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Datum 
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Sida 
  1(2) 

Besöksadress Västra Storgatan 35 
Postadress 
Kommunstyrelseförvaltningen 
283 80 Osby 

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

Hemsida www.osby.se 
Organisationsnr 212000-0902 

PlusGiro 11 16 61-5 
Bankgiro 281-6809 

 

 

 

Kommunstyrelsen  
Tid: Tisdag den 10 maj 2022, klockan 08:30  

Plats: Sammanträdesrum Osby 

Sammanträdet är öppet för allmänheten från och med klockan 10.15. Obs! Tiden kan ändras 
till en senare eller tidigare tid! 

Ärende  

 
1 Upprop och protokollets justering, kl. 8.30 – 8.35 

2 Godkännande av dagordning, kl. 8.30 – 8.35 

3 Anmälningar, kl. 8.30 – 8.35 

4 Anmälning av delegationsbeslut, kl. 8.30 – 8.35 

5 YH-utbildning 2022–2025, förvaltningschef Emma Frostensson kl. 8.35 – 9.35 

6 Verksamhetsbidrag brottsofferjouren, förvaltningschef Emma Frostensson kl. 8.35 – 9.35 

7 Budgetuppföljning mars, arbete och välfärd, förvaltningschef Emma Frostensson kl. 8.35 
– 9.35 

8 Information från förvaltningschef Emma Frostensson, kl. 8.35 – 9.35 

Paus 9.35 – 9.45 

9 Information från kommundirektör Petra Gummeson, kl. 9.45 – 10.15 

10 Handlingsplan landsbygdstrategi, förvaltningschef Mathias Karlsson kl. 10.15 – 10.35 

11 Förändring av budgetram till följd av beslut om särskilt boendeplatser, kl. 10.35 – 10.35 

12 Diskussion - Slutbetänkande fullmäktigeberedningen för kultur- och fritidsanläggningar, 
kl. 10.35 – 10.55 

13 Riktlinje utifrån Måltidspolicy Osby kommun, kl. 10.55 – 11.00 

http://www.osby.se/


  Sida 
2(2) 

14 Ekonomisk uppföljning mars 2022 kommunstyrelseförvaltningen, ekonomichef Gunnar 
Elvingsson kl. 11.00 – 11.30 

15 Ekonomisk uppföljning mars 2022 kommunen, ekonomichef Gunnar Elvingsson kl. 11.00 
– 11.30 

16 Årsrapport kapitalförvaltning 2021, ekonomichef Gunnar Elvingsson kl. 11.00 – 11.30 

17 Borgensavgift för Lönsboda Folkets Hus och Parkförening, kl. 11.30 – 11.35 

18 Bildande av aktiebolag för Trygghetscentral, Skåne Nordost, kl. 11.35 – 12.00 

19 Förslag till politisk organisation mandatperioden 2023–2026, kl. 12.00 – 12.30 

20 Val till nytt ombud för Skånes luftvårdsförbund, ledamot i vänortskommittén, ersättare i 
Helgeå kommitté för samordnad kontroll, efter Carl Bejvel (SD), kl. 12.00 – 12.30 

21 Val till ny ersättare i Rådet för personer med funktionsvariationer efter Ewa Bejvel (SD), 
kl. 12.00 – 12.30 

 

  

 

 

Niklas Larsson  Amanda Svensson  

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

Besöksadress Västra Storgatan 35 
Postadress 
Kommunstyrelseförvaltningen 
283 80 Osby 

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

Hemsida www.osby.se 
Organisationsnr 212000-0902 

Bankgiro 281-6809 

 

 

 

FAV Yrkeshögskola svets 2022-2025 
Dnr KS/2022:133 615   

 

Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen  

- Start av yrkeshögskoleutbildning Certifierad svetsare med kvalificerad kompetens 
startar varje beviljad utbildningsomgång under perioden 2022-2024 under 
förutsättning att det finns sju behöriga sökande till utbildningen. 

Barnkonsekvensanalys 

Ärendet berör ej barn. 
 
Sammanfattning av ärendet 

2021-01-18 beslutade Myndigheten för yrkeshögskolan att Certifierad svetsare med 
kvalificerad kompetens vid Osby Lärcenter/vuxenutbildningen får ingå i yrkeshögskolan. 
Beslutet gäller för fyra utbildningsomgångar med 12 studerandeplatser i varje omgång.  

Myndigheten beviljar statsbidrag för utbildningen med 86 200 kronor per årsplats.   

 

Finansiering 

Statsbidraget kan som mest vid 12 behöriga sökande bli 1 034 tkr. Som mest kan 
kommunen bli kompenserad med 80% av statsbidraget upp till 5 tomma platser.  

Vid 5 tomma platser och 7 besatta platser blir statsbidraget 948 tkr. Det vill säga knappt 
100 tkr mindre i statsbidrag än det maximala. 

Kostnaden för utbildningen beräknas bli cirka 1 220 tkr, varav 720 tkr avser lönekostnad 
och 500 tkr avser övriga kostnader. Här har en viss höjd tagits för ökade materialpriser. 

Totalt skulle kommunens kostnad landa på mellan 186 tkr till 272 tkr beroende på antalet 
elever.  

Förvaltningens bedömning är att utbildningen bör starta under förutsättning att det finns 
minst sju behöriga elever att anta till utbildningen.  

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

Förvaltningschef Emma Frostensson  

Rektor Marie Olsson  

 

 

Emma Frostensson Marie Olsson 
Förvaltningschef Arbete- och 
välfärdsförvaltningen 

Rektor vuxenutbildningen   
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Kommunstyrelseförvaltningen 
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Telefon 0479-52 80 00 vx 
E-post kommun@osby.se 
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Ansökan om verksamhetsbidrag till Brottsofferjouren 
Hässleholm Osby Perstorp för 2023 
Dnr KS/2022:149 043   

 

Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen  

- Brottsofferjouren beviljas verksamhetsbidrag för 2022 med 66 345 kronor.  

- Finansiering av verksamhetsbidrag till Brottsofferjouren sker via verksamhet 
94007, till kommunstyrelsens förfogande  

Barnkonsekvensanalys 

Se bifogad barnkonsekvensanalys.  
 

Sammanfattning av ärendet 

Brottsofferjouren är en ideell organisation som arbetar för alla brottsoffers rättighet att få 
det stöd som behövs för att hitta vägen tillbaka. Grunden i deras arbete är FN:s 
konvention om mänskliga rättigheter, där alla människors lika värde och rättigheter slås 
fast. Brottsofferjouren Hässleholm Osby Perstorp har ansökt om ett verksamhetsbidrag för 
år 2022 på fem kronor per kommuninvånare i Osby kommun. Brottsofferjouren har i sin 
ansökan angett att de ansöker om verksamhetsbidrag för 2023, detta är dock felaktigt och 
rätt år ska vara 2022, vilket har stämts av med Brottsofferjouren. 

Baserat på invånarantalet 2021-12-31 skulle verksamhetsbidrag för 2022 bli 13 269 x 5 = 
66 345 kr. För 2021 tilldelades Brottsofferjouren verksamhetsbidrag baserat på samma 
grund.  

Finansiering 

Bidrag för denna verksamhet finns inte med i Kommunstyrelsens ordinarie budget för år 
2022. För år 2021 finansierades bidrag till Brottsofferjouren via verksamhet 94007, till 
kommunstyrelsens förfogande.  

 

 

http://www.osby.se/
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Beslutsunderlag 

- Ansökan om verksamhetsbidrag till Brottsofferjouren för 2022, daterad 
Hässleholm den 26 mars 2021. 

- Dagordning samt verksamhetsberättelse från årsmöte - Hässleholms 
Brottsofferjour den 9 mars 2022 

- Protokoll årsmöte Brottsofferjouren i Hässleholm den 9 mars 2022 

- Protokoll konstituerande styrelsemöte Brottsofferjouren Hässleholm Osby 
Perstorp den 9 mars 2022 

- Stadgar för förening i Brottsofferjouren 

- Barnkonsekvensanalys, daterad 2022-04-02 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Beslutet skickas till  

Brottsofferjouren  

Kommunstyrelseförvaltningen, ekonomienheten  

Emma Frostensson, Förvaltningschef Arbete och välfärd 

 

Emma Frostensson 
Förvaltningschef  



 

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 
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Barnkonsekvensanalys 
Ansökan om verksamhetsbidrag till Brottsofferjouren Hässleholm Osby 
Perstorp för 2023 
Dnr KS/2022:149 043 
 

Vilka barn berör ärendet och hur? 
Brottsofferjouren har anställda brottsoffersamordnare som stödjer 
brottsutsatta, vittnen och anhöriga där barn kan ingå. Verksamheten ger 
även information om sin verksamhet på skolor. 
 

Har berörda barns eget perspektiv beaktats? 
Ja, beskriv metod 
 
 

Beskriv resultatet 
 
 

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

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

 



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

 

FÖRDJUPAD KONSEKVENSBEDÖMNING 

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

Nej, motivera 
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Emma Frostensson    
0479528120    
emma.frostensson@osby.se    

Besöksadress Västra Storgatan 35 
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FAV Budgetuppföljningar 2022 
Dnr KS/2022:17 042   

 

Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen  

- Budgetuppföljningen för Arbete och välfärdsförvaltningen med ett prognostiserat 
överskott på 2 241 tkr, avseende mars 2022, godkänns. 

Barnkonsekvensanalys 

Ärendet är av övergripande karaktär och berör ej barn. 

Sammanfattning av ärendet 

Arbete och välfärdsförvaltningen prognostiserar ett överskott på 2 241 tkr för mars 
månad. 

Förvaltningsledningen prognostiserar ett överskott på nästan 1 000 tkr.  
 
Vuxenutbildningen prognostiserar ett positivt resultat på drygt 380 tkr, vilket beror på 
ökade statliga bidrag.  

Barn och familj prognostiserar ett positivt resultat på nästan 800 tkr. Det beror på lägre 
personalkostnader på grund av vakant tjänst och tjänstledigheter, lägre kostnad för HV-
placeringar samt ett obudgeterat statligt bidrag. 
 
Vuxenenheten och Familjehuset prognostiserar ett negativt resultat på 590 tkr. Orsaken är 
bland annat att personalkostnaderna förväntas gå över budget samt då prognosen för 
ekonomiskt bistånd ligger över budget med 500 tkr.  

Osby kommun Kompetensa prognostiserar ett positivt resultat på 657 tkr. Överskottet 
utgörs i princip helt av uteblivna personalkostnader för vakanta tjänster.  

Beslutsunderlag 

- Stratsysrapport Uppföljning mars 2022 Arbete och välfärdsförvaltningen 

 

 

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

Emma Frostensson, förvaltningschef  

Camilla Hallberg, controller  

 

Emma Frostensson Camilla Hallberg  
Förvaltningschef Arbete- och 
välfärdsförvaltningen 

Controller  



 

Uppföljning mars 2022 

Arbete och välfärd 
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UPPFÖLJNING  

DRIFTREDOVISNING 

Driftredovisning 

Belopp i tkr Budget 
perioden 

Utfall 
perioden 

Avvikelse 
period 

Budget 
helår 

Prognos 
helår 

Avvikelse 
helår 

Verksamhet       

Förvaltningsledning 1 923 675 1 248 7 695 6 703 992 

Vuxenutbildning 2 553 -2 654 5 207 10 213 9 828 385 

Arbetsförberedande 2 803 4 217 -1 414 11 209 10 552 657 

Vuxen 7 508 6 460 1 048 30 034 30 627 -593 

Barn och familj 5 733 5 450 283 22 937 22 137 800 

Resultat 20 520 14 148 6 372 82 088 79 847 2 241 

Kommentarer till helårsavvikelser 
Prognosen är gjord enligt beslut i kommunfullmäktige om tilläggsbudgeten. Då budgeten ej är justerad kommer 
enheternas prognoser att ändras. Mars månads uppföljning visar på ett överskott med 2 241 tkr för förvaltningen 
som helhet. De främsta orsakerna till den förbättrade prognosen är lägre personalkostnader på grund av vakanta 
tjänster, något lägre kostnader för placeringar samt högre statsbidrag. 

Förvaltningsledning 

Förvaltningsledningen prognostiserar ett överskott på nästan 1 000 tkr. De avvikelser som finns mot budget är lägre 
personalkostnader på grund av vakanta tjänster men samtidigt en motsvarande kostnad för att kunna finansiera 
arbetsmarknadspolitiska anställningar. Det som i denna uppföljning orsakar förvaltningsledningens överskott är en 
obudgeterad intäkt av statliga bidrag. Denna budget kommer inför nästa uppföljning att ha flyttats över. 

Osby kommun Kompetensa 

Osby kommun Kompetensa prognostiserar ett positivt resultat på 657 tkr. Överskottet utgörs i princip helt av 
uteblivna personalkostnader för vakanta tjänster. Planen är att tjänsterna ska återbesättas under året. 

Vuxenutbildningen 

Vuxenutbildningen prognostiserar ett positivt resultat på drygt 380 tkr, vilket beror på ökade statliga bidrag. De 
avvikelser som kan ses i förhållande till budget är att personalkostnaderna går cirka 400 tkr över budget, men täcks 
samtidigt av statliga bidrag. Även material på svetsutbildningen beräknas bli betydligt högre än budgeterat. 

Vuxenenheten och Familjehuset 

Vuxenenheten och Familjehuset prognostiserar ett negativt resultat på 590 tkr. Orsaken är bland annat att 
personalkostnaderna förväntas gå över budget då verksamheten kommer behöva ta in en konsult för att hantera 
handläggning av missbruk och våld i nära relationer där båda medarbetarna har sagt upp sig. Även prognosen för 
ekonomiskt bistånd ligger över budget med 500 tkr. Däremot är prognosen för placeringar, både inom våld i nära 
relationer och missbruk något lägre än budget. 

Barn och familj 

Barn och familj prognostiserar ett positivt resultat på nästan 800 tkr. De avvikelser som finns är att prognosen för 
HVB-placeringar har skrivits ner något i förhållande till budget. Prognosen för konsulentstödda familjehem ligger 
dock ca 1000 tkr över budget medan prognosen för vanliga familjehem i dagsläget är enligt budget. Kostnaderna för 
personal ligger bättre än budget. Det beror på en vakant tjänst som ej är återbesatt, men som verksamheten hoppas 
kunna rekrytera under året, samt övriga tjänstledigheter och vård av barn. Dessutom har verksamheten erhållit ett 
statsbidrag på drygt 1 100 tkr för att stärka familjehemsvården som ej var budgeterat. 
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Nyckeltal 

Uppföljning personalkostnader 
 

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

Kostnad 
arbetskraft 
2021 

4 879 5 095 5 344 5 280 5 199 5 324 5 494 5 550 5 497 5 360 5 474 5 384 

Kostnad 
arbetskraft 
2022 

5 585 5 478 5 453          

varav 
kostnad för 
sjuklön 2021 

56 34 37 27 60 31 15 31 24 35 41 55 

varav 
kostnad för 
sjuklön 2022 

51 139 72          

Sjuklön exkl personalomkostnad 

 

Kostnadsredovisning 

Belopp i tkr Budget helår 
2022 

Utfall t o m 
aktuell månad 
2022 

Utfall t o m 
aktuell månad 
2021 

Förbrukning i 
procent 

Förändring 
mellan år 
procent 

Intäkter 17 392 9 141 4 453 52,6 105,3 

därav statsbidrag 8 170 7 499 2 842 91,8 163,9 

därav arbetsförmedlingen 7 614 1 395 1 160 18,3 20,3 

därav övrigt 1 608 247 451 15,4 -45,2 

      

Kostnader 99 480 23 239 22 994 23,4 1,1 

därav personal 66 613 16 576 15 318 24,9 8,2 

därav lokalkostnader 3 248 3 857 0,1 -99,6 

därav bidrag 17 240 4 649 4 804 27,0 -3,2 

därav köp av 
huvudverksamhet 

7 376 390 1 016 5,3 -61,6 

därav övrigt 5 003 1 721 999 34,4 72,3 

INVESTERINGSREDOVISNING 

 

Projekt 
nr Namn 

Budget 
helår, tkr 

Redovisat 
perioden, tk
r 

Prognos 
helår, tkr 

Avvikelse, tkr, 
prognos 
jämfört med 
budget 

Klart 
(tidpunkt) 

1100 Inventarier familjehuset 50 0 50 0 2022-12-
31 

1102 Möbler vuxenutbildningen 270 0 270 0 2022-12-
31 

 Totalt 320 0 320 0  
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Statistik 

Ekonomiskt bistånd 

Ekonomiskt bistånd, antal hushåll (Socialstyrelsens månadsstatistik) 

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

2022 167 126           

2021 195 188 184 186 176 182 192 195 187 184 181 176 

2020 178 187 181 196 191 186 193 189 187 180 176 189 

Ekonomiskt bistånd, nettokostnad i tkr 

  jan feb mars april maj juni juli aug sep okt nov dec Snitt 

2022 1 436 1 549 1 555          1 513 

2021 1 436 1 498 1 667 1 377 1 705 1 625 1 444 1 665 1 421 2 049 1 075 1 381 1 529 

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

Placeringar 

HVB-placeringar barn, antal dygn 

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

2022 0 0 0          

2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2020 99 116 124 114 67 60 62 31 0 0 0 0 

Konsulentstödda familjehem barn, antal dygn 

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

2022 31 28 46          

2021 31 28 31 30 31 30 12 0 0 0 27 31 

2020 128 145 155 60 62 30 30 62 34 31 30 31 

Familjehem barn, antal placeringar 

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

2022 35 35 35          

2021 44 45 45 42 40 37 37 37 37 36 35 34 

2020 41 40 40 40 41 42 40 42 46 46 42 41 

Missbruksplaceringar, antal dygn 

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

2022 20 28 7          

2021 80 102 136 176 129 125 54 13 0 13 29  

2020 18 32 70 60 43 119 125 113 79 115 100 109 



Arbete och välfärd, Uppföljning mars 2022 6(6)

Placering våld i nära relationer, antal dygn 

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

2022 31 12 0          

2021 74 43 76 36 31 34 28 0 31 31 30  

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

Arbetsmarknad 

Antal pågående arbetsmarknadspolitiska anställningar 

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

2022 51 47 39          

2021             

2020             
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Samhällsbyggnad    
Mathias Karlsson    
0479528122    
mathias.karlsson@osby.se    

Besöksadress Västra Storgatan 35 
Postadress Samhällsbyggnad 
283 80 Osby 

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

Hemsida www.osby.se 
Organisationsnr 212000-0902 

Bankgiro 281-6809 

Förslag till handlingsplan utifrån landsbygdsstrategin för Osby 
kommun 
Dnr KS/2019:125 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna bifogad handlingsplan utifrån landsbygdsstrategi 
för Osby kommun.  

 

Barnkonsekvensbeskrivning 

Bedöms inte vara aktuellt. 

 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen beslutade den 28 januari 2022 att det fortsatta arbetet med 
landsbygdsstrategin ska fokusera på att minska antalet ”ödehus”, bygga bort ”vita” fläckar 
för fiber samt att kartlägga mobiltäckningen inom kommunens geografiska område. 
Kommunstyrelsen beslutade vidare att ett förslag till handlingsplan ska tas fram utifrån 
ovanstående punkter. Förslaget ska tas upp på kommunstyrelsens sammanträde senast den 
10 maj 2022. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen beslut 2022-01-28, § 12. 

Handlingsplan, daterad 2022-05-02. 

 

 

 

 

  

Beslutet skickas till  

Mathias Karlsson, Samhällsbyggnadsförvaltningen

Mathias Karlsson   
Förvaltningschef    

http://www.osby.se/


 

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

 

Handlingsplan utifrån 
landsbygdsstrategin för Osby kommun  

Riktlinjer 
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Framtagen av: Mathias Karlsson, förvaltningschef Dokumentansvarig: <Titel> 
Uppdaterad: <Uppdaterad> Diarienummer: KS/2019:125 
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1 Minska antalet ödehus 
 
Bakgrund 
Sommaren 2021 genomfördes ett projekt kring ”ödehus” för att väcka 
intresset för husen från både ägarna och eventuella intressenter som skulle 
vilja förvärva husen för att driva verksamheter. Ett 60-tal ägare till ”ödehus” 
kontaktades via brev under vilket resulterat i att ett par hus bytt ägare.  
 
Aktiviteter 
Ägarna till ”ödehusen” kontaktas på nytt sommaren 2022 för att hålla frågan 
levande. 
 
Tidsplan 
Nytt projekt under sommaren 2022. 
 
Återrapportering 
Aktiviteten återrapporteras till kommunstyrelsen under hösten 2022. 
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2 Bygg bort ”vita fläckar för fiber 
 
Bakgrund 
I dagsläget saknar 58 permanentbostäder i kommunen möjlighet att ansluta 
till stamnätet för fiber. Totalt finns det 6068 hushåll i kommunen (årsskiftet 
2018/2019). Varav ca 1300 hushåll på landsbygd (uppskattning). Antar vi att 
det bor permanenthushåll på alla 58 fastigheter så innebär det att ca 4,5 % av 
hushållen på landsbygden idag saknar möjlighet att ansluta sig till 
fiberstamnätet. 
 
Aktiviteter 
Kommunen för en ständig dialog med fiberoperatören IP Only för att minska 
antalet hushåll som saknar fiber. Möjlighet att söka bidrag för utbyggnad av 
nätet följs, och bidrag söks när så är möjligt. För att bygga bort ”vita” fläckar 
kan det även vara nödvändigt att kommunen anslår investeringsmedel. 
Ärende om det kommer i så fall att skrivas fram till kommunstyrelsen.  
 
Tidsplan 
Pågår tills kommunstyrelsen anser att fibertäckningen i Osby kommuns 
geografiska område är tillräcklig. 
 
Återrapportering 
Hur arbetet fortskrider återrapporteras till kommunstyrelsen årligen. 
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3 Kartlägg mobiltäckningen i kommunens geografiska 
område. 

 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen beslutade den 28 januari 2022 att mobiltäckningen inom 
kommunens geografiska område ska kartläggas. 
 
Aktiviteter 
Mobiloperatörerna som är verksamma i Osby geografiska område har 
kontaktats och kommunen har fått de del av deras täckningskartor. 
Materialet har sedan sammanställts i fyra stycken kartor, en för respektive 
operatör. Se nedan.  
Sammanfattningsvis så finns det delar av kommunen där mobiltäckningen är 
sämre oavsett vilken operatör som man ringer med, t ex i ett område norr om 
Duvhult, ett område runt Kylen-Drakeberga, i Lindås och i området runt 
Södra Lindhult. 
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Tidsplan 
Arbetet med kartläggningen redovisas till kommunstyrelsen den 10 maj 
2022. 
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1 Inledning 
Osby kommun står inför ett behov av en långsiktig plan för kommunens 
kultur- och fritidsanläggningar och verksamhet. Många av kommunens stora 
anläggningar har nått sin tekniska livslängd och är i behov av investeringar.  
Samtidigt behövs en samsyn kring hur verksamheten ska organiseras på ett 
effektivt sätt för att bidra till att Osby ska vara en attraktiv boendekommun.  
Osby kommun har med goda resultat genomfört kommunfullmäktige- 
beredningar (KF-beredningar) avseende långtidsplaner inom skolans 
och äldreomsorgens område. En KF-beredning har även presenterat 
förslag till framtida användning av NB-området. 
Under mandatperioden 2014-2018 gjordes försök att starta en KF-beredning 
för att ta fram en långsiktig plan för kultur- och fritidsanläggningar men 
politisk oenighet kring problemformuleringarna gjorde att kommunstyrelsen 
i oktober 2017 konstaterade att det saknades förutsättningar att då 
genomföra en kommunfullmäktigeberedning i ämnet. 
Kommunfullmäktige beslöt 2019-10-14, § 108, att starta en 
kommunfullmäktigeberedning för kommunens fastigheter och anläggningar 
för kultur- och fritidsverksamhet. Coronapandemin under åren 2020 och 
2021 har försenat beredningens arbete. 
Av insamlat underlag framgår att kultur- och fritidslivet gått mot allt större 
mångfald och att den moderna människan efterfrågar specialintressen. 
Det senaste exemplet PADEL, har blivit efterfrågat, men det innebär inte till 
exempel att tennis försvinner. 
Dåvarande UN – utbildningsnämnden, gjorde omkring år 2000 en 
utvärdering av hur Osby kommun stöttade olika fritidsaktiviteter. De 
verksamheter som krävde stora anläggningar såsom ishall och simhallar var 
mest ”subventionerade” av kommunen – även räknat per utövare! De 
verksamheter som bedrevs i skog och natur såsom orienteringssporten 
respektive scouterna, var minst subventionerade av kommunen - ”billigast”. 
Fullmäktigeberedningen har fattat konsensus kring nedanstående redovisning 
av arbetet med fullmäktigeberedning angående fastigheter och anläggningar 
för kultur- och fritidsverksamhet i Osby kommun. 
 

 Problemområde 
Barn- och utbildningsnämnden har fått i uppdrag att effektivisera 
verksamheten inom Kultur- och fritidsenheten. Det innebär att beslut krävs 
kring vilka fastigheter och anläggningar kommunen långsiktigt ska bevara 
och vilket erbjudande som ska finnas för medborgarna. Besluten ska gynna 
att Osby kommun förblir en attraktiv och hållbar boendekommun.  
I vår moderna tid på 2000-talet är det ÖKAD MÅNGFALD och 
SPECIALISERING, där kommuninvånare ges möjlighet att fördjupa kultur- 
och fritidsintresset inom egna intresseområden, som ökar kommunens 
attraktivitet. Begreppet MER LIKVÄRDIGHET kan i själva verket 
riskera/motverka att kommunen blir MER ATTRAKTIV !’ 
Likvärdighet i fritids- och kulturutbud innebär att alla kommuninvånare har 
möjlighet att delta i någon form av aktivitet. Detta är 
fullmäktigeberedningens tolkning. 
 
Osby kommun har i utgångsläget fler anläggningar och med det större 
kostnader för kultur- och fritidsområdet än jämförbara kommuner. Detta 
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framgår av jämförande statistik från Kolada. Enligt kommunens 
årsredovisning år 2021 gick det året ca 5.10 kronor av varje satsad ”100-
krona” till kultur, fritid och turism. Verksamhetsområdet ”Kultur och fritid”, 
som sedan 2019 ligger under Barn- och utbildningsnämnden, redovisade 
2021  kostnader på 40,7 Mkr. Intäkterna för 2020 och 2021 är starkt 
påverkade av pandemin. Intäkterna för 2021 redovisas därför utifrån lagd 
budget, som 3,1 Mkr Verksamhetsstatistik redovisas för bibliotek, simhallar, 
ishall, fritidsgårdar samt konsthall. 
Samtidigt som en del av kommunens anläggningar inom fritidsområdet 
uppvisar renoveringsbehov tillkommer till följd av ökade elevantal i 
skolorna krav på ytterligare sporthallar för att möta läroplanens krav. 
Föreningslivet driver samtidigt aktivt krav på nybyggnation av ishall m m. 
Resursfrågor i kombination med finansiering över tiden behöver analyseras 
utifrån kommunens övergripande mål att vara en attraktiv boende- 
kommun. 

 Syfte (och mål) 
Syftet med en fullmäktigeberedning är att ta fram en långsiktig plan över hur 
kultur- och fritidsenehetens fastigheter och anläggningar ska organiseras på 
ett kostnadseffektivt sätt, samt ge förslag på vilket utbud av kultur- och 
fritidsaktiviteter som ska erbjudas.  
Kommunfullmäktige beslutade 2019-06-10 vilka målområden som ska 
prioriteras kommande mandatperiod. Ett av dessa är: Attraktiv och hållbar 
boendekommun  
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade nämndmål för 2021 är: 

• Vi ska erbjuda utbildning och mötesplatser som leder till en ökad 
medvetenhet om livsstilens betydelse för hälsan, miljön och 
samhället 

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

• Vi ska alla det stöd de behöver för att kunna utvecklas och utmanas 
efter sina förutsättningar  

 
Kultur- och fritidsenhetens verksamhetsmål för 2021 är:  

• Kultur- och fritid arbetar för tillgängliga, attraktiva och hållbara 
mötesplatser som främjar delaktighet i samhället.  

• Kultur- och fritid erbjuder och synliggör en bredd av aktiviteter och 
arrangemang med kvalitet som ger kommuninvånarna möjlighet att 
utvecklas   

• Kultur- och fritid visar aktivt och främjar ett normkritiskt synsätt och 
positivt påverkar attityder och värderingar 
 

 
Syftet med denna KF-beredning är att presentera ett förslag till långsiktig 
plan för kultur- och fritidsanläggningar till nytta för kommuninvånarna, 
så att Osby kommun organiserar kultur- och fritidsområdet 
kostnadseffektivt. 
Målen uttrycks av kommunfullmäktige i beslut 2019-05-21 såsom att 
Osby kommun skall vara en attraktiv och hållbar boendekommun. 
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 Metod 
• Fullmäktigeberedningens diskussioner ska utgå från nationella lagar 

och riktlinjer, aktuella förutsättningar och förhållanden i kommunen, 
omvärldsanalys samt aktuell statistik inom området kultur och fritid  

• Fullmäktigeberedningen ska ta fram förslag till plan för framtida 
fastigheter och anläggningar samt vilken verksamhet som ska 
erbjudas 

• Dialog med medborgare ska hållas  
• Fullmäktigeberedningen ska bjuda in till en vägledningsdebatt 

avseende kultur- och fritidsenhetens fastigheter och anläggningar, på 
ett av kommunfullmäktiges sammanträden 

• Fullmäktigeberedningen ska redovisa ett betänkande avseende kultur- 
och fritidsenhetens fastigheter och anläggningar senast i mars 2020  

• KF-beredningens diskussioner ska utgå från nationella lagar och 
riktlinjer, aktuella förutsättningar och förhållanden i kommunen, 
omvärldsanalys samt aktuell statistik inom området kultur och fritid 

• KF-beredningen ska ta fram förslag till plan för framtida fastigheter 
och anläggningar samt vilken verksamhet som ska erbjudas 

• KF-beredningen ska redovisa ett betänkande senast våren 2022 (Med 
anledning av coronapandemin åren 2020 och 2021 har 
redovisningstillfället flyttats fram)  

• KF-beredningen har vid ett möte 2019-11-07 överenskommet att som 
metod använda en angreppsmodell utifrån VILL-värden, KAN-
värden och BÖR-värden som möts till SKALL-värden  
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BEREDNINGENS LEDAMÖTER, 
ERSÄTTARE och TJÄNSTEPERSONER 
 
Politiska ledamöter: 
Dag Ivarsson (M), ordförande 
Ingmar Bernthsson (S), vice ordförande 
Lars Andreasson (S) 
Anna Karin Niazi (V) 
Henrik Nilsson (SD) – frånträtt uppdraget 22 01 01  
Andreas Andersson (KD) 
Eva Bendz Johansson (C) 
Torsten Johansson (M) 
Staffan Lutherdal (L) 
 
Ersättare: 
Fredrik Persson (M) 
Erling Persson (L) 
Maria Högberg Owiredu (KD) 
Ann-Charlotte Melin (C) 
Maritha Forsberg (S) 
Carl Bejvel (SD) 
 
Tjänstepersoner: 
Fredrik Johnsson ( kultur- och fritidschef) 
Eva Andersson    (förvaltningschef BUF) 
Anders Edwall     (chef för tekniska enheten) 
Robin Skoglund   (kommunsekreterare) 
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2 Resultat 
Fullmäktigeberedningen konstaterar inledningsvis att det uppdrag 
kommunfullmäktige formulerat åt beredningen består av fyra frågor att 
besvara av beredningen. 
Härigenom uppstår en avgörande skillnad mot tidigare 
fullmäktigeberedningar inom till exempel skol- respektive äldre-området. 
Dessa beredningar har fått ett uppdrag att utreda Osby kommuns tänkbara 
skol- respektive äldreomsorgs-verksamhet cirka 30 år framåt i tiden. 
 
KULTUR- OCH FRITIDSPOLITISKT PROGRAM 2015-2022 
Fullmäktigeberedningen har under sitt arbete kommit i kontakt med Kultur- 
och fritidspolitiskt program 2015 - 2022. 
Detta program antogs av Kommunfullmäktige år 2015 och finns upptryckt i 
ett 24-sidigt häfte. Med förändrad tillhörighet till olika nämnder så uppstod 
en osäkerhet i det fortsatta arbetet med det kultur- och fritidspolitiska 
programmet. En revidering pågår av programmet som beräknas vara 
uppdaterat 2023. 
Det framstår i efterhand närmast som olyckligt att uppdraget till 
fullmäktigeberedningen om kultur- och fritidsanläggningar inte refererade 
till eller utgick från detta program. (Bilaga 10: Kultur- och fritidspolitiska 
programmet) 
 
KF:s fyra frågeställningar 
 
1. På vilket sätt kan kultur- och fritidsenhetens verksamhet organiseras för 
att tillgodose kommuninvånarnas olika behov/önskemål mer likvärdigt och 
samtidigt bidra till kommunens attraktivitet?  
 
2. Vilket utbud av anläggningar ska kultur- och fritidsenheten erbjuda inom 
fritid och idrott för att säkerställa ett livslångt idrottande och  
ökad folkhälsa med tillgänglighet för alla kommuninvånare och olika 
målgrupper?  
 
3. Vilket utbud av anläggningar ska kultur- och fritidsenheten erbjuda för att 
tillgodose skolornas behov av lokaler för olika ämnen t ex idrott och hälsa 
samt musik?  
 
4. På vilket sätt kan de olika anläggningarna planeras och eventuellt 
samlokaliseras för att bli mer kostnadseffektiva gällande drift- och 
personalkostnader?  
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Frågeställning 
1. På vilket sätt kan kultur- och fritidsenhetens verksamhet organiseras 
för att tillgodose kommuninvånarnas olika behov/önskemål mer 
likvärdigt och samtidigt bidra till kommunens attraktivitet? 
 
Resultat 
Osby kommun är en till ytan vidsträckt kommun. Kollektivtrafik och 
pendlingsmöjligheter är därmed mycket viktiga bidragande förutsättningar 
för att kunna erbjuda ett brett och rikt utbud av kultur- och fritidsmöjligheter 
till alla kommuninvånare.  
Skollagen ger tydliga riktlinjer för hur skolans läroplansmål ska hanteras. 
Detta har blivit allt tydligare vad gäller Musikskolans utbud för eleverna i 
grundskola och gymnasium. Musikskoleundervisning under skoltid blir allt 
svårare att realisera utifrån skollagens krav. Därför är det viktigt att 
möjligheten att delta i Musikskolans verksamheter utanför skoltid utvecklas 
allt mer. Även här kan möjligheter med en välutvecklad kollektivtrafik 
möjliggöra för alla elever i Osby kommun att delta i Musikskolans 
aktiviteter. 
Skåne Nordost och färdplan 2030 belyser möjligheterna att vara 
konkurrenskraftig och att en attraktiv kommun skapas genom bland annat 
faktorer som ett starkt kultur- och fritidsutbud samt naturupplevelser. 
 
Reflektioner från omvärldsdagen 21 03 24 kring utbudet för ett rikt 
kultur- fritids- och föreningsliv i Osby kommun: 
 

• Vi behöver ett rikt varierat utbud inom kultur, fritid och föreningsliv 
som lockar alla ålderskategorier och etniciteter.  

• Vi behöver erbjuda ett rikt utbud för att öka integrationen, förebygga 
droganvändning och fånga upp barn och unga så de får en 
meningsfull fritid. 

• Psykisk ohälsa och ensamhet är ett ökande problem och genom att 
erbjuda ett varierat utbud kan personer i riskgrupper fångas upp. 

• Vi behöver erbjuda ett utbud där inte ekonomiska möjligheter hos 
medborgaren är avgörande för deltagande.  

• Vi behöver skapa arenor där det ges möjlighet att utveckla talanger 
och intressen och känna samhörighet.  

• Variation och tillgänglighet för alla åldrar i kommunens utbud 
gynnar och skapar inflytt. 

 
Osby platsar högt bland erbjudna aktiviteter 
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Fullmäktigeberedningens slutsats är att de faktiska möjligheterna att ta del av 
och utöva kultur- respektive fritidsaktiviteter i Osby kommun behöver 
marknadsföras bättre och bredare så att kommuninvånarnas uppfattningar 
bättre stämmer med verkligheten i kommunen. 
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Frågeställning 2.  
Vilket utbud av anläggningar ska Kultur- och fritidsenheten erbjuda 
inom fritid och idrott för att säkerställa ett livslångt idrottande och 
ökad folkhälsa med tillgänglighet för alla kommuninvånare och olika 
målgrupper?  
 
Resultat 
Med utgångspunkt i befolkningsprognoserna kopplat till 
befolkningens behov av motion i alla åldrar, ligger lösningarna i att 
tillhandahålla motionsslingor, vandringsleder mm jämte GYM-anläggningar 
med nära tillgång till löpband, lyft- och stretchapparater, motionscyklar med 
mera. 
GYM-anläggningar kan med fördel vara privatdrivna  
men där kommunen stöttar genom ”motionscheckar” och dylikt. 
För att stötta mer av nyttiga promenader respektive lämpliga löprundor, 
är motionsslingor och vandringsleder högintressanta att utveckla. 
 
KF-beredningen har överraskats av informationen om hur lite motion och 
rörelselek barn och unga får ta del av genom skolans gymnastik- och idrott. 
I genomsnitt är det bara fem procent av veckobehovet av motion och 
rörelselek, som våra unga kommuninvånare får ta del av genom skolornas 
utbud och timplan. 
Detta talar starkt för att kommunen fortsatt stöttar föreningslivets insatser 
att ”aktivera” de ungas idrottande och friluftsliv, utifrån ett allmänt hälso- 
perspektiv! 
”Rörelsekul” – aktiviteter för eleverna som organiseras utanför ordinarie 
skoltid.” 
”Bunkeflostudierna” ger anledning till reflexioner kring ”de tre 
tredjedelarna”. 
De tre delarna består av ”den aktiva tredjedelen”, dels ”den 
normalintresserade tredjedelen och ”den ointresserade tredjedelen”. Hur kan 
kommunens kultur- och fritidsverksamhet nå ut till och engagera dessa helt 
olika grupper? 
 
Folkhälsoaspekterna talar starkt för ökade motionsinsatser i alla 
befolkningsgrupper! 

• Föreningsägda anläggningar bidrar till en komplettering av 
anläggningar som Osby kommun erbjuder. 
 

• Osby kommun fördelar årligen ca 6 miljoner kronor i olika typer av 
föreningsstöd. 
 

• Osby kommun har ett mycket aktivt föreningsliv. I kommunen finns 
cirka 200 registrerade föreningar. Föreningslivet är en viktig del av 
kommunens utbud av kultur och aktiv fritid, för att uppnå ett 
livslångt välmående och god hälsa.  
 

• Även fritidsgårdarnas verksamhet är prioriterad i Osby kommun och 
bidrar till aktiviteter som är viktiga för hälsan och gör att ungdomar 
generellt säger sig må bättre. 
 



Osby kommun 
      
      

      
       

      
12(19) 

 

 

• 71 specialidrottsförbund organiserar fler än 250 olika idrotter. Tre av 
fyra barn mellan 6–12 år är medlemmar och mer än vartannat barn är 
tävlingsaktivt i en idrottsförening.   

 
• Oavsett nivå på idrottsverksamheten (barn, ungdomar, vuxna, 

motion, elit, äldre) är tillgången till idrottsanläggningar och 
idrottsmiljöer en grundförutsättning för att kunna bedriva och 
utveckla verksamheten. Regelbunden fysisk aktivitet är viktigt för 
hälsan och gör att människor generellt säger sig må bättre. 
Föreningsidrotten handlar om mer än bara fysisk aktivitet. Den ger 
gemenskap och sammanhang som utvecklar hela människan. 
Forskning visar att ungdomar som är aktiva i föreningslivet har en 
mer positiv livsinställning och är mindre benägna att hamna i 
kriminalitet och missbruk än jämnåriga, som inte är med i 
föreningslivet.  

 
Kultur och hälsa utifrån undersökningar, redovisningar och 
forskningsresultat; 

• Forskning har påvisat ett tydligt samband mellan kultur och hälsa. 
Kulturupplevelser kan ge nya perspektiv och utmaningar och därmed 
bidra till ett djupare livsinnehåll och en känsla av sammanhang. 
Kultur kan fungera som en viktig friskvårdsfaktor i olika slag av 
hälsofrämjande arbete.  
 

• Genom att se människan som en helhet, där kultur blir ett 
komplement till den medicinska vården, främjas och stärks det friska 
i människan. 
 

• Nationella folkhälsokommittén konstaterar i sitt slutbetänkande Hälsa 
på lika villkor att ett mer aktivt deltagande i kulturlivet, särskilt när 
det gäller utsatta grupper, sannolikt skulle medföra en bättre och mer 
jämlik hälsa i befolkningen. Regeringens proposition Mål för 
folkhälsan, som riksdagen antog 2003, framhåller också att de 
kulturpolitiska målen är ändamålsenliga ur ett folkhälsoperspektiv 
och att kulturell delaktighet är av särskild vikt. 

 
• På kunskapsguiden.se kan man bland annat läsa följande; 

Var tredje svensk kommer att vara över 60 år 2025. Kostnaderna för 
äldreomsorgen kommer att öka. Hälsofrämjande insatser förlänger 
livet och ökar livskvaliteten. Alla äldre har inte lika goda möjligheter 
till god hälsa. 
 

• Det är aldrig för sent att satsa på god hälsa eftersom hälsofrämjande 
insatser både förlänger livet och ökar livskvaliteten. 
 

• Hälsofrämjande strategier och aktiviteter bör sträva efter att bekämpa 
ojämlikhet i hälsa. Jämlikhet i hälsa innebär att äldre inte får 
diskrimineras på grund av ålder. 

 
(Bilaga 1: Skåneidrotten, verksamhetsberättelse för Osby kommun) 
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Frågeställning 3. 
Vilket utbud av anläggningar ska kultur- och fritidsenheten erbjuda för 
att tillgodose skolornas behov av lokaler för olika ämnen, till exempel 
idrott och hälsa samt musik?  
 
Resultat 
Det är lagstadgat för en kommun att tillhandahålla idrottshall/sporthall 
och simhall inom fritidsområdet samt bibliotek inom kulturområdet. 
Den totala ramen under budgetår 2021 för Kultur och Fritid är ca 37 miljoner 
(inklusive kapitalkostnader) 
Inom förvaltningen finns lagstyrd verksamhet som måste erbjuda möjligheter 
inom Kultur- och Fritids verksamhetsområde. 
Skolverksamheten som finns inom Osby kommun har enligt skollag och 
kursplaner ett skallkrav vad gäller idrott och hälsa. 
Det innebär att varje grundskoleelev och gymnasieelev har rätt till 
undervisning i idrott och hälsa enligt nationella kursplaner. 
Utifrån dessa krav måste varje elev ha säkerställd tillgång till idrottshall och 
simhall. Kursplanerna i idrott och hälsa påtalar kravet på en bred möjlighet 
att utöva olika fysiska aktiviteter och dessutom det fastställda kravet på 
simkunskap i årskurs sex. 
 
Kursplanen för idrott och hälsa: 
”Genom undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska eleverna 
sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att 
röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang, planera, praktiskt genomföra 
och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, 
rörelse och livsstil, genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter 
olika förhållanden och miljöer, och förebygga risker vid fysisk aktivitet samt 
hantera nödsituationer på land och i vatten. (Kunskapskrav för 
simundervisningen betyg godkänt - E)” 
 
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta 
motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser 
till viss del till aktiviteten. I rörelser till musik och i danser anpassar eleven 
till viss del sina rörelser till takt och rytm. Eleven kan även simma 200 meter 
varav 50 meter i ryggläge. Eleven kan samtala om egna upplevelser av 
fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang 
kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan. 
 
Hur ser simkunskapen ut i Osby kommun idag? – Ett fåtal elever klarar inte 
målen för ämnet idrott och hälsa vari ingår kursplanemål för 
simundervisningen. För några år sedan hade vi en 100% simkunnighet i 
årskurs tre. I Osby kommun är det ca 93% av alla elever som är simkunniga i 
årskurs 6. Att vara simkunnig är att kunna simma 200 meter varav 50 meter 
ska vara i ryggläge. 
3 % av ungdomars rörelsebehov tillgodoses av skolans ämne idrott och 
hälsa. Vi kompenserar detta med bland annat rörelsesatsning på raster och 
rörelsekul efter skoltid. 
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Bunkeflometoden har studerat och konstaterat vikten av idrott varje dag och 
att man kunnat koppla det till högre betyg.  
(Bilaga 2: Rörelsesatsning i skolan 
Bilaga 3: Rörelsekul 
Bilaga 4: Bunkeflostudien) 
 
Bibliotek 
Varje kommun måste ha ett folkbibliotek. Utdrag ur bibliotekslagen § 6–9; 
” Folkbiblioteken ska vara tillgängliga för alla och anpassade till 
användarnas behov. Folkbibliotekens utbud av medier och tjänster ska 
präglas av allsidighet och kvalitet.” 
 
”7 §   Folkbiblioteken ska särskilt främja läsning och tillgång till litteratur.” 
Folkbiblioteken ska verka för att öka kunskapen om hur informationsteknik 
kan användas för kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet i kulturlivet. 
 
8 §   Folkbiblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt barn och 
ungdomar för att främja deras språkutveckling och stimulera till läsning, 
bland annat genom att erbjuda litteratur utifrån deras behov och 
förutsättningar. 
 
9 §   På folkbiblioteken ska allmänheten avgiftsfritt få låna eller på annat sätt 
få tillgång till litteratur under en viss tid oavsett publiceringsform.” 
 
Estetiska lärprocesser och undervisning  
Det estetiska lärandet (musikskola) har i många studier påvisat positiva 
effekter på skolresultaten. Estetiska lärprocesser är ett sätt att arbeta i skolan 
som gynnar en kunskapsutveckling där eleven får knyta samman känslor, 
upplevelser, kunskaper, erfarenheter och analys till en helhet.  
 
Alla språk, alla delar av språkutvecklingen används: talspråk, skriftspråk och 
de estetiska språken (musik, bild, dans, teater, form, media med mera) för att 
formulera och gestalta sitt lärande. Ansvaret att främja estetiska lärprocesser 
i undervisningen vilar på alla lärare, enligt läroplanen.  
 
Eleverna ska få uppleva olika uttryck för kunskaper. De ska få pröva och 
utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. Drama, 
rytmik, dans, musicerande och skapande i bild, text och form ska vara inslag 
i skolans verksamhet. En harmonisk utveckling och bildningsgång omfattar 
möjligheter att pröva, utforska, tillägna sig och gestalta olika kunskaper och 
erfarenheter. Förmåga till eget skapande hör till det som eleverna ska tillägna 
sig (Lgr 11 & Lgsär 11, del 1)  
 
Att få utveckla sitt språk, lära sig läsa och skriva utifrån den egna förmågan 
och sina egna förutsättningar är idag en demokratisk rättighet. Språket 
öppnar möjligheter för lärande och växande på olika plan.  
 
Elevers förutsättningar varierar emellertid beroende på en rad skiftande 
omständigheter och orsaker. En del elever har specifika läs- och 
skrivsvårigheter. En del elever lär sig läsa och skriva på ett annat språk än 
svenska. Andra barn tycker att det är tråkigt att läsa och att läsningen inte ger 
dem något. Det gemensamma för alla elever är att läraren intar en 
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nyckelställning när det gäller att skapa sammanhang, miljöer och klimat där 
framgångsrik läs- och skrivutveckling sker. Betydelsen av att estetiska 
lärprocesser ingår i den didaktiska planeringen kan inte nog betonas enligt 
Fischbein (2007).  
 
Elever som befinner sig inom någon form av specialpedagogisk verksamhet 
kan ha svårt med det teoretiska lärandet och skulle vinna mycket på om de 
fick möjligheter att använda andra sinnen i sitt lärande. Bild, form, musik, 
drama och även särskilt anpassade dataprogram ökar elevernas delaktighet i 
sitt eget lärande (ibid). 
 
Musikskolan erbjuder ett varierat utbud av kurser för barn och unga som vill 
delta i en musikalisk verksamhet efter skoltid.  
Är man vuxen och spelsugen finns det möjlighet till undervisning i mån av 
plats. 
Tillsammans skapar vi möjligheter att ha kul och utvecklas inom musik. 
Undervisningen kan vara i form av individuella lektioner, grupplektioner, i 
projektform, kortkurser och tillfälliga tematräffar. 
 
(Bilaga 5: Slutrapport genomlysning samhällsbyggnad E&Y 
Bilaga 6: Enkätpresentation 
Bilaga 7: Kolada 
Bilaga 8: Lokal- och driftskostnader) 
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Frågeställning 4. 
På vilket sätt kan de olika anläggningarna planeras och eventuellt 
samlokaliseras för att bli mer kostnadseffektiva gällande drift- och 
personalkostnader?   
 
Resultat 

• Fullmäktigeberedningen ställer sig positiv till beslutad 
investeringsplan 2022-2024 vad avser kultur- och 
fritidsanläggningar. (Bilaga 9: Flerårsplan investering)  

• Det pågående förvärvet av del av kvarteret Barnvagnen möjliggör ett 
utökat idrottsplatsområde relativt centralt i Osby med närhet för flera 
av tätortens skolor. Fullmäktigeberedningen framhåller att frågan om 
att bygga ny simhall på idrottsplatsområdet troligen ligger långt fram 
i tiden. 

• Fullmäktigeberedningen fäster i stället uppmärksamheten på 
möjligheterna att förlänga bruks- och livslängden på den befintliga 
simhallen vid Hasslarödsskolan – se t ex hur Älmhult rent tekniskt 
förlängt bruks- och livslängden på sin simhall. 

 
Med större samlokalisering av anläggningar i Osby tätort och Osby kommun 
enligt ovan beskrivning, ökar förutsättningarna för effektiviseringar av 
energiutnyttjande, driftskostnader och personalsamordning. 
Möjligheter finns också att använda närliggande kommuners kultur- och 
fritidsanläggningar. 
 
Värdeskapande fastighetsförvaltning  
Länsstyrelsen i Skåne startade ett projekt under 2018 för att undersöka hur 
de skånska kommunerna arbetar med energieffektivisering i sina 
fastighetsbestånd. Alla kommunerna i Skåne deltog i undersökning vilket 
resulterade i en rapport som visade att det slösas skattemedel för ca 450 
mnkr per år på onödiga energifakturor.  
 
Då energieffektiviseringspotentialen var stor fortsatte Länsstyrelsen i Skåne 
med projektet och bjöd in alla kommuner till en fördjupad studie. I denna 
studie kvalificerade fyra kommuner sig till att delta varav Osby kommun var 
en av dessa kommuner. I denna studie undersöktes bl.a. fastigheternas 
nyckeltal samt så utfördes en fältstudie i sim – och sporthallen i Lönsboda 
för att visa på hur en ”förstudie för förädling” kan gå till.  
 
Studien resulterade i en handlingsplan för Osby kommun i hur kommunen 
ska arbeta för att sänka sina onödiga energikostnader och samtidigt höja 
kvaliteten på fastigheterna. Kommunen har valt att gå vidare och följer de 
rekommendationer som finns i denna handlingsplan. 
 
Kommunfullmäktige beslutades 2021-05-03 §49 att genomföra projektet 
värdeskapande fastighetsförvaltning. Sammanfattningsvis kommer det att 
innebära att samtliga byggnader som Osby kommun äger gås igenom 
gällande möjligheter för energieffektiviseringar och upprustningar. Projektet 
fokuserar på lönsamma reinvesteringar som beräknas att över 30 år göra en 
driftskostnadsbesparing med över 300 mnkr inräknat inflation och 
prisökningar.  
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3 Slutsatser och rekommendationer 
Fullmäktigeberedningen framhåller följande punkter; 
 

• Kommunens ekonomi framöver avgör möjligheterna att göra nya 
satsningar på kultur- och fritidsområdet. 
 

• Folkhälsoaspekterna för kommuninvånarna i alla åldrar är viktiga vid 
val av satsningsområde. 
 

• De lagstadgade verksamheterna inom skola, bibliotek med mera ska 
prioriteras. 
 

• Alla kommundelar ska ha något utbud inom Kultur- och 
fritidssektorn. Större anläggningar kan ekonomiskt enbart erbjudas i 
någon av Osby kommuns orter. 
 

• Utifrån såväl skolornas behov samt kommuninvånarnas hälsoaspekter 
ska simhallar finnas i både Osby och Lönsboda. 
 

• Föreningslivet är helt avgörande både för kultur- och 
fritidsaktiviteter. Det är samverkan mellan kommunens Kultur- och 
fritidsenhet och föreningslivet som utgör grunden för fortsatt 
utveckling. 

 
• Ekbackeskolans samarbete med B-Innovation är ett innovativt, 

hälsofrämjande och seriöst idrottskoncept för våra ungdomar. 
 

• Kommunens fritidsgårdar utgör ett bra och viktigt komplement till 
utbudet för de föreningsaktiva. Fritidsgårdarna bidrar till ett 
alternativ för ungdomar att mötas i ett socialt sammanhang i en 
drogfri miljö. Beredningen anser att fritidsgårdarna ska finnas kvar. 
 

• Undersöka möjligheterna och verka för att överföra lokaler till 
föreningsdrift, alternativt privat drift. 
 

• Kommunägda lokaler ska kunna användas utanför ordinarie 
verksamhetstid enligt upprättat regelverk. 
 

• Vandringsleder, motionsspår och boulebanor bör prioriteras och 
tillgänglighetsanpassas ur ett folkhälsoperspektiv. 
 

• En broförbindelse som knyter samman en motionsled runt norra 
Osbysjön bör anläggas Det höjer ortens attraktivitet och möjligheter 
till motion som bidrar till folkhälsan. 
 

• Marknadsföringen är en viktig del i att göra Kultur-och 
fritidsaktiviteter i Osby kommun kända för våra invånare.  
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• Det Kultur- och fritidspolitiska programmet 2015-2022 ska revideras 
och framtidsanpassas i en dialog mellan förtroendevalda politiker, 
föreningsföreträdare och Kultur- och Fritids tjänstepersoner. 
 

• Musikskolans verksamhet är en viktig del av kommunens utbud för 
att stärka det kulturella livet och de estetiska lärprocesserna. 
Musikskolan ska vara en del i Osby kommuns Kulturutbud. 
 

• Osby kommun ska kunna erbjuda invånarna möjlighet att ta del av ett 
estetiskt utbud i form av bland annat större konstutställningar, film 
och teater. 
 

• Kultur- och fritid ska samarbeta med bildningsförbunden, som är en 
självklar del av folkbildningen i Osby kommun. 
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Ekonomisk uppföljning mars 2022 - 
kommunstyrelseförvaltningen 
Dnr KS/2022:2 041   

 

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen 

Ekonomisk uppföljning för mars 2022 för kommunstyrelseförvaltningen godkänns. 

Barnkonsekvensanalys 

Ärendet handlar om den ekonomiska uppföljningen för kommunstyrelseförvaltningen och 
berör inte barn. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelseförvaltningen har sammanställt ekonomisk uppföljning för förvaltningen 
efter mars 2022. Prognosen är att kommunstyrelseförvaltningen håller budget. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunstyrelseförvaltningen 2022-04-19 

Rapport, uppföljning mars 2022, kommunstyrelseförvaltningen 

 

 

 

 

Beslutet skickas till  

Kommunstyrelseförvaltningen, ekonomienheten 

Petra Gummeson  /Gunnar Elvingsson/   
Kommundirektör  /Ekonomichef/  

http://www.osby.se/
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UPPFÖLJNING  

Driftredovisning 

Belopp i tkr 
Budget 
perioden 

Utfall 
perioden 

Avvikelse 
period 

Budget 
helår 

Prognos 
helår 

Avvikelse 
helår 

Verksamhet       

Ekonomienhet 2 299 2 319 -20 9 199 9 144 55 

HR-avdelning 4 038 4 600 -562 16 155 16 255 -100 

Stab 1 540 1 108 432 6 165 6 165 0 

Räddningstjänst 3 522 3 796 -274 14 093 14 273 -180 

Administration och 
utveckling 4 724 3 961 763 18 890 18 695 195 

Resultat 16 123 15 784 339 64 502 64 532 -30 

Kommentarer till helårsavvikelser 

Helårsprognosen efter mars för kommunstyrelseförvaltningen är i stort sett ett 0-resultat. 

Ekonomienhet, överskott till följd av lägre IT-kostnader via UNIKOM, fler delägare. 

HR, underskott relaterat till extra resurs inom den centrala bemanningsenheten. 

Räddningstjänst, underskott kopplat till intäkter från IVPA (I väntan på ambulans) som blir lägre på grund av ny 

överenskommelse. Personalkostnaderna följer budget efter första kvartalet. 

Administration och utveckling, arvodeskostnader så här långt under budget, samt överskott för övriga kostnader. 

  

  

Förslag på åtgärder till avvikelser 

Inga åtgärder i dagsläget eftersom prognos är 0. 

Nyckeltal 

Uppföljning personalkostnader 

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

Kostnad 
arbetskraft 
2021 

3 217 3 728 3 744 3 966 3 772 4 094 4 248 4 134 3 895 3 938 3 837 4 046 

Kostnad 
arbetskraft 
2022 

4 008 3 880 3 573          

varav 
kostnad för 
sjuklön 2021 

19 11 26 13 8 7 14 10 26 29 25 14 

varav 
kostnad för 
sjuklön 2022 

27 30 26          

Arbetskraftskostnader, ackumulerat t o m mars: 

2021     10 689 

2022     11 461 

Kostnad för sjuklön, ackumulerat t o m mars: 

2021           56 

2022           83 
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Tidplan för nämndens behandling 

KS 11 maj. 

Diagram 

INVESTERINGSREDOVISNING 

Projekt 
nr 

Namn 

Budget 
helår, tkr 

Redovisat 
perioden, tkr 

Prognos 
helår, tkr 

Avvikelse, tkr, 
prognos 
jämfört med 
budget 

Klart 
(tidpunkt) 

0002 Ipads för förtroendevala 550 0 550 0 2022 

0003 IT-program system 500 0 500 0 2022 

0012 HR-system 2 950 1 141 2 950 0 2022 

0046 Diarie och ärendehanteringssystem 640 0 640 0 2022 

0047 Ekonomisystem 600 0 600 0 2022 

0057 Släckbil till Lönsboda 3 600 0 3 600 0 2022 

0060 Inventarier räddningstjänst 300 0 300 0 2022 

0083 Plattform hemsida o intranät 1 500 0 1 500 0 2022 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 Totalt 10 640 1 141 10 640 0  

Kommentarer till budgetavvikelser 

Kommentarer 

Budgeterade belopp är inkl kommunfullmäktiges beslut om ombudgetering  den 28 mars. 

I dagsläget finns inga avvikelser mot budget. 





Budgetuppföljning mars 2022



Budgetuppföljning mars 

2022
• Uppföljningen efter mars visar på en positiv prognos mot 

budget med 15,7 mnkr.

• Inklusive budgeten på 1,7 mnkr innebär detta en 
resultatprognos på + 17,4 mnkr, 1,9% som andel av skatter 
och bidrag.

• Nämnderna visar sammantaget +2,2 mnkr plus mot budget 
(arbete och välfärd)

• Finansförvaltningen visar + 13,5 mnkr (skatter/bidrag samt 
räntekostnader)

• Investeringssaldot är t o m mars 24 mnkr av prognosticerade 
269 mnkr.

2022-04-19 Sida 2



Avvikelse från budget, prognos

2022-04-19 Sida 3

Andel av

Belopp i mnkr Mars Budget

Kommunstyrelse

 Kommunstyrelseförvaltning 0,0 0%

 Arbete och välfärdsförvaltning 2,2 3%

Barn- och utbildningsnämnd 0,0 0%

Hälsa och omsorgsnämnd 0,0 0%

Kommunrevision 0,0 0%

Miljö- och byggnämnd 0,0 0%

Samhällsbyggnadsnämnd, exkl VA-verksamhet 0,0 0%

Samhällsbyggnadsnämnd, VA-verksamhet 0,0 0%

Valnämnd 0,0 0%

Överförmyndare 0,0 0%

Summa nämnder 2,2 0%

Finansförvaltning 13,5

Totalt 15,7

Årets resultat, årsbudget 1,7

Årets resultat, prognos 17,4



Finansförvaltningen

2022-04-19 Sida 4

Mars Kommentar

Skatter och generella bidrag 11,3 Förbättrad skatteprognos, februari 2022

Räntekostnader på lån 2,2 Lägre räntekostnader på grund av lägre lånenivå

Summa 13,5

Budgetavvikelse



Kommunstyrelseförvaltningen

2022-04-19 Sida 5

Belopp i tkr 
Budget 
perioden 

Utfall 
perioden 

Avvikelse 
period 

Budget 
helår 

Prognos 
helår 

Avvikelse 
helår 

Verksamhet       

Ekonomienhet 2 299 2 319 -20 9 199 9 144 55 

HR-avdelning 4 038 4 600 -562 16 155 16 255 -100 

Stab 1 540 1 108 432 6 165 6 165 0 

Räddningstjänst 3 522 3 796 -274 14 093 14 273 -180 

Administration och 
utveckling 4 724 3 961 763 18 890 18 695 195 

Resultat 16 123 15 784 339 64 502 64 532 -30 

 

Kommentarer till helårsavvikelser 

Helårsprognosen efter mars för kommunstyrelseförvaltningen är i stort sett ett 0-resultat. 

Ekonomienhet, överskott till följd av lägre IT-kostnader via UNIKOM, fler delägare. 

HR, underskott relaterat till extra resurs inom den centrala bemanningsenheten. 

Räddningstjänst, underskott kopplat till intäkter från IVPA (I väntan på ambulans) som blir lägre på grund av ny 

överenskommelse. Personalkostnaderna följer budget efter första kvartalet. 

Administration och utveckling, arvodeskostnader så här långt under budget, samt överskott för övriga kostnader. 



Arbete och 

välfärdsförvaltningen
Belopp i tkr 

Budget 
perioden 

Utfall 
perioden 

Avvikelse 
period 

Budget 
helår 

Prognos 
helår 

Avvikelse 
helår 

Verksamhet       

Förvaltningsledning 1 923 675 1 248 7 695 6 703 992 

Vuxenutbildning 2 553 -2 654 5 207 10 213 9 828 385 

Arbetsförberedande 2 803 4 217 -1 414 11 209 10 552 657 

Vuxen 7 508 6 460 1 048 30 034 30 627 -593 

Barn och familj 5 733 5 450 283 22 937 22 137 800 

Resultat 20 520 14 148 6 372 82 088 79 847 2 241 
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Kommentarer till helårsavvikelser 

Prognosen är gjord enligt beslut i kommunfullmäktige om tilläggsbudgeten. Då budgeten ej är justerad kommer 

enheternas prognoser att ändras. Mars månads uppföljning visar på ett överskott med 2 241 tkr för förvaltningen 

som helhet. De främsta orsakerna till den förbättrade prognosen är lägre personalkostnader på grund av vakanta 

tjänster, något lägre kostnader för placeringar samt högre statsbidrag. 



Miljö och byggnämnden

• På helåret prognostiseras ingen budgetavvikelse för förvaltningen.

• Bygglovsverksamheten prognostiseras generera ett mindre underskott på 150 tkr. På 
grund av ett ökat inflöde av ärenden samt ökade personalkostnader väntas 
bostadsanpassning visa ett underskott på 100 tkr och miljö- och byggkontoret ett 
underskott på 240 tkr.

• En halvtidssjukskrivning samt utökade intäkter prognostiseras generera överskott för 
livsmedelstillsyn, 330 tkr, respektive miljöskydd, 160 tkr.

2022-04-19 Sida 7



Samhällsbyggnadsnämnd 

exkl VA
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Belopp i tkr 
Budget 
perioden 

Utfall 
perioden 

Avvikelse 
period 

Budget 
helår 

Prognos 
helår 

Avvikelse 
helår 

Verksamhet       

Planering och admin. 999 987 12 4 039 4 039 0 

Fastighet 59 498 -439 -1 502 -1 502 0 

Mark o exploatering 3 399 4 358 -959 13 315 13 545 -230 

Kost 5 733 5 517 216 21 064 20 834 230 

Lokalvård 4 230 4 279 -49 17 074 17 074 0 

Gemensam service 763 722 41 3 070 3 070 0 

Resultat 15 183 16 361 -1 178 57 060 57 060 0 

 

Samhällsbyggnad prognostiserar ett utfall inom ram för 2022. 

Samhällsbyggnad förbereder också ett ärende till nämnden i april där det finns ett finansieringsbehov på 1,6 

mnkr.



Barn- och 

utbildningsnämnden
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Belopp i tkr 
Budget 
perioden 

Utfall 
perioden 

Avvikelse 
period 

Budget 
helår 

Prognos 
helår 

Avvikelse 
helår 

Verksamhet       

Förvaltningsövergripande 
administration 1 895 1 616 279 7 581 7 581 0 

Förskola 15 362 15 680 -318 60 618 60 618 0 

Grundskola 35 767 40 464 -4 697 143 712 143 712 0 

Gymnasieskola 15 959 16 388 -429 63 601 63 601 0 

Kultur och Fritid 7 144 6 444 700 28 568 28 568 0 

Resultat 76 127 80 592 -4 465 304 080 304 080 0 

 

Barn- och utbildningsnämnden redovisar en prognos i nivå med budget 2022. Enheterna inom förskola, grundskola 

och gymnasium redovisar prognos ungefär som budget 2022 eller något bättre. 

Osäkerhetsfaktorer finns gällande 

• interkommunal ersättning och bidrag till fristående enheter inom både förskola, grundskola och gymnasium 

• kostnader för skolskjuts  

• tilldelning av sökta statsbidrag 



Hälsa- och omsorgsnämnden
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Belopp i tkr 
Budget 
perioden 

Utfall 
perioden 

Avvikelse 
period 

Budget 
helår 

Prognos 
helår 

Avvikelse 
helår 

Verksamhet       

Nämnd, KPR, RFFH 197 164 33 789 844 -55 

Gemensamma 
verksamheter -1 031 1 697 -2 728 -4 494 -176 -4 318 

Äldreomsorg 47 708 49 073 -1 365 190 802 181 761 9 041 

Personer med 
funktionsvariation 11 057 13 942 -2 885 45 085 47 204 -2 119 

Boendestöd/psykiatri 1 619 1 476 143 8 557 11 106 -2 549 

Resultat 59 550 66 352 -6 802 240 739 240 739 0 

 

Förvaltningen ser främst tre områden där det råder stor osäkerhet. Dessa är personalkostnader, statsbidrag samt 

personlig assistans. Prognosen är lagd utifrån att pandemin och de inledande problemen med personalsystemet inte 

kommer att fortsätta under året. Att dessa två faktorer har påverkat utfallet så här långt står klart men till vilken grad 

är svårare att fastställa. 



Investeringar
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Belopp i mnkr Budget 2022

Redovisat 

t o m mars Prognos Avvikelse

Skattefinansierade investeringar 374,9 22,9 250,4 124,5

VA-investeringar 20,8 1,6 18,7 2,1

Summa 395,7 24,5 269,1 126,6

Redovisat som andel av budget 6%



Kapitalförvaltning

2022-04-19 Sida 12

Tillgångsslag Min Normal Max Värde, mnkr Andel

Svenska räntor 20% 40% 60% 26,3 35%

Svenska aktier 0% 30% 60% 18,5 34%

Utländska aktier 0% 30% 40% 20,5 31%

Räntor totalt 20% 40% 60% 26,3 40%

Aktier totalt 40% 60% 80% 39,0 60%

Totalt 65,3

Värdeförändring från årsskiftet -5,3

Föreskrifter 31 mars 2022



Budgetuppföljning mars 

2022
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till 
kommunstyrelsen:

• Kommunstyrelsen konstaterar att nämnderna 
sammantaget visar en budgetavvikelse på + 2,2 
mnkr i prognosen, positiv avvikelse för arbete och 
välfärdsförvaltningen.

• Månadsuppföljningen godkänns.
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Årsrapport kapitalförvaltning 2021 
Dnr KS/2022:155 044   

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen 

Årsrapport 2021 avseende kapitalförvaltning av pensionsmedel godkänns. 

Barnkonsekvensanalys 

Ärendet berör inte barn då det handlar om kommunens övergripande kapitalförvaltning. 
 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelseförvaltningen, ekonomienheten, har lämnat årsrapport avseende 
kapitalförvaltning av pensionsmedel. Kapitalförvaltningen sköts av företaget Agenta 
enligt avtal om diskretionär förvaltning. Diskretionär förvaltning innebär att Osby 
kommun som ägare av de finansiella tillgångarna ger förvaltaren uppdrag att fatta löpande 
placeringsbeslut inom ramen för placeringspolicyn. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse, kommunstyrelseförvaltningen, 2022-04-19 

 Kapitalförvaltning av medel avsatta för pensionsförpliktelser – rapport 2021  

 Agenta, årsrapport kapitalförvaltning 2021 

 Agenta, hållbarhetsrapport 2021 
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Kapitalförvaltning av medel avsatta för pensionsförpliktelser – årsrapport 
2021 
 

Förvaltning 

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

Kommentar till förvaltarens placeringar med anledning av pågående krig i Ukraina 

Agentas fonder har mycket begränsad exponering mot Ryssland/Östeuropa. I 
aktiefonderna finns ingen exponering (annat än att bolag har haft affärsmässiga relationer 
eller verksamhet i Ryssland, som Volvo och HM, med flera stora bolag). I det som 
benämns Alternativa räntor har funnits en liten exponering i fonder som investerar i 
tillväxtmarknader, däribland Ryssland och Ukraina. Totalt har de utgjort mindre än 1% 
och således bara några tiondels procent av kommunens totala portfölj. De exponeringarna 
är nu helt nedskrivna till noll.   

Kapitalförvaltningens värdeutveckling 

Osby kommuns totala kapital uppgick till 70,6 miljoner kronor per sista december 2021. 
Under året gav totalportföljen en avkastning på 20,5%, motsvarande en värdeökning om 
ca 12 miljoner kronor. Året har varit mycket starkt för den svenska aktiemarknaden med 
en ökning på 40%. 

Sedan starten 2010 har portföljen avkastat 8,8% per år, ett bra resultat i absoluta tal. 

Under den första delen av 2022 har värdet på kapitalförvaltningen minskat till följd av 
Ukrainakrigets påverkan på de finansiella marknaderna. Per den 31 mars uppgick värdet 
till 65,3 mnkr, alltså en minskning med 5,3 mnkr sedan årsskiftet. 

Utvecklingen i förhållande till kommunens pensionsskuld 

Kommunens pensionsskuld uppgick vid årsskiftet till 177 mnkr (oförändrat mot 
föregående år). Andelen av skulden som kapitalförvaltningen täckte vid årsskiftet blev då 
40%.  

  

mailto:gunnar.elvingsson@osby.se
http://www.osby.se/


  Sida 
2(3) 

Uttag från kapitalförvaltningen 

Inget uttag av medel från kapitalförvaltningen gjordes under 2021. Kommunens behov av 
likviditet har kunnat tillgodoses till mycket goda villkor via Kommuninvest och 
kapitalförvaltningen har därför även för detta år lämnats orörd. 

 

Fördelning mellan de olika tillgångsslagen 

Vid årsskiftet 2021/2022 hade kapitalet följande fördelning: 

 

Vid årsskiftet uppgick andelen aktier till 62%, på grund av den starka börsutvecklingen 
och på grund av att förvaltaren har valt att ha en övervikt i aktier. Normalandelen aktier är 
60%. 

Förvaltningens utveckling jämfört med index 

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

Årsrapporten visar att totalt blev kapitalförvaltningens avkastning 20,5%, mot 
jämförelseindex 20,6%. När det gäller aktier har förvaltaren presterat sämre än index men 
för räntedelen är utfallet bättre än index. 

 

Hållbarhetsrapportering 

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

Följande framgår av den senaste rapporten per 2021-12-31: 

Tillgångsslag Min Normal Max Värde, mnkr Andel

Svenska räntor 20% 40% 60% 27,1 35%

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

Utländska aktier 0% 30% 40% 22,1 31%

Räntor totalt 20% 40% 60% 27,1 38%
Aktier totalt 40% 60% 80% 43,5 62%

Totalt 70,6

31 dec 2021Föreskrifter
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Kommunen når målsättningen för ”renhetsgrad” på 95% i sitt innehav. Av underliggande 
fonder uppfyllde alla målet om renhetsgrad på minst 90 procent. Med renhetsgrad avses 
andel företag som uppfyller de etiska riktlinjerna. 

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

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

Samtliga fonder i kapitalförvaltningen har lägre koldioxidavtryck än motsvarande index. 

Fonderna Agenta Svenska resp. Globala Aktier har noll eller nära noll exponering mot 
fossil industri. 

Sammanfattning 

Kapitalförvaltningens värde steg under 2021 med ca 12 mnkr, främst tack vare uppgången 
på den svenska börsen. Värdeförändringen är dock negativ under första kvartalet 2022 till 
följd av Ukrainakrigets påverkan på de finansiella marknaderna. 

Förvaltaren informerar regelbundet om sina avsikter med förvaltningen. Då kommunen 
har andra källor för att skaffa kapital till goda villkor har inriktningen varit att inte sälja 
innehav i kapitalförvaltningen. 

Värdet på kommunens innehav steg ordentligt under 2021. Förvaltaren Agenta presterade 
i stort sett enligt jämförelseindex. Ett ställningstagande till konkurrensutsättning av 
förvaltningen kommer att göras under hösten 2022 tillsammans med övriga kommuner 
som har samordnat förvaltningsavtal. 

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

/ 

Gunnar Elvingsson 

Ekonomichef 

 

Bilagor: 

 Agenta, årsrapport kapitalförvaltning 2021 
 Agenta, hållbarhetsrapport 2021 
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➢ Osby kommuns totala kapital uppgick till 70,6 miljoner kronor per sista december 2021. Det innebär en 

värdeökning på 12 miljoner kronor under året. 

➢ För år 2021 avkastade portföljen 20,5%, i linje med jämförelseindex. Sedan 2010 har den årliga 

avkastningen uppgått till 8,8%, ett mycket bra resultat i absoluta termer. 

➢ Året inleddes med en övervikt i aktier. Efter den starka utvecklingen under året viktades aktieandelen  

ner till neutralvikt. Efter en stark avslutning på året hade portföljen åter en övervikt i aktier (5%). 

Kommunen har framförallt haft en övervikt i svenska aktier under året, och sammantaget har 

allokeringen bidragit positivt i relativa termer (portföljavkastning jämfört med index). 

➢ Trots fortsatta restriktioner och störningar i leveranskedjor med anledning av pandemin utvecklades 

riskfyllda tillgångar starkt under 2021. Svenska aktiemarknaden steg närmare 40% och har därmed 

stigit mer än 100% de senaste tre åren. Stigande räntor innebar fallande obligationskurser och 

traditionella räntor noterade en negativ avkastning för året.

➢ I utvärderingen av förvaltningen noteras att aktieportföljerna inte nådde upp till indexnivån, även om 

avkastningen var hög i absoluta tal. På räntesidan överträffades dock index, i huvudsak tack vare ett 

starkt bidrag från alternativa räntor (företagsobligationer).

Sammanfattande kommentarer: Utfall kapitalförvaltning 2021
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Totalportfölj: Marknadsvärde och allokering

➢ Per den 31 december 2021 uppgick portföljens totala 

marknadsvärde till 70,6 miljoner kronor. Vid årets början 

uppgick kapitalet till 58,6 miljoner kronor. Inget nettouttag 

gjordes under året. 

➢ Vid ingången av 2021 uppgick aktieallokeringen till 62%, 

en övervikt om 2%-enheter. Efter en stark utveckling på 

aktiemarknaden genomfördes i maj och augusti 

omallokeringar från ”högrisk” (aktier) till ”lågrisk” (räntor 

och alternativa tillgångar).

➢ I december initierades en position i alternativa 

investeringar inom lågriskportföljen; medel togs från 

alternativa räntor

➢ Vid utgången av året var kommunens portfölj fördelad 

mellan 62% ”högrisk” och 38% ”lågrisk” 

3

Aktiva vikter (jämfört med normalportfölj) 2021

-8%

-4%

0%

4%

8%

Svenska Aktier Globala Aktier Räntor

dec-21 dec-20 dec-21 Normal dec-20

Svenska Aktier 21,4 20,8 30% 30% 35%

Globala Aktier 22,1 17,1 31% 30% 29%

Räntor 13,5 10,1 19% 17%

Alternativa Räntor 10,1 10,6 14% 18%

Alternativa Inv. 3,4 0,0 5% 0% 0%

Aktier 43,5 37,8 62% 60% 65%

Räntor & Alternativa 27,1 20,8 38% 40% 35%

Totalt 70,6 58,6

Marknadsvärde (Mkr) Andel

40%
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2021

Senaste 

5 åren

Sedan 

start 

(årsbasis) Startdatum

Totalportföljen 20,5% 9,2% 8,8% 2009/07

Index 1 20,6% 10,1% 9,9%

Svenska Räntor 1,3% 1,5% 2,4% 2009/07

Agenta Räntor -0,7% -- 0,8% 2018/04

Agenta Alternativa Räntor 3,4% 2,4% 2,4% 2013/01

OMRX-Total -1,0% 0,5% 2,2%

Peer group -1,1% 0,5% 2,0%

Svenska Aktier 34,8% 15,3% 13,7% 2009/07

Agenta Svenska Aktier 34,8% -- 18,7% 2018/08

SIX PRX 39,3% 17,7% 16,0%

Peer group 33,4% 15,0% 12,3%

Globala Aktier 29,4% 14,6% 13,0% 2018/04

Agenta Globala Aktier 29,4% -- 16,5% 2018/06

MSCI World Index 34,5% 15,0% 13,8%

Peer group 28,8% 12,2% 11,5%

4

Avkastning och nyckeltal förvaltning

➢ För helåret uppgick totalportföljens avkastning till 

20,5%, i linje med jämförelseindex. Sedan start har 

portföljen genererat en årlig avkastning om 8,8%.

➢ Svenska aktieportföljen steg 34%, vilket var 5 %-

enheter efter index. Globala aktier avkastade 29%, 

också det 5 % -enheter efter index. 

➢ Båda aktieportföljerna har dock överträffat 

konkurrenterna (peer group), såväl senaste året som 

övriga tidsperioder.

➢ Ränteportföljen avkastade 1,3%, vilket var tydligt bättre 

än ränteindex (-1,0%). Alternativa räntor 

(företagsobligationer) steg hela 3,4% vilket var den 

viktigaste bidragsgivaren i relativa termer. 

Notera att startdatumen skiljer sig åt, 

det påverkar jämförbarheten sedan 

start för delportföljerna

1  30% SIXPRX, 30% MSCI World, 40% OMRX Total
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Resultat: Bidragsanalys 2021
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Positiva och negativa bidrag till totalportföljens avkastning, 2021

➢ Osby kommuns totalportfölj har under året avkastat 20,5% jämfört med 20,6% för jämförelseindex1.

➢ Aggregerat var förvaltarbidraget negativt under året. Aktieportföljerna nådde inte index för året vilket tyngde utvecklingen 

i relativa termer. Ränteportföljen bidrog positivt, i huvudsak tack vare ett starkt bidrag från Alternativa Räntor. 

➢ Portföljen hade under året en övervikt i riskfyllda tillgångar (främst svenska aktier), vilket bidrog till ett positivt 

allokeringsbidrag.

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

1



Hållbarhetsrapport
Agenta Investment Management
31 december 2021



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3
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Om UN PRI

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

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

UN PRI:s sex principer är:

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

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

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

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

5. Samarbeta med andra aktörer för effektiv
implementering av PRI

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

Konsekvenser för Agenta

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

4

Agenta signatär av UN PRI



EU-kommissionens åtgärdsplan för en hållbar

finansmarknad

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

med tio åtgärdsplaner som syftar till att få

finansmarknaden att bidra till att uppnå målen i

Parisavtalet och FN:s Agenda 2030. Två av

åtgärdsplanerna har varit i särskilt fokus sedan

dess, nämligen upprättandet av ett EU-

klassificerings-system (taxonomi) för hållbara

aktiviteter på bolagsnivå samt regelverket för

uppföljning, rapportering och offentliggörande

av hållbarhetsrisker (disclosure).

Taxonomiförordningen

Taxonomin definierar vad som kan kategoriseras

som hållbar verksamhet och är tänkt som ett

verktyg för investerare och företag att styra mot

en ekonomi kännetecknad av resurseffektivitet

och låga utsläpp av växthusgaser. Taxonomin

ställer upp ett antal hållbarhetsmål som

företagsaktiviteter har att mätas mot och som

företag måste rapportera om. Taxonomin gäller

från och med 2022.

Disclosureförordningen (SFDR)

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

5
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Sammanfattning H2 2021
➢ Samtliga Agentas fonder når målsättningen för ”renhetsgrad” 

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

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

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

➢ Vidare uppvisar Agentas fonder en låg exponering mot 
fossilrelaterade innehav. Koldioxidavtrycken är låga i 
jämförelse med marknaden som helhet och minskar något 
sedan föregående rapport.

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

➢ Läs mer om utfallet för respektive fond i rapporten.
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Uppföljning incidenter
➢ Under H2 2021 har brev skickats till förvaltaren Robeco

avseende  China Petrol. Svar har erhållits av förvaltaren som 
därefter har avyttrat innehavet. 

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

8

Agenta Alternativa Räntor

Agenta Räntor

Agenta Alternativa Investeringar

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

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

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

Fondens renhetsgrad 100,0%

GSS Ethical Standard 100,0%

Alkohol 100,0%

Tobak 100,0%

Vapen 100,0%

Spel 100,0%

Pornografi 100,0%

Fondens renhetsgrad 99,8%

GSS Ethical Standard 99,9%

Alkohol 100,0%

Tobak 100,0%

Vapen 100,0%

Spel 100,0%

Pornografi 100,0%

Fondens renhetsgrad 100,0%

GSS Ethical Standard 100,0%

Alkohol 100,0%

Tobak 100,0%

Vapen 100,0%

Spel 100,0%

Pornografi 100,0%
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Agenta Globala Aktier

Agenta Tillväxtmarknader

Agenta Svenska Aktier

Etisk screening – Renhetsgrad per fond

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

Under perioden har ett nytt innehav i
Agenta Tillväxtmarknader identifierats
som kan bryta mot internationella
konventioner (se vidare s 10).

Agenta når med stor marginal målet
om minst 95% renhetsgrad i fonderna.* Exponeringen mot kategorin härrör från position i OMX-

termin och ej från direktinvesteringar i underliggande bolag.

Fondens renhetsgrad 98,4%

GSS Ethical Standard 100,0%

Alkohol 100,0%

Tobak 99,5%*

Vapen 100,0%

Spel 98,9%*

Pornografi 100,0%

98,4%

Fondens renhetsgrad 98,9%

GSS Ethical Standard 100,0%

Alkohol 99,5%

Tobak 100,0%

Vapen 99,3%

Spel 100,0%

Pornografi 100,0%

Fondens renhetsgrad 99,5%

GSS Ethical Standard 99,7%

Alkohol 99,7%

Tobak 100,0%

Vapen 100,0%

Spel 100,0%

Pornografi 100,0%



Bevakning: internationella konventioner
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➢ Innehav som överstiger 0,05% i en Agentafond ingår i uppföljningen ovan

➢ Sedan 2021-06-30 har två nya innehav identifierats i GSS-screeningen: UPL Ltd, ett 
indiskt kemibolag inom jordbrukssektorn och Wells Fargo & Co, en amerikansk 
bank. 

➢ Efter påtryckningar från Agenta har Robeco avyttrat innehav i China P&C och Grupo 
México S.A.B. de C.V. varvid ärendena avslutas. I övriga fall förs dialog med 
förvaltarna för att utöva påtryckning på de aktuella bolagen, i enlighet med 
riktlinjerna.

➢ Agenta har avskrivit Tata Consultancy Services (TCS) från bevakningen. TCS är inte 
involverade i Indiens kärnvapenprogram, vilket är bakgrunden till listningen. TCS är 
delägt av ett bolag som i sin tur äger ett teknikbolag som tillhandahåller styrsystem 
till ubåtar som kan bestyckas med kärnvapen. Det avser således ett annat bolag.

Fond Bolag
Underliggande 

fond
GSS-kategori

Innehavet 
identifierat

Andel av 
fond

Dialog 
skall 

initie-
ras

Dialog 
pågår

Ärendet 
avslutat

AR
Petroleos 

Mexicanos 
S.A

Muzinich/
Insight/Legg 

Mason

Mänskliga 
rättigheter

2020-06-30 0,07% x

GA
Tvm

Tata
Consultancy
Services Ltd

Stewart Asia
(finns i båda 

fonderna), SHB

Mänskliga 
rättigheter

2020-12-31 - x

Tvm
Grupo 
México 

S.A.B. de C.V.
Robeco

Arbetsrätt, 
m m

2020-12-31 0,10% x

Tvm
MTN Group 

Ltd
Robeco

Mänskliga 
rättigheter

2020-12-31 0,16% x

Tvm

China 
Petroleum & 

Chemical
Corp

Robeco
Mänskliga 
rättigheter

2021-06-30 0,16% x

Tvm UPL Robeco Miljö 2021-12-31 0,11% x

AR Wells Fargo Legg Mason Affärsetik 2021-12-31 0,05% x



Koldioxidavtryck
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Samtliga fonder har lägre koldioxidavtryck än index. Svenska och Globala aktier har även lägre
koldioxidavtryck än peer group. Tillväxtmarknader har något högre värde än peer group vilket främst
förklaras av innehavet i hållbarhetsförvaltaren Guinness Sustainable Energy. Fonden investerar i bolag
som arbetar för en hållbar omställning, däribland bolag inom energisektorn som är mer
koldioxidintensiva än indexgenomsnittet men som utgör en viktig del av lösningen bort från fossil energi.
Under andra halvåret 2021 minskade både Tillväxtmarknader och Globala Aktier sitt totala
koldioxidavtryck.

Agenta Tillväxtmarknader

Agenta Globala Aktier

Agenta Svenska Aktier
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Fossila bränslen
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Samtliga fonder har lägre exponering mot fossil industri än index. Svenska Aktier har ingen exponering
alls medan Tillväxtmarknader och Globala Aktiers exponering har legat relativt konstant. En viss ökning
för Tillväxtmarknader förklaras av att fonden under första halvåret ökade exponeringen mot förvaltaren
inom hållbar energi (Guinness), se föregående sida. I Globala Aktier har investeringen i förvaltaren
Acadian inneburit en marginellt högre exponering mot sektorn. Förvaltaren minskade dock sin
exponering under andra halvåret och har även en större exponering mot bolag som arbetar med hållbara
lösningar och därmed för omställningen bort från fossila bränslen.

Agenta Tillväxtmarknader

Agenta Globala Aktier

Agenta Svenska Aktier

4,7%

7,4%

4,5%
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Hållbara lösningar
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Tillväxtmarknader och Globala Aktier har fortsatt en större exponering mot bolag som arbetar med
hållbara lösningar än sina respektive jämförelseindex och peer group. För Globala Aktier har
exponeringen legat relativt konstant. För Tillväxtmarknader är det främst en ökad exponering mot
Guinness Sustainable Energy som bidragit till högre notering. Svenska Aktiers exponering mot denna typ
av bolag är något lägre än för index och peer group. Exponeringen har minskat efter avyttringen av
Lannebo Hållbar. En observation för svenska aktiemarknaden är att vissa hållbarhetsinriktade bolag
erhållit en mycket hög värdering, till en nivå där de bedömts som ohållbara ur ett ekonomiskt perspektiv.

Agenta Svenska Aktier

Agenta Tillväxtmarknader

Agenta Globala Aktier
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Positiva investeringar
➢ Agentas nätverk består till betydande andel av offentliga 

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

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

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

➢ Arbetet utförs i flera olika dimensioner:

1. Påverkan av befintliga förvaltare

2. Identifiering av och samarbete med specialistförvaltare

3. Direktinvesteringar

4. Samverkan i nätverk 

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

Primära mål

Sekundära mål

6% av 
AUM

Tematiska investeringar med målet att minska koldioxidutsläpp



Agenta Globala Aktier – Agenta Water
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Tillgång till rent vatten och sanitet är grundläggande för människors hälsa och 
utveckling och också framträdande bland de globala hållbarhetsmålen. Agenta 
Water är en portfölj med 15 aktier (köp och behåll) verksamma främst inom 
vatteninfrastruktur och -rening.

Primära mål

6% av 
AUM

Ett urval av innehav i Agenta Water

Sekundära mål 



Agenta Tillväxtmarknader – Guinness Sustainable Energy
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Primära mål

Sekundära mål

Minskade koldioxidutsläpp per kategori

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

10% av 
AUM



Hållbar 
obligation

Innehav i Hållbarhetsfokus FNs hållbarhetsmål

Baseload
Capital

Alternativa 
Räntor & 
Alternativa 
Investeringar

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

Altera
Shuttle
Tankers

Alternativa 
Räntor & 
Alternativa 
Investeringar

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

Stena 
Metall

Alternativa 
Räntor

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

Öyfjellet
Wind

Alternativa 
Räntor

Förnyelsebar energi, som den från vindkraft, är en viktig
del för att nå målen från Parisavtalet. Öyfjellet Wind
Farm kommer vid färdigställandet vara Norges största
vindkraftspark med en kapacitet om 400 MW från 72
turbiner.

Grieg 
Seafood

Alternativa 
Räntor

Grieg Seafood är ett av världens ledande bolag inom
laxodling. Tack vare ny teknik återanvänds en större del
av vattnet vid odlingarna vilket bidrar till att skydda den
biologiska mångfalden. Odlad lax är även ett av de mest
eko-effektiva sätten att producera animaliskt protein.
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Ränteförvaltning - Gröna obligationer

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

Andel av direktinnehaven som utgörs av gröna obligationer

19%

12%
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20%

Räntor Alternativa Räntor Alternativa Investeringar



Hållbar 
obligation

Innehav i Hållbarhetsfokus FNs hållbarhetsmål

Klövern Alternativa 
Räntor

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

Lands-
hypotek 
Bank

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

Samhälls-
byggnads-
bolaget

Alternativa 
Räntor

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

European
Energy

Alternativa 
Räntor

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

Nivika Alternativa 
Räntor & 
Alternativa 
Investering

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

SIBS Alternativa 
Investeringar

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

Ränteförvaltning - Gröna obligationer forts.
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Definitioner

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

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

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

Global Standards Screening (GSS)
GSS identifierar företag som bryter mot internationella konventioner och riktlinjer.
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/Gunnar Elvingsson/    
/0479-528161/    
/gunnar.elvingsson@osby.se/    

Besöksadress Västra Storgatan 35 
Postadress 
Kommunstyrelseförvaltningen 
283 80 Osby 

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

Hemsida www.osby.se 
Organisationsnr 212000-0902 

Bankgiro 281-6809 

 

 

 

Ställningstagande till borgensavgift för Lönsboda Park och 
Folketshusförening 
Dnr KS/2022:169 045   

 

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen tar ställning till frågan om borgensavgift för Lönsboda Folkets Hus och 
Parkförening. 

Barnkonsekvensanalys 

Ärendet berör kommunens hantering av borgen och berör inte barn. 
 

Sammanfattning av ärendet 

Osby kommun har vid ett antal tillfällen gått i borgen för lån till Lönsboda Folkets Hus 
och Parkförening. Det lånebelopp som kommunen borgar för uppgick vid senaste årsskifte 
till 2,5 mnkr. Beslut finns också sedan tidigare (KF § 78 2010) om att föreningen ska 
betala en årlig avgift på det belopp som kommunen gått i borgen för. Avgiften är 0,2% av 
borgensbeloppet. 

Fråga har nu kommit upp om att ompröva beslutet om att ta ut en borgensavgift från 
Lönsboda Folkets Hus och Parkförening som ju är en allmännyttig förening utan 
vinstsyfte. Kommunen tar i övrigt inte ut några borgensavgifter för ev. lån till föreningar 
vilket också ur likvärdighetssynpunkt är ett skäl till att ompröva kommunens tidigare 
beslut. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, kommunstyrelseförvaltningen 2022-04-19. 

Kommunfullmäktiges beslut 2010-09-13, § 78. 

 

 

 

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

Kommunstyrelseförvaltningen, ekonomienheten 

Lönsboda Park och Folkets Husförening 

 

Petra Gummeson  /Gunnar Elvingsson/   
Kommundirektör  /Ekonomichef  









 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Datum 

2022-04-19  

Sida 
1(2) 

Kommunstyrelseförvaltningen    
Johanna Lindhe    
0479528246    
johanna.lindhe@osby.se    

Besöksadress Västra Storgatan 35 
Postadress 
Kommunledningsförvaltningen 
283 80 Osby 

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

Hemsida www.osby.se 
Organisationsnr 212000-0902 

Bankgiro 281-6809 

 

 

 

Trygghetscentral Skåne Nordost 
Dnr KS/2022:45 400   

 

Kommunstyrelseförvaltningen förslag till /Kommunstyrelsen/  

 Osby kommun går in som delägare och köper en aktiepost motsvarande 1 mnkr 

 Anta förslag till bolagsordning, aktieägaravtal och ägardirektiv gällande 
Trygghetscentralen.  

 Kommunchefen får i uppdrag att utse styrelseledamot samt suppleant med beaktade av 
övriga ledamöters kompetensområde. 
 

Sammanfattning av ärendet 

Trygghetscentralen, ett samägt bolag med kommunerna i Skåne Nordost som huvudägare. 

Trygghetscentralen ska bestå i att erbjuda en bredd av säkerhets- och jourtjänster till 
kommuner och kommunala bolag.  
Bolagets syfte är att, med iakttagande av lokaliserings-, likställighets- och 
självkostnadsprincipen, stärka kommunernas trygghetsskapande åtgärder för de som 
vistas och bor i ägarkommunerna. 

Bolaget ska erbjuda tjänster som bidrar till att andra verksamheter kan utveckla sitt arbete 
för att öka tryggheten. Bolaget ska utveckla sina tjänster i takt med ägarnas behov av 
ytterligare tjänster. Tjänsterna ska endast tillhandahållas till verksamheterna inom 
ägarkommunerna och dess bolag. Bolagets verksamhet ska inte ha till syfte att bereda 
vinst åt aktieägarna.  
 
Bolaget kommer att starta upp verksamheten med de tre delar där det redan idag finns 
samverkan; Trygghetslarm, Beredskap/Social jour samt Blåljusverksamhet med inre befäl 
och systemledning.  
De kommunala bolagen kommer att efterhand få möjlighet att avropa tjänster från 
Trygghetscentralen enligt framtagen tjänstekatalog och behov.  
 

http://www.osby.se/
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Skåne Nordosts styrelse har 2022-03-17 beslutat att ställa sig bakom Trygghetscentralen 
AB och föreslår att även medlemskommunerna ställer sig bakom bildandet av 
Trygghetscentralen AB. 

I diskussionerna i SKNO har tydligt framkommit att ambitionen är att styrelsens 
sammansättning kompetensmässigt bör vara så bred som möjligt för att stärka syftet med 
bolaget. För att uppnå detta bör kommuncheferna/direktörerna ges i uppdrag att 
säkerställa bredden på kompetens genom att utse lämplig ledamot och suppleant. 

Finansiering 

Finansiering föreslås ske genom att 2022 års investeringsbudget utökas med 1 miljon 
kronor. Utökningen sker genom en minskning av likvida medel. 

Beslutsunderlag 

 Bolagsordning  
 Aktieägaravtal  
 Ägardirektiv  
 Avsiktsförklaring Trygghetscentralen AB (undertecknad) 
 Slutrapport Projekt Trygghetscentralen SKNO 
 PWC rapport - Förstudie larm- och säkerhetscentral 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Beslutet skickas till  

 

 

Petra Gummeson  Johanna Lindhe  
Kommundirektör  Administrativ chef  



Bolagsordning för Trygghetscentralen AB 

Org. nr ……………………… 

Godkänd av respektive kommunfullmäktige i A kommun, B kommun, C kommun, D  

E kommun och F kommun samt fastställd av bolagsstämma 

 

 

1 
 

§ 1 Firma 
 Bolagets firma är Trygghetscentralen AB. 

 

§ 2 Säte 
 Styrelsen har sitt säte i Kristianstads kommun, Skåne län. 

 

§ 3 Föremål för bolaget verksamhet 
 Bolagets verksamhet ska bestå i att erbjuda en bredd av säkerhets- och 

 jourtjänster till kommuner och kommunala bolag. 

Bolaget ska utveckla sina tjänster inom säkerhets och trygghetsområdet i takt med 

ägarnas behov av ytterligare tjänster. Bolaget ska ha god kännedom om 

ägarkommunernas organisation för att kunna leverera information inte bara till de 

som akut berörs, utan även till de verksamheter som påverkas av den akuta 

händelsen efterverkningar eller konsekvenser. 

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet 
Bolagets syfte är att, med iakttagande av lokaliserings-, likställighets- och 

självkostnadsprincipen, stärka kommunernas trygghetsskapande åtgärder för de 

som vistas och bor i ägarkommunerna 

 

Bolaget ska endast tillhandahålla tjänster till verksamheterna inom 

ägarkommunerna och bolag inom ägarkommunernas koncerner. Bolagets 

verksamhet ska inte ha till syfte att bereda vinst åt aktieägarna. Likvideras bolaget 

ska bolagets vinst och behållna tillgångar tillfalla aktieägarna i proportion till 

aktuellt aktieinnehav vid tidpunkten för likvidationen 

  

§ 5 Aktiekapital 
 Aktiekapital ska vara lägst SEK 2 miljoner kronor och högst SEK 8 miljoner kronor. 

 

§ 6 Antal aktier 
 Antalet aktier ska vara lägst 2000 och högst 8000 stycken. 

 

§ 7 Styrelse 
Bolagets styrelse ska bestå av minst tre och högst tio ledamöter samt minst tre och 

högst tio suppleanter. Styrelseledamöter och styrelsesuppleanter väljs på 

bolagsstämman. 

 

 Årsstämman utser vem som ska vara ordförande respektive vice ordförande. 

 Bolagets styrelse äger rätt att adjungera ledamöter med särskild kompetens. 

 

  



Bolagsordning för Trygghetscentralen AB 

Org. nr ……………………… 

Godkänd av respektive kommunfullmäktige i A kommun, B kommun, C kommun, D  

E kommun och F kommun samt fastställd av bolagsstämma 
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§ 8 Revisorer 
 För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens 

 och verkställande direktörens förvaltning utses av årsstämman en revisor och en 

 revisorssuppleant. 

 Revisors och revisorssuppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma 

 som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.  

 

§ 9 Lekmannarevisorer 
 För samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelse ska en 

 lekmannarevisor och en suppleant utses.  

  

 Lekmannarevisonen ska ha dialog med revisionen i respektive ägarkommun. 

 

§ 10 Kallelse årsstämma samt övriga bolagsstämmor 
 Kallelse till årsstämma samt övriga bolagsstämmor ska ske genom elektronisk 

 kallelse till aktieägarna tidigast 4 veckor och senast 2 veckor före stämman. 

 

§ 11 Ärende på årsstämma 
 På årsstämman ska följande ärenden förekomma till behandling 

 

1. Val av ordförande vid stämman 

2. Upprättande och godkännande av röstlängd 

3. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet 

4. Godkännande av dagordning för stämman 

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 

6. Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisors 

granskningsrapport. 

7. Beslut om 

a) Fastställelse av resultat- och balansräkning samt i förekommande fall 

koncernresultat- och koncernbalansräkning 

b) Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda 

balansräkningen. 

c) Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören 

8. Val till styrelse och revisorer  

9. Anmälan av respektive kommunfullmäktiges beslut om val av styrelse 

10. Val av styrelseordförande och vice ordförande för bolaget 

11. Fastställande av arvode för styrelse, revisor och lekmannarevisor.  

12. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller 

bolagsordningen. 
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§ 12 Bolagsstämmans kompetens 
 Beslut i följande frågor ska fattas av bolagsstämman: 

• Större strategiska investeringar 

• Start eller avveckling av rörelsegrenar eller affärsområden 

• Förvärv, investeringar eller försäljning av fast egendom 

• Bildande eller avyttring av dotterbolag 
 

§ 13 Räkenskapsår 
 Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår. 

 

§ 14 Firmateckning 

Firman tecknas av styrelsen eller av styrelsens ordförande och en styrelseledamot 

i förening eller av styrelsens ordförande och verkställande direktören i förening. 

Verkställande direktören äger alltid rätt att teckna bolagets firma inom ramen för 

den fortlöpande förvaltningen. 

 

§ 15 Förköpsförbehåll 

Innan aktier överlåts ska övriga aktieägare erbjudas att köpa lika stor andel av 

dessa. Den som avser att överlåta en aktie ska således före överlåtelsen anmäla 

detta till bolagets styrelse på det sätt som aktiebolagslagen föreskriver 

(förköpserbjudande). 

 

De aktieägare som är införda i aktieboken vid tidpunkten för förköpserbjudandet 

är förköpsberättigade.  Aktierna ska fördelas lika mellan samtliga 

förköpsberättigade.  

 

Förköp får inte ske av ett mindre antal aktier än förköpserbjudandet omfattar. 

Styrelsen ska genast lämna en underrättelse om förköpserbjudandet till varje 

förköpsberättigad med känd postadress. I underrättelsen ska lämnas uppgift om 

den tid inom vilken förköpsanspråk ska framställas. 

 

Förköpsanspråk ska framställas inom två månader från behörigt 

förköpserbjudande enligt ovan.  

 

Förköpspriset ska motsvara aktiernas substansvärde. För förköp ska inga andra 

villkor gälla. Om aktieägaren och den som har begärt förköp inte kommer överens 

i frågan om förköp, får den som har begärt förköp väcka talan inom två månader 

från den dag förköpsanspråket framställdes hos bolagets styrelse. 

 

Förköpspriset ska betalas inom en månad från den tidpunkt då förköpspriset blev 

bestämt. 
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§ 16 Ändring av bolagsordningen 

 Denna bolagsordning får inte ändras utan att kommunfullmäktige i de delägande 

 kommunerna har godkänt ändringen. 

 

§ 17  Kommunfullmäktiges rätt att ta ställning 
Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i de delägande kommunerna  möjlighet att 

ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse 

eller av annan större vikt fattas. Exempel på sådana frågeställningar är: 

• Större strategiska investeringar 

• Start eller avveckling av rörelsegrenar eller affärsområden 

• Förvärv, investeringar eller försäljning av fast egendom 

• Bildande eller avyttring av dotterbolag 

 

§ 18 Inspektionsrätt 
Kommunstyrelserna i de delägande kommunerna äger rätt att ta del av bolagets 

handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. 

Detta gäller endast i den mån hinder inte finns med hänvisning till 

författningsreglerad sekretess.  
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AKTIEÄGARAVTAL  

mellan aktieägarna i Trygghetscentralen AB 

org. nr xxxxxx 

§ 1 Parter 

  

Aktieägare Organisationsnummer 

A  xx 

B  xx 
C  xx 

D  xx 

E  xx 

F  xx 

 

§ 2 Bakgrund 

Trygghetscentralen AB ägs av de kommuner och i förekommande fall de av dessa kommuner 

hel- eller delägda bolag som framgår av § 1 ovan. Syftet med ägandet är att verka och samverka 

för att ge trygghet åt de som vistas och bor i kommunerna. 

Målet med delägandet är strategiskt och långsiktigt. Parterna är både ägare av bolaget och 

beställare av bolagets tjänster. 

Det är möjligt även för andra kommuner och av dessa hel- eller delägda bolag att bli delägare i 

bolaget. 

Förutsättningar och villkor för de kommunalt hel- och delägda bolagens ägande i 

Trygghetscentralen AB regleras i § 7 i detta avtal.  

 

§ 3 Aktieägaravtalets syfte  

Aktieägaravtalets syfte är att reglera Parternas rättigheter och skyldigheter i relation med 

varandra, hur ägarna arbetar samt ägarförhållanden. 

 

Parterna ska utöva sitt inflytande över bolaget inom ramen för vad som sägs i detta avtal, samt 

andra relevanta styrande dokument som antas av ägarna.  

 

§ 4 Ägarnas åtagande 

För att bolaget ska uppnå resurseffektivitet har ägarna att samverka med varandra och bolaget. 

Att vara delägare innebär därmed: 

• att verka för bolagets bästa och ta ett aktivt ansvar för bolagets utveckling 

• att se ägandet som ett långsiktigt engagemang där tid läggs på att ha en aktiv ägarroll 

• att ägarna som ett led i samarbetet förbinder sig att utöva sin rösträtt och övrig 
bestämmanderätt i bolaget 

• kommunerna ansvarar för att vid behov kravställa säkerhetsskyddet för den information 

och verksamhet som Trygghetscentralen ska ansvara för genom säkerhetsskyddad 

upphandling, säkerhetsskyddsavtal och personalsäkerhet. Detta oavsett ägarandel. 
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Om samverkan inte sker och detta orsakar ekonomiska merkostnader för bolaget och övriga 

ägare är det grund för förhandling mellan ägarna om ekonomisk kompensation. 

 

Enhällighet mellan aktieägarna krävs vid beslut om: 

• ny delägare 

• ändring av bolagsordningen 

• ändring av ägardirektiv 

• ändring av bolagets inriktning 

• ändring av aktiekapital 

• större investeringar eller avyttringar i bolaget avseende fastigheter, byggnader eller 
inventarier 

 

§ 5 Ägarnas arbetsformer 

Mellan ägarna och bolagets styrelse ska hållas ägardialoger i syfte att kommunicera 

förväntningar på bolaget och förhållanden kring bolagets status.  

Samråd mellan ägarna ska hållas inför antagande av ägardirektiv.  

 

§ 6 Aktiekapital och aktieinnehav 

Bolagets aktiekapital ska uppgå till lägst SEK 2 miljoner kronor och högst SEK 8 miljoner kronor. 

Aktierna ska ett kvotvärde av SEK 1 000 kr per aktie. 

 

Vid ikraftträdande av detta aktieägaravtal ägs aktierna i Trygghetscentralen AB enligt följande. 

 

Aktieägare  Andel  Antal aktier 

A kommun  1/6  xxxxxxx 

B kommun  1/6  xxxxxxx 

C kommun  1/6  xxxxxxx 

D kommun  1/6  xxxxxxx 

E kommun  1/6  xxxxxxx 

F kommun  1/6  xxxxxxx 

 

Aktierna i bolaget ska ha samma röstvärde och rätt till utdelning om det skulle förekomma. 

 

Aktieägare 

Önskar ytterligare någon kommun inträda som aktieägare och delta i samverkan under samma 

förutsättningar som Parterna ska aktiedelning i första hand ske genom riktad nyemission. Den 

nya aktieägarens aktiepost ska därvid anpassas till övriga delägares aktieinnehav. 

 

När nya aktieägare inträder kan styrelsesammansättningen behöva justeras. 

 

Ny aktieägare ska förklara sig beredd att inträda som part tillsammans med övriga Parter 

anslutande detta avtal åtföljande rättigheter och skyldigheter. 
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Om en part vill lämna samarbetet ska 

 

• Parten avisera detta två år innan utträdet. Beslutet ska vara fattat av Partens 

kommunfullmäktige. 

• Aktierna ska fördelas jämnt mellan de kvarvarande aktieägarna. 

• För att värdera aktierna ska principen om substansvärdering vara vägledande. 

Kostnaderna för värderingen ska utträdande part stå för. 

 

§ 7 Förutsättningar och villkor för kommunalt hel- eller delägda bolags ägande i bolaget 

En ägarkommun äger rätt att, efter övriga ägarkommuners godkännande, till ett hel- eller delägt 

bolag i den egna kommunkoncernen överlåta enstaka aktier i Trygghetscentralen AB. Den 

överlåtande kommunen har att tillse att förvärvande bolag undertecknar detta aktieägaravtal.  

Det bolag som i enlighet med första stycket förvärvat aktier i Trygghetscentralen AB förbinder 

sig att: 

- till den ägarkommun som överlåtit aktierna lämna fullmakt att företräda och 

representera bolaget i samtliga ägarsammanhang, detta kan gälla exempelvis vid 

bolagsstämma, ägarsamråd och annan samverkan men är inte begränsat härtill.  

- i samband med ägarkommunens eventuella utträde ur samarbetet kring 

Trygghetscentralen AB först överlåta samtliga de från ägarkommunen förvärvade 

aktierna tillbaka till denna.  

- vid eget utträde ur samarbetet kring Trygghetscentralen AB överlåta samtliga från 

ägarkommunen förvärvade aktier tillbaka till denna.  

 

Reglerna om förköpsrätt i § 14 bolagsordningen ska inte tillämpas på överlåtelser som omfattas 
av denna paragraf.  

 

§ 8 Pantsättning och överlåtelse 

Part får inte pantsätta, överlåta eller ställa ut option på dennes tillhöriga aktier i bolaget utan 

övriga Parters samtycke. 

 

§ 9 Bolagets ekonomi 

Firman tecknas av styrelsen eller av styrelsens ordförande och en styrelseledamot i förening 

eller av styrelsens ordförande och verkställande direktören i förening. Verkställande direktören 

äger alltid rätt att teckna bolagets firma inom ramen för den fortlöpande förvaltningen. 

 

Vinster och förluster hanteras lika mellan ägarna i proportion till aktieinnehavet. Lever en ägare 

inte upp till samordningsprinciperna ska detta i första hand hanteras i ägarsamrådet. 

 

§ 10 Bolagets styrelse 

De deltagande kommunerna utser vardera en styrelseledamot och en suppleant för tiden från 

den årsstämma som följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige förrättas intill slutet 

av årsstämman som följer närmast efter nästa val till kommunfullmäktige.  

 

Ägarna ska verka för att ledamöter har tillräcklig kompetensnivå och erfarenheter av 

verksamheten som ska bedrivas samt av styrelsearbete. 
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Parterna förbinder sig att på bolagsstämman rösta för den som part nominerat samt det arvode 

som parterna överenskommit om.  

 

§ 11 Revision 

Bolagets revisor och revisorssuppleant ska vara auktoriserad revisor eller ett auktoriserat 

revisionsbolag. Bolagsordningen reglerar vad som ska gälla avseende lekmannarevisor. 

 

§ 12 Verkställande direktör 

Bolaget ska ha en verkställande direktör. Styrelsen utser verkställande direktör samt fastställer 

instruktion och anställningsvillkor för denne. Styrelsen ska samråda med bolagets delägare vid 

rekrytering av verkställande direktör. 

 

§ 13 Arkivering av handlingar 

Bolaget ansvarar för att gällande arkivlagstiftning uppfylls. Handlingar, dokumentation, 

räkenskap mm. ska sparas i enlighet med gällande arkivlagstiftning för kommuner. Det innebär 

att handlingar ska diarieföras och arkiveras, samt att en dokument- och 

informationshanteringsplan ska finnas. 

 

§ 14 Avtalstid 

Detta aktieägaravtal träder i kraft när det godkänts av samtliga parters kommunfullmäktige 

samt undertecknats av respektive parters utsedda behöriga firmatecknare och gäller tills vidare. 

 

§ 15 Väsentliga förändringar 

Om väsentliga förändringar av verksamheten eller förutsättningarna för denna inträffar äger 

vardera Part uppta förhandlingar om villkoren i detta avtal. 

 

§ 16 Konsekvenser för parterna vid uppsägning 

För det fall Part säger upp avtalet till upphörande ska uppsägande Part erbjuda övriga Parter att 

förvärva aktier i Trygghetscentralen AB utifrån principen om substansvärdering. 

 

För de fall Part bryter mot bestämmelser i detta avtal och detta kontraktsbrott är av väsentlig 

betydelse för annan Part och den felande Parten inte vidtar rättelse inom 30 dagar från skriftlig 

anmodan från förfördelad Part, äger den eller de förfördelade Parten eller Parterna rätt att 

skriftligen säga upp detta avtal till omedelbart upphörande i förhållande till den felande Parten. 

Övriga Parterna har en rätt och en skyldighet att lösa in den felande Partens aktier i bolaget 

värderade utifrån substansvärdet, enligt vad som anges i § 6, fördelat per ägande.  

 

Om en part inte längre vill vara delägare i bolaget ska övriga delägare erbjudas möjligheter att 

köpa, detta regleras i Bolagsordningen § 15 förköpsförbehåll.  

§ 17 Ändringar och tillägg 

Ändringar och tillägg till detta avtal ska vara skriftliga och undertecknade av alla Parter. 
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§ 18 Tvist 

Tvister i anledning av detta avtal i första hand löses genom förhandlingar Parterna emellan. Om 

sådana förhandlingar misslyckas ska tvisten för slutligt avgörande hänskjutas till allmän 

domstol. 
 

Detta avtal är upprättat i sex likalydande exemplar varav Parterna erhållit var sitt 

 

A kommun …………………………… 

 

B kommun……………………….. 

 

C kommun…………………………. 

 

D kommun………………………………….. 

 

E kommun…………………………….. 

 

F kommun……………………………. 
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Ägardirektiv för Trygghetscentralen AB 

1 Inledning 
Trygghetscentralen AB är ett samägt bolag med x kommuner som huvudägare, A kommun, B 

kommun, C kommun D kommun etc. 

Direktivet är framtaget av ägarna och beskriver deras förväntningar på bolaget och är ett 

komplement till bolagsordningen. Efter att direktivet har fastställts av respektive delägares 

kommunfullmäktige har direktivet antagits på bolagsstämma 20xx-xx-xx.  

Ägardirektivet beskriver syfte och inriktningen på bolagets uppdrag, rollen bolaget har för 

ägarnas utveckling och den samhällsnytta som bolaget förväntas bidra till.  

Vidare redovisar direktivet förväntningar på ägarnas styrning, styrelsens arbete och bolagets 

rapportering till ägarna. 

1.1 Kommunernas direktivrätt 
Bolagets styrelse och verkställande direktör ska följa utfärdade ägardirektiv såvida dessa inte 

strider mot bolagsordningen, mot tvingande bestämmelser i lag eller annan författning som 

exempelvis aktiebolagslagen, offentlighets- och sekretesslagen eller i övrigt strider mot bolagets 

intresse. 

1.2 Kommunernas ledningsfunktion 
Bolaget står enligt 6 kap 1 § kommunallagen under uppsikt av kommunstyrelserna.  

Kommunstyrelserna har rätt att ta del av bolaget handlingar och räkenskaper samt i övrigt 

inspektera bolaget och dess verksamhet. Den närmare omfattningen av informationen fastställs i 

samråd med bolagets styrelse. 

Bolaget ska också informera kommunstyrelserna löpande om väsentliga händelser i 

verksamheten och i frågor som eventuellt kan bli föremål för kommunfullmäktiges 

ställningstagande i respektive ägarkommun. Exempel på sådana frågeställningar är: 

• Större strategiska investeringar 

• Start eller avveckling av rörelsegrenar eller affärsområden 

• Förvärv, investeringar eller försäljning av fast egendom 

• Bildande eller avyttring av dotterbolag 

Bolaget erinras om att kommunstyrelserna enligt 6 kap 9 § kommunallagen har att fatta årliga 

beslut huruvida verksamheten varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och 

utförs inom ramen för de kommunala befogenheterna. 

1.3 Sekretess 
Föreligger på grund av lagstadgad sekretess hinder mot att överlämna viss uppgift till ägaren får 

uppgiften uteslutas. Bolaget ska i så fall uppge att strykning/utelämnande skett. 

2 Bolagets syfte och uppdrag 
Föremål för bolagets verksamhet anges i bolagsordningen för bolaget. Bolaget får ej bedriva 

verksamhet som inte är förenlig med bolagsordningen. Bolaget får ej heller bedriva verksamhet 

som inte är förenlig med den kommunala kompetensen. 
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2.1 Bolagets syfte 
Syftet och målsättningen för bolagets verksamhet är, utöver vad som anges i bolagsordningen 

och aktieägaravtalet att 

• skapa miljö som utvecklar och ger möjligheter för bästa möjliga samverkan och 

synergieffekter mellan olika organisationer och myndigheter. 

• effektivt använda de ingående resurserna i form av larmoperatörer och inre 

befäl/systemledning. 

• planera och ha planer för att ge stöd till en eller flera kommuner i Skåne Nordost vid 

kritiska händelser och under höjd beredskap. 

Bolaget ska eftersträva att ständigt utvecklas och vara ledande inom sitt verksamhetsområde. 

2.2 Bolagets uppdrag 
Bolaget har till uppgift att  

• arbeta med trygghetsskapande åtgärder för de som vistas och bor inom 

ägarkommunerna.  

• skapa förutsättningar för kommunala förvaltningar, kommunala bolag och olika 

myndigheter och organisationer att effektivt samverka och koordinera de åtgärder och 

insatser som krävs för att hjälpa den eller de som är skadedrabbade. 

• skapa förutsättningar för snabb och effektiv larmning och samverkan för att minska 

samt lindra konsekvenserna för den enskilde vid olika typer av olyckshändelser. 

• aktivt verka för förebyggande åtgärder och samverka kring utvecklingen av olika 

tekniska lösningar för larm, övervakning, lägesbilder och ledning. 

• Verka för att samordna delägarnas förutsättningar för gemensam hantering av olika 

larm, system och beredskaper 

3 Styrning och ledning 
3.1 Styrelsens arbete 
Styrelsen sammansättning, val av ordförande respektive vice ordförande och suppleanters 

närvaro framgår av bolagsordningen. 

 

Styrelsen ska på kallelse av ordförande sammanträda minst 4 gånger per år.  

 

Styrelsen formulerar strategiska mål för bolaget som harmonierar med ägarnas strategiska 

inriktning för verksamheten. Styrelsen har vidare att se till bolagets bästa och ägarnyttan även 

om ledamöterna har andra befattningar inom ägarnas verksamheter.  

Styrelsen har att utforma organisationen på det mest funktionella sättet för att tillgodose 

bolagets uppdrag och inriktning. 

Styrelsen ska följa upp och utvärdera bolagets prestationer i förhållande till uppsatta mål, att 

bolagets finansiella och ekonomiska ställning är god samt att medelsförvaltningen och hantering 

av ekonomiska, juridiska, sociala och miljömässiga risker är tillfredsställande. 

Vidare ska styrelsen säkerställa att verksamheten i bolaget drivs i enlighet med gällande lagar 

och regelverk. 
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Styrelsen ska årligen dokumentera och fastställa: 

• Affärsplan 

• Arbetsordning för styrelsen 

• VD instruktion 

• Rapportinstruktion 

• Intern kontrollplan 

3.2 Rapportering och uppföljning 
Styrelsen ansvarar för att bolagets information till ägare och andra intressenter ger en korrekt, 

rättvisande och fullständig bild av bolagets utveckling, ekonomiska och verksamhetsmässiga 

förutsättningar och risker. 

3.2.1 Ekonomisk rapportering 
Bolaget ska lämna drift- och investeringsbudget för nästkommande år senast den 30 april 

innevarande år. 

Styrelsen lämnar rapport om ekonomi och verksamhet tre gånger om året per 30 april, 31 

augusti samt 31 december. Rapporterna lämnas så att de harmonierar med ägarnas tidplaner för 

delårs- och helårsredovisning. Bolagets årsredovisning ska vara behandlad och undertecknad av 

bolagets styrelse före tidpunkten för respektive ägarkommuns behandling i kommunstyrelsen 

av den kommunala årsredovisningen. 

Bolagets revisor och revisorssuppleant ska vara auktoriserad revisor eller ett auktoriserat 

revisionsbolag. Bolagsordningen reglerar vad som ska gälla avseende lekmannarevisor 

Bolaget har inte rätt att ingå borgen. 

 

3.2.2 Bolagsstyrningsrapport 
Bolaget ska i en särskild bolagsstyrningsrapport årligen lämna följande information till 

ägarkommunerna och lekmannarevisor: 

• Om utvärdering av verkställande direktören genomförts. 

• Om styrelseledamöterna eller verkställande direktören har uppdrag, aktier, andelar eller 

andra intressen i företag som bolaget har affärsförbindelser med eller som är verksamt i 

samma bransch som bolaget. 

• Hur styrelsearbetet bedrivits, inkluderande eventuell arbetsfördelning, antal 

sammanträden, genomsnittlig närvaro samt vem som varit sekreterare vid styrelsens 

sammanträden. 

• Hur den interna kontrollen, både vad gäller uppfyllande av bolagets syfte, av ägarna 

beslutade verksamhetsmål och finansiell rapportering, är organiserad och hur väl den 

fungerat under senaste räkenskapsåret. 

• Hur bolagets risker bedömts och följts upp. 

• Vilka ärenden som bolaget överlämnat till kommunen eller för att bereda 

kommunfullmäktige tillfälle att ta ställning. 

• Ett uttalande huruvida verksamheten är förenlig med det fastställda kommunala 

ändamålet och de kommunala befogenheterna som utgör ram för verksamheten. 

Bolagsstyrningsrapporten ska överlämnas senast den 15 februari året efter det år den avser. 
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3.3 Bemanning och arvodering 
Eftersom ledamöterna utför uppdraget som del av ordinarie tjänst utgår inget arvode. En 

suppleant utsedd av en ägarkommun kan endast träda in i stället för en styrelseledamot som 

utsetts av samma ägarkommun.  

Samråd ska ske med ägarkommunerna vid rekrytering av verkställande direktör. 

4 Ekonomi  
Bolaget ska på både kort och lång sikt sträva efter en balanserad ekonomisk utveckling i syfte att 

säkerställa att ägarkommunernas intentioner avseende den strategiska kommunnyttan med 

ägandet uppnås. 

4.1 Ekonomiska mål 
Verksamheten drivs inte i vinstsyfte men bolaget ska drivas på ett kostnadseffektivt sätt samt ha 

ett visst överskottsmål i syfte att skapa förutsättningar att i största möjliga utsträckning kunna 

självfinansiera investeringar med egna medel samt att bygga upp en stabil ekonomisk buffert för 

att kunna möta eventuella framtida ekonomiska underskott. 

4.1.1 Resultat 
Bolaget ska sträva efter att resultat efter finansiella poster ska uppgå till minst 3,0 % av 

nettoomsättningen beräknat totalt för de tre senaste räkenskapsåren. Resultatmålet ska bestå 

tills att soliditetsmålet i 4.1.2 samt självfinansieringsmålet i 4.1.3 båda är uppfyllda. 

4.1.2 Soliditet 
Bolagets soliditet bör inte understiga 30 %. 

4.1.3 Självfinansieringsgrad 
Självfinansieringsgraden för bolagets investeringar beräknat totalt för de fem senaste 

räkenskapsåren ska uppgå till minst 100 %. Självfinansieringsgraden beräknas till årets resultat 

efter finansiella poster med tillägg för av- och nedskrivningar i förhållande till kassaflödet från 

investeringsverksamheten. Utgångspunkten är att varje deltagande kommun och kommunalt 

bolag självt svarar för de investeringar i som krävs i lokal teknisk infrastruktur för att kunna 

använda bolagets tjänster. 

4.2 Finansiering 
Bolagets verksamhet ska i första hand finansieras genom bolagets aktiekapital samt genom 

internt genererade medel och vid behov extern upplåning. 

Bolaget ska samverka med Kristianstads kommun i finansiella frågor i enlighet med Kristianstad 

kommuns finanspolicy. 

I de fall som bolaget behöver uppta externa lån för att finansiera investeringar så ska sådana lån 

amorteras i takt med de planenliga avskrivningarna för de lånefinansierade investeringarna. 
Bolaget får endast uppta eller omsätta externa lån med kommunal borgen som säkerhet. 

Ägarkommunerna går i borgen efter ägarandel för de lån som bolaget tecknar och 

borgensavgiften följer de principer som gäller i Kristianstads kommun. 

Vid driftsunderskott ska underskottet om möjligt täckas av tidigare upparbetade vinstmedel i 

bolaget eller genom en efterdebitering av bolagets kunder proportionerligt i förhållande till 

tidigare fakturerade tjänster under räkenskapsåret. Vid behov av aktieägartillskott för att täcka 

årets underskott och/eller det ackumulerade underskottet i bolaget ska ett sådant tillskott 

fördelas mellan ägarkommunerna i förhållande till aktieinnehavet. 
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5 Samordning och dialog 
Kristianstads kommun ska ha ansvaret för bolagets administration. 

 

Bolaget styrs av dessa ägardirektiv och bolagsordningen. Ägardialoger hålls minst två gånger 

per år för att säkerställa att bolaget arbetar i enlighet med antagna styrdokument. 

För att ägarnas verksamhetsutveckling ska samordnas håller kommundirektörerna 

kontinuerliga ägarsamråd minst två gånger per år där gemensamma frågor, strategier och 

förväntningar på bolaget diskuteras. Dessa kommuniceras på ägardialogerna som hålls minst en 

gång per år mellan ägarna och bolagets ledning. På vissa ägardialoger deltar även 

kommunstyrelsernas ordförande. Bolaget ansvarar för att kalla till ägardialogerna. 

Grunden för ägardialogen är en dagordning med inriktning på strategiska punkter, exempelvis:  

• helhetsbilden med allmän genomgång av tillståndet i bolaget  

• omvärldsanalys och branschanalys  

• bolagets strategiska inriktning med koppling till ändamål, ägaridé och ägardirektiv  

• affärs- och verksamhetsplan med ekonomiskt utfall kopplat till budget och prognoser  

• aktuella rapporter inom viktiga områden t.ex. marknad, partners, miljö och hållbarhet, 

ledarskap, organisationsutveckling, IT-utveckling etc.  

• avkastning i bolaget, ekonomiskt och i perspektiv av kommunnytta  

• avstämning av befintliga ägardirektiv – diskussion om ev. nya  

• samordningsfrågor inom kommunsamarbetet 

• ägarnas förväntningar i övrigt och krav på bolaget ur ett kommunövergripande 

perspektiv 

• ägarnas krav på säkerhetsskydd 

• utveckling av kommande område/tjänster enligt intentionerna att utveckla fler 

serviceområden till ägarna.   

 

 



Avsiktsförklaring avseende bildande av aktiebolag för 

Trygghetscentral Skåne Nordost 

mellan 

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

kommuner 



Denna avsiktsförklaring har träffats mellan Kristianstads kommun, Bromölla kommun, Östra Göinge 

kommun, Osby kommun, Hörby kommun och Hässleholms kommun . 

1. Bakgrund 

1.1 Kristianstads kommun driver inom ramarna för den kommunala verksamheten idag en 

larmcentral. Larmcentralen tillhandahåller och samordnar, på uppdrag av några närliggande 

kommuner, vissa säkerhetsrelaterade tjänster. 

Parterna har sedan en tid tillbaka fört diskussioner kring att inrätta en gemensam 

Trygghetscentral. Utredning har skett och parterna har konstaterat och bedömt att ett 

gemensamt ägt aktiebolag bedöms vara den bästa samverkansformen. 

1.2 Avsiktsförklaringen är grunden för fortsatt förberedelse med diskussioner och förhandlingar 

mellan parterna för att bilda ett gemensamt bolag för detta syfte. 

2. Målsättning 

2.2 Gemensamt ägt bolag med uppstart 1 juli 2022 . 

3. Åtagande för parterna 

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

bolaget. 

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

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

4. Projektorganisation 

4.1 Styrgrupp utgörs av kommuncheferna för parterna . 

4.2 Projektledare ska tillsättas av styrgruppen. Arbetsgrupp ska bildas med en representant från 

varje kommun. Annan kompetens och resurser tillsätts till arbetsgruppen efter det behov 

som uppstår. 

5. Tidplan 

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

bolag. 

5.1.1 Utredningar som hittills identifierats är: 

1. Framtida organisation . 

2. Bolagskonstruktion . 

3. Aktieägaravtal, bolagsordning, ägardirektiv, etc. 

4. Ekonomi. 

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

kommun. 

6. Kostnader 

6.1 Om utredning kräver extern kompetens ska detta beslutas av styrgruppen. Fördelning av 

kostnader för utredning beslutas för varje enskild utredning. Parterna ska kunna ta del av alla 
utredningar. 
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6.2 Interna kostnader i form av arbetstid och liknande för projektdeltagare ska varje respektive 

kommun stå för. 

7. Avta Istid 

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

parterna . 

7.2 Part kan säga upp avsiktsförklaringen med en månads uppsägningstid. 

8. Övrigt 

8.1 Avsiktsförklaringen är inte bindande för parterna att ingå i bildandet av ett kommunalt 

aktiebolag utan ger endast uttryck för parternas intentioner. 

9. Tillämplig lag och tvister 

9.1 Svensk lag tillämpas för denna Avsiktsförklaring. 

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

För Kristianstads kommun 

Datum Z. 3/12,. ,_ 2 j 

Namnförtydligande 7 ~ a..-f~ 6-{c:._~ I..O ~ 

För Östra Göinge kommun 

~=-=> 
Namnförtydligande 1./l<t'\LlC... 

För Hörby kommun 

Datum 28/ 2- 2o?.,,7-. 

Namnförtydligande 

Uc,i l-{ A 3LAO i-t- I AJ 6 '-r-v 

För Bromölla kommun 

Datum ID/ Z- - ?r---Z. 

För Osby kommun 

Datum lo/,J, -~ 

För Hässleholms kommun 

Datum '½ /20,f{~ 

Namnförtydligande 

Bengt-Arne Persson 
Kommundirektör 
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Sammanfattning 

Projektet har tittat på förutsättningarna för att skapa en gemensam Trygghetscentral, 
mellan de sex medlemskommunerna i Skåne Nordost (SKNO).  

Utredningen har undersökt ett antal delområden, men har fördjupat sig främst i 
möjligheten att bilda ett gemensamt bolag, där både kommunen och de kommunala 
bolagen kan ingå. Juridiska processer kopplat till bolagsbildning och upphandlingsfrågor 
har granskats och presenteras i slutrapporten. Även de ekonomiska förutsättningarna 
utifrån nuvarande kostnader och avtal har utretts. Här visar utredningen på att det finns 
skillnader mellan kommunerna när det gäller driftkostnaderna och det är svårt att jämföra 
kommunernas kostnader rakt av. Utredningen bedömer trots detta, att det finns 
kostnadseffektiviseringar att göra i en gemensam Trygghetscentral  

I en Trygghetscentral med en gemensam systemledning skapas synergieffekter inom hela 
det breda kommunala uppdraget. Genom att planera, öva och skapa relationer ökar 
tillgången till fler resurser mellan kommunerna. Detta ger en ökad samverkan och 
uthållighet mellan nyckelfunktioner, uthållighet som krävs vid olika typer av krisläge och 
påfrestningar.  

Den gemensamma Inre befälsfunktionen kan utvecklas, för att även vara inriktnings- och 
samordningskontakt (ISK) för kommunerna. Vilket förstärker det kommunala uppdraget 
där medborgarnas trygghet är i centrum. En gemensam samordning av uppdraget förkortar 
tiden för åtgärd, samtidigt som arbetet för medborgarens trygghet och säkerhet blir 
effektivare.  

Det sker stora förändringar idag i det som kallas för systemledning enligt LSO (lagen om 
skydd mot olyckor), bland att i områden såsom Jönköpings län, Blekinge och södra 
Kronobergs län som slås ihop och leds från centralen i Jönköping.  

Skillnaderna mellan Trygghetscentralen i Skåne Nordost och dessa är att utöver 
systemledningen föreslås Trygghetscentralen att sträva efter att ge förutsättningar för att 
samordna det bredare kommunala trygghetsuppdraget. Vilket skapar synergieffekter mellan 
de olika kommunala förvaltningarna och de kommunala bolagen. 

Trygghetscentralen är ett bra samverkansinitiativ för att gemensamt möta både nuvarande 
och framtida behov och efterfrågan inom trygghetsarbetet i Skåne Nordost.  

Inledning och bakgrund 

Räddningstjänsten i Kristianstad har sedan tidigt 90-tal drivit en egen larmcentral som 
genom åren utvecklat och breddat sin verksamhet. Grannkommunerna har genom åren 
köpt olika typer av tjänster från räddningstjänsten. Konkurrensverket har genomlyst 
verksamheten vid ett par tillfällen och då har villkoren för de övriga kommunerna i Skåne 
Nordost att ansluta tjänster förändrats. Möjligheterna att utöka tjänsteutbudet för både 
Kristianstads kommun och övriga Skåne Nordostkommuner har diskuterats de senaste 
åren.  
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Under 2019 gjordes en ändring i lagen om skydd mot olyckor (LSO) där varje kommun 
eller flera kommuner gemensamt ska ha tillgång till systemledning i form av det som idag 
kallas inre befäl. Sedan hösten 2020 har Skåne Nordsostkommunerna samordnat 
funktionen inre befäl som bemannas av befäl från de olika kommunerna. I projektet har 
Inre befäl (IB) varit den gemensamma nämnaren för att initiera de olika kommunernas 
olika beredskaper och system för att snabbt verka för stabilitet och trygghet i hanteringen 
av de händelser och kriser som uppkommer.  

I slutet av 2019 fick PWC i uppdrag att genomföra en förstudie kring förutsättningar och 
möjligheter att utöka och fördjupa verksamheten med de andra kommunerna i området. 
PWC rekommenderade bland annat att genomföra en verksamhetsanalys för att säkerställa 
huruvida verksamheten faller in under säkerhetsskyddslagen. Arbeta fram en tydlig 
uppdragsbeskrivning och tjänstekatalog för den gemensamma larm - och 
säkerhetscentralen. Utifrån uppdragsbeskrivning och tjänstekatalog upprätta en ekonomi- 
och styrmodell som klargör de ekonomiska förutsättningarna, personal- och 
kompetensbehov och kvalitetsaspekter. Utveckla och arbeta fram en hållbar, långsiktig 
finansieringsmodell. Se bilaga 5 PWC-rapport  

Resultatet av förstudien presenterades för Skåne Nordosts kommundirektörsgrupp i maj 
2020 som då beslutade att fortsätta utreda hur en framtida samverkan skulle kunna se ut. 
En uppdragsbeskrivning togs fram och en projektledare utsågs.  

Uppdrag, metod och resultat  

Uppdraget  
Uppdraget omfattade 50% tjänstgöring och har finansierats av Skåne Nordost under 
perioden 2021-01-01 till 2021-12-31. Styrgrupp för projektet har varit 
kommundirektörsgruppen i Skåne Nordost och projektledare har varit Micael Svensson, 
Brandingenjör räddningstjänsten Kristianstad. 

Projektet har omfattat följande delområde; 

1. Identifiera och föreslå utformning av en Trygghetscentral i syfte att stärka 

kommunernas arbete i att verka för trygga livsmiljöer för medborgarna. 

2. Omvärldsbevaka andra kommuners och regioners pågående trygghetsarbete. 

3. Undersöka hur det förebyggande och främjande arbetet kring säkerhet kan 

samordnas ur ett delregionalt perspektiv. 

4. Arbeta för att stärka samarbete inom och mellan kommunernas nyckelkompetenser 

samt samverka med övriga berörda myndigheter och organisationer 

5. Undersöka hur resurser och kompetenser kan användas så effektivt som möjligt 

6. Föreslå lokalisering av Trygghetscentralen 

7. Undersöka möjligheten till bolagsbildning samt processer kopplade till detta 

(samverkansprocesser, juridiska processer etc.) 

8. Undersöka de ekonomiska förutsättningarna för en gemensam Trygghetscentral  
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Metod  
De ingående delområdena har analyserats och diskuterats genom samtal med ansvariga 
tjänstepersoner i förvaltningar och kommunala bolag samt styrande politiker.  

Stöd från specialister inom juridik, ekonomi och upphandling för översyn av 
förutsättningar kopplat till ekonomiska aspekter och juridiska förutsättningar såsom avtal 
och bolagsordning.  

Diskussion om förutsättningar för bolagsbildning har även skett med HR kopplat till 
personalfrågorna samt EU-kontoret för undersökning av extern finansiering. 

En tjänstekatalog för Trygghetscentralen har upprättats. Uppgiftskatalogen redovisar 
räddningscentralens uppdrag som finns idag, samt de gemensamma uppdrag som kan 
utvecklas gemensamt för Skåne Nordost.  

Resultat 

Identifiera och föreslå utformning av en Trygghetscentral i syfte att stärka 

kommunernas arbete i att verka för trygga livsmiljöer för medborgarna. 

 
Tjänstekatalog  
De gröna delarna i figuren är de delar som det redan idag finns samverkansavtal för, de 
andra är potentiellt nya samverkansområde som kan ingå i Trygghetscentralens uppdrag.  

Projektet vill utveckla de olika beredskapsfunktionerna som TIB (tjänsteperson i 
beredskap) och i framtiden KIB (kommunikatör i beredskap) för de ingående 
kommunerna. Som ovan nämnts är i dagsläget kommunernas gemensamma funktion IB 
(inre befäl) den enda som finns tillgänglig dygnet och året runt. Befattningen fungerar idag 
till viss del som ISK (inriktnings och samordnings funktion) för Skåne Nord Osts 



 

 

6 
 

kommuner och kan vidareutvecklas i den framtida trygghetscentralen. Det är viktigt att 
kommunerna har och utvecklar en tjänst som tidigt kan sätta igång de övriga och mest 
lämpliga resurserna på ett tidigt stadium samt skapa synergieffekter mellan olika 
förvaltningar och kommuner. 

Verka för trygga livsmiljöer för medborgarna i Skåne Nordosts kommuner 
En utformning av en Trygghetscentral i syfte att stärka kommunernas arbete i att verka för 

trygga livsmiljöer åt medborgarna i kommunerna har undersökts.  

För att effektivare hantera det drabbade sammanhanget bör Skåne Nordosts kommuner 
samverka kring larmning och koordinering av de trygghetsskapande åtgärderna för 
kommunmedborgarna. Samverkan ger synergieffekter och systemet kan då effektivare 
hanteras och rätt resurser larmas och initieras i ett tidigt skede. 

Omvärldsbevaka andra kommuners och regioners pågående 
trygghetsarbete. 

Efter omvärldsstudier i framför allt närområdet men även i övriga Sverige sker en 
centralisering av systemledningen vid de kommunala räddningstjänsterna och ledning och 
samordning sker för stora områden som hela län, flera län och delar av län. Dessa 
systemledningsfunktioner hanterar räddningstjänsternas resurser för de ingående 
kommunerna. Samordning mellan övriga förvaltningar och kommuner kring det breda 
kommunala uppdraget sker inte i någon större omfattning.   

På grund av pandemin och begränsande restriktioner har inte fysiska platsbesök i olika 
centraler och organisationer kunnat genomföras som planerat. Omvärldsbevakning har i 
stället genomförts genom samtal och möten med olika organisationer. Det har bland annat 
genomförts ett antal möten med representanter för familjen Helsingborg och en av deras 
brandingenjörer Jonas Nylén. Inom deras område arbetas det med räddningstjänstens 
systemledning samt det breda kommunala uppdraget. I familjen Helsingborg arbetar 
organisationen hela tiden för att skapa synergieffekter mellan de olika funktionerna som 
finns inom de ingående kommunerna. 

Inom området Helsingborg har även väktarna på de olika väktarbolagen 
kompetensutvecklats för att kunna hantera, agera och samverka med andra organisationer 
och förvaltningar för att avbryta händelseutvecklingen vid olyckor och händelser. Projektet 
arbetar med att genomföra en liknande utveckling för väktarna inom kommunerna i Skåne 
Nordost. 

Undersöka hur det förebyggande och främjande arbetet kring säkerhet 
kan samordnas ur ett delregionalt perspektiv. 

Det sker stora förändringar idag i det som kallas för systemledning enligt LSO (lagen om 
skydd mot olyckor), områden såsom Jönköpings län, Blekinge och södra Kronobergs län 
slås ihop och leds från centralen i Jönköping. Centralen i storgöteborg kommer att ansvara 
för ledningen av räddningstjänsterna även i Hallands läns kommuner. Liknande 
förändringar sker i hela Sverige.  
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Skillnaderna mellan Trygghetscentralen i Skåne Nordost och ovan är att utöver 
systemledningen föreslås Skåne Nordost sträva efter och ge möjligheter och förutsättningar 
att samordna det bredare kommunala uppdraget. Samordning skapar synergieffekter mellan 
de olika kommunala förvaltningarna och de kommunala bolagen. 

Skåne Nordosts kommuner bör utveckla flera planer, kontaktlistor och rutiner för vilka 
nyckelpersoner eller samverkande organisationer i kommuner och kommunala bolag som 
enligt förutbestämd hantering ska aktiveras vid olika typer av händelser. Allt för en 
effektivare hantering i arbetet med medborgarnas trygghet och säkerhet. 

Det finns flera områden som kan utvecklas med stöd av EU-medel eller andra statliga 
finansieringsmedel. Samverkan mellan flera kommuner ger större möjlighet att söka 
ekonomiskt stöd som kan främja kommunernas trygghetsarbete. EU-kontoret i Hässleholm 
har gjort en utredning om vilka lämpliga externa medel och inom vilka områden som kan 
sökas. Se bilaga 4. 
 

Arbeta för att stärka samarbete inom och mellan kommunernas 
nyckelkompetenser samt samverka med övriga berörda myndigheter och 
organisationer 

Projektledaren har haft möten med representanter för olika kommunala bostadsbolag i 
kommunerna. Vid dessa möten och kontakter har information om projektet genomförts, 
samt diskussioner om deras nuvarande och framtida behov har identifierats 

Möte med Skåne Nordosts beredskapssamordnare och säkerhetschefer skedde första 
kvartalet 2021 för att informera om projektets mål och inriktning. Men även för att få 
feedback av gruppen för att utveckla projektet inom deras område.  
Samtliga kommunstyrelser i Skåne Nordosts kommuner har under året fått en genomgång 
av projektet.  

Undersöka hur resurser och kompetenser kan användas så effektivt som 
möjligt 

Personalen i en framtida Trygghetscentral är en av de viktigaste delarna för att få 

organisationen att fungera väl i utvecklandet av trygghetsskapande åtgärder för alla 

kommunmedborgare. Det finns idag ingen extern utbildning för larmoperatörer, merparten 

av utbildningen sker internt vilket gör att kompetenskapitalet än större. Med nya och flera 

arbetsuppgifter bör det möjliggöra mer varierande uppgifter samt karriärutveckling för 

medarbetarna, vilket borde ge större förutsättningar att rekrytera och framförallt att behålla 

den kompetens som finns. 

HR-perspektivet 

De första informationsmötena kring projektet med centrala fackliga parter genomfördes i 

februari 2021, med Vision. Därefter har regelbundna informationer genomförts med de 

lokala fackliga förtroendevalda och på APT för larmcentralens övriga personal. 
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Föreslå lokalisering av Trygghetscentralen 

Projektet har tittat på tre olika alternativa lokaliseringar av en gemensam framtida 

Trygghetscentral.  

1. Förlägga centralen i de befintliga lokalerna i Kristianstad. Centralen i Kristianstad 
Har möjlighet att utöka sin verksamhet med ca 50% inom befintligt skalskydd. 

2. Bygga en helt ny central  

3. Bygga om en befintlig byggnad som idag inrymmer annan verksamhet.  

Då alternativ 1 och 2 förväntas ge högre investeringskostnader och längre övergångstider 
vid flytt har dessa inte utretts vidare i förstudien.  

Nedan redovisas fördelar och nackdelar som är relaterade till förslag 1 ovan, att förlägga 
Trygghetscentralen i de befintliga lokalerna i Kristianstad.   

Övergripande 

Aspekt Fördelar Nackdelar 

Hantera det drabbade 
sammanhanget 

Bra förutsättningar om 
samverkan och synergieffekter 
skapas i befintlig central. 

Mycket svårare att beakta om 
aktiviteter sker i många olika 
centraler. 

Kriser Befintlig verksamhet kan öva 
och planera för att samverka 
vid dessa händelser. 

Vid nyetablering måste nya 
rutiner skapas och samverkan 
och synergieffekter missas. 

Svåra påfrestningar Befintlig verksamhet kan öva 
och planera för att samverka 
vid dessa händelser. 

Vid nyetablering måste nya 
rutiner skapas och samverkan 
och synergieffekter missas. 

Ofred Befintlig verksamhet kan öva 
och planera för att samverka 
vid dessa händelser. 

Vid nyetablering måste nya 
rutiner skapas. Samverkan och 
synergieffekter missas. 

Sårbarhet Redundans finns via avtal med 
andra centraler och SOS 

Vid nyetablering måste nya 
rutiner skapas samverkan och 
synergieffekter missas. 

Organisation 

Aspekt  Fördelar  Nackdelar 

Samverkan Samarbete över 
kommungränser, 
myndighetsgränser och 
samverkan med hela samhället 

 

Material och tekniska förutsättningar  

Aspekt Fördelar Nackdelar 

Certifierad central 
SSF 136:5 
ISO 9001 

Finns redan i befintlig 
verksamhet och kan utökas 

Kostnader för att skapa 
förutsättningar i en ny 
verksamhet.  

SSF 136:5 Krävs för att kunna ta emot 
automatiska brandlarm 

 

ISO 9001 Viktigt inför framtida 
verksamhetsutveckling 
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Ventilation som kan kopplas 
bort och köras separat vid 
olika yttre händelser 

Finns redan Stora kostnader vid 
nybyggnation 

Sekundär central ska finnas Finns via avtal med SOS Avtal med SOS eller annan part 
måste finnas 

Reservdrift för samtliga 
väsentliga funktioner 

Finns redan Stora kostnader vid 
nybyggnation 

Skalskydd SSF 
136 klass 3 

Finns redan Stora kostnader vid 
nybyggnation 

Utrymme Befintlig central kan utöka sin 
verksamhet med ca 30–40% 
innan nya utrymmen krävs. 

Att bygga ny eller anpassa nya 
befintliga lokaler i någon 
kommun blir mycket kostsamt. 

Teknisk plattform med 
redundans 

Finns i befintlig central och 
tryggas via avtal med SOS. 

Kostnader för att ha avtal med 
olika centraler på olika platser. 

Uppstartstid Finns redan och klarar viss 
expansion och utveckling 
innan utbyggnad krävs. 

Nybyggnad eller anpassning av 
annan byggnad kommer att ta 
lång tid att planera och 
etablera. 

Teknikutveckling på olika 
områden för effektivare 
samverkan och ledning. 

Finns flera 
utvecklingsområden som bör 
ske kontinuerligt. 

Mindre möjligheter för varje 
kommun att driva dessa projekt 
enskilt. 

Ekonomi 

Aspekt Fördelar Nackdelar 

Gemensam central Mindre kostnader Stora kostnader att bygga ny 
eller anpassa annan lokal 

Upphandling Samverkan mellan flera 
kommuner bör ge lägre 
kostnader och effektivare 
lösningar 

Drivs verksamheten på flera 
centraler i olika kommuner kan 
ej samordnings och 
stordriftsfördelar användas vid 
upphandling 

Personal och kompetens 

Aspekt Fördelar Nackdelar 

Kompetens och 
spetskompetens 

Finns redan utbildade 
operatörer i nuvarande 
organisation. 

Stora kostnader för utbildning 
av egna operatörer, finns ingen 
utbildning att köpa utan måste 
ske inom egen organisation.  

Kompetensutveckling  
Samverkan mellan flera 
kommuner 

Billigare och effektivare om 
det sker via flera kommuner i 
samverkan. 

Missar de samverkans och 
synergieffekter som 
samlokaliseringen ger. 

Kompetensutveckling och 
meruppgifter för de väktare 
som upphandlas 

Kan ske via YH eller i 
gemensam form om 
samverkan mellan flera 
kommuner sker. 

Mycket svårare att åstadkomma 
i varje enskild kommun eller 
område. 

Synergieffekter mellan olika 
uppgifter som är samlade i 
samma central 

Finns redan etablerade i 
befintlig verksamhet och kan 
utökas 

Kommer inte gå att effektivt 
integrera om verksamhet sker 
på flera platser. 

 
Teknik och redundans 
Den tekniska plattformen som larmcentralen idag arbetar med är samma teknik som 
Sveriges SOS-centraler har. Samarbetet mellan larmcentralen i Kristianstad och SOS-alarm 
är reglerat i ett avtal parterna emellan. Projektet har förutsatt att samma teknik finns kvar 
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och att avtalet med SOS-alarm utvecklas med det framtida bolaget. Tekniken borgar för 
redundans mellan centralerna och ger möjligheten att hantera de flesta tekniska lösningar 
för olika larm som finns i Skåne Nordosts kommuner. 

Undersöka möjligheten till bolagsbildning samt processer kopplade till 
detta (samverkansprocesser, juridiska processer etc.) 

Tre juridiska bolagsdokument tagits fram i samråd med kunniga kommunala 
tjänstepersoner inom området.  

• Aktieägaravtal 

• Aktieägardirektiv 

• Bolagsordning 

Dokumenten kommer vidare att hanteras och utvecklas av specialister under våren 2022. 

Upphandlingskontoret i Kristianstad har utrett bolagets förutsättningar att köpa tjänster av 
någon eller några av ägarkommunerna samt möjligheter att sälja tjänster till kommuner och 
bolag som inte är ägare av bolaget. Bilaga 2. 

Undersöka de ekonomiska förutsättningarna för en gemensam 
Trygghetscentral  

Det finns stora likheter mellan kommunernas behov avseende bevaknings- och 
övervakningstjänster. En gemensam upphandling för de ingående kommunerna borde ge 
fördelar både ekonomiskt- och tjänsteutförandemässigt.  

Utredningen har visat att finns skillnader i hur kommunerna redovisar sina kostnader och 
vilka avtal som har tecknats med olika leverantörer. Detta gör kostnadsjämförelsen svårare 
att redovisa. Nedan redovisas  

Exemplen redovisar kostnader utifrån Kristianstad kommuns avtal för personlarm.   

Exempel Personlarm  

Lösning 1. Kommunen köper, äger, programmerar, konfigurerar och aktiverar larmen 

Kommunen köper, äger, programmerar, konfigurerar och aktiverar larmen i larmcentralen i 
egen regi. Kommunens upphandlade väktarbolag larmas direkt (ej via deras central utan 
direkt till aktuell väktare) som sedan åker till berörd person. 
 
Kostnader (uppdaterade januari 2022)  
Inköp av larm 3160kr/larm (år 1)  
Installation  1620kr/larm (år 1)  
Årsavgift   4410kr/larm och år inkl SIM-kort som söker lämplig teleoperatör för bästa redundans. 

Årlig anslutningsavgift 710kr/larm och år 
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Lösning 2. Kristianstads tidigare lösning - Kristianstad har ca 40st larm kvar med denna 
lösning, dessa fasas ut under första kvartalet 2022. 

Kommunen leasar personlarmet av ett företag/väktarbolag, larmet knyts sedan till 
räddningstjänstens central som larmar ut upphandlat väktarbolag för hantering när någon 
larmar. 

Kostnader: (uppdaterade januari 2022)  
Årlig avgift per larm 7080kr 
Årlig anslutningsavgift 710kr/larm 

Kostnadsskillnader och besparingen mellan lösning 1 och 2, baserat på Kristianstads 
kostnader idag, blir på årsbasis cirka 2670kr/larm. För Kristianstads del som idag har 250 
personlarm innebär det en kostnadsskillnad per år på cirka 670 000kr.  

Lösning 3. Kommunen leasar en helhetslösning där larm, larmcentral och 
väktarutryckning ingår. 

Några av kommunerna i Skåne Nordost har liknande lösning som nr 3, lösningen är 
mindre flexibel eftersom kommunen är bunden till upphandlad leverantörs lösning. 
Grundkostnaden är mindre än lösningarna ovan, men utryckningskostnaden är högre. 

Exempel Larmsändare  
 
Larmsändare finns för varje larm och objekt, dessa skickar larmen vidare till 
förprogrammerad larmcentral. 
 
En tydlig ekonomisk fördel där kostnaderna förväntas att minska är vid omprogrammering 
av kommunernas larmsändare.  
Vid ny upphandling där ett nytt väktarbolag anlitas måste varje larmsändare 
omprogrammeras för att skicka larm till den nya centralen.  
Med en gemensam central behöver inte sändarna omprogrammeras utan endast ett 
telefonnummer i trygghetscentralen behöver ändras. 
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Rekommendation  

Rekommendationen för kommunerna i Skåne Nordost är att utveckla en gemensam 
Trygghetscentral och systemledningen för området, vilket skapar synergieffekter inom det 
breda kommunala uppdraget i kommunerna.  

Den gemensamma Inre befälsfunktionen bör utvecklas att vara inriktnings- och 
samordningskontakt (ISK) för kommunernas olika uppdrag, där invånarnas trygghet är i 
fokus. Det är viktigt att skapa förutsättningar för att stärka samarbete inom och mellan 
kommunernas nyckelkompetenser på förvaltningar och kommunala bolag.  

Rutiner och planer för samverkan med andra berörda myndigheter och organisationer kan i 
en gemensam trygghetscentral utvecklas och bli effektivare. Genom att planera, öva och 
skapa relationer mellan kommunernas olika nyckelfunktioner kan en ökad uthållighet 
erhållas för samtliga kommuner, vid olika typer av krisläge och påfrestningar. 

Pilotprojekt – Väktarutbildning  

Projektet har sökt externa medel för att genomföra en pilotutbildning med Kristianstads 
kommuns upphandlade väktarbolag under våren 2022. Diskussioner med de aktuella 
väktarbolagen har genomförts och dessa ställer sig positiva till att utbilda sin personal och 
bredda deras uppdrag. Syftet med projektet är att stärka tryggheten för medborgarna 
genom att kompetensutveckla väktarna i Kristianstad kommun inom områdena: 

• Allmän brandkunskap 

• Hjärt- och lungräddning 

• Kommunalt säkerhetsarbete 

• Första insats vid trafikolycka i tättbebyggt område 

• Anläggningsskötarutbildning för automatiska brandlarm (ca 35h) 

 

Utbildningsområdena kommer att ge väktarna och kommunerna möjlighet att använda 

dessa vid flera olika händelser i kommunen för att tidigt avbryta, begränsa eller stoppa en 

händelseutveckling.  Utbildningen kan även genomföras för ordningsvakter och andra 

nyckelpersoner i Skåne Nordosts kommuner. 

Inför ansökan om externa medel har EU-kontoret i Hässleholm varit behjälpliga och ett 

flertal möten har genomförts med både EU-kontoret samt representanter för Högskolan i 

Kristianstad.  
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Fortsatt arbete 
Styrelsen för Skåne Nordost beslutade i oktober 2021 att gå vidare i arbetet med att bilda 
ett gemensamt bolag för Trygghetscentralen. Under perioden november 2021 till juni 2022 
fortsätter uppdraget med bolagsbildning genom att ta fram ekonomiska förutsättningar och 
avtal för bolagsbildning.  

En avsiktsförklaring är presenterad och behandling av underliggande dokument för 
bolagsbildning sker den 17 mars 2022 i styrelsen för Skåne Nordost. Därefter beslutar 
respektive kommun om de ställer sig bakom bolagsbildning av Trygghetscentral.  

Målet är att beslut om bolagsbildning ska vara klart till sommaren 2022 och bolaget 
planeras att bildas under sommaren 2022. Bolaget kommer att starta sin verksamhet med 
de tre delar där det redan idag finns samverkan; Trygghetslarm, Beredskap/Social jour samt 
Blåljusverksamhet med inre befäl och systemledning. Därefter kommer andra delar från 
den framtagna uppgiftskatalogen att diskuteras och förverkligas. 

Tidsplan bolagsbildning 2021–2022  
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Bilagor 
Bilaga 1 Uppgiftskatalog  

Uppgift Kunder/kommuner Kommentar 

Servicelarm   

Personlarm                    

(Skydd för personer som är utsatta 

för hot eller har en förhöjd hotbild 

mot sig) 

Kristianstad Kan hanteras för samtliga 

kommuner. 

Trygghetslarm Kristianstad, Hässleholm 

och Bromölla 

Kan hanteras för samtliga 

kommuner. 

Beredskap sociala jouren. Samtliga Skåne Nordost 

kommuner samt Höör 

 

E-tillsyn 

(Ett alternativ till vissa av 

hemtjänstpatrullernas fysiska besök) 

Kristianstad och 

Hässleholm 

Kan hanteras för samtliga 

kommuner. 

Kommunens medborgarcenter efter 

kl. 17.00. 

Kristianstad Kan hanteras för samtliga 

kommuner. 

Kommunal felanmälan Kristianstad Kan hanteras för samtliga 

kommuner. 

Övervakning och inbrottslarm   

Kameraövervakning på olika 

kommunala objekt. 

Kristianstad Kan hanteras för samtliga 

kommuner. 

Kameraövervakningslarm på 

fastigheter som ägs av kommunala 

bolag. 

 Kan hanteras för samtliga 

kommuner. 

Kameraövervakningslarm på 

anläggningar som ägs av kommunala 

bolag.  

 T.ex solcellsanläggningar, 

hamnområde, flygplatser 

m.m. 

Drönartjänster för lägesbilder och 

andra framtida övervakningstjänster. 

 Kommer att kunna 

utvecklas mer med 

framtida teknik. Kan 
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hanteras för samtliga 

kommuner.  

Bör utvecklas tillsammans 

med forskargrupp knutet 

till något universitet. 

Inbrottslarm till fastigheter som ägas 

av kommunala bolag. 

 Kan hanteras för samtliga 

kommuner. 

Larm till väktare och 

trygghetsvärdar. 

Kristianstad Kan hanteras för samtliga 

kommuner och 

kommunala bolag.  

Funktionen kan utvecklas 

till Trygghetsvärdar för 

samtliga kommuners 

väktare. 

Fastighet, teknik och 

infrastruktur 

  

Larm till fastighetsberedskapen för 

kommunala fastighetsbolag. 

ABK Kan hanteras för samtliga 

kommuner. 

Kommunala beredskaper så som 

gata, va, miljö m.m. 

Kristianstad Kan hanteras för samtliga 

kommuner. 

Kommunala fastighetsbolags 

störningsberedskaper. 

 Kan hanteras för samtliga 

kommunala 

fastighetsbolag. 

Kommunernas och kommunala 

bolags krisledningsfunktioner 

  

Larma kommunernas 

krisledningsorganisationer 

Kristianstad, Hässleholm, 

Östra Göinge och Osby. 

Kan hanteras för samtliga 

kommuner. 

Larma kommunala bolags 

krisledningsorganisationer 

 Kan hanteras för samtliga 

kommunala bolag. 

Larm till TIB  Kristianstad, Hässleholm 

och Osby. 

 

Larm till gemensam TIB för Skåne 

Nordost. 

 Kan introduceras framöver 
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Larm till gemensam KIB 

(kommunikatör i beredskap) för 

Skåne Nordost. 

 Gemensam kommunikatör 

i beredskap kan utvecklas i 

framtiden om 

kommunerna så önskar. 

Larma kommunernas POSOM-

organisationer. 

Kristianstad Kan hanteras för samtliga 

kommuner. 

Larma TIB-beredskap till andra 

förvaltningar. 

Kristianstad/omsorgen Kan hanteras för samtliga 

kommuner. 

ISK (inriktnings och 

samordningskontakt) 

Samtliga Skåne Nordost 

kommuner. 

 

SMS-utskick via trygghetscentralen.  Samtliga Skåne Nordost 

kommuner. 

Massutskick till personer 

som finns inom ett visst 

geografiskt område.  

Blåljusrelaterade uppgifter   

Inre befäl och systemledning Samtliga Skåne Nordost 

kommuner. 

 

Automatiska brandlarm. Samtliga Skåne Nordost 

kommuner och bolag i 

Skåne Nordost via SOS. 

Kristianstad, Bromölla och 

Östra Göinge har avtal 

med Kristianstad.  

Hässleholm och Osby har 

avtal med SOS. 

 

 
 
 

Bilaga 2 Utredning av möjligheterna för bolaget att köpa och sälja tjänster 
till kommunerna och deras bolag.  

Bilaga 3 Utredning kring möjligheter till EU-finansiering  

Bilaga 4 Aktivitetsplan  

Bilaga 5 PWC-rapport  

 



Förstudie avseende möjligheterna att 
instifta en gemensam larm- och 
säkerhetscentral

26 maj 2020



PwC

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

• Kommunerna i Skåne Nordost har initierat en diskussion kring 
för- och nackdelar med en gemensam larm- och 
säkerhetscentral. Kommundirektörerna i dessa kommuner har 
via räddningstjänsten i Kristianstads kommun gett i uppdrag till 
PwC att genom en förstudie utreda och analysera 
möjligheterna för de definierade kommunerna i Skåne Nordost 
att inrätta en gemensam, kommunövergripande larm- och 
säkerhetscentral.

• Uppdraget innebär att genomföra en analys av möjligheter och 
risker med att inrätta en larm- och säkerhetscentral i syfte att 
samordna larm- och säkerhetstjänster för Skåne 
Nordost-kommunerna. 

2

Bakgrund och uppdrag
Förstudien berör i huvudsak följande 
frågeställningar/aspekter:

● Hur organiseras larm- och säkerhetsarbetet idag i 
kommunerna?

● Konkurrensrättsliga förutsättningar och kommunalrättsliga 
aspekter

● Vilken samverkansform vore mest fördelaktig ur ett juridiskt 
perspektiv?

● Insyn och kontroll
● Kostnadspåverkan och andra samordningseffekter
● Ansvarsfördelning mellan larm- och säkerhetscentralen och 

respektive kommun
● Vilka tjänster är mer eller mindre lämpliga att samordna på ett 

kommunövergripande sätt?
● Säkerhetsaspekter (ex. informationssäkerhet)
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Juridisk analysPwC:s erfarenheterIntervjuer Slutsatser och rekommendationer

Metod och genomförande
• Uppdraget har inneburit att utreda och analysera ett antal olika frågeställningar och aspekter som är 

relevanta att beakta vid en förstudie av avseende möjligheterna att instifta en gemensam larm- och 
säkerhetscentral. 

• Förstudien grundar sig på genomförda intervjuer, PwC:s erfarenheter och juridisk analys. 

• Uppdraget har genomförts under perioden december 2019 - mars 2020. Uppdraget har utförts av Linus 
Owman, Fredrik Birkeland, Mathias Westeergaard-Nielsen och Johan Gellerstedt.
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Kommunernas syn på samverkan

• Kommunerna i Skåne Nordost samverkar redan inom ett flertal 
områden. Det finns en generellt sett positiv syn på samverkan 
från politikens sida.

• Bland intervjuade kommuner finns olika förståelse för och 
synpunkter på samverkan. 

• Attityderna till föreslagen larm- och säkerhetscentral varierar 
mellan de som är odelat positiva till de som vill vänta och se.

• Förväntad servicenivå varierar mellan kommunerna beroende på 
olika behov och på hur nöjd man är med nuvarande leverantörer 
av olika larmtjänster inom kommunen. 

• Det finns även en skillnad i synsätt på en gemensam larm- och 
säkerhetscentral, antingen som något nytt och gemensamt, eller 
som en utökning av existerande larmcentral i Kristianstad. 

• Även frågeställningar avseende styrning, påverkan, mandat och 
inflytande är viktiga aspekter för de kommuner som väljer att 
samverka. Här blir långsiktighet, respekt och ömsesidighet ledord 
för att etablera stabila strukturer. 4

Våra slutsatser
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Våra slutsatser 

5

• Det finns också en skillnad i synsättet om huruvida även de 
kommunala bolagen ska ingå i samverkan eller om enbart 
förvaltningsverksamhet ska ingå. Likaså finns en skillnad i 
synen på ambitionsnivå i uppdraget.

Förväntade nyttor

• Kommunerna har olika mognadsgrad ifråga om digitalisering. 

• De som har investerat kraftigt i att digitalisera tjänster är måna 
om att investeringarna de gjort kommer att harmonisera med 
larmcentralens lösningar så att kvaliteten blir lika hög, eller 
högre, än den man i dagsläget lyckats åstadkomma på egen 
väg. 

• Larm- och säkerhetscentralen behöver således inte endast 
utgöra en gemensam hävstång för de kommuner som i 
nuläget har en låg grad av digitalisering. 

• Den måste även kunna utgöra en ytterligare hävstång för 
samordning, effektivisering och ökad digital mognad för dem 
som redan är med på tåget. 
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Våra slutsatser 

• Den högsta digitala mognaden hos en samverkanskommun 
inom larm- och säkerhetscentralen behöver således utgöra 
lägstanivå i driften framåt.

• Samverkansgränssnitten med existerande (och i flera fall 
gemensamma) IT-organisationer inom och mellan 
kommunerna behöver därför utredas grundligt.

• Det finns också en skillnad i synsättet om huruvida även de 
kommunala bolagen ska ingå i samverkan eller om enbart 
förvaltningsverksamhet ska ingå. Likaså finns en skillnad i 
synen på ambitionsnivå i uppdraget.

• Bilden av leverantörer inom de föreslagna tjänsteområdena 
för en framtida gemensam larm- och säkerhetscentral 
förefaller vara fragmenterad inom kommunerna. Redan en 
samordning av befintliga leverantörer inom enskilda 
kommuner kan förväntas leda till samordningsvinster. 

• Utöver ekonomiska samordningsvinster kan det finnas 
samordningsvinster inom området dynamisk resurshantering, 
beroende på hur många kommuner som ansluter sig.
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Legala strukturer

• Med stöd av 2 kap. 1, 2 §§ KL får kommuner själva handha 
sådana angelägenheter av allmänt intresse som har anknytning 
till kommunens område eller deras medlemmar och som inte 
ska handhas enbart av staten, en annan kommun eller någon 
annan. Att exempelvis hantera larm- och säkerhetssystem i 
exempelvis kommunhus och kommunala skolor får mot 
bakgrund av detta anses vara en sådan kommunal 
angelägenhet.

• En kommundriven larm- och säkerhetscentral får endast i 
undantagsfall erbjuda sina tjänster på den öppna marknaden. 

• Vissa av de samverkansformer som presenteras i rapporten 
innebär att verksamheten bedrivs inom en av kommunernas 
befintliga strukturer. Andra samverkansformer kan innebära att 
verksamheten bedrivs i en egen juridisk person som är 
organisatoriskt frikopplad från samverkanskommunerna. 

Våra slutsatser
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• En förutsättning för att samverkan mellan kommuner ska kunna 
upprättas i någon av de samverkansformer som redogörs för i 
denna rapport är att samverkan är förenlig med 
upphandlingslagstiftningen. I sammanhanget är främst 
undantaget för interna kontrakt relevant. 

• En faktor som är direkt avgörande för valet av samverkansform är 
huruvida larm- och säkerhetstjänsterna ska tillhandahållas till de 
samverkande kommunernas kommunala bolag, eller om det 
enbart är kommunerna i sig som ska nyttja tjänsterna. 

• För det fall att det endast är de samverkande kommunerna, och 
inte deras respektive kommunala bolag, som avser nyttja larm- 
och säkerhetscentralens tjänster, är kommunalförbundet den 
samverkansform som utifrån vår juridiska analys är lämpligast i 
förevarande fall.

• En gemensam larm- och säkerhetscentral kan falla in under 
säkerhetsskyddslagen. För att klargöra detta behöver en 
verksamhetsanalys göras. Om verksamheten faller in under 
säkerhetsskyddslagen behöver en säkerhetsskyddsanalys 
genomföras. I samband med detta bör även frågor som berör 
NIS-direktivet tas med i analysen.

Våra slutsatser
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De specifika iakttagelserna/frågorna är dessa:
• Samordningsvinster kan uppstå med hjälp av dynamisk 

resurshantering och/eller genom att ha “en väg in” till 
kommunerna/centralen.

• En gemensam larm- och säkerhetscentral behöver genomsyras 
av digitalisering och framtidssäkrad teknik. Den digitala 
mognadsnivån skiljer sig åt mellan kommunerna. Kopplingen till 
kommunernas IT-verksamheter är väsentlig, men har inte ingått 
i denna förstudie.

• I slutändan är det pris och kvalitet på tänkta leveranstjänster 
som utgör de avgörande faktorerna för att lyckas med en 
gemensam larm- och säkerhetscentral, dvs för att få en hög 
anslutningsgrad av kommuner och tjänster till centralen.

Sammanfattning av kommunernas syn på en gemensam larm- 
och säkerhetscentral

9PwC

De generella iakttagelserna/frågorna är dessa:
• Det finns en positiv inställning till ökad samverkan så länge alla 

ingående parter har samma möjligheter till inflytande, påverkan 
och mandat.

• Samtliga kommuner i Skåne Nordost, med undantag för Höör 
och Hörby, använder eller kommer från och med 1 april 2020 
att använda larmcentralen i Kristianstad för medlyssning och 
utlarmning av 112-samtal.

• Överblicken eller helhetsbilden av vilka larm- och 
säkerhetstjänster samt vilka leverantörer som anlitas i varje 
kommun saknas i flera fall. Samordningsvinster kan uppstå 
genom att minska antalet leverantörer och upphandla tjänster 
gemensamt

• Förståelsen för initiativet och syftet med en gemensam larm- 
och säkerhetscentral varierar, likaså ambitionsnivån för en 
gemensam central. Vi ser att ett långsiktigt ömsesidigt 
ägaransvar med en samstämmig syn och ambitionsnivå är en 
förutsättning för en gemensam central.
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• Fatta ett inriktningsbeslut kring 1) om arbetet med en 
gemensam larmcentral ska fortsätta och 2) vilken ambitionsnivå 
den ska ha (dvs målgrupper och tjänster). I detta skede bör 
även framtida målgrupper och tjänster beaktas, då de har 
bäring på valet av samverkansform. 

• Beslutet bör även omfatta 3) om ambitionen är en renodlad 
larmcentral, eller om uppdraget ska vara mer långtgående. 
Beroende på beslut i frågorna ovan kan sedan beslut fattas 
gällande geografisk placering och namn, om dessa frågor 
fortfarande är relevanta.

• Fatta beslut om vilken samverkansform som ska väljas för den 
gemensamma larm- och säkerhetscentralen. 

• Ta fram en övergripande nyttokalkyl för att visa på de 
ekonomiska vinsterna av en gemensam larm- och 
säkerhetscentral. Denna bör sedan åtföljas av nedbrutna 
nyttokalkyler på kommunnivå i förhållande till förväntat 
tjänsteinköp.

Våra rekommendationer
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➢ Genomför en verksamhetsanalys för att säkerställa huruvida 
verksamheten faller in under säkerhetsskyddslagen. Om så 
bedöms vara fallet så är verksamhetsutövaren skyldig att 
genomföra en säkerhetsskyddsanalys.

➢ Arbeta fram en tydlig uppdragsbeskrivning och 
tjänstekatalog för den gemensamma larm - och 
säkerhetscentralen, med tydlig utrullningsmodell för olika 
skeenden (vilka tjänster, vilka år, etc).

➢ Utifrån uppdragsbeskrivning och tjänstekatalog upprätta en 
ekonomi- och styrmodell som klargör de ekonomiska 
förutsättningarna, personal- och kompetensbehov och 
kvalitetsaspekter.

➢ Utveckla och arbeta fram en hållbar, långsiktig 
finansieringsmodell.

➢ Arbeta aktivt med förändringsledning och kommunikation.

➢ Inför gemensam systemstruktur och standardisera arbetssätt.

11

• Upprätta och underteckna en avsiktsförklaring.

• Utred samverkansgränssnitten med existerande (ibland 
gemensamma) IT-organisationer inom kommunerna. Efter detta 
kan projektet gå in i mer av en genomförandefas.

• Tillsätt en extern projektledare, styrgrupp och ev. arbetsgrupp 
med representanter från de olika kommunerna som 
undertecknat avsiktsförklaringen. 

• Upprätta en tydlig tidplan med en tidsaxel som beskriver vilka 
aktiviteter som behöver genomföras när. I tidplanen bör roll- 
och ansvarsfördelning framgå, likaså när politiska beslut 
behöver fattas.

• Tillsätt en extern, oberoende projektledare som kan stötta 
intern projektledare och/eller arbetsgrupp/styrgrupp i det 
fortsatta arbetet:

Våra rekommendationer
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Denna rapport har upprättats inom ramen för vårt uppdrag att utföra en förstudie av förutsättningarna för en gemensam larm- och säkerhetscentral. Rapporten är endast upprättad för vår 
uppdragsgivares räkning, Kristianstads kommun. PwC ansvarar inte, utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av denna rapport. Inte heller tas något 
ansvar för att rapporten används för andra syften än för dem som förelegat vid uppdragets utförande.
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Förslag till politisk organisation 2023-2026 
Dnr KS/2022:71 001   

 

Kommunledningsförvaltningen förslag till /Kommunfullmäktige/  

Förslag till beslut 

- 

Sammanfattning av ärende 

En arbetsgrupp bestående av förtroendevalda från samtliga partier har under perioden 
november 2021 till och med januari 2022 arbetat fram förslag till politisk organisation för 
mandatperioden 2023-2026.  Eventuella förändringar i den politiska organisationen 
kommande mandatperiod träder, efter beslut i Kommunfullmäktige, i kraft 1 januari 2023. 

Arbetsgruppen har träffats vid fem tillfällen och arbetet inleddes med en omvärldsanalys 
där den politiska organisationen i liknande kommuner redovisades för gruppen.  

Arbetsgruppens efterföljande diskussioner delas in i två huvudfrågor: 

- Nämnder och utskott; vilka nämnder ska finnas och hur ser deras ansvarområden 
ut 

- Antal ledamöter i nämnderna 

Arbetsgruppens diskussioner har sammanfattats och mynnat ut i de förslag som nu 
redovisas. 

Fyra olika förslag till nämndstruktur redovisas varav förslag 1 innebär att inga 
förändringar görs jämfört med dagens organisation. Därefter redovisas de förslag som 
lyfts i arbetsgruppen avseende antal ledamöter i nämnderna. 

Vid beslut om förändringar i den politiska organisationen bör varje nämnd få i uppdrag att 
anpassa styrande dokument såsom delegationsordningar och arbetsordningar till den nya 
organisationen. 

 

 

http://www.osby.se/
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Beslutsunderlag 

Bilaga 1 -Förslag till politisk organisation 2023-2026 daterad 2022-02-13. 

Bilaga 2 – Antal ledamöter i nämnderna – nuvarande organisation daterad 2022-02-13 

Bilaga 3 – Beskrivning av möjliga konsekvenser av förslag till politisk organisation 
daterad 2022-02-14 

Ärende 

Inför mandatperioden 2023-2026 har en arbetsgrupp bestående av förtroendevalda från 
samtliga partier arbetat fram förslag till politisk organisation mandatperioden 2023-2026. 
Arbetsgruppen har fokuserat på två huvudfrågor;  

- Nämnder och utskott (nämndstruktur) 

- Antal ledamöter i nämnderna  

Nämnder och utskott 

Arbetsgruppens diskussioner har sammanfattats i fyra olika förslag till nämndstruktur. I 
bilaga 1 redovisas organisationsskisser. 

- Förslag 1 – Oförändrad organisation nämnder och utskott 

o Antalet nämnder och nämndernas ansvarsområden förändras inte.  

- Förslag 2 – Arbete- och välfärdsnämnd inrättas 

o Arbete- och välfärdsnämnd med tillhörande arbetsutskott inrättas. Arbete- 
och välfärdsnämnden övertar ansvaret för frågor som handläggs av Arbete 
– och välfärdsförvaltningen från Kommunstyrelsen. 

o I övrigt inga förändringar. 

- Förslag 3 – Arbete- och välfärdsnämnd inrättas och samhällsbyggnadsfrågor 
flyttas till Kommunstyrelsen 

o Arbete- och välfärdsnämnd med tillhörande arbetsutskott inrättas och 
övertar ansvaret för de frågor som handläggs av Arbete – och 
välfärdsförvaltningen från Kommunstyrelsen. 

o Kommunstyrelsen ansvarar för samhällsbyggnadsfrågor vilket innebär att 
det i förslaget inte finns en Samhällsbyggnadsnämnd.  

o I övrigt inga förändringar. 

- Förslag 4 – Samhällsbyggnadsfrågor organiseras under Kommunstyrelsen 

o Kommunstyrelsen ansvarar för samhällsbyggnadsfrågor vilket innebär att 
det i förslaget inte finns en Samhällsbyggnadsnämnd.  
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o I övrigt inga förändringar. 

 

Utöver ovanstående fyra förslag har följande delförslag lyfts i arbetsgruppen: 

o Utvalda strategiska frågor flyttas från Samhällsbyggnadsnämndens till 
Kommunstyrelsen. Ytterligare utredning krävs för att definiera vilka frågor 
som kan vara aktuella.  

o Planfrågor flyttas från Samhällsbyggnadsnämnden till Miljö- och 
byggnämnden. 

 

Antal ledamöter i nämnderna 

Följande förslag har lyfts i de diskussioner arbetsgruppen fört: 

- Antalet ledamöter och ersättare ändras inte. 

- Antalet ledamöter minskas i samtliga eller utvalda nämnder utifrån uppdragets 
omfattning. 

- Antalet ersättare i nämnderna och utskotten halveras. 

- Antalet ledamöter förändras om nämndens ansvarsområden ändras. 

Nuvarande antal ledamöter i nämnderna redovisas i bilaga 2. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Beslutet skickas till  

Petra Gummeson  Johanna Lindhe  
Kommundirektör  Administrativ chef  



Bilaga 1

Förslag till politisk organisation 2023-2026

-
nämnder och utskott

2022-02-13



Förslag 1-4 - nämndstruktur

• Samtliga förslag till nämndstruktur visar nuvarande antal 

ledamöter och ersättare och ska inte ses som nytt 

förslag till antal ledamöter och ersättare.

• I de fall nämnden/utskottet inte finns idag anges inte 

antal ledamöter.
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Antal ledamöter och ersättare i nämnder och utskott – 
nuvarande organisation 

  
Ledamöter 

nämnd 
Ersättare 
nämnd 

Ledamöter 
utskott 

Ersättare 
utskott 

Kommunstyrelsen 13 13 5 5 
Barn- och utbildningsnämnd 9 9 4 4 
Hälsa- och omsorgsnämnd 9 9 4 4 
Samhällsbyggnadsnämnd 7 7 3 3 
Miljö- och byggnämnd 5 5 - - 
Överförmyndare 1 1 - - 
Valnämnd 7 7 - - 
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Bilaga 3 - Beskrivning av möjliga konsekvenser av 
förslag till politisk organisation 2023-2026 

Förslag 1 
Förslag 1 innebär att nuvarande politiska organisation behålls och därmed 
görs inga förändringar. 
 

Förslag 2 
Arbete- och välfärdsnämnd med tillhörande arbetsutskott inrättas. 
 
Följande möjliga konsekvenser har identifierats: 

- En Arbete- och välfärdsnämnd ger ökade möjligheter för 
förtroendevalda att fördjupa sig i Arbete och välfärds lagstiftning och 
ärenden. 

- Förslaget innebär relativt många nämnder jämfört med liknande 
kommuner.  

- Antalet nämnder ökar vilket ger fler ledamöter och därmed platser att 
tillsätta samt högre kostnader för arvoden. 

- Fler nämnder kräver mer administrativa resurser för hantering av 
sammanträden, utskick med mera. 

Förslag 3 
Arbete- och välfärdsnämnd med tillhörande arbetsutskott inrättas. 
Samhällsbyggnadsfrågor organiseras under Kommunstyrelsen. 
 
Följande möjliga konsekvenser har identifierats: 
 

- Oförändrat antal nämnder och platser att tillsätta. 
- En Arbete- och välfärdsnämnd ger ökade möjligheter för 

förtroendevalda att fördjupa sig i Arbete och välfärds lagstiftning och 
ärenden. 

- Kommunstyrelsen hanterar inte Arbete och välfärds ärenden.  
o Minskat behov av detaljkunskap i arbete- och välfärdsfrågor. 

- Kommunstyrelsen hanterar Samhällsbyggnadsärenden. 
o Kräver djupare detaljkunskaper i Samhällsbyggnadsärenden 

hos Kommunstyrelsens ledamöter. 
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o  Mer tid behöver avsättas till Kommunstyrelsens 
sammanträden 

- Ökad insyn för Kommunstyrelsen i samhällsbyggnadsfrågor 
- Samhällsbyggnadsärenden passerar färre instanser i de fall ärendet 

ändå kräver hantering i Kommunstyrelsen 
o Kortare ärendeflöden och snabbare hantering 
o Snabbare återkoppling till invånare 

 
 

Förslag 4 
Samhällsbyggnadsfrågor organiseras under Kommunstyrelsen. 
 
Följande möjliga konsekvenser har identifierats: 
 

- Färre nämnder. 
- Kommunstyrelsen hanterar fler ärenden och uppdraget blir mer 

omfattande. 
o Kräver djupare detaljkunskaper hos Kommunstyrelsen 

ledamöter i Samhällsbyggnadsfrågor 
o  Mer tid behöver avsättas till Kommunstyrelsens 

sammanträden 
 

- Ökad insyn för Kommunstyrelsen i samhällsbyggnadsfrågor 
- Samhällsbyggnadsärenden passerar färre instanser i de fall ärendet 

ändå kräver hantering i Kommunstyrelsen 
o Kortare ärendeflöden och snabbare hantering 
o Snabbare återkoppling till invånare 

- Färre nämnder kräver färre administrativa resurser för hantering av 
sammanträden, utskick med mera. 
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