familjeenheten

4 kap. 1 § SoL
och 6
kap 13 a § FB

TK

2.40

2.41

Socialsekreterare

AS
T

2.39

Enhetschef barn- och
familjeenheten

-0
1

2.37

21

2.36

20

2.35

-2
0

Öppenvård

2.43

2.44

2.45

2.46

Utredning

19

KS individutskott

Enhetschef barn- och
familjeenheten

6 kap 8 § SoL

KS
individutskott

8 kap 1 § 2 st
SoL

Jämför med 3 kap.6a §
SoL

Jämför med 3 kap.6 b §
SoL

Minst var 6:e månad

Nr

Ärende

Delegat

Ersättare

Lagrum

2.47

Beslut om att inleda
utredning

Socialsekreterare

KS
individutskott

11 kap 1 § SoL

2.48

Beslut om att utredning
inte skall inledas eller att
avskriva ärendet från
fortsatt handläggning.
Beslut om att inleda
utredning oavsett den
enskildes samtycke
Förlängning av
utredningstid i ärenden
som rör barn
Beslut om att utredning
inte skall föranleda
någon åtgärd
Beslut om uppföljning
efter avslutad utredning
utan insats, då behov av
insats bedöms föreligga
men samtycke saknas
Beslut om uppföljning
efter avslutad placering,
då behov av insats
bedöms föreligga men
samtycke saknas
Beslut om att avsluta
uppföljning utan insats

1:e socialsekreterare

KS
individutskott

11 kap 1 § SoL

1:e socialsekreterare

KS
individutskott

11 kap 1,2 §§

Enhetschef barn- och
familjeenheten

KS
individutskott

1:e socialsekreterare

KS
individutskott

11 kap 2 §
tredje stycket
SoL
11 kap 1 § SoL

1:e socialsekreterare

KS
individutskott

1:e socialsekreterare

KS
individutskott

Beslut om framställning
om överflyttning av
ärende till nämnd i
annan kommun
Meddela inställning i
fråga om annan
kommuns begäran om
överflyttning
Beslut om att ansökan
hos Inspektionen för
vård och omsorg om
överflytt av ärende till
annan kommun
Beslut om ersättning till
särskilt förordnad
vårdnads-havare som
tidigare varit
familjehemsförälder
Beslut om anmälan till
överförmyndaren om
behov av god
man/förvaltare SoF
Beslut om anmälan till
överförmyndaren om att
behov av god
man/förvaltare ej längre
föreligger
Beslut om anmälan till
överförmyndaren om
förhållanden beträffande
förvaltningen av
underårigs egendom

Enhetschef barn- och
familjeenheten

KS
individutskott

2 a kap 10 §
SoL

Enhetschef barn- och
familjeenheten

KS
individutskott

2 a kap 10 §
SoL

Enhetschef barn- och
familjeenheten

KS
individutskott

2a kap 11 § SoL

Enhetschef barn- och
familjeenheten

KS
individutskott

6 kap 11 §

Socialsekreterare

KS
individutskott

5 kap 3 §1–2
SoF

Socialsekreterare

KS
individutskott

5 kap 3 §1–2
SoF

Socialsekreterare

KS
individutskott

5 kap 3 § 3 SoF

2.52

2.53

2.54

1:e socialsekreterare

2.55

AS
T

2.56

11 kap 4b § SoL

11 kap 4c § SoL

U

2.58

TK

2.57

KS
individutskott

20

Övrigt

11 kap 4a § SoL

-2
0

2.51

-0
1

2.50

21

2.49

Kommentar

2.59

2.60

2.61

20

Avser all slags egendom
ink ATP

Nr

Ärende

2.62

Framställan till domstol
om behov av
målsägandebiträde för
underårig

Delegat
Socialsekreterare

Ersättare
KS
individutskott

Lagrum

Kommentar

5 kap 2 § SoF

Beslut rörande familjerätt

2.66

2 kap 1§ FB

Beslut om att inleda
utredning om någon
annan man än den som
är gift med barnets
moder kan vara far till
barnet
Beslut att väcka och föra
talan i mål om faderskap

Socialsekreterare/Fami
ljerättssekreterare

2 kap 9§ 1st FB

Socialsekreterare/Fami
ljerättssekreterare

3 kap 5§ 2st 6§
2 st FB

Beslut att godkänna /
inte godkänna avtal om
vårdnad boende och
umgänge
Beslut att utse utredare i
mål och ärenden om
vårdnad, boende eller
umgängen
Beslut om att utse
utredare i
adoptionsärende
Beslut om medgivande
att ta emot barn med
hemvist utomlands, i
syfte att adoptera det
Beslut om att återkalla
medgivande av
adoption, om
förutsättningarna för det
inte längre föreligger

Socialsekreterare/Fami
ljerättssekreterare

6 kap 6 §,6 kap
14 a §2 st och 6
kap 15 a § 3 st
FB
6 kap 19§ 3 st
FB

2.71

2.72

2.73

21

-2
0

Socialsekreterare/Fami
ljerättssekreterare

U

2.70

Socialsekreterare/Fami
ljerättssekreterare

TK

2.68
2.69

Beslut att inleda
utredning om
fastställande av
faderskap när dom eller
bekräftelse finns och
faderskapet kan
ifrågasättas
Beslut om att återuppta
nedlagd utredning

Socialsekreterare/Fami
ljerättssekreterare

AS
T

2.67

1 kap 4§ 1st FB

1 kap 4§ FB

-0
1

2.65

Socialadministratör/Fa
miljerättssekreterare

21

2.64

Godkännande av
faderskapsbekräftelse då
parterna sammanbott
under hela
konceptionstiden,
alternativt haft ett
stadigvarande
förhållande under
konceptions-tiden och
numer bor tillsammans,
och är övertygade om att
barnet är deras
gemensamma (sprotokoll)
Godkännande av
faderskapsbekräftelse

20

2.63

Enhetschef barn- och
familjeenheten

Ska förtydligas så att
det inte är samma som
BUN

2 kap 1§ FB

Enhetschef barn- och
familjeenheten

Enl. 4 kap
14 § FB

KS individutskott

6 kap 12§ SoL

KS individutskott

6 kap 13§ SoL

Beslut att inte påbörja
utredning eller lägga
ned påbörjad utredning
tillkommer KS
individutskott

2.77

2.78

2.79

2.80
2.81

2.82

2.84

KS individutskott

6 kap 14§ SoL

Socialsekreterare/Fami
ljerättssekreterare

45 och 46 §§
NamnL

Lämna upplysningar och
yttrande till domstol
beträffande
äktenskapsskillnad
vilken avser äktenskap
som ingåtts av underårig
Lämna upplysningar och
yttrande till länsstyrelsen
beträffande
äktenskapsdispens
Beslut om DNAundersökning i
faderskapsärende
Yttrande till domstol om
umgängesstöd

Socialsekreterare/Fami
ljerättssekreterare

5 kap 5 § 3 st
ÄktB

Socialsekreterare/Fami
ljerättssekreterare

15 kap 1 § 2 st
ÄktB

Beslut att utse en person
att medverka vid
umgänge
(umgängesstöd)
Beslut att utse
kontaktperson i
umgängesärenden
Beslut om ersättning till
kontaktperson vid
umgänge
Godkänna avtal om att
underhållsbidrag ska
betalas längre perioder
än 3 månader
Framställan till domstol
om särskilt förordnad
vårdnadshavare.
Beslut om att avge
upplysningar

Socialsekreterare/Fami
ljerättssekreterare

Beslut om att avge
utredning

U

2.87

6 kap 14§ SoL

TK

2.85

2.86

Socialsekreterare/Fami
ljerättssekreterare

Socialsekreterare/Fami
ljerättssekreterare

Socialsekreterare/Fami
ljerättssekreterare

22

2 kap 6 § FB
och 10 kap 5 §
SoL
6 kap 15 c § 2 st
FB
6 kap 15 c § 3 st
FB

4 kap 1 § SoL

1:e socialsekreterare

AS
T

2.83

Beslut om att samtycke
ges till att
adoptionsförfarande får
fortsätta
Beslut om att samtycke
inte ges till att
adoptionsförfarande får
fortsätta
Yttrande till domstol i
ärende enligt namnlagen

Socialsekreterare/Fami
ljerättssekreterare

Lagrum

-2
0

2.76

Ersättare

-0
1

2.75

Delegat

21

2.74

Ärende

20

Nr

Socialsekreterare/Fami
ljerättssekreterare

7 kap 7 § 2 st
FB

Socialsekreterare/Fami
ljerättssekreterare

6 kap FB

Socialsekreterare/Fami
ljerättssekreterare

6 kap 20§ 2st
FB

Socialsekreterare/Fami
ljerättssekreterare

6 kap 19§
3st FB

Kommentar

Får ej delegeras till
tjänsteperson

Nr

Ärende

Delegat

Ersättare

Lagrum

I 9:37 KL framgår att
kommuner och regioner
inom ramen för
avtalssamverkan, med
de begränsningar som
följer av 6 kap. 38 §, får
komma överens om att
uppdra åt en anställd i
den andra kommunen
eller i den andra
regionen att besluta på
kommunens eller
regionens vägnar i ett
visst ärende eller en viss
grupp av ärenden.

Beslut delegerat till sociala jouren i Kristianstad

-2
0
Socialsekreterare inom
Sociala Jouren

Socialsekreterare inom
Sociala Jouren

LVU och LVM
(Komplettering?
)

4 kap 1§ SoL

U

TK

AS
T

2.90

11 kap 1§ 4 kap
1§ SoL

-0
1

2.89

Socialsekreterare inom
Sociala Jouren

21

Beslut i ärenden av
akut karaktär inom
barn- och
familjeenheten och
Vuxenenheten som
handläggs utanför
kontorstid av Sociala
Jouren i Kristianstad
Handläggning av
ärende jml LVU och
LVM inför beslut av
ordförande i
kommunstyrelsens
individutskott
Beslut om bistånd åt
barn, ungdom och
vuxna i form av akut
placering i boende
(hotell, vandrarhem,
familjehem, HVBhem, SIS, skyddat
boende) till
nästkommande
vardag. I
beslutsdelegationen
ingår beslut om
dygnskostnader för
placeringen.
Beslut om ekonomiskt
bistånd för att undvika
akut nödsituation

20

2.88

Kommentar

2.91

Socialsekreterare inom
Sociala Jouren

4 kap 1§ SoL

Beslut enligt lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU
2.92

Beslut om ansökan till
Förvaltningsrätt för vård
enligt LVU
Beslut om omedelbart
omhändertagande.
Delegat eller ersättare
när utskottets beslut inte
kan avvaktas

2.93

23

KS individutskott

KS individutskott

4 § LVU

Ordförande eller
vice ordförande
för KS
individutskott
KSO

6 § LVU

Ordförande kan enligt
lag fatta beslut när
utskottets beslut inte
kan avvaktas

Ärende

Ersättare

Lagrum

Ordförande eller
vice ordförande
för KS
individutskott

11§ 1–2 st LVU

Kommentar

Beslut om hur vården
ska ordnas och var den
unge ska vistas under
vårdtiden. Delegat eller
ersättare när utskottets
beslut inte kan avvaktas
Beslut om att
omhändertagande enl. 6
§ LVU skall upphöra

KS individutskott

Ordförande för KS
individutskott

9 § 3 st LVU

Övervägande om vård
med stöd av
2 § LVU fortfarande
behövs
Beslut i fråga om fortsatt
vård (omprövning)

KS individutskott

13§ 1 st LVU

Minst var 6:e mån

KS individutskott

13§ 2 st LVU

Inom 6 månader

2.98

Beslut hur den unges
umgänge med
vårdnadshavare utövas.

Ordförande för KS
individutskott

14 § 2 st1 p
LVU

OBS! Endast vid akuta
situationer.

2.99

Beslut att den unges
vistelseort inte ska röjas
för vårdnadshavare.

Ordförande för KS
individutskott

OBS! Endast vid akuta
situationer.

2.100

Övervägande om beslut
rörande rätt till
umgänge,
umgängesförbud eller
hemlighållande av
vistelseort för den unge
ska kvarstå
Beslut om att vården ska
upphöra när vård inte
längre behövs
Beslut om kontaktperson
eller öppen behandling
(s.k. mellantvång)
Prövning om beslut om
förebyggande insats
skall upphöra att gälla
Beslut om att
förebyggande insats
enligt 22 § 1 st LVU
skall upphöra
Ansökan hos
Förvaltningsrätten om
flyttningsförbud
Övervägande om
flyttningsförbud
fortfarande behövs
Beslut om att
flyttningsförbud skall
upphöra
Beslut om tillfälligt
flyttningsförbud.
Ersättare när utskottets
beslut inte kan avvaktas.
Beslut om att tillfälligt
flyttningsförbud ska
upphöra

KS individutskott

2.97

2.101

2.103

U

2.105

TK

2.104

2.106

2.107

2.108

2.109

24

14 § 3 st LVU

KS individutskott

21 § LVU

KS individutskott

22 § LVU

AS
T

2.102

14 § 2 st2 p
LVU

-0
1

2.96

21

2.95

20

2.94

Delegat

-2
0

Nr

KS individutskott

22 § 3 st LVU

KS individutskott

22 § 3 st LVU

KS individutskott

24 § LVU

KS individutskott

26 § LVU

KS individutskott

26 § 2 st LVU

KS individutskott

27 § LVU

KS individutskott

30 § 2 st LVU

Minst var 3:e månad

Minst var 6:e mån

Minst var 3:e mån

2.110

Beslut om den unges
umgänge med förälder
eller annan
vårdnadshavare efter
beslut om
flyttningsförbud när
överenskommelse ej kan
nås
Beslut om
läkarundersökning, att
utse läkare samt plats för
läkarundersökningen
Beslut om att begära
biträde av polis för att
genomföra
läkarundersökning.
Delegat eller ersättare
när utskottets beslut inte
kan avvaktas
Beslut rörande den
unges personliga
förhållanden i den mån
beslutet inte är att
hänföra till 11 § 1-2 st
LVU

2.111

2.112

2.113

Delegat

31§ LVU

Socialsekreterare

32 § 1 st LVU

KS individutskott

43 § 1 p LVU

Socialsekreterare

Begäran om deltagande i
praktik eller annan
kompetenshöjande
verksamhet
Vägrande av eller
nedsättning av fortsatt
försörjningsstöd
Beslut om bistånd till
livsföring i övrigt samt
utöver vad som följer av
4 kap 1 § SoL då
särskilda skäl finns

Socialsekreterare

9 kap 2§ SoL
4 kap 4§ SoL

Socialsekreterare

4 kap 5§ SoL

20

Socialsekreterare
/assistent

AS
T

Socialsekreterare
Socialsekreterare
Socialsekreterare

4 kap 1,2 § SoL

U

2.117

- enligt riktlinjer

25

4 kap 1,3 §§
SoL

- enligt riktlinjer
- kostnader till en nivå
högre än norm
- kostnader till en nivå
lägre än norm
- som förskott på förmån

TK

2.116

11 § 4 st LVU

21

Beslut i ärenden om
försörjningsstöd

2.115

Lagrum

KS individutskott

Beslut om ekonomiskt bistånd
2.114

Ersättare

-2
0

Ärende

-0
1

Nr

Socialsekreterare
/assistent

- ekonomiskt bistånd
upp till trettio (30)
procent av basbeloppet

Socialsekreterare

- ekonomiskt bistånd
upp till femtio (50)
procent av basbeloppet

Enhetschef

- ekonomiskt bistånd
utöver femtio (50)
procent av basbeloppet

KS individutskott

Områdeschef

Kommentar

Till exempel kortare
vistelse utom
familjehemmet eller
HVB, kortare
utlandsvistelser med
mera.

Nr

Ärende

2.118

Beslut om ekonomiskt
bistånd till
begravningskostna-der
och utgifter i omedelbar
anslutning till dödsfallet
Framställning till
Försäkringskassan om
utbetalning av
ersättningen för utgivet
försörjningsstöd
Beslut om att återkräva
ekonomiskt bistånd
enligt 4 kap 1 § SoL
Beslut om att återkräva
ekonomiskt bistånd
enligt 4 kap 2 § SoL
Beslut om bistånd till
Glappet i
etableringsreformen
* Kontakt ska tas med
Migrationsverket innan
ersättning betalas ut med
särskilt belopp
Beslut om att inleda
utredning

Socialsekreterare
/assistent

4 kap 1 §
SoL

Socialsekreterare

9 kap 2§ SoL

Socialsekreterare

9 kap
1-2 §§ SoL

Socialsekreterare

9 kap
2 § 2 st
SoL

Beslut om att utredning
inte ska inledas eller att
inledd utredning ska
läggas ned
Beslut om eftergift av
ersättningsskyldighet
enligt 9 kap 1 och 2 §§
och 8 kap 1§
Beslut om att föra talan i
förvaltningsrätt om
återkrav enligt 9 kap 1 §
SoL
Bevilja dagersättning
enligt LMA

Socialsekreterare

Bistånd i form av
utslussningslägenhet

Enhetschef

Ekonomiskt bistånd vid
utslussning

Socialsekreterare

2.123
2.124

2.125

2.127

TK

2.128
2.129

Socialsekreterare

Enhetschef

11 kap 1 § SoL
11 kap 1 § SoL

Enhetschef

AS
T

2.126

Socialsekreterare
/assistent

-2
0

2.122

Lagrum

-0
1

2.121

21

2.120

Ersättare

20

2.119

Delegat

9 kap 4§ SoL

9 kap 3 § SoL

17 § LMA

Socialsekreterare
Områdeschef

4 kap 1 §
SoL
4 kap 1 §
SoL

U

Beslut rörande vuxna
2.130

Beslut om beviljande av
bistånd i form av
öppenvårdsinsatser/behandling
externt för vuxna

26

4 kap 1 § SoL

Upp till 50 % av
basbeloppet

Enhetschef

Över 50 % av
basbeloppet

KS individutskott

Områdeschef

Kommentar

Ärende

2.131

Beslut om bistånd i form
av vård i hem för vård
eller boende, skyddat
boende eller familjehem
Enhetschef

Områdeschef

Sammantagen tid som
överstiger tre (3)
månader

KS individutskott

Sammantagen tid som
överstiger tre (3)
månader i de fall
HVNAU:s beslut inte
kan inväntas
Beslut om öppenvårdoch
öppenvårdsbehandling
internt

Ordförande och vice
ordförande i KS
individutskott
gemensamt
4 kap 1 § SoL

Socialsekreterare

21

4 kap 1 § SoL

Enligt riktlinjer

Enhetschef

Över riktlinjer
Beslut om upphörande
av bistånd i form av
familjehem eller vård i
hem för vård och boende
Beslut om bistånd i form
av kontaktperson/-familj

KS individutskott
Enhetschef

Områdeschef

Områdeschef

Socialsekreterare

AS
T

2.135

Beslut om bistånd i form
av boende

Socialsekreterare

Socialt boende
Beslut om
samtalskontakt med
socialsekreterare
Beslut om upphörande
av bistånd i form av
kontakt-person/-familj
Beslut om förordnande
och entledigande av
kontakt-person/-familj
Beslut om arvode och
omkostnadsersättning
till kon-taktperson/familj enligt SKRs
riktlinjer

Enhetschef

- över SKL:s riktlinjer

Enhetschef

U

Jourlägenhet

TK

2.136

2.137

Sammantagen tid om
högst tre (3) månader
under en
1-årsperiod

Beslut om ersättning till
familjehem (arvode och
om-kostnadsersättning)

2.134

2.138

2.139

2.140

27

Lagrum
4 kap 1 § SoL

20

2.133

Ersättare

-0
1

2.132

Delegat

-2
0

Nr

4 kap 1 § SoL

4 kap 1 §
SoL
4 kap 1 §
SoL

Områdeschef

Socialsekreterare

4 kap 1 §
SoL

Socialsekreterare

4 kap 1 §
SoL

Socialsekreterare
Socialsekreterare

Områdeschef

Kommentar

Ärende

2.141

Beslut om ersättning för
uppehälle avseende
vuxna (egen avgift) vid
stöd- och hjälpinsatser
av behandlingskaraktär,
i samband med vård i
HVB-hem, skyd-dat
boende, familjehem eller
annat av socialtjänsten
beviljat boende
Beslut om anmälan till
försäkringskassa att
nämnden ska uppbära
sjukpenning för den som
bereds vård i sådant
HVB-hem eller
familjehem som ger
behandling åt
missbrukare
Beslut om att underrätta
försäkringskassa om att
nämnden ska uppbära
ersättning enligt AFL
Beslut om att inleda
utredning

Socialsekreterare

8 kap8 1§ 1 st
SoL
42a § SoF

Socialsekreterare

3 kap 15§
AFL

Beslut om att utredning
inte ska inledas eller att
inledd utredning ska
läggas ned
Begäran om
överflyttning av ärende
till annan kommun
Meddela inställning i
fråga om annan
kommuns begäran om
överflyttning av ärende
Ansökan hos
Inspektionen för vård
och omsorg om
överflyttning av ärende
till annan kommun
Beslut om anmälan till
överförmyndaren om
behov av god
man/förvaltare
Beslut om anmälan till
överförmyndaren om att
behov av god
man/förvaltare inte
längre föreligger

Enhetschef

2.145

2.146

U

2.150

TK

2.148

2.149

Enhetschef

Kommentar

17 kap 1§
AFL
9 kap
2 § SoL
11 kap 1 st SoL
11 kap 1 st SoL

KS individutskott

AS
T

2.147

Socialsekreterare

Lagrum

-0
1

2.144

Socialsekreterare

21

2.143

Ersättare

20

2.142

Delegat

-2
0

Nr

2a kap 10 § SoL

2a kap 10 §
SoL

Enhetschef

2a kap 11 §
SOL

Socialsekreterare

5 kap 3 § SoF

Socialsekreterare

5 kap 3 § SoF

Beslut enligt lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall
2.151

Beslut om att ansöka hos
Förvaltningsrätt om vård
enligt LVM

KS individutskott

LVM 11 §

2.152

Beslut om att ansöka hos
förvaltningsdomstol om
vård enligt LVM
Beslut om omedelbart
omhändertagande av
missbrukare

KS individutskotts
ordförande

KL 6 kap. 39 §

KS individutskott

LVM 13 §

2.153

28

Beslut som enligt 10
kap 4 § SoL kan
delegeras till utskott
men inte till tjänsteman
Beslutanderätten får
användas när utskottets
beslut inte kan avvaktas
Beslut som enligt 10
kap 4 § SoL kan
delegeras till utskott
men inte till tjänsteman

Nr

Ärende

Delegat

Beslut om omedelbart
omhändertagande av
missbrukare

KS individutskotts
ordförande
KSO

2.155

Beslut om att ett
omedelbart
omhändertagande ska
upphöra
Beslut om att ett
omedelbart
omhändertagande ska
upphöra
Beslut om att inleda
utredning om det kan
finnas skäl att bereda
någon tvångsvård
Beslut om att utredning
inte ska inledas eller att
inledd utredning ska
läggas ned alternativt
övergå i utredning enligt
SoL 11:1
Beslut om att utse
kontaktman som ska
svara för kontakten
mellan missbrukaren och
olika vårdgivare
Beslut om
läkarundersökning samt
utse läkare för
undersökningen
Beslut om att begära
handräckning för att föra
missbrukare till
läkarundersökning
Beslut om att begära
handräckning för
inställelse till sjukhus
eller LVM-hem

KS individutskott

2.159

2.160

2.161

KS
individutskotts
vice ordförande

LVM 18b §

Enhetschef

Områdeschef

LVM 7§

Enhetschef

Områdeschef

LVM 7§

Enhetschef

Områdeschef

Socialsekreterare

Enhetschef

Områdeschef

LVM 45 §
1

Områdeschef

LVM 45 §
2

Enhetschef

AS
T

2.162

Beslutanderätten får
användas när utskottets
beslut inte kan avvaktas

-2
0

2.158

KS individutskotts
ordförande

21

2.157

LVM 13 §

Kommentar

LVM 18b §

20

2.156

KS
individutskotts
vice ordförande

Lagrum

-0
1

2.154

Ersättare

LVM 8 §

LVM 9 §

Beslut om att föra talan i
Förvaltningsrätt om
återkrav

KS individutskott

Beslut om att föra talan i
ärende eller mål vid
allmän domstol eller
förvaltningsdomstol
Utseende av ombud att
föra nämndens talan

Förvaltningschef
arbete och välfärd

U

2.163

TK

Överklagande, yttranden och anmälningar mm till domstol, åklagarmyndighet och andra
myndigheter

2.164

2.165

29

Förvaltningschef
arbete och välfärd

Ordförande och
vice ordförande i
KS
individutskott
Enhetschef barnoch
familjeenheten

9 kap 1 och 3 §§
SoL

10 kap 1, 2 §§
SoL, 3 kap 10 §,
6 kap 33 § och
34 § 3 p KL
10 kap 2 § SoL

Lagrum

Kommentar

Överklagande, yrkande
om inhibition samt
yttrande till
Förvaltningsrätt,
Kammarrätt och/eller
Högsta
Förvaltningsdomstolen i
SoL-, LVM-och LVUärenden

KS individutskott

Ordförande och
vice ordförande i
KS
individutskott

10 kap 2§ SoL,

Ärenden som är av
principiell beskaffenhet
eller annars av större
vikt omfattas inte av
denna delegation

2.167

Överklagande, yrkande
om inhibition samt
yttrande till
Förvaltningsrätt och
Kammarrätt i SoL-och
LVM-ärenden när
ursprungsbeslutet fattats
av nämnd
Beslut huruvida
omprövning ska ske

KS individutskott

KS
individutskotts
ordförande

10 kap 1, 2 §§
SoL 6 kap 39 §
KL

Ersättare endast när
brådska råder eller KS
individutskotts
sammanträde inte kan
avvaktas

2.169

Omprövning av beslut

Delegaten i
ursprungsbeslutet

2.170

Prövning av att
överklagande skett i rätt
tid, samt avvisning av
överklagande som
inkommit för sent
Avvisande av ombud

Delegaten i ursprungsbeslutet

Avge yttrande med
anledning av
överklaganden av
delegationsbeslut
Yttrande till allmän
domstol i brottsmål

Delegaten i
ursprungsbeslutet

Enhetschef barn- och
familjeenheten

31 kap 1 § 1st
BrB

Yttrande till allmän
domstol när den som
begått brottslig gärning
kan bli föremål för
LVM-vård
Yttrande till
Åklagarmyndigheten

Enhetschef

31 kap 1 § 2 st
BrB

1e socialsekreterare

11 § 1st LUL

Yttrande till
Åklagarmyndigheten
med anledning av ev.
utredning beträffande
misstänkt under 15 år
Begäran hos åklagare
om förande av
bevistalan
Yttrande till
passmyndigheten vid
utfärdande av pass utan
vårdnadshavarens
medgivande
Yttrande till
tillsynsmyndigheten

1e socialsekreterare

33 § jfrt med 31
§ LUL

Enhetschef barn- och
familjeenheten

37 § LUL

Socialsekreterare

3 § 2 st
passförordninge
n

2.168

2.171
2.172

U

2.176

TK

2.174

2.175

Delegaten i
ursprungsbeslutet

27 § FvL (ses
över)
27 § FvL (ses
över)
24 § 1st FvL
(ses över)

KS individutskott

AS
T

2.173

-2
0

Ersättare

-0
1

2.166

Delegat

21

Ärende

2.177

2.178

2.179

30

9 § FvL (ses
över)

20

Nr

Ordförande och vice
ordförande i KS
individutskott

KS
individutskott

13 kap 2 §
SoL

Tillsynsmyndighet är
Inspektionen för vård
och omsorg,
Länsstyrelsen, JO,
JK, DO

Nr

Ärende

2.180

Yttrande över remisser
till myndigheter,
organisationer m.fl. i
frågor som inte är av
stor vikt eller principiell
betydelse
Anmälan till IVO om
allvarliga
missförhållanden eller
påtaglig risk för
allvarligt
missförhållande samt
händelser som har
medfört eller hade
kunnat medföra en
allvarlig vårdskada inom
förvaltning för arbete
och välfärd

Ordförande och vice
ordförande i KS
individutskott

KS
individutskott

Förvaltningschef
arbete och välfärd

Enhetschef barnoch
familjeenheten

2.182

Beslut om polisanmälan
om vissa brott mot
underårig

Enhetschef barn- och
familjeenheten

2.183

Beslut om polisanmälan
angående misstanke om
vissa grövre brott

KS individutskotts
ordförande

2.184

Beslut om polisanmälan
angående brott mot den
egna verksamheten
(ekonomiskt bistånd
mm)
Yttrande till åklagare vid
åtalsprövning

KS individutskott

Yttrande i
körkortsärende

Socialsekreterare

2.185

TK

2.186

Beslut om att ordna med
gravsättning m.m.

Enhetschef

2.190

Yttrande angående
antagande av
hemvärnsmän
Yttrande till
Migrationsverket i
åldersfråga

Socialsekreterare

U
31

-2
0

-0
1

21

2.189

2.191

Kommentar

14 kap 7 § SoL
HSLF-FS
2017:41,
Patientsäkerhetslagen
kap 3 5§

12 kap 10 §
SoL, 10 kap. 21
§ OSL

20

Enhetschef

Socialsekreterare

2.188

Lagrum

Områdeschef
gymnasium och
vuxenutbildning

Upplysning i
vapenärenden
* Samtycke krävs
Dödsboanmälan

2.187

Ersättare

Områdeschef
förskoleklass,
grundskola och
grundsärskola

AS
T

2.181

Delegat

Områdeschef

12 kap 10 §
SoL, 10 kap. 2 §
OSL

LVM 46 §
Körkortslagen
(1977:477) 39 §
3 st

Administratör

Socialsekreterare

12 kap 10 §
SoL, 10 kap. 23
§ OSL

Områdeschef

Enhetschef barnoch
familjeenheten

Ärvdabalken
(1958:637) 20
kap 8a §
Begravningslag
en (1990:1144)
5 kap. 2 §
Hemvärnsförordning-en
(1997:146), § 5
Begäran om
uppgifter enl 17
kap 1§
utlänningslagen

Avser misstanke om
brott enl 3, 4 och 6 Kap
BrB eller lagen
(1982:316) med förbud
mot könsstympning av
kvinnor.
Avser misstanke om
brott enl 3, 4 och 6 Kap
BrB, samt brott för
vilket inte är föreskrivet
lindrigare straff än
fängelse i 2 år (Måste
kompletteras)
Vid brådskande ärende:
arbetsledning

Nr

Ärende

2.192

Överklagande, yrkande
om inhibition samt
yttrande till
Förvaltningsrätten,
Kammarrätten och
Skolväsendets
överklagandenämnd

Delegat
Förvaltningschef
arbete och välfärd

Ersättare

Lagrum

Enhetschef barnoch
familjeenheten
Områdeschef
förskoleklass,
grundskola och
grundsärskola
Områdeschef
gymnasium och
vuxenutbildning

Uppgiftslämnande till
smittskyddsläkare

Förvaltningschef
arbete och välfärd

6 kap 12 §
smitt-skyddslagen

U

TK

AS
T

20

21

-0
1

2.193

-2
0

Områdeschef
förskola och
pedagogisk
omsorg

32
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Ekonomisk förvaltning och upphandling
OBSERVERA!
En delegerad beslutanderätt får utnyttjas endast inom ramen för respektive
förvaltnings/enhets budget eller inom ramen för beslutad kostnadskalkyl för visst projekt.
Nr

Ärende

Delegat

Ersättare

Upplåning enligt budget
och riktlinjer och villkor
som fullmäktige angivet*

Ekonomichef

Kommundirektör

3.2

Omskrivning, inlösen eller
konvertering av lån
Placering av lån

Ekonomichef

Kommundirektör

Ekonomichef

Kommundirektör

3.4

Placering av likvida medel
samt kapital för stiftelser

Ekonomichef

Kommundirektör

3.5

Godkänna till kommunen
ställd säkerhet

Ekonomichef

Kommundirektör

3.6

Avskrivningar av
fordringar intill ett belopp
motsvarande högst ett (1)
basbelopp i varje särskilt
fall

Respektive enhetschef

Ekonomichef

3.7

Avskrivningar av
fordringar i övrigt

AU

3.8
3.9

Utdelning från stiftelser
Utse personer för
tidsbegränsad
firmateckning hos banker,
postgiro och post.

Respektive enhetschef
Ekonomichef

3.10

Beslut om polisanmälan
angående brott mot den
egna verksamheten (ex
skadegörelse)

Respektive enhetschef

3.11

Ta ställning till krav på
skadestånd eller andra
ersättningskrav som är
kopplade till försäkringsärenden

Ekonomichef

Kommundirektör

3.12

Ta ställning till krav på
skadestånd eller andra
ersättningskrav riktade mot
kommunen i övrigt

AU

Ordföranden och
vice ordföranden
i AU gemensamt

3.13

Beslut om firmatecknare
för bankcheckar och
förladdade kort

Ekonomichef

Redovisningseko
nom

-0
1
21

Ordföranden och
vice ordföranden
i AU gemensamt

33

Ekonomichef
Kommundirektör

20

AS
T

TK

U

3.3

-2
0

3.1

Lagrum

Kommentar
*Samråd sker med
kommunstyrelsens
ordförande

Lagrum

Kommundirektör

Biträdande
kommundirektör

Avyttring/utrangering av
inventarier, maskiner,
fordon eller annan i
kommunen tillhörig lös
egendom till ett värde över
fem (5) prisbasbelopp.
Beslut om upphandling
upp till av Riksdagen
fastställd beloppsgräns för
direktupphandling enligt
LOU och LUF (f n LOU
586.907 kronor, LUF
1.092.436 kronor).

AU

Förvaltningschef

Kommundirektör i
såväl kommun- som
förvaltningsövergripan
de upphandling inom
av
kommunfullmäktige
beslutad befintlig
budgetram.

Biträdande
kommundirektör

Övriga åtgärder vid
direktupphandling enligt
kommunens ”Regler för
inköp och upphandling”

Respektive enhetschef
inom sin enhet och
inom av
kommunfullmäktige
beslutad befintlig
budgetram
AU i såväl kommunsom
förvaltningsövergripan
de upphandling inom
av
kommunfullmäktige
beslutad befintlig
budgetram

Beslut om egen
upphandling och
fastställande av
upphandlingsdokument i
upphandlingar över ett
belopp motsvarande den av
Riksdagen fastställda
beloppsgränsen för
direktupphandling, se
punkt 2.15 ovan.

U

TK

I ovan angivna
upphandlingsärenden fatta
beslut om
✓ avbrytande av
upphandling,
✓ tilldelning av
kontrakt,
undertecknande av
avtal.

34

-2
0

Avyttring/utrangering av
inventarier, maskiner,
fordon eller annan i
kommunen tillhörig lös
egendom till ett värde om
högst fem (5)
prisbasbelopp.

AS
T

3.16

Ersättare

Förvaltningschef

21

3.15

Delegat

Kommundirektör

20

3.14

Ärende

-0
1

Nr

Kommundirektör i
såväl kommun- som
förvaltningsövergripan
de upphandling inom
av
kommunfullmäktige
beslutad befintlig
budgetram

Förvaltningschef

Kommentar

Ärende

Delegat

Ersättare

3.17

Beslut om att delta i
samordnad upphandling
med annan upphandlande
myndighet/enhet samt
beslut om
✓ fastställande av
upphandlingsdokume
nt,
✓ avbrytande av
upphandling,
✓ tilldelning av
kontrakt,
undertecknande av
avtal.

Kommundirektör i
såväl kommun- som
förvaltningsövergripan
de upphandling inom
av
kommunfullmäktige
beslutad befintlig
budgetram

Biträdande
kommundirektör

Lagrum

U

TK

AS
T

20

21

-0
1

-2
0

Nr
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Personaladministrativa ärenden
Nr

Ärende

Delegat

Ersättare

4.1

Anställning av
förvaltningschef

Kommundirektör

4.2

Beslut om anställning

Närmast överordnad
chef

4.3

Fastställa lön till nyanställd
kommundirektör

P-delegationen

KSO

4.4

Träffa överenskommelse
om lön eller ta ensidigt
beslut om lön under
pågående avtalsperiod.

Kommundirektör

HR-chef

4.5

Fastställa ramar, regler och
riktlinjer för löne-översyn

P-delegation

HR-chef

4.6

Träffa kollektivavtal

HR-chef

P-delegationen

4.7

Godkänna avtal rörande
personalfrågor som
överenskommits centralt av
SKR
Löpande utfärda
föreskrifter och
anvisningar beträffande
löne- och förmånsfrågor
samt i övrigt inom
arbetsrättens område
Meddela förbud
mot/alternativt godkänna
utövande av bisyssla efter
samråd med HR-enheten

HR-chef

HR-specialist

4.10

Omplacering mellan
förvaltningar när
överenskommelse inte
nåtts

HR-chef

Respektive
enhetschef

4.11

Omplacering i samband
med rehabiliteringssituation samt beslut om
omreglering av tjänst på
grund av beviljad
sjukersättning

HR-specialist

Respektive
enhetschef

4.12

Uppsägning från
arbetsgivare på grund av
personliga omständigheter,
arbetsbrist

HR-chef

Kommundirektör

4.13

Träffa särskild
överenskommelse med
arbetstagare om avslutning
av anställning

Kommundirektör

HR-chef

4.14

Avsked

HR-chef

Kommundirektör

Kommentar
Innan beslut om
anställning fattas ska
samråd ske med berörd
nämnds presidium.
Innan beslut om
anställning fattas ska
samråd ske med HRenheten.

-2
0

Innan beslut om lön
fattas ska samråd ske
med HR-enheten.

-0
1

MBL § 10

HR-specialist

20

21

HR-chef

AS
T

Respektive enhetschef

HR-chef

AB § 8

Innan beslut om
förbud/godkännande
fattas ska samråd ske
med HR-enheten.

U

4.9

TK

4.8

Lagrum

36

Innan överenskommelse
träffas ska samråd ske
med HR-enheten.

Ärende

Delegat

Ersättare

Lagrum

Avstängning

Respektive enhetschef

HR-chef

AB § 10

4.16

Prövning av löneförmåner
under avstängning

HR-chef

HR-specialist

AB § 10

4.17

Disciplinpåföljd

Respektive enhetschef

HR-chef

AB § 11

4.18

Polisanmälan av
medarbetare, efter samråd
med HR-enheten

Respektive enhetschef

HR-chef

AB § 10

4.19

Tvisteförhandling enligt
64–68 §§ MBL

HR-chef

P-delegationen

MBL 64–68 §§

4.20

Beslut om stridsåtgärder

P-delegationen

HR-chef

4.21

Tvisteförhandling på grund
av konflikt

P-delegationen

HR-chef

4.22

Beslut om samhällsfarlig
konflikt

P-delegationen

HR-chef

4.23

Förhöjd pensionsavgift

P-delegationen

4.24

Pensionsförstärkning,
förtida pensionsuttag

HR-chef

4.25

Särskild avtalspension

HR-chef

4.26

Minskad arbetstid 80-90100, 63–65 år

HR-chef, efter samråd
med kommundirektör

HR-chef

21

P-delegationen

P-delegationen

20

AS
T
TK
U
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-2
0

4.15

-0
1

Nr

P-delegationen

Kommentar
Innan beslut om
avstängning fattas ska
samråd ske med HRenheten.

Innan beslut om
disciplinpåföljd fattas
ska samråd ske med
HR-enheten.

Näringsliv/Tillväxt/Utveckling/Turism
Nr
5.1

5.2

Projektsamarbete med
näringslivsorganisationer,
inklusive beslut om
finansiering inom budget
Samverkan mellan Skåne
Nordost kommunerna
Utmärkelsen ”Årets
Eldsjäl”

Delegat

Ersättare

Lagrum

AU

Kommundirektör
AU

Administrativ
chef
KSO

U

TK

AS
T

20

21

-0
1

-2
0

5.3

Ärende

38

Kommentar

Räddningstjänst
6.1

Föreläggande och förbud i
tillsynsärenden enligt LSO

6.2

Ersättare

Lagrum

Räddningschef

Tillsynsförrättare

5 kap. 2 § LSO

Medgivande om sotning

Räddningschef

Brandingenjör

3 kap. 4 § LSO

6.3

Föreläggande och förbud i
samband med
brandskyddskontroll

Skorstensfejarmästare

Skorstensfejartek
niker

3 kap. 6 § LSO

6.4

Beslut om kontroll ur
brandskyddssynpunkt i
särskilda fall

Räddningschef

Brandingenjör
Insatsledare/yttre
befäl

3 kap. 1 § LSO

6.5

Förbud, helt eller delvis,
mot eldning utomhus samt
liknande förebyggande
åtgärder mot brand
Tillstånd att hantera
brandfarliga varor

Räddningschef

Insatsledare/yttre
befäl

2 kap. 7 § LSO

Räddningschef

Tillståndshandlä
ggare

17 § LBE

Tillstånd till hantering och
överföring av explosiva
samt förvaring i flyttbart
förråd
Beslut om nya och ändrade
villkor i tillstånd för
brandfarlig eller explosiv
vara

Räddningschef

Brandingenjör

18 § LBE

6.6
6.7

Räddningschef

Tillståndshandlä
ggare avseende
brandfarliga
varor

19 § LBE

21

6.8

Delegat

-2
0

Ärende

-0
1

Nr

Återkallande av tillstånd
för brandfarliga eller
explosiva varor

Räddningschef

6.10

Tillsyn över hantering av
brandfarliga och explosiva
varor

Räddningschef

Tillsynsförrättare

21 § LBE

6.11

Föreläggande och förbud,
med undantag för
föreläggande och förbud
förenade med vite eller
beslut om rättelse på den
enskildes bekostnad
Prövning och godkännande
av föreståndare i
tillståndspliktig
verksamhet med explosiva
varor
Beslut om att hantering av
brandfarliga eller explosiva
varor inte får påbörjas
innan avsyning

Räddningschef

Brandingenjör

25 § LBE

Räddningschef

Brandingenjör

9 och 19 §§
LBE

Räddningschef

Tillståndshandlä
ggare avseende
brandfarliga
varor

16 § FBE

AS
T

TK

U

6.12

20

6.9

Brandingenjör
avseende
explosiva varor
Brandingenjör

6.13

6.14

Ansvar för att ta fram
underlag till beslut om
handlingsprogram för
kommunens förebyggande
verksamhet och
räddningstjänst

39

Räddningschef

Brandingenjör
avseende
explosiva varor
Säkerhets- och
beredskapssamor
dnare

20 § LBE

3 kap. 8 § LSO

Kommentar

Säkerhet och beredskap
Ärende

Delegat

Ersättare

Lagrum

7.1

Uppgifter som
säkerhetsskyddschef enligt
Säf

Administrativ chef

Säkerhets- och
beredskapssamor
dnare

2 kap. 2 § SÄF

7.2

Ansvar för signalskydd
enligt gällande lagstiftning

Biträdande
signalskyddschef

Säkerhets- och
beredskapssamor
dnare

7.3

Samordna kommunens
arbete med analyser, planer
och förberedelser för
extraordinära händelser
och höjd beredskap

Säkerhets- och
beredskapssamordnare

Säkerhetsskydds
lagen
(2018:585)
Säkerhetsskydds
förordningen
(2018:658)
Försvarsmakten
s föreskrifter om
signalskyddstjän
sten (FFS
2019:9)
Försvarsmakten
s interna
bestämmelser
(FIB 2008:3)
Handbok TST
Grunder 2007
Prov I nycklar
2010
2 kap. 1 och 8
§§, 3 kap. 1 §
LEH

-0
1

-2
0

Nr

U

TK

AS
T

20

21

Räddningschef
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Sida

1(2)
Datum

2021-01-12

Barnkonsekvensanalys
Delegationsordning Kommunstyrelsen 2019
Dnr KS/2019:10 002

Vilka barn berör ärendet och hur?
Barn som kommer i kontakt med socialtjänstens verksamhet och unga
inom det kommunala aktivitetsansvaret. Ärendet berör även barn vars
föräldrar är aktuella inom socialtjänsten eller inom kommunens
arbetsmarknadsverksamhet alternativt studerar på kommunens
vuxenutbildning.
En tydlig och ändamålsenlig delegationsordning är av vikt för att beslut
ska kunna fattas skyndsamt och rättssäkert för att säkerställa att barn och
unga får de insatser och det stöd de är i behov av.

Har berörda barns eget perspektiv beaktats?
Ja, beskriv metod

Beskriv resultatet

Nej, barns erfarenheter har inte inhämtats, motivera.
Då barn ej direkt berörs av beslutet har bedömning gjorts att barns
erfarenheter ej behöver inhämtas.
Vilket beslut vore bäst för barnet?
För att säkerställa att beslut som rör barn ska kunna fattas ändamålsenligt
och rättssäkert är det bästa beslutet att föreslagen delegationsordning antas.

Besöksadress Västra Storgatan 35
Postadress Osby kommun,
283 80 Osby

Telefon 0479-52 80 00 vx
Fax

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

Organisationsnr 212000-0902
Bankgiro 281-6809

Osby kommun

Datum

Sida

2019-10-02

2(2)

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

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

Nej, motivera

Ankom till Osby kommunstyrelse
2020-12-14

Ansökan driftsbidrag 180 000 kr
• Besöksnäring är extra hårt påverkad av pandemin med strikta restriktioner både
nationellt och internationellt. En följd av den fortsatta spridningen är att
Lekoseums styrelse beslutat att stänga museum och butik fram till 1 april 2021,
eventuellt ytterligare två månader beroende på pandemins utveckling. Det är
inte ekonomiskt försvarbart att hålla öppet när vi inte kan ta emot besökare.
• Fasta kostnader kvarstår 2021 även om Lekoseum håller stängt. Vi har vidtagit
tuffa åtgärder för att minska löpande kostnader, personal är uppsagd eller
korttidspermitterad, och det som återstår är fasta kostnader där merparten
utgörs av hyreskostnader. En stor del av våra hyresutgifter utgörs av hyra på
17 713 kr /månad exkl. moms för Brio-huset 1, därav ansökan till kommunen
som en av stiftelsegrundarna till Lekoseum.

2020-12-14

Ansökan övriga driftsbidrag 2021
• 50% hyresnedsättning i sex månader från Industrihus i Osby
AB för hyra av Briogatan 2, Tullhuset. Ansökta medel 48 000 kr
• Arkivbidrag från BRIO AB. Ansökta medel 84 000 kr

• Driftsbidrag från Osby kommun på 15 000 kronor per månad
under 2021. Ansökta medel 180 000 kronor.

2020-12-14

BUDGET 2021
Stiftelsen Lekoseum
802478-1687
Belopp uttrycks i tusentals kronor
RÖRELSENS INTÄKTER
Nettoomsättning
3001 Försäljning 25 % moms
3002 Försäljning inom Sverige, 12 % moms
3003 Försäljning inom Sverige, 6 % moms
3011 Entre avgifter 6% moms
3740 Öres- och kronutjämning
Summa nettoomsättning

Jan

Feb

Mar

April

Maj

Juni

Juli

Aug

Sep

Okt

Nov

Ack 2021

Dec

30,0
0,0
0,0
0,0

2,0
0,0
0,0
0,0

2,0
0,0
0,0
0,0

110,0
10,0
0,0
65,0

130,0
10,0
0,0
55,0

145,0
15,0
0,0
80,0

400,0
35,0
0,0
350,0

200,0
20,0
0,0
180,0

115,0
10,0
0,0
50,0

110,0
10,0
0,0
55,0

110,0
8,0
0,0
40,0

260,0
5,0
0,0
70,0

30,0

2,0

2,0

185,0

195,0

240,0

785,0

400,0

175,0

175,0

158,0

335,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

Actual 2019

1 614,0
123,0
0,0
945,0
0,0
2 682,0

986,8
143,9
9,4
879,7
0,0
2 019,8

0,0
230,0
189,7

Korrigerat

50,0
469,7

Sponsormedel

Övriga rörelseintäkter
3960 Valutakursvinster på fordringar och skulder av r
3980 Hyres bidrag Osby Kommun
3985 Erhållna statliga bidrag
3987 Lönebidrag
3989 Erhållna bidrag och ersättning för personal
3993 Supporterbidrag LF
Summa övriga rörelseintäkter

26,0

26,0

26,0

41,0

41,0

41,0

50,0
65,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

0,0
15,0

15,0

0,0
180,0
0,0
0,0
78,0
50,0
308,0

SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER

71,0

43,0

43,0

250,0

210,0

255,0

800,0

415,0

190,0

190,0

173,0

350,0

2 990,0

2 489,5

RÖRELSENS KOSTNADER
Råvaror och förnödenheter: Samma som budget 2018. Konto 4960 är för beräkn av bruttovinst och summan beror på budgeterad försäljning och inköp.
4000 Inköp av varor från Sverige
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4001 Varuinköp leksaker
0,0
0,0
-10,0
-15,0
-15,0
-15,0
-20,0
-15,0
4002 Inköp cafe
0,0
0,0
0,0
-6,8
-10,0
-15,0
-20,0
-20,0
4011 Inköp av varor
0,0
0,0
0,0
-10,0
-10,0
-8,0
0,0
-10,0
4515 Inköp av varor från annat EU-land, 25 %
0,0
0,0
0,0
0,0
-20,0
-10,0
0,0
-20,0
4517 Inköp av varor från annat EU-land, 6 %
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4535 Inköp av tjänster från annat EU-land, 25 %
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4600 Inhyrda tjänster, evenemang
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4960 Förändring av lager av handelsvaror
-16,5
-1,1
8,9
-34,2
-22,0
-40,0
-199,3
-56,0
Summa råvaror och förnödenheter
-16,5
-1,1
-1,1
-66,0
-77,0
-88,0
-239,3
-121,0

0,0
-15,0
-3,3
-10,0
-10,7
0,0
0,0
0,0
-29,8
-68,8

0,0
-20,0
-8,0
-20,0
-20,0
0,0
0,0
0,0
2,0
-66,0

0,0
-5,0
-20,0
-5,0
-10,0
-4,0
-0,2
-5,0
-20,9
-70,1

0,0
0,0
-20,0
-5,0
-10,0
-15,0
-0,4
-5,0
-95,8
-151,2

0,0
-130,0
-123,1
-78,0
-100,7
-19,0
-0,6
-10,0
-504,6
-966,0

-3,9
-245,2
-93,6
-27,7
-176,6
0,0
-0,7

Kontroll LB Uträkning 45% bruttovinst: Förändr 4960
Övriga externa kostnader
5010 Lokalhyra museum
5011 Lokalhyra butik
5012 Lokalhyra arkiv
5020 El
5030 Värme, Fjärrvärme
5040 Vatten och avlopp
5060 Städning och renhållning
5070 Reparation och underhåll av lokaler
5090 Övriga lokalkostnader
5201 Hyra Inventarie (Babs)
5410 Förbrukningsinventarier
5420 Programvaror
5460 Förbrukningsmaterial
5500 Reparation och underhåll
5800 Resekostnader (gruppkonto)
5910 Reklam & Annonsering
5980 PR, institutionell reklam och sponsring
6071 Representation, avdragsgill

45%

45%

45%

45%

45%

45%

45%

45%

45%

45%

41%

43%

44%

-16,0
-9,9
-7,8
-4,0
-5,0
-1,0
0,0
0,0
0,0
-1,0
0,0
-0,8
0,0
-0,8
0,0
0,0
0,0
0,0

-16,0
-9,9
-7,8
-4,0
-5,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-1,0
0,0
-0,8
0,0
-0,8
0,0
0,0
0,0
0,0

-16,0
-9,9
-7,8
-4,0
-5,0
-1,0
0,0
0,0
0,0
-1,0
0,0
-0,8
0,0
-0,8
0,0
-5,0
0,0
0,0

-16,0
-9,9
-7,8
-4,0
-5,0
0,0
-5,0
-0,5
-2,5
-1,0
-0,8
-0,8
-3,0
-0,8
0,0
-10,0
0,0
0,0

-16,0
-9,9
-7,8
-3,0
-2,0
0,0
-5,0
-0,5
-2,5
-1,0
-0,8
-0,8
-3,0
-0,8
0,0
-10,0
0,0
0,0

-16,0
-9,9
-7,8
-2,0
-2,0
-1,7
-5,0
-1,5
-2,5
-1,0
-0,8
-0,8
-3,0
-0,8
-2,5
0,0
0,0
0,0

-16,0
-9,9
-7,8
-4,0
-2,0
0,0
-5,0
-0,5
-2,5
-1,0
-0,8
-0,8
-3,0
-0,8
0,0
-1,5
0,0
0,0

-16,0
-9,9
-7,8
-5,0
-2,0
-1,2
-5,0
-0,5
-2,5
-1,0
-0,8
-0,8
-3,0
-0,8
0,0
-1,5
0,0
0,0

-16,0
-9,9
-7,8
-6,0
-2,0
0,0
-5,0
-0,5
-2,5
-1,0
-0,8
-0,8
-3,0
-0,8
-2,5
-3,5
0,0
0,0

-16,0
-9,9
-7,8
-6,0
-2,0
-1,1
-5,0
0,5
-2,5
-1,0
-0,8
-0,8
-3,0
-0,8
0,0
0,0
0,0
0,0

-16,0
-9,9
-7,8
-5,0
-5,5
-1,0
-5,0
0,0
-2,5
-1,0
-0,8
-0,8
-3,0
-0,8
0,0
-5,0
0,0
0,0

-16,0
-9,9
-7,8
-7,0
-7,6
0,0
-5,0
0,0
-2,5
-1,0
-0,8
-0,8
-3,0
-0,8
0,0
0,0
-5,0
0,0

-192,0
-118,8
-93,6
-54,0
-45,1
-7,0
-45,0
-3,5
-22,5
-12,0
-7,5
-10,0
-27,0
-10,0
-5,0
-36,5
-5,0
0,0

Outlet + ökad somm

#NAMN?

Fler utlandsturister

-80,1
-627,8

-326,1

-77,0
-54,2
-3,2
-8,8
-0,3
-36,4
-10,5
-9,0
-3,4
-26,5
-6,9
-23,6
-63,6
-0,4
-1,4

Årsstäd enl faktura
Enl bokf + Fastighetsägaren får stå för

oklar. Dec=tomtar

Ankom till Osby kommunstyrelse 2020-12-14

6072 Representation, ej avdragsgill
6210 Fast telefoni
6211 Mobil telefoni
6250 Postbefordran
6310 Företagsförsäkringar
6370 Kostnader för bevakning och larm
6420 Ersättningar till revisor
6530 Redovisningstjänster
6540 IT-tjänster
6560 Serviceavgifter till branschorganisationer
6570 Bankkostnader
6950 Tillsynsavgifter myndigheter
6970 Tidningar, tidskrifter och facklitteratur
6980 Föreningsavgifter
Summa övriga externa kostnader

0,0
-0,6
-0,3
-0,2
0,0
-2,0
-2,0
-5,8
0,0
0,0
-6,0
0,0
-1,0
-2,0
-66,2

0,0
-0,6
-0,3
-0,2
0,0
-2,0
0,0
-5,8
0,0
0,0
-1,0
0,0
0,0
-1,2
-56,4

0,0
-0,6
-0,3
-0,2
0,0
-2,0
-8,0
-5,8
0,0
-1,0
-1,0
0,0
0,0
0,0
-70,3

0,0
-0,6
-0,3
-0,2
0,0
-2,0
0,0
-5,8
0,0
0,0
-1,0
0,0
0,0
0,0
-77,1

0,0
-0,6
-0,3
-0,2
0,0
-2,0
0,0
-5,8
0,0
0,0
-1,0
-0,7
0,0
0,0
-73,8

0,0
-0,6
-0,3
-0,2
0,0
-2,0
0,0
-5,8
0,0
0,0
-1,0
0,0
0,0
0,0
-67,3

0,0
-0,6
-0,3
-0,2
0,0
-2,0
0,0
-5,8
0,0
0,0
-1,0
-1,3
0,0
0,0
-66,9

0,0
-0,6
-0,3
-0,2
0,0
-2,0
0,0
-5,8
0,0
0,0
-4,0
0,0
0,0
0,0
-70,8

0,0
-0,6
-0,3
-0,2
-13,0
-2,0
0,0
-5,8
0,0
0,0
-1,0
0,0
0,0
0,0
-85,1

0,0
-0,6
-0,3
-0,2
0,0
-2,0
0,0
-5,8
0,0
0,0
-1,0
0,0
0,0
0,0
-66,2

0,0
-0,6
-0,3
-0,2
0,0
-2,0
0,0
-5,8
0,0
0,0
-1,0
0,0
0,0
0,0
-74,1

0,0
-0,6
-0,3
-0,2
0,0
-2,0
0,0
-5,8
0,0
0,0
-1,0
0,0
0,0
0,0
-77,2

0,0
-7,2
-3,0
-2,4
-13,0
-24,0
-10,0
-69,9
0,0
-1,0
-20,0
-2,0
-1,0
-3,2
-851,2

Personalkostnader
7010 Löner till kollektivanst 31,42%
7210 Löner till tjänstemän 31,42%
7214 Löner till tjänstemän 10,21%
7220 Löner till företagsledare
7281 Sjuklöner till tjänstemän
7285 Semesterlöner till tjänstemän
7290 Förändring av semesterlöneskuld
7510 Lagstadgade sociala avgifter 31,42%
7519 Sociala avgifter för semester- och löneskuld
7520 Arbetsgivaravgifter 10,21%
7530 Särskild löneskatt
7570 Premier för arbetsmarknadsförsäkringar
7610 Utbildning
7631 Personalrepresentation, avdragsgill
7632 Personalrepresentation, ej avdragsgill
7690 Övriga personalkostnader
Summa personalkostnader

0,0
0,0
0,0
-45,9
0,0
0,0
0,0
-14,4
0,0
0,0
-0,7
-2,8
0,0
0,0
0,0
0,0
-63,7

0,0
0,0
0,0
-45,9
0,0
0,0
0,0
-14,4
0,0
0,0
-0,7
-2,8
0,0
0,0
0,0
0,0
-63,7

0,0
0,0
0,0
-45,9
0,0
0,0
0,0
-14,4
0,0
0,0
-0,7
-2,8
0,0
0,0
0,0
0,0
-63,7

-25,0
0,0
0,0
-45,9
0,0
0,0
0,0
-22,3
0,0
0,0
-1,0
-4,3
0,0
0,0
0,0
0,0
-98,5

-25,0
0,0
0,0
-45,9
0,0
0,0
0,0
-22,3
0,0
0,0
-1,0
-4,3
0,0
0,0
0,0
0,0
-98,5

-25,0
0,0
0,0
-45,9
0,0
0,0
0,0
-22,3
0,0
0,0
-1,0
-4,3
0,0
0,0
0,0
0,0
-98,5

-40,0
0,0
0,0
-45,9
0,0
0,0
0,0
-27,0
0,0
0,0
-1,3
-5,2
0,0
0,0
0,0
0,0
-119,3

-40,0
0,0
0,0
-45,9
0,0
0,0
0,0
-27,0
0,0
0,0
-1,3
-5,2
0,0
0,0
0,0
0,0
-119,3

-40,0
0,0
0,0
-45,9
0,0
0,0
0,0
-27,0
0,0
0,0
-1,3
-5,2
0,0
0,0
0,0
0,0
-119,3

-25,0
0,0
0,0
-45,9
0,0
0,0
0,0
-22,3
0,0
0,0
-1,0
-4,3
0,0
0,0
0,0
0,0
-98,5

-25,0
0,0
0,0
-45,9
0,0
0,0
0,0
-22,3
0,0
0,0
-1,0
-4,3
0,0
0,0
0,0
-1,0
-99,5

-25,0
0,0
0,0
-45,9
0,0
0,0
0,0
-22,3
0,0
0,0
-1,0
-4,3
0,0
0,0
0,0
0,0
-98,5

-270,0
0,0
0,0
-550,8
0,0
0,0
0,0
-257,9
0,0
0,0
-11,9
-49,2
0,0
0,0
0,0
-1,0
-1 140,9

-2,6
-2,6

-2,6
-2,6

-2,6
-2,6

-2,6
-2,6

-2,6
-2,6

-2,6
-2,6

-2,6
-2,6

-2,6
-2,6

-2,6
-2,6

-2,6
-2,6

-2,6
-2,6

-2,6
-2,6

-31,2
-31,2

-149,0

-123,9

-137,7

-244,1

-251,8

-256,3

-428,0

-313,7

-275,7

-233,2

-246,2

-329,4

-2 989,3

-2 900,3

-78,0

-80,9

-94,7

5,9

-41,8

-1,3

372,0

101,3

-85,7

-43,2

-73,2

20,6

-408,1

30,0
0,0
13,5
16,5

2,0
0,0
0,9
1,1

2,0
-10,0
0,9
-8,9

120,0
-31,8
54
34,2

140,0
-55,0
63
22,0

160,0
-48,0
72
40,0

435,0
-40,0
195,75
199,3

220,0
-65,0
99
56,0

125,0
-39,0
56,25
29,8

120,0
-68,0
54
-2,0

118,0
-44,0
53,1
20,9

265,0
-50,0
119,25
95,8

0,7
0,0
1 737,0
-450,8
781,7
504,6

Avskrivningar
7832 Avskrivningar på inventarier och verktyg
Summa avskrivningar

SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER
BERÄKNAT RESULTAT
Varuförsälning :
Varuniköp:
Bruttovinst 45% av vaurförsäljning:
Varulagerförändring konto 4960:

-2,6
-8,6
-3,4
-2,4
-13,0
-4,6
-8,7
-130,4
-0,3
0,0
-29,1
-4,5
-0,6
-7,4
-866,9
Saknas projektkostnader
Angelina och Torbjörn
Teres (räknar med att hon sen ersätter sommarjobbare)

-1 351,9

-25,6 Avskrivning klart?

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Sida

1(2)

2021-01-08
Kommunstyrelseförvaltningen
Gunnar Elvingsson
0479-52 81 61
Gunnar.elvingsson@osby.se

Finansiering av omställningsstöd 2021
Dnr KS/2020:257 020

Kommunstyrelseförvaltningen förslag till Kommunstyrelseförvaltningen
Finansiering av omställningsstöd för 2021 sker med 660 000 kr via kommunstyrelsens
budget till förfogande, verksamhet 94007, i 2021 års budget.
Barnkonsekvensanalys
Ärendet berör inte barn.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens personaldelegation beslutade den 10 juni 2020 om att bevilja
omställningsstöd för förtroendevald.
I ärendet gäller omställningsstödet fr o m 1 september 2020 och 15 månader framåt, alltså
t o m 2021-11-30. För perioden 1 januari-30 november 2021 uppgår kostnaden till
660 000 kr.
I kommunstyrelsens budget för år 2021 finns inga medel avsatta för omställningsstöd utan
förslaget är att finansiering sker via kommunstyrelsens medel till förfogande.
Finansiering
Finansiering av omställningsstöd för 2021 sker med 660 000 kr via kommunstyrelsens
budget till förfogande, verksamhet 94007.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens personaldelegations beslut 2020-06-10, § 10
Kommunstyrelsens beslut 2020-09-02, § 134 (Finansiering av omställningsstöd för 2020)
Tjänsteskrivelse, kommunstyrelseförvaltningen, 2021-01-08

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

Sida

2(2)

Petra Gummeson

Gunnar Elvingsson

Kommundirektör

Ekonomichef

Beslutet skickas till
Kommunstyrelseförvaltningen, ekonomienheten

2021-01-11/Kommunstyrelseförvaltningen

Översyn av bolagsordningar och ägardirektiv för de kommunala bolagen samt
förutsättningar för koncernbildning
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsens arbetsutskott
Följande uppdrag lämnas till kommunstyrelseförvaltningen
1. Översyn av bolagsordningar och ägardirektiv för de helägda kommunala bolagen.
2. Utreda förutsättningarna, för och nackdelar, med en koncernbildning för kommunen och de helägda
kommunala bolagen.
3. Översyn och utredning ska vara genomförd och kunna tas upp för beredning den 1 juni 2021.

Sammanfattning av ärendet
Gällande bolagsordningar och ägardirektiv för de helägda kommunala bolagen uppdaterades senaste
gången år 2015 respektive 2017. Någon översyn har alltså inte gjorts under innevarande mandatperiod.
Det är därför motiverat med en översyn av dessa styrdokument för att säkerställa överensstämmelse
med aktuella lagar och regelverk samt överensstämmelse med kommunens mål och inriktning.
De helägda kommunala bolagen är Osbybostäder AB, Fjärrvärme i Osby AB samt Industrihus i Osby
AB.
Diskussion har också förts om att utreda förutsättningarna, för- och nackdelar, med en
koncernbildning. Med koncernbildning menas att kommunen har ett övergripande kommunalt bolag
(moderbolag) som i sin tur äger aktierna i de helägda kommunala bolagen. Fördelar som brukar
framhållas med en s k äkta koncern är att styrning och samordning mellan kommun och bolag blir
effektivare. Det finns också möjligheter till bättre finansiell samordning och minskade
skattekostnader. Det är dock viktigt att ev. merkostnader med en koncernbildning också belyses.
Utredningen kan till övervägande del genomföras av förvaltningens egen personal med visst stöd av
sakkunniga utanför organisationen.

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Sida

1(2)

2021-01-20
Kommunstyrelseförvaltningen
Robin Skoglund
0709318341
robin.skoglund@osby.se

Kommunfullmäktiges program för privata utförare
Dnr KS/2020:104 003

Kommunstyrelseförvaltningen förslag till Kommunstyrelsen
-

Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna

Förslag till kommunfullmäktige
-

Skrivelse ”Kommunfullmäktiges program för privata utförare” daterad den 28
april 2020, antas och börjar gälla 2021-02-16.

Barnkonsekvensanalys
Inte aktuellt.
Sammanfattning av ärendet
På kommunstyrelsens sammanträde den 24 juni 2020, § 101 beslutade kommunstyrelsen
att samtliga nämnder skulle återrapportera vilka privata utförare de känner till och som
kan passa in i kommunen. Miljö- och byggnämnden, barn- och utbildningsnämnden och
kommunstyrelsen har inga verksamheter som sköts av privata utförare där kommunen är
huvudman. Hälsa- och välfärdsnämndens återrapportering finns redovisad i skrivelse
”Kartläggning av privata utförare inom Hälsa- och välfädsförvaltningen”.
Samhällsbyggnadsnämnden har ej återkommit med svar.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse” Program för privata utförare” daterad den 20 januari 2021, från
kommunsekreterare Robin Skoglund och kanslichef Amra Eljami.
Skrivelse ”Kartläggning av privata utförare inom Hälsa- och välfädsförvaltningen”,
daterad den 3 december 2020, från förvaltningschef Helena Ståhl.
Kommunstyrelsens beslut 2020-06-24, § 101
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-06-10, § 79.
Tjänsteskrivelse ”Kommunfullmäktiges program för privata utförare”, daterad 2020-0512, från kommunsekreterare Robin Skoglund och kanslichef Amra Eljami.
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

Sida

2(2)

Skrivelse ”Kommunfullmäktiges program för privata utförare”, utkast daterad 2020-0428, från kommunsekreterare Robin Skoglund.

Beslutet skickas till
Kommunsekreterare, Robin Skoglund
Kanslichef, Amra Eljami

Amra Eljami

Robin Skoglund

Kanslichef

Kommunsekreterare

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktiges program för privata utförare
Riktlinjer

Beslutad av:
Framtagen av:
Uppdaterad:

Kommunfullmäktige
Kommunsekreterare, Robin
Skoglund
<Uppdaterad>

Beslutsdatum:
2020-XX-XX
Dokumentansvarig:
Diarienummer:
Giltighetstid

Ett utskrivet exemplar är alltid en kopia, giltigt original finns på kommunens intranät.
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1 Inledning
I kommunallagen (2017:725) 5 kap § 3 framgår det att kommunfullmäktige
inför varje mandatperiod ska anta ett program med mål och riktlinjer
avseende kommunala angelägenheter där kommunen är huvudman och
utförs av privata utförare. Programmet ska även omfatta på vilket sätt
uppföljning och hur allmänheten ska få en rättvis insyn i verksamheten.
1.1 Syfte
Syftet med programmets riktlinjer och mål är att
-

Förbättra kontrollen och uppföljningen av privata utförande avseende
kommunala angelägenheter.

-

Stärka och möjliggöra allmänhetens insyn av privata utförares
verksamheter.

-

På en strategisk nivå vara vägledande för framtida förhållningsätt
avseende anlitandet av privata utförande.

1.2 Definitioner
Privat utförare
Enligt kommunallagen avser privata utförare den juridiska person eller
enskild individ som innehar skötseln av en kommunal angelägenhet. Med
juridisk person omfattas handelsbolag, aktiebolag, ekonomisk eller ideell
förening och stiftelser. Idéburna organisationer och kooperativa föreningar
kan också anses som privata utförare. Kommunens hel- eller delägda bolag
och kommunens stiftelser avses inte som privata utförare.
För att som utförare inneha skötseln av kommunala angelägenheter krävs det
att en privat aktör vinner en upphandling enligt gällande upphandlingslagar
(LOU, LUF) eller kvalificera sig att ingå i ett valfrihetssystem enligt lagen
om valfrihetssystem (LOV).
Huvudman
Enligt lag är kommunen ansvarig att tillhandahålla tillfredställande och
lagenligt kvalitativa tjänster för invånarna i kommunen. Oavsett om
utförandet sker i egen regi eller genom en privat aktör är kommunen
huvudman för alla sina angelägenheter.

2 Avgränsning
Programmet omfattar inte fristående skolor, fristående förskolor och enskild
pedagogisk omsorg eftersom de är egna huvudmän för verksamheten och
alltså inte upphandlad verksamhet utan reglerad genom tillståndsgivning.
Regleringar i detta program avseende insyn- och uppföljningsklausuler
påverkar endast avtal och förfrågningsunderlag efter det datum när
dokumentet har antagits av kommunfullmäktige i Osby. Gällande avtal
fortskrider som vanligt.
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3 Ansvar
Kommunfullmäktige i Osby kommun har det övergripande ansvaret för
verksamheterna i kommunen. Kommunens nämnder och bolagsstyrelser har
genom reglementen, ägardirektiv och delegationer kommunfullmäktiges
uppdrag att ansvara för verksamheterna. Det ansvar gäller för både
verksamhet som drivs i egen regi eller genom privata utförare. Det är
respektive nämnds ansvar att verksamheterna drivs enligt gällande
lagstiftning, kommunens mål, förskrifter och riktlinjer. Det är även
nämndernas ansvar att den interna kontrollen är tillräcklig eller att
förvaltningen i övrigt kan drivas på ett tillfredställande sätt.
Vid upphandling av verksamhet är det nämnderna och bolagsstyrelser som
ansvarar att regler, mål och krav omsätts i ett förfrågningsunderlag eller avtal
som uppmärksammar rutiner för uppföljning och kontroll.
Ett särskilt ansvar ligger på kommunstyrelsen för att ha uppsiktsplikt över
verksamheter i nämnder och bolagsstyrelser och att de leds och samordnas
på ett korrekt sätt.

4 Uppföljning av privata utförare
En kommunal angelägenhet som genom avtal har överlämnats till en privat
utförare ska kontroll och uppföljning göras av den avtalade verksamheten.
Nämnden eller bolagsstyrelsen ska vidta aktiva åtgärder för att följa upp
verksamheten, det räcker såvida inte att det endast finns möjlighet till
uppföljning i avtalet.
Det som ska tas i åtagande är vilken eller vilka typer av uppföljning som
behöver genomföras för den specifika verksamheten. Är uppföljning och
tillsyn reglerat i lag ska den fullbordas i enlighet med den lag som styr den
specifika verksamheten eller fallet. Nämnden/bolagsstyrelsen bestämmer
vilka uppföljningsformer som ska genomföras. Exempel på former för
uppföljning är t.ex.
-

Avtalsuppföljning: Kontroll att verksamhetens utförande sker i
enlighetmed anbud och avtal.

-

Brukaruppföljning: Kontroll av brukarens intryck av verksamheten.

-

Uppföljning av ekonomiskt tillstånd: Kontroll att verksamheten inte
riskerar ekonomiska svårigheter som kan få påverkan på den
kommunala angelägenheten som den privata utföraren genom avtal
bedriver.

Det är även av vikt att följa upp förbättrings- och utvecklingspotentialer
inom verksamheten även om det inte formellt ingår i uppföljningen och
tillsynen av verksamheten.
För redovisningen avseende uppföljningen av privata utförares verksamhet
och resultat, ska årligen en kort redogörelse göras i verksamhetsberättelsen
för respektive nämnd/bolagsstyrelse. Kommunfullmäktige tar del av
redogörelsen via verksamhetsberättelsen när beslut om årsbokslut och
ansvarsfrihet tas.
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5 Allmänhetens insyn i verksamheten
Nämnden och bolagsstyrelsen ansvarar för att i avtal regelara att det ska
finnas möjlighet för allmänheten att få insyn i verksamheten avseende den
privata utföraren. Det sker genom att det i avtal och förfrågningsunderlag ska
finnas en klausul som möjliggör allmänhetens insyn. I avtalet ska det
regleras hur utföraren ska biträda kommunen vid uppföljning och
utvärdering samt hur allmänhetens insyn ska möjliggöras. Allmänhetens
insyn ska vara skälig beroende på verksamhetens omfattning och vilken typ
av verksamhet som berörs. Karaktären på insynen prövas av nämnden eller
bolagsstyrelsen för varje enskilt fall.
Skyldigheten av utlämning av uppgifter omfattar endast sådana uppgifter
som inte strider mot lag eller andra författningar och förordningar. Begäran
om information från en privat utförare ska återkopplas till
upphandlingsdokumenten och den specifika verksamhet som uppdras.

6 Kommunens och privata utförares
informationsskyldigheter
Kommunen har det översiktliga ansvaret att tillgodose information om
samtliga privata utförare så att enskilda personer för en valmöjlighet att välja
mellan olika utförare. Nämnden och bolagsstyrelsen ansvarar för att
informationen är saklig och relevant. Det ingår även i ansvaret att
informationen är lättillgänglig och lättförståelig för allmänheten.
Nämnden och bolagsstyrelsen ansvarar för att personuppgiftsansvaret
kartläggs innan verksamheten lämnas över till en privat utförare.
Kartläggningen av detta bör redovisas redan i upphandlingsunderlaget och
sedan reglera avtalen i enlighet med GDPR och andra gällande förordningar.
Den av kommunen valda privata utföraren biträder nämnden och
bolagsstyrelsen med nödvändiga uppgifter för att utföra korrekta och
kvalitativa uppföljningar och utvärderingar. Det är den privata utförarens
skyldighet att informationsutlämning begränsas och omfattas av sådant som
kan lämnas ut utan merarbete och att informationen inte strider mot gällande
lagar eller andra författningar.

7 Revidering och komplettering av programmet för
privata utförare
Revidering och komplettering av detta program görs av kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige ska på sitt första sammanträde efter det att ett allmänt
val ägd rum anta programmet för den angivna mandatperioden. Övrig
revidering och komplettering sker löpande.
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Kommunstyrelseförvaltningen
Robin Skoglund
0709318341
robin.skoglund@osby.se

Kommunfullmäktiges program för privata utförare
Dnr KS/2020:104 003
Kommunstyrelseförvaltningen förslag till Kommunstyrelsens arbetsutskott
Förslag till Kommunstyrelsen
Förslag till Kommunfullmäktige
-

Skrivelse ”Kommunfullmäktiges program för privata utförare” daterad den 28
april 2020, antas och börjar gälla 2020-06-11.

Barnkonsekvensanalys
Inte aktuellt.
Sammanfattning av ärendet
I kommunallagen (2017:725) 5 kap § 3 framgår det att kommunfullmäktige inför varje
mandatperiod ska anta ett program med mål och riktlinjer avseende kommunala
angelägenheter där kommunen är huvudman och utförs av privata utförare. Programmet
ska även omfatta på vilket sätt uppföljning och hur allmänheten ska få en rättvis insyn i
verksamheten.
Beslutsunderlag
Skrivelse ”Kommunfullmäktiges program för privata utförare”, daterad den 28 april 2020,
från kommunsekreterare Robin Skoglund.
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Kartläggning av privata utförare inom Hälsa och
välfärdförvaltningen
I kommunallagen (2017:725) 5 kap § 3 framgår det att kommunfullmäktige
inför varje mandatperiod ska anta ett program med mål och riktlinjer
avseende kommunala angelägenheter där kommunen är huvudman och
utförs av privata utförare. Programmet ska även omfatta på vilket sätt
uppföljning och hur allmänheten ska få en rättvis insyn i verksamheten.
Inför beslut om att anta programmet ska en återrapportering avseende vilka
tjänster som privata utförare utför i respektive förvaltning/nämnd lämnas till
kommunstyrelsens sammanträde den 27 januari 2021.
Definition av privata utförare
Enligt kommunallagen avser privata utförare den juridiska person eller
enskild individ som innehar skötseln av en kommunal angelägenhet. Med
juridisk person omfattas handelsbolag, aktiebolag, ekonomisk eller ideell
förening och stiftelser. Idéburna organisationer och kooperativa föreningar
kan också anses som privata utförare. Kommunens hel- eller delägda bolag
och kommunens stiftelser avses inte som privata utförare.
För att som utförare inneha skötseln av kommunala angelägenheter krävs det
att en privat aktör vinner en upphandling enligt gällande upphandlingslagar
(LOU, LUF) eller kvalificera sig att ingå i ett valfrihetssystem enligt lagen
om valfrihetssystem (LOV).
Privata utförare inom Hälsa-och välfärdsförvaltningen
Inom äldreomsorgen används inga privata utförare enligt definitionen. Inom
området för funktionsnedsatta används privata utförare för några enstaka
brukare för verkställighet av gruppbostad. Förvaltningen använder då det
ramavtal för upphandlad vård som Skånes kommuner tagit fram.
En del assistensärenden sköts av privata assistensbolag eller kooperativ men
då är det helt och hållet den enskilde brukaren som väljer och anställer
utförare. Det förekommer ingen upphandling av dessa tjänster och
förvaltningen har inte några avtal med företagen.

Besöksadress Västra Storgatan 35
Postadress Hälsa och välfärd
283 80 Osby
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Fax 0479-52 81 86

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

Organisationsnr 212000-0902
Bankgiro 281-6809

Datum

Osby kommun

2020-12-03

Inom individ- och familjeomsorgen för vuxna används privata utförare vid
placeringar och köp av vård inom t ex socialpsykiatri, missbruk och våld i
nära relationer. Förvaltningen använder det ramavtal för upphandlad vård
som Skånes kommuner tagit fram.
Innevarande datum 2020-12-03 finns avtal med följande privata utförare:
Lagområde
LSS

Namn på privat utförare
Trehörna

LSS

Friggatofta

SoL

Röingegården

SoL

Nämndemansgården i Sverige

SoL

Meme Family Home AB

SoL

Rira AB

SoL

Patia AB

SoL

Attendo Syster Annas Sjukhem AB

SoL

Humania/Björkvik-Ringsjöhemmet ab

SoL

Villa Leva AB

SoL

Villa Vita Norden AB

SoL

Tursbo Rehab AB

Helena Ståhl
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