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Instans: Kommunfullmäktige 

Tid: måndagen den 27 mars 2023 kl. 18:00 

Plats: Samrum-Osby 

Information: Observera den tidigarelagda starttiden.  

Föredragningslista 
Nr Ärende 

1.  Upprop och protokollets justering 

2.  Godkännande av dagordning  

3.  Anmälningar till kommunfullmäktige 2023 

4.  Information 
- Information från de helägda kommunala bolagen: 

Osbybostäder, Thomas Poppe 
Fjärrvärme, Carl-Magnus Nilsson 
 

- Vitalisering av kommunfullmäktige, Mats Ernstsson 
 

5.  Frågestund 
Fråga får ställas av ledamot och/eller ersättare genom att den skriftligen ges in till 
kommunstyrelseförvaltningens kanslienhet senast klockan 8.00 på 
sammanträdesdagen för det sammanträde vid vilket ledamoten avser att ställa 
den. 

6.  Instruktion till ombud vid bolagsstämmor 2023 

7.  Medborgarförslag - Fastställande av bestämmelse som förhindrar möjlighet att 
upprätta hemliga avtal 

8.  Motion - Släckvatten i Hökön, Andreas Andersson (KD) 

9.  Ram för upplåning, Osby kommun 2023 

10.  Årsredovisning stiftelser 2022 (förvaltade av Osby kommun) 

11.  Årsredovisning bokslut avseende 2022 

12.  Ombudgetering 2023 
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Nr Ärende 

13.  Begäran om entledigande från samtliga uppdrag i Osby kommun - Sebastian Pihl 
(SD) 

14.  Begäran om entledigande från politiska uppdrag i kommunfullmäktige och 
kommunstyrelsen - Jörgen Nilsson (SD) 

15.  Begäran om entledigande som ledamot i kommunfullmäktige - Sandra Bahceci (S) 

16.  Begäran om entledigande från samtliga politiska uppdrag - Johannes Lindberg (SD) 

17.  Begäran om entledigande från uppdraget i personaldelegationen - Hans Persson 
(SD) 

18.  Val av huvudmän till Snapphanebygdens sparbank 

19.  Val av krisledningsnämnd 

20.  Val av ombud och ersättare till Skånes Kommuners förbundsmöte 

21.  Val av ledamot och ersättare samt ombud och ersättare för ombud i IT kommuner i 
Skåne AB 

22.  Val av Skåne Blekinge Vattentjänst AB:s styrelseledamöter och ersättare samt val 
av ombud och ersättare för ombudet. 

23.  ÖGRAB - Ändring av ägardirektiv 2023 

24.  Föreskrifter om avfallshantering för Östra Göinge och Osby kommun 

25.  Taxa Samhällsbyggnadsnämnden 2023 - Osby kommun  

26.  Arbetsordning för kommunfullmäktige, mandatperioden 2023-2026 

27.  Reglemente för Osby kommuns nämnder 2023-2026 

28.  Reglemente för kommunala pensionärsrådet (KPR) i Osby kommun 

29.  Reglemente för rådet för personer med funktionsvariationer (Funkisrådet) i Osby 
kommun 

 

Mats Ernstsson 

ordförande 

Amanda Svensson 

nämndsekreterare 
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SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-12-20 

Barn- och utbildningsnämnden 

Justerandes sign 

§ 125 
Kultur- och fritidspolitiskt program 2023-2031 

Dnr 2022-292 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

- Barn- och utbildningsnämnden antar "Kultur- och fritidspolitiskt 
program 2023-2031 Osby kommun". 

Överläggning och beslut 

Efter diskussion beslutar barn- och utbildningsnämnden att perioden för 
Kultur- och fritidspolitiskt program ändras till 2023-2031. 

Barnkonsekvensanalys 

Hänvisar till bifogad barnkonsekvensanalys. 

Sammanfattning 

Ett kultur- och fritidspolitiskt program för Osby kommun har tagits fram 

genom dialog på fokusmöte . Barn och utbildningsnämnden, genom 
brukarundersökningar i kultur och fritidsverksamheterna och i 

verksamhetsområdets ledningsgrupp. Förslaget bygger på dessa 

undersökningar samt på forskning och olika rapporter och undersökningar 
lokalt och nationellt. Ett kultur- och fritidspolitiskt program utgör en 
vägledning vad Osby kommun vill med verksamheten och är ett frivilligt 

åtagande. Upplägget i programmet utgörs av en viljeinriktning med ett antal 
ledord med mål kopplade till sig som är formulerade med Vi vill samt till 

detta ett antal åtgärder för mandatperioden. 

Beslutsunderlag 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut den 6 december 2022, 

§ 97. 
Tjänsteskrivelse "Kultur- och fritidspolitiskt program för Osby kommun 

2023-2026, daterad 23 november 2022. 

Kultur- och fritidspolitiskt program 2023-2026 

Beslutet skickas till 

Barn- och utbildningsförvaltningen 

Förvaltningschef, Åsa Hallen Olofsson 
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Vision 
Osby kommun är kommunen där individen ges möjlighet att stärkas, växa och utvecklas hela livet. 
Förutsättningarna för detta ges via ett rikt och brett kultur- och fritidsliv där alla har möjlighet att 
delta utifrån sina förutsättningar. Med ledorden folkhälsa, delaktighet, jämlikhet och tillgänglighet 
vill vi skapa möjligheter för en meningsfull fritid för alla. 

 

 

 

Vad är meningsfull fritid för dig? 
Innebörden av meningsfull fritid betyder olika saker för oss alla. I strikt mening innebär fritid den tid 
vi förfogar över själva och som inte ägnas åt fasta åtaganden som arbete, skola eller andra uppgifter 
som vi är bundna till.1 I livets olika faser och för olika individer ser den fria tiden olika ut. Kultur och 
fritids roll är att ge förutsättningar för alla kommuninvånare och besökare att skapa en fritid som är 
meningsfull för just dem. 

En meningsfull fritid stärker invånarnas livskvalitet och kommunen blir en plats där människor 
upplever glädje och gemenskap vilket i sin tur har en positiv inverkan på trygghet, hälsa och 
välbefinnande. Vi på kultur- och fritid vill verka för en attraktiv och hållbar boendekommun där vi 
nyfiket och öppet arbetar utifrån delaktighet, tillgänglighet, jämlikhet och folkhälsa driver 
utvecklingen framåt, både för individen och samhället i stort. I det arbetet är ett rikt och levande 
kultur- och fritidsliv en viktig förutsättning.  

 

 

 
1 Wikipedia; sökord fritid, 20221110 
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Vår viljeinriktning 
Som ett led i det strategiska arbetet ska all verksamhet som kommunen bedriver inom kultur- och 
fritidsområdet genomsyras av den övergripande viljeinriktningen meningsfull fritid för alla.  

Vi utgår från en demokratisk grundsyn och ger invånarna möjlighet att skapa och finna en 
meningsfull fritid, ett sammanhang, en känsla av delaktighet och engagemang.2 Det bidrar till en 
ökad folkhälsa och minskar utanförskap och för människor tillsammans.  

Vi vill vara en utjämnande faktor i samhället och göra det möjligt för alla invånare att stärka tron på 
en framtid där alla får vara delaktiga på sina villkor. Därför kommer vi under denna period arbeta 
utifrån följande ledord: folkhälsa, delaktighet, jämlikhet och tillgänglighet. 

 

 

Folkhälsa 
Folkhälsa inom kultur och fritids verksamheter handlar om hälsofrämjande arbete. Kultur- och 
fritidsverksamheternas verkar hälsofrämjande och stärker eller bibehåller invånarnas fysiska, 
psykiska och sociala välbefinnande. Genom att delta i aktiviteter och social samvaro stärks tilltron till 
den egna förmågan och framtidstron. 3 Detta är viktigt ur ett förebyggande, hälsofrämjande 
friskvårdsperspektiv som kan ha positiv inverkan på förloppet av fysiska och psykiska åkommor. 
Delaktighet i kultur och idrott ger såväl individuella som samhällsekonomiska vinster. 

Via kultur och fritids mötesplatser, programpunkter och aktiviteter i samverkan med föreningsliv ges 
invånarna en möjlighet till en ökad framtidstro på samhället och den egna kraften. Vi ska ge 
invånarna en utblick i omvärlden och en inblick i sig själv. 

Vi vill: bidra till att människor har en god fysisk och psykisk hälsa och kan delta i sociala 
sammanhang.  

Så gör vi för att nå dit:  

• Vi ska aktivt arbeta med barnperspektivet och barnets perspektiv i alla verksamheterna 
utifrån barnkonventionen. 

• Brett utbud av aktiviteter som berör både psykisk och fysisk hälsa.  
• Vi ska fortsätta arbetet med att motverka psykisk ohälsa och negativa vanor hos ungdomar.   
• Vi ska i dialog med föreningar och invånare arbeta med förslag kring utveckling av kultur- och 

fritidsmiljöerna i kommunen. 
• Vi ska möjliggöra att föreningar kan växa och verka i Osby kommun genom översyn av 

föreningsavtal och stödet till föreningar. 
• Uppmärksamma olika perspektiv utifrån normer och attityder.  

 

 
2 KASAM KASAM - Socialstyrelsen 
3 Folkhälsomyndigheten Vad är folkhälsa, jämlik hälsa och folkhälsoarbete? — Folkhälsomyndigheten 
(folkhalsomyndigheten.se) 

https://www.socialstyrelsen.se/kunskapsstod-och-regler/omraden/evidensbaserad-praktik/metodguiden/kasam/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/en-god-och-jamlik-halsa-pa-alla-nivaer/tema-folkhalsa/vad-ar-folkhalsa/folkhalsa-och-jamlik-halsa/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/en-god-och-jamlik-halsa-pa-alla-nivaer/tema-folkhalsa/vad-ar-folkhalsa/folkhalsa-och-jamlik-halsa/
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Delaktighet  
Delaktighet handlar om att en person aktivt kan medverka i och vara en del av samhället. Delaktighet 
förutsätter också att aktiviteter och offentliga miljöer är tillgängliga.4 
 
Genom att erbjuda invånarna att vara medskapare i sin fritid ökar vi delaktigheten och tar vara på 
den kraft som finns i samhället. Vi arbetar med att tillgängliggöra våra mötesplatser, till exempel 
bibliotek, ytor för spontanidrott och fritidsgårdar. Våra mötesplatser inom kultur och fritid erbjuder 
alla kommuninvånare en tillhörighet, ett erkännande och möjlighet till personlig utveckling att växa 
som individer och samhällsmedborgare. Samverkan med föreningsliv, idéburen sektor och 
folkbildningen och intern samverkan mellan förvaltningar är centralt för att ge invånare möjlighet till 
delaktighet.  

Vi vill: att det ska vara möjligt att vara delaktig i Osby kommuns kultur och fritidsliv oavsett vem 
man är eller var man bor. Vi arbetar för att speciellt stärka de grupper som inte har en lika stor 
delaktighet i samhället, barn och unga, äldre och personer med funktionsvariationer.  

Så gör vi för att nå dit:  
• Systematiskt arbeta med vår årliga brukarundersökning och återkoppling av den till invånare 

och besökare för att utveckla verksamheten och öka delaktigheten.  
• Arbeta målgrupps-fokuserat för att vara uppdaterade på invånarnas behov och verka för 

medskapande till exempel genom referensgrupper. 
• Erbjuda aktiviteter för de prioriterade målgrupperna. 
• Vi ska fortsätta arbetet med ung delaktighet till exempel genom att ta lärdom av Kulturcrew. 

 
 

Jämlikhet  
I kultur och fritids verksamheter innebär jämlikhet att alla ska kunna ta del av, påverka och känna sig 
välkomna i Osby kultur och fritidsliv oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning, 
sexuell läggning, ålder eller socioekonomiska förhållanden.   

Vi ska införliva olika målgruppers behov i våra verksamheter och kontinuerligt undersöka dem. Vi ska 
positivt påverka attityder och värderingar genom att erbjuda en bredd av aktiviteter och verksamhet. 
Aktiviteter ska finnas spridda i kommunen för att nå alla. 

Vi vill: Aktivt arbeta för allas rätt att möta musik, litteratur, rörelse, gemenskap, kultur och 
föreningsliv.  

Så gör vi för att nå dit:  

• Systematiskt analysera vilka vi inte når och arbeta aktivt för att sänka trösklarna för dessa 
grupper. 

• Samverka kring kulturinsatser för barn och unga för likvärdiga möten med olika kulturella och 
konstnärliga uttryck. 

• Arbeta för att erbjuda kostnadsfria aktiviteter, till exempel lovprogram för barn och unga. 
 

4 Frågor om delaktighet och tillgänglighet - MFD 

https://www.mfd.se/organisation/vanliga-fragor-och-svar/fragor-om-delaktighet-och-tillganglighet/
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• Öka tillgången till fritidsaktiviteter genom gratis utlåning av fritidsutrustning samt i 
samverkan med föreningslivet.  

• Utveckla bredden av vårt utbud av aktiviteter och evenemang, till exempel göra en förstudie 
för att undersöka möjligheterna för en framtida kulturskola.  

 

Tillgänglighet 
Ett tillgängligt samhälle är utformat så att så många som möjligt kan använda och ta del av det. Det 
handlar om att kunna ta del av den fysiska miljön och kunna ta sig runt i samhället. Det innebär också 
att få tillgång till information och kommunikation samt att kunna använda produkter och tjänster.5 
 
Vi ska erbjuda invånarna tillgänglighet till kultur- och fritids verksamheter i Osby kommun som ska 
vara lika oavsett behov och förutsättningar. Kultur och fritid ska arbeta aktivt för att förbättra 
tillgängligheten både i den fysiska och digitala miljön.  

Vi vill: Arbeta med tillgängligheten i den fysiska och den digitala miljön som våra invånare och 
besökare möter.  

Så gör vi för att nå dit: 

• Systematiskt arbeta med lokaler, anläggningar och mötesplatser för att säkerställa digital och 
fysisk tillgänglighet.  

• Vid nybyggnation av lokaler och anläggningar samverka kring tillgänglighetsperspektivet.  
• Arbeta med marknadsföring av verksamheter och anläggningar.  
• I samverkan med föreningslivet bredda möjligheterna till att aktivt delta i föreningsliv och 

rörelse för barn och unga.  
• Arbeta med offentliga mötesplatser för att ge utrymme för spontanidrott och pop-up 

verksamheter.   

 

Verksamheterna inom kultur och fritid 
Kultur och fritid är en enhet inom verksamhetsområdet barn- och utbildning. Kultur och fritid driver 
och tillhandahåller lokaler, idrottsanläggningar, simhallar, bibliotek, musikskola och fritidsgårdar, 
samordnar allmänkultur, samverkar med föreningslivet och handlägger bidrag till föreningar och 
studieförbund. Kultur och fritidsverksamheterna riktar sig till alla invånare och besökare till 
kommunen. Särskild uppmärksamhet ägnas åt målgrupperna; barn och unga, personer med annat 
modersmål, personer med funktionsnedsättning och personer äldre än 65 år.  

 
5 Myndigheten för tillgänglighet Frågor om delaktighet och tillgänglighet - MFD  

https://www.mfd.se/organisation/vanliga-fragor-och-svar/fragor-om-delaktighet-och-tillganglighet/
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Bibliotek 
Folkbiblioteksverksamheten i Osby kommun bidrar till att berika Osbybornas fritid och erbjuder på 
olika sätt möjligheter till kulturupplevelser. Både folk- och skolbibliotek är lagstadgad verksamhet 
med tydliga uppdrag i biblioteks- respektive skollagen. Biblioteken ska verka för det demokratiska 
samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. 
Folkbiblioteksverksamhet finns tillgänglig för alla, med särskild uppmärksamhet riktad till personer 
med annat modersmål, personer med funktionsnedsättning och barn och unga. Folkbiblioteken i 
Osby kommun har ett huvudbibliotek i Osby och biblioteksfilialer i Lönsboda och Killeberg.  

 

Fritid och föreningar 
Motion och idrottande utgör en stor del av fritidssektorn i Osby kommun och en stor del av dessa 
riktar sig till barn och unga. Osby kommun tillhandahåller anläggningar och idrottsmiljöer för ett 
brett utbud. Kommunen har två fullstora idrottshallar, en i Osby och en i Lönsboda. Utöver detta 
finns det några mindre gymnastiksalar. Sporthallarna har stor beläggning vilket gör det svårt när nya 
föreningar vill introducera sin verksamhet eller befintliga verksamheter vill öka sitt omfång. De 
ideella idrottsföreningarna får ekonomiskt stöd från kommunen i form av föreningsbidrag och 
subventionerade taxor vid hyra av lokaler och anläggningar. Genom kultur och fritid kan allmänheten 
och föreningar hyra olika lokaler och anläggningar i våra olika byar.  

 

 

 

Invånare 
Osby 

kommun 
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Fritidsgårdar  
Trygga och tillgängliga mötesplatser för unga är viktigt i ungas liv. Kultur och fritid driver 
fritidsgårdsverksamhet i Osby och Lönsboda. Personalen arbetar med personligt bemötande och 
informellt lärande. Gårdsverksamheten är föränderlig och anpassas efter omvärldsförändringar, 
önskemål och behov.  

 

Ishall 
I Osby finns en ishall byggd av ideella krafter på 1960-talet, anläggningen är i stort behov av 
renovering. Anläggningen är välanvänd av ishockey- och konståkningsföreningar och är öppen för 
allmänåkning. Matcher och tävlingar i anläggningen drar stor publik och är populära evenemang att 
besöka.  

 

Kultur  
Kultur är viktigt för samhällsutvecklingen då den berikar demokratin med idéer och nyanserar det 
offentliga samtalet. Både eget skapande inom traditionella och nyskapande konstarter och 
mottagande av professionella kulturuttryck är viktiga. I Osby kommun finns besöksmål, scener och 
aktörer för ett professionellt utbud. Kultur och fritid erbjuder och utmanar invånare och besökare 
genom konstupplevelser i Osby konsthall och genom evenemang och föreläsningar.  

 

Musikskola 
Musikskolan arbetar mot alla målgrupper men barn och unga 10-18 år prioriteras. Musikskolan 
erbjuds i orterna Osby, Lönsboda och Killeberg. Musikskolan arbetar med barn och ungas delaktighet 
i projekt som tex Kulturcrew, stråkklass, musikcafé med mera. Verksamheten har en omfattande 
utåtriktad verksamhet i samverkan med bland annat den ideella sektorn och andra kommuner.  

 

Simhallar 
Kultur och fritid driver idag två simhallar med allmänbad, simundervisning och olika aktiviteter. 
Öppettider och aktiviteter planeras med lyhördhet för besökarnas behov och önskemål. För 
simhallen i Lönsboda utgör familjebad den största delen av verksamheten. Den lilla bassängen 
möjliggör LSS-verksamhet att komma och besöka simhallen. I Osby ligger tyngdpunkten på 
föreningsverksamhet som simning och dykning och motionssimning, och verksamheten samarbetar 
tätt med föreningslivet. Osby simhall är idag inte anpassad för personer med funktionshinder.  
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Samverkan, implementering och 
uppföljning  
För att kunna arbeta med de uppsatta viljeinriktningarna samverkar kultur och fritid med föreningar, 
studieförbund, idéburen sektor, näringsliv och förvaltningar i kommunen. Verksamheterna i kultur 
och fritid gör inför varje nytt år en verksamhetsplan utifrån kultur och fritidspolitiskt program för att 
aktivt arbeta mot viljeinriktningarna. Kultur och fritidspolitiskt program följs upp årligen i samband 
med årsredovisning och uppföljning av verksamhetsplanerna i Stratsys. Programmet revideras efter 3 
år inför 2026 och revideras sedan vart fjärde år. 

 

Styrdokument och riktlinjer 
- Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling 
- Bibliotekslag (2013:801) 
- Biblioteksplan för biblioteken i Osby kommun 2023-2026 
- Diskrimineringslag (2008:567) 
- Lag om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter (2018:1197) 
- Idrotten vill: Idrottsrörelsens idéprogram (2019) 
- Kulturmiljölag (1988:950) 
- Kulturskoleproposition (prop. 2017/18:164)  
- MUCF 
- Nationella kulturpolitiska mål  
- Osby kommuns fullmäktigeberedning för kultur- och fritidsanläggningar 
- Osby kommuns vision 
- Osby kommuns värdegrund 
- Osby kommuns övergripande mål 
- Regional kulturplan 2022-2025 för Region Skåne 
- Riksidrottsförbundets stadgar (2021) 
- Riktlinjer för stöd till föreningar och civilsamhället i Osby kommun  
- Riktlinjer för uthyrning av lokaler och anläggningar i Osby kommun 
- Strategi 2025: strategisk plan för idrottsrörelsen 2022-2025 
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1. Sammanfattning 

EY har på uppdrag av kommunrevisionen i Osby kommun granskat huruvida 
kommunstyrelsen har en ändamålsenlig uppsikt och ägarstyrning av IT kommuner i 
Skåne AB. Granskningen har särskilt fokuserat på att belysa övergången av IT-
verksamheten från Osby kommun till IT kommuner i Skåne AB och utvärderingen av 
denna. 

Den sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen bör stärka uppsikten av IT 
kommuner i Skåne AB i enlighet med ansvaret i reglemente.  

Bedömningen grundar sig i att det saknas sammanställd uppföljning av 
verksamhetsplanen och att kommunstyrelsen inte tar del av uppföljningen. Bolagets 
styrelse är uppbyggd av representanter ur kommunernas 
tjänstemannaorganisationer. Vi menar i granskningen att detta är i sig inte 
problematiskt. Däremot gör detta uppsiktsplikten än viktigare. Därför bör 
kommunstyrelsen inom ramen för sin uppsiktsplikt säkerställa återrapportering av 
bolagets måluppföljning.  

Vår bedömning är även att övergången ur ett verksamhetsmässigt och ekonomiskt 
perspektiv inte utvärderats på ett samlat, dokumenterat och strukturerat sätt. Vi 
menar att detta är nödvändigt för att kunna följa om resultatet av övergången givit 
de vinster som önskades. 

Vi ser det däremot som positivt att det finns beslutade ägardirektiv som reglerar 
samverkan och följs upp vid ägarsamråd. Likaså är det positivt att verksamheten 
löpande följs upp genom diverse forum. Vi ser att det finns en löpande kontakt i olika 
konstellationer mellan bolaget och kommunen samt formulerade forum för detta. 

Vi noterar att såväl bolaget som kommunen genomfört enkätundersökningar med 
syfte att mäta nöjdheten bland användarna. Vi menar att kommunstyrelsen utifrån 
det låga enkätresultatet bör göra fördjupade efterforskningar kring orsakerna.  

Tjänsteutbudet är vad vi kan se oförändrat alternativt utökats. Vi förlitar oss däri på 
svar från intervjuer. Det finns inget i revisionsbevisen som talar emot den 
förmedlade bilden.   

Vi rekommenderar kommunstyrelsen att: 

 Säkerställa en kontinuerlig återrapportering av uppföljningen av 
målsättningarna i verksamhetsplanen i enlighet med uppsiktsplikten.  

 Genomföra en samlad utvärdering av övergången till IT kommuner i Skåne 
AB avseende såväl verksamhetsmässiga som ekonomiska effekter. Detta 
kopplat till de initiala målen och önskvärda effekterna.  

 Genomföra fördjupade efterforskningar kring orsakerna till de låga 
resultaten i NKI-mätningar. 
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2. Inledning 

2.1. Bakgrund 

Osby kommuns drift av IT-, informations- och kommunikationsteknik hanteras av 
bolaget IT kommuner i Skåne AB1. Bolaget är samägt tillsammans med Bromölla 
kommun, Hörby kommun, Höörs kommun, Sjöbo kommun och Östra Göinge 
kommun. Utöver att hantera driften av respektive kommuns IT-miljö är bolaget 
delaktiga i kommunernas verksamhetsutveckling avseende IT- och 
informationsrelaterade frågor. Syftet med den bolagiserade formen är att skapa 
samordningsvinster mellan ägarkommunerna.  

Osby kommuns IT-miljö flyttas över till IT kommuner i Skåne AB i januari 2020. Detta 
omfattade bland annat datorer, skrivare, servrar, verksamhetssystem och 
nätverksutrustning. Därutöver flyttades fyra medarbetare över till bolagen.  

Revisorerna ser risker i hanteringen av IT-miljön i bolagiserad form. Detta främst 
kopplat till att kommunen erbjuds ett relevant tjänsteutbud baserat på 
förutsättningarna som råder i kommunen. Osby kommun har inte utsett en 
lekmannarevisor för bolaget vilket gör att revisorernas insyn i bolaget är begränsad. 
Revisorerna vill mot denna bakgrund granska samverkansformen genom 
kommunstyrelsens uppsiktsplikt.  

2.2. Syfte och revisionsfrågor  

Granskningens syfte är att bedöma om kommunstyrelsen har en ändamålsenlig 
uppsikt och ägarstyrning av IT kommuner i Skåne AB. Granskningen kommer särskilt 
att belysa övergången och utvärderingen av denna. Granskningen syftar till att svara 
på följande revisionsfrågor: 

 Har kommunstyrelsen fastställt mål för samverkan av IT-frågor och sker 
uppföljning av dessa mål? 

 Motsvarar tjänsteutbudet som IT kommuner i Skåne AB tillhandahåller den 
funktionalitet och de behov som rådde när IT-miljön hanterades i kommunens 
regi?  

 Har kommunstyrelsen utvärderat övergången till IT kommuner i Skåne AB, 
samt vilka verksamhetsmässiga och ekonomiska effekter detta fått för 
kommunen?  

o Har kommunstyrelsen följt upp nöjdheten bland kommunens 
verksamheter avseende bolagets stöd? 

 

1 Även kallat Unikom 
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2.3. Genomförande och avgränsning 

Granskningen har skett genom intervjuer och dokumentstudier. Intervjuer har 
genomförts med kommundirektör, ekonomi- och utvecklingschef samt 
tjänsteperson på IT kommuner i Skåne AB vilket tidigare var anställda på kommunen. 

2.4. Revisionskriterier 

Granskningens bedömningar utgår från följande revisionskriterier, för att läsa mer 
om revisionskriterierna se avsnitt 6. 

 Kommunallagen (2017:725) 

 Ägardirektiv  

 Kommunstyrelsens reglemente 
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3. Granskningsresultat 

3.1. Mål för samverkan 

2014 genomfördes en extern utredning med syfte att tjäna som beslutsunderlag i 
valet av framtida lösningar av IT-funktioner för Osby kommun. Av utredningen 
”Beslutsunderlag avseende vägval”, daterad 2014-06-09, framgår att uppdraget 
undersöker förutsättningar för en anslutning till IT kommuner i Skåne AB, eller 
alternativa lösningar.  

Den sammanfattande bedömningen av utredningen var att alternativet att samverka 
med Kristianstad kommun var att föredra. Huvudskälen för att inte välja IT 
kommuner i Skåne AB vid tillfället var att det inte lämnats kostnadsuppgifter, att IT 
kommuner i Skåne AB befann sig i en omstöpning och var i ett uppbyggnadsskede. 
Därtill skulle bolagets krav på fullständig omställning av teknisk plattform innebär 
initiala investeringar på 5–7 miljoner kronor. Vidare kunde inte IT kommuner i Skåne 
AB påbörja driftövertagande förrän 2016. Efter utredningen valde Osby kommun 
att inleda ett samarbete med Kristianstad kommun.  

Det framgår av tjänsteskrivelse 2019-04-15 att samverkan bland annat innebar att 
Kristianstad skötte driften av ett mindre antal av Osbys kommuns 
verksamhetssystem. Det framgår även av tjänsteskrivelse att samverkan med 
Kristianstad kommun var begränsad för tiden för avtalet. Den begränsade 
samverkan berodde på bland annat på avsaknaden av gemensam plattform, 
gemensamma gränssnitt och system. För ett utökat samverkansavtal med 
Kristianstad kommun krävdes en avsevärd utökning av Osby kommuns befintliga IT-
personalresurser och en anpassning till den plattform, gränssnitt och system som 
Kristianstads kommun använder i sina verksamheter. 

I augusti 2018 undertecknades avsiktsförklaring mellan kommunerna Hörby, Höör, 
Östra Göinge och Osby. Av avsiktsförklaring framgår att parterna skyndsamt ska 
inleda ett arbete med att genomföra en teknisk och ekonomisk analys av 
förutsättningarna för att Osby kommun ska kunna inträda som delägare i IT 
kommuner i Skåne AB.  

2019-06-10 beslutade kommunfullmäktige att Osby kommun ska utnyttja 
möjligheten att teckna aktier i IT-kommuner i Skåne AB. I samband med beslut gavs 
kommundirektören i uppdrag att tillsammans med företrädare för 
delägarkommunerna och IT kommuner i Skåne AB dels förhandla fram storleken på 
Osby kommuns köpeskilling för de aktuella aktierna, dels arbeta fram förslag till 
reviderad bolagsordning, reviderat aktieägaravtal samt att reviderade ägardirektiv 
beslutas om i respektive kommunfullmäktige. 
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Av ägardirektiv 20212 för IT kommuner i Skåne Aktiebolag3 framgår att bolagets tre 
särskilda uppdrag är följande: 

 Samordna inköp och ägande av informations- och kommunikationsteknik. 
Resurseffektivitet för ägarna och bolaget skapas när samordning sker i inköp 
och systemägande.   

 Vara en resurs för ägarna i samverkan. Genom att ägarna arbetar med 
gemensam informations- och kommunikationsteknik skapas 
samverkansmöjligheter ägarna emellan och bolaget är en resurs i denna 
samverkan.   

 Bistå i förändringsledning inom de områden som kräver stöd av informations- 
och kommunikationsteknik. Kunskap i förändringsledning behövs för att 
införa informations- och kommunikationsteknik och genom att driva 
förändringsledning gemensamt, mellan ägarna och med bolaget, samordnas 
kompetenser och resurser. 

Av verksamhetsplan framgår att bolagets styrelse består av fyra ledamöter med fyra 
suppleanter, en från vardera ägarkommun. Ledamöterna har i uppdrag att företräda 
bolaget samt att svara för bolagets finansiering och verksamhet. Ledamöterna är 
anställda hos ägarkommunerna och utses till bolagets styrelse utifrån den specifika 
funktion de har i ägarkommunen.  Ledamöterna har även ett ansvar att informera 
och förankra bolagets verksamhet, samt svara för att bolaget har insikt i vad som 
händer hos ägarkommunerna. 

I IT kommuner i Skåne AB:s verksamhetsplan har uppdraget brutits ned. Det framgår 
av verksamhetsplan att bolaget har fyra mål från 2021 till 2024. Målen ska innebära 
att IT kommuner i Skåne AB ger tydliga vinster hos ägarkommunernas verksamhet, 
har hög kvalitet i sina leveranser samt att det är tryggt att ha bolaget som 
medarbetare. Målen är följande: 

 1+1=3 Unikom och ägarkommunerna har en gemensam modell för att påvisa 
nyttan och möjligheterna för de förändringsinitiativ som tas. 

 Effektiv integrering av nya verksamheter (d v s verksamheterna i delägarnas 
kommunkoncerner)   

 Återvinning till 100 % Bolagets produkter återanvänds eller återvinns. 

 Medarbetarnöjdhet på X % Unikom har nöjda medarbetare. Men i målet ingår 
också att kommunernas medarbetare är nöjda och upplever en högre 
arbetsglädje med digitaliserade processer. 

 

För samtliga verksamhetsmål finns pågående aktiviteter. Däremot finns ingen 
samlad uppföljning av dessa. Uppföljningen av dessa mål är inte heller något som 
Osby kommun tar del av. 

 

2 Uppges vid förfrågan även gälla för 2022 
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Inom ramen för samarbetet finns även framtagen plan benämnd strategisk plan 
2022–2023 för Unikom-samarbetet. Av plan framgår fokusområden för samarbetet 
vilket är: 

 Lösningar som underlättar för medborgarna 

 Trygghet och säkerhet 

Utifrån fokusområden finns framtagna aktiviteter som prioriteras under 2022 och 
2023. Planen antogs på ägarsamråd 2022-06-03. Det finns ingen formulerad 
uppföljning av strategisk plan, däremot uppges det vara för avsikt att följa upp den 
i samband med ägardialog 2023. På ägardialogen deltar de sex ägarkommunernas 
kommundirektörer såsom ägarrepresentanter tillsammans med bolagets styrelse. 

3.2. Tjänsteutbud 

Av intervju framgår att tjänsteutbudet i grunden är det samma som innan flytten av 
verksamheten men uppges även ha utökats med e-tjänsteutveckling och RPA-
utvecklare. Vid övergången ställde Osby kommun som krav att behålla Office 365 
även om övriga kommuner i IT kommuner i Skåne AB inte använde sig av detta. Det 
framgår av intervjuer att det till viss del är mer strukturerat och organiserat numera 
med till exempel tillhandahållande av datorer. Det framgår även att det numera finns 
ett större säkerhetstänk inom organisationen än vad som fanns tidigare. Vidare 
uppges även utvecklingsarbetet var en större del av verksamheten än vad det var 
innan omorganiseringen, samt att det numera finns möjlighet till viss självservice. 
Däremot kan beslutsgångarna vara längre eftersom allt ska samordnas med samtliga 
kommuner. Utöver detta uppges funktionalitet var likvärdig innan flytten. 

3.3. Utvärdering 

Av intervju framgår att kommunstyrelsen inte gjort någon samlad och strukturerad 
utvärdering av övergången utöver utvärdering ur ett tekniskt perspektiv. Det finns 
inte heller någon redovisning av verksamheten som samlats eller som 
kommunstyrelsen tagit del av. 

Både bolaget och kommunen genomför enkätundersökningar årligen med syfte att 
följa upp kundnöjdhet respektive stödfunktioner. 

Bolagets enkätundersökning från 2021 genomfördes med syfte att mäta 
kundnöjdheten hos sina ägarkommuner. Av enkätundersökning framgår att 
resultatet för Osbys kommuns NKI4 är 6,1 av 10. Medelvärdet för samtliga 
ägarkommuner är 6,9. Även på frågan om nöjdhet med IT kommuner i Skåne AB 
som helhet ligger kommunen under medel där samtliga övriga medlemskommuner 
har ett högre resultat än Osby.  

I enkätundersökningen som genomförts av kommunen följs nöjdhet av kommunens 
stödfunktioner upp. IT var den stödfunktion som fick näst lägst resultat för nöjdhet 

 

4 Nöjdkundindex 
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(2,76 NKI av 5). Frågan kring bra bemötande och snabb återkoppling blev resultatet 
att IT fick lägst betyg av samtliga stödfunktioner i kommunen. 
Enkätundersökningsresultatet visar att det bland annat finns synpunkter på att det 
tar lång tid att få svar, att samma ärende behöver rapporteras in flera gånger och 
att det är lättare att få hjälp via direktkontakt än via servicedesk. 

Av intervjuer uppges att det varit långa svarstider vid övergången och att detta var 
en stor kontrast mot tidigare då IT-personal fanns tillgänglig i samma byggnad. 
Problemen kring långa svarstider uppges vid intervju vara lösta men avspeglar sig 
inte i enkätresultat. 

Osby kommun har tre övergripande IT-grupper där IT kommuner i Skåne AB är 
involverad i samtliga. Taktiska, Operativa och Strategiska IT-grupperna har 
medlemmar från olika nivåer av organisationen. Grupperna träffas cirka var sjätte 
vecka.  

Den taktiska gruppen innefattar tjänstepersoner med specialkunskap inom IT. Den 
operativa gruppen innehåller förvaltningarnas ledningsgrupper. Frågor som berör 
ett mer övergripande perspektiv hanteras av den strategiska gruppen. I den 
strategiska gruppen deltar kommunledningsgruppen samt VD och IT-chef för IT 
kommuner i Skåne AB. Av minnesanteckningar från strategigrupp framgår att 
bolaget regelbundet lämnar information kring bland annat driftstatus, 
ärendestatistik och andra aktuella frågor. 

Av intervju framgår att strukturen för grupperna håller på att ses över och kan 
förändras framåt. 

Av verksamhetsplan framgår att IT kommuner i Skåne AB sammankallar till 
samverkansforum minst 1–2 gånger per år där ägarkommunernas 
verksamhetschefer kallas till arbetsmöten. Syftet med mötena är att:  

 identifiera utvecklings- och digitaliseringsbehov inom verksamhetsområdet 

 förmedla digitaliseringstips  

 återkoppla genomförda projekt  

Mötenas planeras av verksamhetsstöden och förankras hos bolagets styrelse samt 
kommundirektörerna. Av minnesanteckningar från smaverkansforum framgår att 
representanter från kommunerna träffas för att diskutera aktuella frågor som till 
exempel förändringar i organisation, aktuella projekt och vad som är aktuellt i 
respektive kommun. 

Av intervju framgår att den riskanalys som genomfördes innan flytten av 
verksamheten främst var personell. Däremot berör riskanalysen för omorganisation 
risken att ledtider kan bli längre vilket innebär att det skapas frustration hos kund. 
Därtill berörs risken för att vardaglig kontakt med verksamheten minskar där 
verksamhetens behov och önskemål inte fångas upp i samma utsträckning.  

Med anledning av den planerade omorganisationen tog respektive ekonomichef i de 
fyra kommunerna fram underlag med syfte att undersöka förutsättningarna om 
Osby kommun väljer att ingå i samarbetet IT kommuner i Skåne AB. 
Sammanfattningsvis konstateras det i skrivelse, daterad 2018-10-08, att inträde i 
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IT kommuner i Skåne AB är positivt ur ekonomisk aspekt. Vidare framgår att inträdet 
skulle innebära effektivare drift och högre säkerhet. I migreringsfasen kommer det 
uppstå uppstartskostnader för Osby kommun. Dessa kostnader beräknas däremot 
vägas upp av de långsiktiga vinsterna. Av bilaga till skrivelsen framgår att den 
dåvarande kostnaden för IT-enheten i Osby kommun var lägre än den beräknade 
kostande för övergången till IT kommuner i Skåne AB. Adderas däremot det 
bedömda tillkommande personalbehovet vid fortsatt egen regi, beräknades 
kostnaderna vara högre än att ansluta sig till IT kommuner i Skåne AB. 

Av intervju framgår att, precis som beräknat, kostnaderna blivit högre sedan flytten 
av verksamheten. Det påtalas dock att bibehållen IT-verksamheten i egen regi även 
det hade inneburit ökade kostnader eftersom verksamheten hade behövt utökas.  

Det har inte skett någon samlad uppföljning kring varken ekonomiska effekter eller 
verksamhetsmässiga effekter. Däremot uppges dessa frågor ha diskuterats löpande 
av organisationen i olika forum. 

Med syfte att följa upp ägardirektivet träffas Kommundirektörerna i respektive 
kommun regelbundet för att diskutera ägarnas förväntningar på bolaget. 
Ägarsamrådets roll är också att följa upp bolagets prestationer utifrån 
ägardirektivet. Av minnesanteckningar från ägarsamråd framgår att utöver 
respektive kommundirektör deltar även ordförande och VD för IT kommuner i Skåne 
AB. Mötena sker utifrån en årsarbetsplan där agenda för mötena framgår. Utifrån 
årsarbetsplan för finns sex ägarsamråd planerade för 2022, samt en bolagsstämma. 
Av minnesanteckningar framgår även att bolagets ordförande redogör för bolagets 
arbete med bolagsordning och ägardirektiv. 
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4. Slutsats 

Vår sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen bör stärka uppsikten av IT 
kommuner i Skåne AB i enlighet med ansvaret i reglemente.   

Genom verksamhetsmål och aktivitetsplan kan vi konstatera att det finns framtagna 
mål för bolaget. Det är dock en svaghet att kommunstyrelsen inte tar del av 
uppföljningen av verksamhetsplanen. Likaså att det saknas en sammanställd 
uppföljning av verksamhetsplanen. Kommunstyrelsen bör inom ramen för sin 
uppsiktsplikt säkerställa återrapportering av bolagets måluppföljning. 

Vi noterar i sammanhanget att bolagets styrelse är uppbyggd av representanter ur 
kommunernas tjänstemannaorganisationer. Detta är i sig inte problematiskt. Vi 
menar dock att detta gör uppsiktsplikten än viktigare.   

Det är därtill vår bedömning att övergången ur ett verksamhetsmässigt och 
ekonomiskt perspektiv inte utvärderats på ett samlat, dokumenterat och 
strukturerat sätt. Vi menar att detta är nödvändigt för att kunna följa om resultatet 
av övergången givit de vinster som önskades. 

Vi ser det däremot som positivt att det finns beslutade ägardirektiv som reglerar 
samverkan och följs upp vid ägarsamråd. Likaså är det positivt att verksamheten 
löpande följs upp genom diverse forum. Vi ser att det finns en löpande kontakt i olika 
konstellationer mellan bolaget och kommunen samt formulerade forum för detta. 

Vi noterar att såväl bolaget som kommunen genomfört enkätundersökningar med 
syfte att mäta nöjdheten bland användarna. Vi menar att kommunstyrelsen utifrån 
det låga enkätresultatet bör göra fördjupade efterforskningar kring orsakerna.  

Tjänsteutbudet är vad vi kan se oförändrat alternativt utökats. Vi förlitar oss däri på 
svar från intervjuer. Det finns inget i revisionsbevisen som talar emot den 
förmedlade bilden.   

  

Revisionsfråga Svar 

Har kommunstyrelsen fastställt mål 
för samverkan av IT-frågor och sker 
uppföljning av dessa mål? 

Nej. IT kommuner i Skåne AB har 
framtagna mål genom verksamhetsplan. 
Kommunstyrelsen tar inte del av 
uppföljningen i tillräcklig utsträckning.  

Motsvarar tjänsteutbudet som IT 

kommuner i Skåne AB tillhandahåller 
den funktionalitet och de behov som 
rådde när IT-miljön hanterades i 
kommunens regi?  
 

Ja.  

Har kommunstyrelsen utvärderat 
övergången till IT kommuner i Skåne 

Delvis. Övergången har utvärderats 
löpande. Däremot har det inte skett någon 
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AB, samt vilka verksamhetsmässiga 
och ekonomiska effekter detta fått för 
kommunen?  
 

dokumenterad och samlad utvärdering av 
verksamhetsmässig och ekonomiska 
effekter. NKI-mätningar har genomförts 
såväl inom bolaget som kommunen. 
Bolaget ges låga resultat.  

 

Vi rekommenderar kommunstyrelsen att: 

 Säkerställa en kontinuerlig återrapportering av uppföljningen av 
målsättningarna i verksamhetsplanen i enlighet med uppsiktsplikten.  

 Genomföra en samlad utvärdering av övergången till IT kommuner i Skåne 
AB avseende såväl verksamhetsmässiga som ekonomiska effekter. Detta 
kopplat till de initiala målen och önskvärda effekterna.  

 Genomföra fördjupade efterforskningar kring orsakerna till de låga 
resultaten i NKI-mätningar.  

 

 

 

Linus Aldefors  Victor Klügel  

EY   EY     
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5. Källförteckning 

Intervjuade funktioner 

 Kommundirektör Osby kommun 

 Utvecklingschef Osby kommun 

 Säkerhetschef, tidigare IT-chef Osby kommun 

 Nätverkstekniker IT kommuner i Skåne AB, tidigare driftansvarig Osby 
kommun  

 IT-samordnare IT kommuner i Skåne AB 

 

Analyserade dokument 

 Ägardirektiv 2021 för IT kommuner i Skåne Aktiebolag 

 Aktivitetsplan 2022–2023 för Unikom-samarbetet 

 Avsiktsförklaring 2018-09-03 

 Beslutsunderlag avseende vägval, 2014-06-09 

 Kostnadsjämförelse, fortsatt egen regi eller UNIKOM-alternativet, mnkr 

 Verksamhetsplan Unikom 2021-2024 

 Överenskommelse Unikom 2019-07-04 

 Tjänsteskrivelse, IT-verksmahet i egen regi, genom delägarskap i IT-
kommuner i Skåne AB eller utökat samverkansavtal med Kristianstad 
kommun, 2019-04-15 

 Ekonomigruppen Unikom 2018-10-08 

 Riskbedömning samt handlingsplan vid ändring i verksamheten, 2019-05-24 

 Minnesanteckningar IT-strategigrupp 

 Minnesanteckningar ägarsamråd 

 Minnesanteckningar ägardialog 

 Minnesanteckningar samverkansforum 

 Presentation Kundnöjdhetsenkät 2021 

 Resultat enkät kommunens stödfunktioner 

EV 
Building a better 
working world 
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6. Revisionskriterium 

6.1. Kommunallagen (2017:725) 

Det är enligt 6 kap. 1 § styrelsens uppgift att leda och samordna förvaltningen av 
kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella 
gemensamma nämnder. Kommunstyrelsen ska, enligt 6 kap. 2 §, uppmärksamt följa 
de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning.   

Kommunallagens 6 kap 6 § anger att nämnderna inom sitt ansvarsområde ska se till 
att verksamheten bedrivs i enlighet med Kommunfullmäktiges mål och riktlinjer, 
samt i enlighet med lagar och författningar som gäller för verksamheten. 

Ägardirektiv 

IT kommuner i Skåne AB är ett samägt bolag med sex ägare, Bromölla kommun, 
Hörby kommun, Höörs kommun, Osby kommun, Sjöbo kommun och Östra Göinge 
kommun.   

Bolaget är ägarnas medaktör för att tillhandahålla informations- och 
kommunikationsteknik för ägarnas verksamheter och på så sätt öka tillgången till 
denna teknik i samhället. Ägarna är därigenom både ägare till bolaget och beställare 
av bolagets tjänster. Bakgrunden till uppdraget är att ägarna har ett ansvar för att 
deras verksamheter är välfungerande, robusta och stabila. Kommunerna har också 
ett ansvar för att samhällsservicen är tillgänglig och att den möjliggör för 
medborgarna att vara medskapande i samhällsutvecklingen och ta ansvar för sin 
livssituation.   

Kommunstyrelsens reglemente 

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan och har ett 
helhetsansvar för kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning. 
Kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens 
angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma 
nämnders verksamhet. Kommundirektören ska bistå kommunstyrelsen i den uppsikt 
över nämndernas verksamhet som styrelsen har enligt kommunallagen (2017:725). 
Kommunstyrelsen ska också ha uppsikt över verksamhet som bedrivs i kommunala 
företag, stiftelser och kommunalförbund. 

EV 
Building a better 
working world 
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Revisionen 
Diarienr. Arendetyp 

Till: 
Kommunstyrelsen 

För kännedom till: 
Kommunfullmäktige 

Granskning av samverkan av IT-frågor 

2022-12-14 

EY har på uppdrag av kommunrevisionen granskat huruvida kommunstyrelsen har en ändamålsenlig 
uppsikt och ägarstyrning av IT kommuner i Skåne AB. Granskningen har särskilt fokuserat på att belysa 
övergången av IT-verksamheten från Osby kommun till IT kommuner i Skåne AB och utvärderingen av 
denna. 

Den sammanfattande bedömningen är att kommunstyrelsen bör stärka uppsikten av IT kommuner i Skåne 
AB i enlighet med ansvaret i reglemente. 

Bedömningen grundar sig i att det saknas sammanställd uppföljning av verksamhetsplanen och att 
kommunstyrelsen inte tar del av uppföljningen. Bolagets styrelse är uppbyggd av representanter ur 
kommunernas tjänstemannaorganisationer. Vi menar att detta är i sig inte problematiskt. Däremot gör 
detta uppsiktsplikten än viktigare. Därför bör kommunstyrelsen inom ramen för sin uppsiktsplikt 
säkerställa återrapportering av bolagets måluppföljning. Vår bedömning är även att övergången ur ett 
verksamhetsmässigt och ekonomiskt perspektiv inte utvärderats på ett samlat, dokumenterat och 
strukturerat sätt. Vi menar att detta är nödvändigt för att kunna följa om resultatet av övergången givit de 
vinster som önskades. 

Vi ser det däremot som positivt att det finns beslutade ägardirektiv som reglerar samverkan och följs upp 
vid ägarsamråd. Likaså är det positivt att verksamheten löpande följs upp genom diverse forum. Vi ser att 
det finns en löpande kontakt i olika konstellationer mellan bolaget och kommunen samt formulerade 
forum för det. 

Vi noterar att såväl bolaget som kommunen genomfört enkätundersökningar med syfte att mäta nöjdheten 
bland användarna. Vi menar att kommunstyrelsen utifrån det låga enkätresultatet bör göra fördjupade 
efterforskningar kring orsakerna. 

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi kommunstyrelsen att: 

• Säkerställa en kontinuerlig återrapportering av uppföljningen av målsättningarna i 
verksamhetsplanen i enlighet med uppsiktsplikten. 

• Genomföra en samlad utvärdering av övergången till IT kommuner i Skåne AB avseende såväl 
verksamhetsmässiga som ekonomiska effekter. Detta kopplat till de initiala målen och önskvärda 
effekterna. 

• Genomföra fördjupade efterforskningar kring orsakerna till de låga resultaten i NKl-mätningar. 

Revisorerna önskar kommunstyrelsens svar utifrån granskningens resultat och rekommendationer senast 
2023-03-01. 

,~P·å uppdr~ av O~by kommun .. ~ ~visorer 
, C~/~"~ \\§&_ ~~ '-> D)~ 

argotMalmqv1st <\ 
Revisionens ordförande 
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Revisionen 
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2022-12-14 

Mottagare: 
Samhällsbyggnadsnämnden 

Uppföljning av granskning av inköp och upphandling 

För kännedom till: 
Kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen 

Revisorerna i Osby kommun har gett EY i uppdrag att genomföra en uppföljning av en 
granskning genomförd revisionsåret 2020. Granskningen berörde om 
samhällsbyggnadsnämndens rutiner och interna kontroll kring upphandling och inköp var 
tillräcklig. Den samlade bedömningen var att samhällsbyggnadsnämndens rutiner och interna 
kontroll bara delvis var tillräcklig. 

Syftet med uppföljningen är att se vilket genomslag revisionens rekommendationer fått och 
vilka åtgärder berörda nämnder vidtagit till följd av den tidigare granskningen. Detta är även 
en del i revisorernas löpande risk- och väsentlighetsanalys. 

Vår samlade bedömning är att samhällsbyggnadsnämnden devis har uppfyllt 
rekommendationerna från 2020 års granskning. 

Vi ser positivt på att det har utarbetats en kommunövergripande plan för inköp och upphandling. 
Däremot bedömer vi att det inte framgår tydligt vilket ansvar den berörda nämnden har i att följa 
upp och kontrollera avtals- och leverantörstrohet. · 

Efter att sista svarsdatum för sakgranskningen passerat och rapporten presenterats för oss 
revisorer fick de sakkunniga biträdena ta del av nytt material. Materialet visade att nämnden har 
genomfört kontroller av inköp och upphandling inom ramen för den interna kontrollplanen. Vi 
gör därmed bedömningen att nämnden har vidtagit åtgärder för att säkerställa att 
upphandlingarna följer lagstiftningens krav. Däremot vill vi framföra vikten att nämnden 
fortsätter att följa frågan då 2021 års interna kontroll visade på brister. 

Revisionen efterfrågar inget skriftligt svar på den uppföljande granskningsrapporten men avser 
att följa ärendet och diskutera det i samband med de dialoger revisionen har med alla nämnder. 

På uppdrag av Osby kommuns revisorer 

\ c~\ '\\_ci ~0\D\ 
Margot Malmqvist 

Revisionens ordförande mandatperioden 2018-2022 
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Osby kommun
Uppföljande granskning 2022
Inköp & upphandling

Anna Färdig & Max Blomberg, EY



Bakgrund och syfte 

Bakgrund

Den kommunala revisionens uppdrag är reglerat i
kommunallagen och praxis för revisionens verksamhet framgår
av SKLs God revisionssed.

Av God revisionssed framgår att revisionen regelbundet ska följa
upp genomförda granskningsinsatser.

Detta kan ske genom dialog med nämnd eller styrelse, eller som
särskild granskningsinsats. Resultatet av uppföljningarna ligger
även till grund för risk- och väsentlighetsanalys inför kommande
revisionsplanering.

Syfte

Syftet med uppföljningen är att se vilket genomslag revisionen 
fått och vilka åtgärder berörda nämnder vidtagit till följd av den 
tidigare granskningen. Detta är även en del i revisorernas 
löpande risk- och väsentlighetsanalys. 

Följande granskningar ingår i uppföljningen:

➢ Inköp och upphandling 2020



Granskning av inköp och upphandling
2020



Granskning av inköp och upphandling
Samhällsbyggnadsnämnden

Rekommendationer

Samhällsbyggnadsnämnden 

➢ Tydliggöra uppföljningsansvaret i sina upphandlingar och 
införa kontroller kring nämndens avtals- och 
leverantörstrohet.

➢ Säkerställa att upphandlingarna följer 
upphandlingslagstiftningen och kommunens egna policy och 
riktlinjer.  

Sammanfattning 2020 års granskning

➢ Syftet med granskningen var att bedöma om 
samhällsbyggnadsnämndens rutiner och interna kontroll 
kring upphandling och inköp var tillräcklig. 

➢ Den samlade bedömningen var att 
samhällsbyggnadsnämndens rutiner och interna kontroll 
bara delvis var tillräcklig. 

➢ I granskningen gjordes bedömningen att ansvaret för 
uppföljning av upphandlingar med fördel kunde förtydligas, 
vilket även innefattar avtalstrohet, avtalsföljsamhet samt 
ansvar för uppföljningsmöten med leverantörer. 

➢ Det konstaterades att samhällsbyggnadsnämnden inte hade 
genomfört några kontroller för att säkerställa om 
kommunens upphandingspolicy och riktlinjer efterlevdes.

➢ Stickprovskontroller visade även att 
samhällsbyggnadsnämnden inte hade följt kommunens 
riktlinjer för genomförandet av utvalda direktupphandlingar 
för belopp som understiger 100 000 kr. 

➢ Slutligen gjordes bedömningen att det fanns skäl till att öka 
kontrollerna gällande den generella avtalstroheten vilket 
kunde ske i samverkan mellan förvaltning och 
upphandlingsfunktion. 

➢ Granskningen grundades på iakttagelser från intervju med  
förvaltningschef, stickprov på inköp mellan åren 2019-2020 
och dokumentstudier. 



Granskning av inköp och upphandling
Samhällsbyggnadsnämnden

Rekommendationer Iakttagelser uppföljning

➢ Tydliggöra uppföljningsansvaret i sina 
upphandlingar och införa kontroller 
kring nämndens avtals- och 
leverantörstrohet.

➢ Kommundirektören har sedan granskningen antagit en ny plan med rutiner och regler för inköp och 
upphandling som omfattar all kommunal verksamhet. Den nya planen fastställdes 2020-12-08. 

➢ Den nya planen innehåller regler för berörda tjänstepersoner inom inköp och upphandling avseende etiskt 
förhållningssätt, allmänna anvisningar, sekretess, direktupphandling, köp från ramavtal, fakturerings- och 
betalningsvillkor, rekvisition samt alternativa betalningsmedel som kommunens företrädare är åladga att 
följa vid inköp och upphandling.  

➢ Planen omfattar inte ansvarsfördelningen vid uppföljning av upphandlingar. 

➢ I planen finns upprättade regler för inköp vid ramavtal och direktupphandling. Det framgår inte vilka 
kontrollfunktioner som finns för att säkerställa att avtal med leverantörer efterlevs. 

➢ Säkerställa att upphandlingarna följer 
upphandlingslagstiftningen och 
kommunens egna policy och riktlinjer.  

➢ Den nya planens syfte är att säkerställa att inköp och upphandlingar sker i enlighet med gällande lagstiftning, 
kommunens inköpspolicy, övriga policys samt tecknade ramavtal. 

➢ Planens rutiner och regler riktar sig till kommunens företrädare (förtroendevalda och anställda) och består av 
etiska förhållningssätt, allmänna anvisningar, sekretess, direktupphandling, köp från ramavtal, fakturerings-
och betalningsvillkor, rekvisition samt alternativa betalningsmedel. 

➢ Nämndens interna kontrollplan för 2021 omfattar kontroller avseende inköpsprocessen. Kontrollerna 
omfattar genomgång av under året utförda upphandlingar samt en kontroll av om avrop har dokumenterats 
skriftligt. I uppföljningen av 2021 års kontrollplan framgår att genomgången av utförda upphandlingar visade 
på brister och att kontrollmomentet bedömdes som ej uppfyllt. Området återfinns även i 2022 års interna 
kontrollplan.



Samlad bedömning 

Tydliggöra uppföljningsansvaret i sina upphandlingar och införa kontroller kring 
nämndens avtals- och leverantörstrohet.

Säkerställa att upphandlingarna följer upphandlingslagstiftningen och kommunens 
egna policy och riktlinjer. 

Vår samlade bedömning är att samhällsbyggnadsnämnden delvis har 
uppfyllt rekommendationerna från 2020 års granskning. 

Vi ser positivt på att det har utarbetats en kommunövergripande plan för 
inköp och upphandling. Däremot bedömer vi att det inte framgår tydligt 
vilket ansvar den berörda nämnden har i att följa upp och kontrollera avtals-
och leverantörstrohet. Vi bedömer därmed att nämnden inte har vidtagit 
åtgärder för att tydliggöra uppföljningsansvaret vad gäller avtals- och 
leverantörstrohet. 

Vidare bedömer vi att nämnden har vidtagit åtgärder för att säkerställa att 
upphandlingarna följer lagstiftningens krav. Bedömningen görs mot 
bakgrund av att det har genomförts kontroller inom ramen för 2021 och 
2022 års interna kontrollplan. Däremot vill vi framföra vikten att nämnden 
fortsätter att följa frågan då 2021 års interna kontroll visade på brister.  

Uppfyllt

Delvis uppfyllt

Inte uppfyllt

Granskning av inköp och upphandling 2020

• 
• 

• • • 

E.Y 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-11-24 

Hälsa- och omsorgsnämnden 

§ 58 

Budgetuppföljning per den 31 augusti 2022 

HON/2022:2 042 

Hälsa och omsorgsnämndens beslut 

- Budgetuppföljning per den 31 oktober 2022, godkänns. 

Barn konsekvensanalys 
Ärendet bedöms inte påverka barn. 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningens prognos pekar mot ett underskott med närmre 3 200 tkr, en 
förbättring jämfört med delårsbokslutet i augusti med cirka 1 300 tkr. För
bättringen beror främst på att vi fått ytterligare statsbidrag och att åtgärder 
inom några hemtjänstgrupper och LSS-boende har minskat prognosen för 
personalkostnaderna. Covidutbrott i verksamheterna under oktober påverkar 
dock personalkostnaderna negativt. 

De största negativa avvikelserna i äldreomsorgen återfinns i hemtjänsten 
och nattverksamheten. Totalt pekar prognosen mot ett underskott med 3 640 
tkr för hela äldreomsorgen. 

Området för funktionsnedsatta prognostiserar ett underskott med 6 200 tkr 
och här är det personlig assistans, korttidsboende barn, avlösare och extern 
placering som står för de större underskotten. 

Socialpsykiatrins prognos pekar mot ett underskott med strax över 1 200 tkr 
vilket i stort beror på externa placeringar. 

Delar av de underskott som återfinns i verksamheterna balanseras av de 
statsbidrag som kommer in centralt där förvaltningen har ett överskott på 
närmare 7 730 tkr. Intäkterna hamnar här centralt medan kostnader hamnar 
ute i verksamheten. 

Viss osäkerhet finns fortfarande gällande ofördelade kostnader hos 
bemanningsenheten för årets tre sista månader. Förvaltningen har dock 
försökt ta höjd för dessa i prognosen. Det är också viss osäkerhet gällande 
området för funktionsnedsatta där vi ännu inte fått budget för våra nya 
verksamheter medan verksamheterna gått igång. Även detta har 
förvaltningen försökt hantera i prognosen. 

Vidare kommentarer återfinns i bifogad Stratsysrapport. 

Sida 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-11-24 

Hälsa- och omsorgsnämnden 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse "Budgetuppföljning 2022, oktober", daterad den I 0 no
vember 2022 från verksamhetscontroller Kenneth Lindhe och förvaltnings
chef Helena Ståhl. 

Stratsysrapport" Uppföljning oktober 2022, Hälsa och omsorgsnämnden". 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Hälsa- och omsorgsförvaltningen 
Ekonomichef, Johanna Lindhe 
F örvaltningschef, Helena Ståhl 
Controller, Kenneth Lindhe 

Sida 
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§ 62 

Ej verkställda beslut 3:e kvartalet 2022 

 
HON/2022:64   730 

Hälsa- och omsorgsnämndens beslut  
 

- Ej verkställda beslut för 3:e kvartalet 2022, godkänns. 
 

- Överlämna informationen till kommunens revisorer och Kommun-
fullmäktige. 

                              
 

Barnkonsekvensanalys 

Inga barn påverkas av detta beslut.  

 

Sammanfattning av ärendet 
Beslut enligt socialtjänstlagen (2001:453) (SoL) och lagen (1993:387) om 
stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ska omedelbart verkstäl-
las av kommunen. I de fallen verkställandet dröjt mer än tre månader ska 
kommunerna rapportera detta till IVO (Inspektionen för vård och omsorg). 
På samma sätt ska rapportering ske när verkställighet avbrutits och inte 
kunnat verkställas på nytt inom 3 månader. 

Kommunerna inkommer med rapporterna kvartalsvis. Om den enskilde har 
fått vänta oskäligt länge på att ett beslut ska verkställas har IVO skyldighet 
att ansöka om utdömande av särskild avgift hos förvaltningsrätten. 

Rapportering ska utöver till IVO lämnas även till kommunens revisorer och 
kommunfullmäktige. Till IVO och kommunens revisorer ska personen det 
gäller vara identifierbara. Till kommunfullmäktige ska anges vilka typer av 
bistånd det gäller samt hur lång tid som förflutit från dagen för respektive 
beslut. Uppgifterna ska vara avidentifierade. 

Under 3:e kvartalet 2022 rapporterades 8 beslut som inte kunnat verkställas 
inom 3 månader alt. haft uppehåll som var längre än 3 månader. Tidigare 
inrapporterade insatser gällande beslut om bostad enligt LSS har rapporte-
rats som verkställda; detta gäller även två beslut gällande insatser kontakt-
person enligt LSS. Tre nya beslut enligt LSS har anmälts som ej verkställda 
(2 beslut gäller kontaktperson och 1 beslut gäller stödfamilj). När det gäller 

IVIOSBY 
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beslut om särskilt boende så har ett beslut verkställts och ett nytt beslut an-
mälts som ej verkställt. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse ”Ej verkställda beslut 2022”, daterad den 5 september 2022 
från områdeschef Mensur Numanspahic och förvaltningschef Helena Ståhl. 

Sammanställning ”Ej verkställda beslut, kvartal 3”. 

 

Beslutet skickas till 
Hälsa- och omsorgsförvaltningen 
Förvaltningschef, Helena Ståhl 
Områdeschef, Mensur Numanspahic 
Kommunens revisorer (identifierbar) 
Kommunfullmäktige för anmälan (endast protokollsutdraget) 
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§ 55 Revisionsrapport - Granskning av samverkan 
av IT-frågor 
Dnr 2022-00389 

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse antas som 

kommunstyrelsens svar till revisorerna. 

Sammanfattning av ärendet 

EY har på uppdrag av kommunrevisionen i Osby kommun granskat huruvida 

kommunstyrelsen har en ändamålsenlig uppsikt och ägarstyrning av IT-

kommuner i Skåne AB. Granskningen har särskilt fokuserat på att belysa 

övergången av IT-verksamheten från Osby kommun till IT-kommuner i 

Skåne AB och utvärderingen av denna. 

Den sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen bör stärka 

uppsikten av IT- kommuner i Skåne AB i enlighet med ansvaret i 

reglemente. 

Revisorerna önskar svar med anledning av granskningen innan den 1 mars 

2023. Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat ett förslag till svar. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-02-22 § 17 

Tjänsteskrivelse, daterad 2023-01-19 från säkerhetschef Kim Olsen och 

kommundirektör Petra Gummesson 

Revisorernas missivbrev, 2022-12-15 

Granskning av samverkan av IT-frågor Osby kommun, utförd av EY, 2022-

12-15 

 

Beslutet skickas till  

Kommunens revisorer 

Kommunfullmäktige (för kännedom) 

Kommunens nämnder 

 

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Protokoll 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2023-02-22 
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§ 17 Revisionsrapport - Granskning av samverkan 
av IT-frågor 
Dnr 2022-00389 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Föreslå kommunstyrelsen 

- Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse antas som 

kommunstyrelsens svar till revisorerna. 

Sammanfattning av ärendet 

EY har på uppdrag av kommunrevisionen i Osby kommun granskat huruvida 

kommunstyrelsen har en ändamålsenlig uppsikt och ägarstyrning av IT-

kommuner i Skåne AB. Granskningen har särskilt fokuserat på att belysa 

övergången av IT-verksamheten från Osby kommun till IT-kommuner i 

Skåne AB och utvärderingen av denna. 

Den sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen bör stärka 

uppsikten av IT- kommuner i Skåne AB i enlighet med ansvaret i 

reglemente. 

Revisorerna önskar svar med anledning av granskningen innan den 1 mars 

2023. Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat ett förslag till svar. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2023-01-19 från säkerhetschef Kim Olsen och 

kommundirektör Petra Gummesson 

Revisorernas missivbrev, 2022-12-15 

Granskning av samverkan av IT-frågor Osby kommun, utförd av EY, 2022-

12-15 

 

Beslutet skickas till  

Kommunstyrelsen 

 

 



 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Datum 

2023-01-19  

Sida 
1(3) 

Kommunstyrelseförvaltningen    
Kim Olsen    
Säkerhetschef   
Kim.olsen@osby.se    

 

Besöksadress Västra Storgatan 

35 

Postadress 

Kommunstyrelseförvaltningen 

283 80 Osby 

Telefon 0479-52 80 00 vx 

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

Organisationsnr 212000-0902 

Bankgiro 281-6809 

 

Granskning av Osby kommuns samverkan av IT-frågor 2022 

 

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen  

- Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse antas som kommunstyrelsens svar 

till revisorerna. 

Barnkonsekvensanalys 

Ärendet berör inte barn. 

Sammanfattning av ärendet 

EY har på uppdrag av kommunrevisionen i Osby kommun granskat huruvida 

kommunstyrelsen har en ändamålsenlig uppsikt och ägarstyrning av IT-kommuner i 

Skåne AB. Granskningen har särskilt fokuserat på att belysa övergången av IT-

verksamheten från Osby kommun till IT-kommuner i Skåne AB och utvärderingen av 

denna. 

Den sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen bör stärka uppsikten av IT- 

kommuner i Skåne AB i enlighet med ansvaret i reglemente. 

Revisorerna önskar svar med anledning av granskningen innan den 1 mars 2023. 

Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat ett förslag till svar. 

Beslutsunderlag 

Revisorernas missivbrev, 2022-12-15 

Granskning av samverkan av IT-frågor Osby kommun, utförd av EY, 2022-12-15 

Ärende 

Osby kommuns drift av IT-, informations- och kommunikationsteknik hanteras av 

bolaget IT-kommuner i Skåne AB. Bolaget är samägt tillsammans med Bromölla, 

Hörby, Sjöbo, Östra Göinge och Höörs kommuner. Utöver att hantera driften av 

respektive kommuns IT-miljö är bolaget delaktiga i kommunernas 

verksamhetsutveckling avseende IT- och informationsrelaterade frågor. Syftet med 

den bolagiserade formen är att skapa samordningsvinster mellan ägarkommunerna. 

Osby kommuns IT-miljö flyttas över till IT-kommuner i Skåne AB i januari 2020. 

Detta omfattade bland annat datorer, skrivare, servrar, verksamhetssystem och 

nätverksutrustning. Därutöver flyttades fyra medarbetare över till bolaget. 

http://www.osby.se/
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Revisorerna ser risker i hanteringen av IT-miljön i bolagiserad form. Detta främst 

kopplat till att kommunen erbjuds ett relevant tjänsteutbud baserat på 

förutsättningarna som råder i kommunen. Osby kommun har inte utsett en 

lekmannarevisor för bolaget vilket gör att revisorernas insyn i bolaget är begränsad. 

Revisorerna vill mot denna bakgrund granska samverkansformen genom 

kommunstyrelsens uppsiktsplikt. 

Granskningens syfte är att bedöma om kommunstyrelsen har en ändamålsenlig 

uppsikt och ägarstyrning av IT-kommuner i Skåne AB. Granskningen kommer 

särskilt att belysa övergången och utvärderingen av denna. Granskningen syftar till att 

svara på följande revisionsfrågor: 

 Har kommunstyrelsen fastställt mål för samverkan av IT-frågor och sker 

uppföljning av dessa mål? 

 Motsvarar tjänsteutbudet som IT-kommuner i Skåne AB tillhandahåller den 

funktionalitet och de behov som rådde när IT-miljön hanterades i 

kommunens regi? 

 Har kommunstyrelsen utvärderat övergången till IT-kommuner i Skåne AB 

samt vilka verksamhetsmässiga och ekonomiska effekter detta fått för 

kommunen? 

Resultatet av granskningen, rekommenderas Kommunstyrelsen följande: 

 Säkerställa en kontinuerlig återrapportering av uppföljningen av 

målsättningarna i verksamhetsplanen i enlighet med uppsiktsplikten. 

 Genomföra en samlad utvärdering av övergången till IT-kommuner i Skåne 

AB avseende såväl verksamhetsmässiga som ekonomiska effekter. Detta 

kopplat till de initiala målen och önskvärda effekterna. 

 Genomföra fördjupade efterforskningar kring orsakerna till de låga 

resultaten i NKI-mätningar. 

Kommunstyrelsens övergripande svar: 

Övergången till Unikom var ett omfattande och resurskrävande arbete som genomfördes i 

flera olika moment. I samband med övergången genomfördes en migrering av Osby 

kommuns IT-infrastruktur som påverkade alla verksamheter på olika sätt. Vissa märkte 

knappt att migrering genomfördes medan andra påverkades på ett sätt som försvårade 

arbetet under en tid. Övergången/migreringen skapade ett missnöje som varken Osby 

kommun eller Unikom inledningsvis lyckades att hantera på ett bra sätt. Osby kommun 

har i samarbete med Unikom arbetat hårt med att återskapa förtroendet för kommunens 

valda IT-organisation, där både kommunens och Unikoms nöjdhetsmätning ligger till 

grund för arbetet. Arbetet är inte i mål men man kan utan tvekan se en positiv utveckling i 

vårt samarbete.  
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Kommunstyrelsens svar på enskilda frågeställningar  

 Säkerställa en kontinuerlig återrapportering av uppföljningen av 

målsättningarna i verksamhetsplanen i enlighet med uppsiktsplikten.  

Kommunstyrelsens svar: 

Uppföljningen sker genom att kommunstyrelsen årligen delges     

uppföljningen av den strategiska planen 

 

 Genomföra en samlad utvärdering av övergången till IT-kommuner i Skåne 

AB avseende såväl verksamhetsmässiga som ekonomiska effekter. Detta 

kopplat till de initiala målen och önskvärda effekterna.  

 

Kommunstyrelsens svar: 

Kommunstyrelsen ställer sig tveksam till att genomföra en samlad 

utvärdering då det kräver stora resurser. Kommunstyrelsen ser hellre att 

man satsar resurserna på den framtida utvecklingen och säkerställer att 

uppföljning framåt sker på ett adekvat sätt 

 Genomföra fördjupade efterforskningar kring orsakerna till de låga 

resultaten i NKI-mätningar. 

  

Kommunstyrelsens svar: 

Arbetet med att analysera de låga resultaten påbörjades under hösten 2022, 

följande åtgärder har påbörjats, alternativt planerats 

 Workshop genomfördes tillsammans med Unikom. Syftet är att se 

vad som fungerar bra och vad som behövs att förbättras. 

 En ny samverkansorganisation har planerats och beräknas att träda i 

kraft 1 mars 2023. Syftet är att förbättra förtroendet mellan 

kommunens personal och Unikom genom kommunikation och 

samarbete på ett sätt där all personal känner sig delaktiga.  

 

 

 

Beslutet skickas till  

Kommunens revisorer 

Kommunfullmäktige 

Kommunens nämnder 

Petra Gummesson  Kim Olsen  

Kommundirektör Säkerhetschef  



 

Besöksadress Västra Storgatan 35 
Postadress Kommunstyrelseförvaltning 
 283 80 Osby 

Telefon 0479-52 80 00 vx 
Fax 0479-52 52 81 86 
E-post kommun@osby.se 

Hemsida www.osby.se 
Organisationsnr 212000-0902 

 
Bankgiro 281-6809 

 

 

Tjänsteskrivelse 
2023-02-17 
 

Kommunstyrelseförvaltningen 
Johanna Lindhe 
0479 - 52 84 51 
Ekonomi-/Utvecklingschef Beslutsinstans: Kommunstyrelsen (punkt 1-2) 
                Kommunfullmäktige (punkt 3) 
 
 
 

Instruktion till ombud årsstämma 
Dnr KS 0.0.3 2023-00084 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 

att: 

- Kommunens ombud får i uppdrag att på de kommunala bolagens 

årsstämmor, verksamhetsåret 2022, rösta för: 

1A. Osbybostäder AB. En utdelning på 639 600 kr motsvarande 

summan av tillskjutet kapital, 26 000 000, multiplicerat med den 

genomsnittliga statslåneräntan 2022, 1,46%, plus 1 (en) procent. 

1B. Industrihus i Osby AB. En utdelning på 22 500 kr motsvarande 

summan av tillskjutet aktiekapital, 750 000 kr, multiplicerat med 3 

(tre) procent.  

1C. Fjärrvärme i Osby AB. En utdelning på 30 000 kr, motsvarande 

summan av tillskjutet kapital, 1 000 000 kr, multiplicerat med 3 (tre) 

procent. 

2. I övrigt på respektive bolags årsstämma rösta för: 

- Fastställelse av resultat- och balansräkning. 

- Disposition beträffande bolagets vinst/förlust enligt den fastställda 

balansräkningen. 

- Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande 

direktören. 

- I övrigt fatta erforderliga beslut i ärenden som stämman enligt 

bolagsordningen ska behandla. 
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Tjänsteskrivelse 
2023-02-17 
Sida 2 (2) 
 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta att: 

- Kommunens ombud får i uppdrag att på de kommunala bolagens 

årsstämmor, verksamhetsåret 2022, rösta för: 

3. Industrihus i Osby AB. Rösta för en avveckling av bolaget. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelseförvaltningen, ekonomienheten, har som underlag för 

framtagande av årsredovisning inklusive sammanställd redovisning 

(koncernredovisning) tagit del av preliminära årsredovisningar för de 

kommunala bolagen; Osbybostäder AB, Fjärrvärme i Osby AB, Industrihus i 

Osby AB, Östra Göinge renhållnings AB (ÖGRAB) (ägarandel 50%), Skåne 

Blekinge vattentjänst (SBVT) (ägarandel 25%), IT kommuner i Skåne AB 

(ägarandel 17%) och Trygghetscentralen AB (17%). 

Enligt kommunens rutiner för kommunens ombud/ersättare på bolagens 

årsstämmor ska kommunen lämna instruktion till ombud/ersättare inför 

stämman. 

Barnkonsekvensanalys 

Ärendet berör inte barn. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Instruktion till ombud årsstämma daterad 2023-02-13 

Beslutet ska skickas till 

Kommunstyrelsen 

 

 

Petra Gummesson 

Kommundirektör 

 

Johanna Lindhe 

Ekonomi-/Utvecklingschef 

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Protokoll 
Sida 

1(2) 

Sammanträdesdatum 

2023-02-22 

 

 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 29 Instruktion till ombud vid bolagsstämmor 
2023 
Dnr 2023-00084 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Föreslå kommunstyrelsen  

 

- Kommunens ombud får i uppdrag att på de kommunala bolagens 

årsstämmor, verksamhetsåret 2022, rösta för: 

1A. Osbybostäder AB. En utdelning på 639 600 kr motsvarande summan av 

tillskjutet kapital, 26 000 000, multiplicerat med den genomsnittliga 

statslåneräntan 2022, 1,46%, plus 1 (en) procent. 

1B. Industrihus i Osby AB. En utdelning på 22 500 kr motsvarande summan 

av tillskjutet aktiekapital, 750 000 kr, multiplicerat med 3 (tre) procent.  

1C. Fjärrvärme i Osby AB. En utdelning på 30 000 kr, motsvarande summan 

av tillskjutet kapital, 1 000 000 kr, multiplicerat med 3 (tre) procent. 

 

- I övrigt på respektive bolags årsstämma rösta för: 

Fastställelse av resultat- och balansräkning. 

Disposition beträffande bolagets vinst/förlust enligt den fastställda 

balansräkningen. 

Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören. 

 

- I övrigt fatta erforderliga beslut i ärenden som stämman enligt 

bolagsordningen ska behandla. 

 

Föreslå kommunstyrelsen 

Föreslå kommunfullmäktige 

- - Kommunens ombud får i uppdrag att på de kommunala bolagens 

årsstämmor, verksamhetsåret 2022, rösta för: 

Industrihus i Osby AB. Rösta för en avveckling av bolaget. 

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Protokoll 
Sida 

2(2) 

Sammanträdesdatum 

2023-02-22 

 

 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelseförvaltningen, ekonomienheten, har som underlag för 

framtagande av årsredovisning inklusive sammanställd redovisning 

(koncernredovisning) tagit del av preliminära årsredovisningar för de 

kommunala bolagen; Osbybostäder AB, Fjärrvärme i Osby AB, Industrihus i 

Osby AB, Östra Göinge renhållnings AB (ÖGRAB) (ägarandel 50%), Skåne 

Blekinge vattentjänst (SBVT) (ägarandel 25%), IT kommuner i Skåne AB 

(ägarandel 17%) och Trygghetscentralen AB (17%). 

Enligt kommunens rutiner för kommunens ombud/ersättare på bolagens 

årsstämmor ska kommunen lämna instruktion till ombud/ersättare inför 

stämman. 

Barnkonsekvensanalys 

Ärendet berör inte barn. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Instruktion till ombud årsstämma daterad 2023-02-13 

 

Beslutet ska skickas till 

Kommunstyrelsen 

 



 

Kommunstyrelsen 

Protokoll 
Sida 

1(2) 

Sammanträdesdatum 

2023-03-08 

 

 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 70 Instruktion till ombud vid bolagsstämmor 
2023 
Dnr 2023-00084 

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunens ombud får i uppdrag att på de kommunala bolagens 

årsstämmor, verksamhetsåret 2022, rösta för: 

1A. Osbybostäder AB. En utdelning på 639 600 kr motsvarande summan av 

tillskjutet kapital, 26 000 000, multiplicerat med den genomsnittliga 

statslåneräntan 2022, 1,46%, plus 1 (en) procent. 

1B. Industrihus i Osby AB. En utdelning på 22 500 kr motsvarande summan 

av tillskjutet aktiekapital, 750 000 kr, multiplicerat med 3 (tre) procent.  

1C. Fjärrvärme i Osby AB. En utdelning på 30 000 kr, motsvarande summan 

av tillskjutet kapital, 1 000 000 kr, multiplicerat med 3 (tre) procent. 

- I övrigt på respektive bolags årsstämma rösta för: 

2.1 Fastställelse av resultat- och balansräkning. 

2.2 Disposition beträffande bolagets vinst/förlust enligt den fastställda 

balansräkningen. 

2.3 Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören. 

2.4 I övrigt fatta erforderliga beslut i ärenden som stämman enligt 

bolagsordningen ska behandla. 

 

 Föreslå kommunfullmäktige 

- Kommunens ombud får i uppdrag att på de kommunala bolagens 

årsstämmor, verksamhetsåret 2022, rösta för: 

3. Industrihus i Osby AB. Rösta för en avveckling av bolaget. 

Jäv 

Tommy Augustsson (S), Johnny Ahlqvist (S), Mats Ernstsson (C), Kennet 

Nordqvist (SD) och Carl-Magnus Nilsson (M) anmäler jäv och deltar inte i 

ärendet. 



 

Kommunstyrelsen 

Protokoll 
Sida 

2(2) 

Sammanträdesdatum 

2023-03-08 

 

 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelseförvaltningen, ekonomienheten, har som underlag för 

framtagande av årsredovisning inklusive sammanställd redovisning 

(koncernredovisning) tagit del av preliminära årsredovisningar för de 

kommunala bolagen; Osbybostäder AB, Fjärrvärme i Osby AB, Industrihus i 

Osby AB, Östra Göinge renhållnings AB (ÖGRAB) (ägarandel 50%), Skåne 

Blekinge vattentjänst (SBVT) (ägarandel 25%), IT kommuner i Skåne AB 

(ägarandel 17%) och Trygghetscentralen AB (17%). 

Enligt kommunens rutiner för kommunens ombud/ersättare på bolagens 

årsstämmor ska kommunen lämna instruktion till ombud/ersättare inför 

stämman. 

Barnkonsekvensanalys 

Ärendet berör inte barn. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-02-22 § 29 

Tjänsteskrivelse Instruktion till ombud årsstämma daterad 2023-02-13 

 

Beslutet ska skickas till 

Kommunfullmäktige 

Ombud Osbybostäder AB 

Ombud Industrihus i Osby AB  

Ombud Fjärrvärme i Osby AB 

 



OSBY KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

MEDBORGARFÖRSLAG 

Fullmäktige i Osby kommun 

2023 -01- 1 0 
\◊l-1.02·;-. 2-f:> .. (j.\ ~ 

Diarienr. Arendetyp 

Att Osby kommun Fullmäktige fastställer Regler/Bestämmelser, för tjänstemän 

anställda i kommunen, som förhindrar möjligheten att upprätta hemliga avtal. 

Detta för att förhindra skattemedel används till vad det inte är avsett för, samt 

att begränsa möjligheten till korruption. 

Lennnart Bejvel 

Visseltofta . . ,_; , '. ~· J 1 ·, / l 

_ .. q4.~ 



OSBY KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

OSBY 13/1 2023 

2023 -01- 1 3 . 
'{f;/Qo2-0J '. 33 17'6 

Diarienr. Ärendetyp ■ 
HOTION RÖRANDE SLÄCKVATTEN I HÖKÖN 

Det befintliga brandpostnätet i Hökön klarar inte av att tillgodose räddningstjänstens behov vid insatser. Att 
fylla en tankbil med vatten tar mycket lång tid och närmsta brandpost med rätt tryck finns i Lönsboda. 

Totalt finns det 11 brandposter i Hökön. Samtliga fungerar men trycket på vattnet i ledningarna är så 
lågt att räddningstjänsten avråds från att använda dem. Det gör att insatser vid bränder försvåras och 
det gäller både vid bostads-och verksamhetsbränder i och kring Hökön. Att åka till andra byar för att 
fylla på tankbilar är långt ifrån ett effektivt sätt att arbeta. 

Inne på sågverket finns det en djupvattenborra. Den användes tidigare för att bevattna stockar och 
den kan vara ett alternativ för att säkerställa tillgången på både släckvatten och dricksvatten till 
Hökön. 

Från Kristdemokraternas sida vill vi: 

- Att det undersöks om det går att säkerställa tillgången på släckvatten i Hökön. 
- Att det utreds om den djupvattenborra som finns inne på sågen går att använda som uttag 

för släckvatten. 
- Att det ska upprättas en brandpost för släckvatten på lämplig plats i Hökön 

ANDREAS ANDERSSON 

Kristdemokraterna Osby 

KRISTDEMOKRATERNA www .kristdemokraterna.se 



 

Besöksadress Västra Storgatan 35 
Postadress Kommunstyrelseförvaltning 
 283 80 Osby 

Telefon 0479-52 80 00 vx 
Fax 0479-52 52 81 86 
E-post kommun@osby.se 

Hemsida www.osby.se 
Organisationsnr 212000-0902 

 
Bankgiro 281-6809 

 

 

Tjänsteskrivelse 
2023-02-15 
 

Kommunstyrelseförvaltningen 
Johanna Lindhe 
0479 - 52 84 51 
Ekonomi-/Utvecklingschef Beslutsinstans: Kommunfullmäktige 
 
 
 

Ram för upplåning, Osby kommun 2023  
Dnr KS 045 2022-00333 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta att: 

- Osby kommuns ram för upplåning för år 2023 fastställs till xx mnkr. 

- Kommunens checkkredit för kommunkoncernen ska uppgå till högst 

20 mnkr. 

- Kommunens ram för fordonsleasing år 2023 fastställs till 12 mnkr. 

Sammanfattning av ärendet 

Vid årsskiftet 2022/2023 uppgick kommunens låneskuld till 585 mnkr. 

Under årets första två månader har lånebehovet varit större än beräknat på 

grund av högre investeringsnivåer än prognostiserat 2022 och lägre 

självfinansiering av investeringar än prognostiserat för 2022. Kommunens 

låneskuld uppgår den 22 februari 2023 till 705 mnkr 

Den tidigare beslutade ramen för upplåning för 2023 var 720 mnkr och 

behöver utökas för att 2023 års investeringar ska kunna finansieras. 

Barnkonsekvensanalys 

Ärendet berör inte barn. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Ram för upplåning, Osby kommun 2023 daterad 2023-02-

15 

Beslutet ska skickas till 

Kommunstyrelsen 

Ekonomichef 

Sida 
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Tjänsteskrivelse 
2023-02-15 
Sida 2 (2) 
 

 

 

 

Petra Gummesson 

Kommundirektör 

 

Johanna Lindhe 

Ekonomi-/Utvecklingschef 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Protokoll 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2023-02-22 

 

 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 20 Ram för upplåning, Osby kommun 2023 
Dnr 2022-00333 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Föreslå kommunstyrelsen 

Föreslå kommunfullmäktige 

- Osby kommuns ram för upplåning för år 2023 fastställs till 820 mnkr. 

- Kommunens checkkredit för kommunkoncernen ska uppgå till högst 

20 mnkr. 

- Kommunens ram för fordonsleasing år 2023 fastställs till 12 mnkr. 

Sammanfattning av ärendet 

Vid årsskiftet 2022/2023 uppgick kommunens låneskuld till 585 mnkr. 

Under årets första två månader har lånebehovet varit större än beräknat på 

grund av högre investeringsnivåer än prognostiserat 2022 och lägre 

självfinansiering av investeringar än prognostiserat för 2022. Kommunens 

låneskuld uppgår den 22 februari 2023 till 705 mnkr 

Den tidigare beslutade ramen för upplåning för 2023 var 720 mnkr och 

behöver utökas för att 2023 års investeringar ska kunna finansieras. 

 

Barnkonsekvensanalys 

Ärendet berör inte barn. 

Beslutsgång 

Yrkanden 

Efter diskussion beslutar kommunstyrelsens arbetsutskott enhälligt att 

föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att höja låneramen till 

820 mnkr. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Ram för upplåning, Osby kommun 2023 daterad 2023-02-

15 

Beslutet ska skickas till 

Kommunstyrelsen 



 

Kommunstyrelsen 

Protokoll 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2023-03-08 

 

 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 66 Ram för upplåning, Osby kommun 2023 
Dnr 2022-00333 

Kommunstyrelsens beslut 

 Föreslå kommunfullmäktige 

- Osby kommuns ram för upplåning för år 2023 fastställs till 820 mnkr. 

- Kommunens checkkredit för kommunkoncernen ska uppgå till högst 

20 mnkr. 

- Kommunens ram för fordonsleasing år 2023 fastställs till 12 mnkr. 

Sammanfattning av ärendet 

Vid årsskiftet 2022/2023 uppgick kommunens låneskuld till 585 mnkr. 

Under årets första två månader har lånebehovet varit större än beräknat på 

grund av högre investeringsnivåer än prognostiserat 2022 och lägre 

självfinansiering av investeringar än prognostiserat för 2022. Kommunens 

låneskuld uppgår den 22 februari 2023 till 705 mnkr 

Den tidigare beslutade ramen för upplåning för 2023 var 720 mnkr och 

behöver utökas för att 2023 års investeringar ska kunna finansieras. 

Barnkonsekvensanalys 

Ärendet berör inte barn. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-02-22 § 20 

Tjänsteskrivelse Ram för upplåning, Osby kommun 2023 daterad 2023-02-

15 

 

Beslutet ska skickas till 

Kommunfullmäktige 

Ekonomichef 

 



 

Kommunstyrelsen 

Protokoll 
Sida 

1(2) 

Sammanträdesdatum 

2023-03-08 

 

 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 67 Årsredovisning stiftelser 2022 (förvaltade av 
Osby kommun) 
Dnr 2023-00086 

Kommunstyrelsens beslut 

Föreslå kommunfullmäktige  

- Godkänna årsredovisningar 2022 för stiftelser förvaltade av Osby 

kommun. 

- Delegera till kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande att 

underteckna årsredovisningarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelseförvaltningens ekonomienhet har sammanställt 

årsredovisningar för, de av kommunen, förvaltade stiftelserna. 

* Jacobssonska stiftelsen 

* Jörn Svensson i Källsveds stiftelse 

* Stiftelsen Ernestamska fonden 

* Stiftelsen Gösta och John Darlins samt Osby-Pannans resestipendiefond 

* Stiftelsen Osby ålderdomshems samfond 

* Stiftelsen sociala samfonden för f d Örkeneds kommun 

* Stiftelsen fr Heurlins minnesfond 

* Stiftelsen Lukasfonden 

* Stiftelsen Osby Gymnasiums stipendiefond 

Barnkonsekvensanalys 

Ärendet berör inte barn. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-02-22 § 30 

Tjänsteskrivelse Årsredovisning stiftelser 2023, daterad 2022-02-10 

Sammanställning över stiftelser 2022 

Beslutet ska skickas till 



 

Kommunstyrelsen 

Protokoll 
Sida 

2(2) 

Sammanträdesdatum 

2023-03-08 

 

 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Kommunfullmäktige 



Sammanställning stiftelser Osby kommun 2022

Stiftelse
Får 

avvecklas Intäkter Kostnader Resultat Tillgångar
Varav 

Bankmedel Fastighet Övrigt Skulder Eget kap Utdelning

Utdel.bart 
årets börj

Jacobssonska stiftelsen Ja 164,57 -1 018,00 -853,43 106 050,76 106 050,76 0,00 0,00 0,00 106 050,76 0,00 106 904
Jöns  Svensson i Kjellsveds 
stiftelse 3 077,05 -4 007,40 -930,35 3 029 115,86 1 118 563,26 1 909 000,00 1 552,60 11 131,53 3 017 984,33 0,00 0

Stiftelsen Ernestamska fonden Ja 72,55 -841,00 -768,45 46 755,79 46 755,79 0,00 0,00 0,00 46 755,79 0,00 47 524

Stift Darlins resestipendiefond 126 293,93 -35 759,00 90 534,93 1 810 096,03 1 737 904,53 0,00 72 191,50 42 449,00 1 767 647,03 170 715,00 829 977
Stift Osby ålderdomshems 
samfond Ja 202,88 -1 227,00 -1 024,12 130 741,59 130 741,59 0,00 0,00 0,00 130 741,59 45 615,85 177 382
Stift soc samf för fd Örkeneds 
kommun Ja 0,00 -858,50 -858,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 600,00 25 459

Stift Fr Heurlin minnesfond Ja 29,40 -759,00 -729,60 18 937,25 18 937,25 0,00 0,00 0,00 18 937,25 0,00 19 667

Stiftelsen Lukasfonden Ja 53,66 -815,00 -761,34 22 287,33 22 287,33 0,00 0,00 0,00 22 287,33 0,00 23 049

Stift Osby gymnasiums stip.fond Ja 0,00 -773,00 -773,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 864,50 24 638

Summa 129 894,04 -46 057,90 83 836,14 5 163 984,61 3 181 240,51 1 909 000,00 73 744,10 53 580,53 5 110 404,08 264 795,35 1 254 599

1) Marknadsvärde aktier 2 728 672,46 kr (3 000 784 föregående år)

1)LJ 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Protokoll 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2023-02-22 

 

 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 30 Årsredovisning stiftelser 2022 (förvaltade av 
Osby kommun) 
Dnr 2023-00086 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

- Ärendet hänskjuts till kommunstyrelsens sammanträde 8 mars 2023 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelseförvaltningens ekonomienhet har sammanställt 

årsredovisningar för, de av kommunen, förvaltade stiftelserna. 

* Jacobssonska stiftelsen 

* Jörn Svensson i Källsveds stiftelse 

* Stiftelsen Ernestamska fonden 

* Stiftelsen Gösta och John Darlins samt Osby-Pannans resestipendiefond 

* Stiftelsen Osby ålderdomshems samfond 

* Stiftelsen sociala samfonden för f d Örkeneds kommun 

* Stiftelsen fr Heurlins minnesfond 

* Stiftelsen Lukasfonden 

* Stiftelsen Osby Gymnasiums stipendiefond 

Barnkonsekvensanalys 

Ärendet berör inte barn. 

Beslutsgång 

Yrkanden 

Efter diskussion beslutar kommunstyrelsens arbetsutskott enhälligt att 

ärendet hänskjuts till kommunstyrelsens sammanträde 8 mars 2023 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Årsredovisning stiftelser 2023, daterad 2022-02-10 

Sammanställning över stiftelser 2022, daterad 2023-xx-xx 

Beslutet ska skickas till 

Kommunstyrelsen 



 

Besöksadress Västra Storgatan 35 
Postadress Kommunstyrelseförvaltning 
 283 80 Osby 

Telefon 0479-52 80 00 vx 
Fax 0479-52 52 81 86 
E-post kommun@osby.se 

Hemsida www.osby.se 
Organisationsnr 212000-0902 

 
Bankgiro 281-6809 

 

 

Tjänsteskrivelse 
2023-02-10 
 

Kommunstyrelseförvaltningen 
Johanna Lindhe 
0479 - 52 84 51 
Ekonomi-/Utvecklingschef Beslutsinstans: Kommunstyrelsen 
 
 
 

Årsredovisning stiftelser 2022  
Dnr KS 0.4.6 2023-00086 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta att: 

- Godkänna årsredovisningar 2022 för stiftelser förvaltade av Osby 

kommun. 

- Delegera till kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande att 

underteckna årsredovisningarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelseförvaltningens ekonomienhet har sammanställt 

årsredovisningar för, de av kommunen, förvaltade stiftelserna. 

 

 Jacobssonska stiftelsen 

 Jörn Svensson i Källsveds stiftelse 

 Stiftelsen Ernestamska fonden 

 Stiftelsen Gösta och John Darlins samt Osby-Pannans 

resestipendiefond 

 Stiftelsen Osby ålderdomshems samfond 

 Stiftelsen sociala samfonden för f d Örkeneds kommun 

 Stiftelsen fr Heurlins minnesfond 

 Stiftelsen Lukasfonden 

 Stiftelsen Osby Gymnasiums stipendiefond 

Barnkonsekvensanalys 

Ärendet berör inte barn. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Årsredovisning stiftelser 2023, daterad 2022-02-10 

Sammanställning över stiftelser 2022, daterad 2023-xx-xx 

Sida 
1 (2) 



Tjänsteskrivelse 
2023-02-10 
Sida 2 (2) 
 

 

Beslutet ska skickas till 

Anette Christersson, redovisningsekonom 

Anton Majrud, Östra Göinge 

Johanna Lindhe, ekonomi- och utvecklingschef 

 

 

Petra Gummesson 

Kommundirektör 

 

Johanna Lindhe 

Ekonomi-/Utvecklingschef 



 

Besöksadress Västra Storgatan 35 
Postadress Kommunstyrelseförvaltning 
 283 80 Osby 

Telefon 0479-52 80 00 vx 
Fax 0479-52 52 81 86 
E-post kommun@osby.se 

Hemsida www.osby.se 
Organisationsnr 212000-0902 

 
Bankgiro 281-6809 

 

 

Tjänsteskrivelse 
2023-02-15 
 

Kommunstyrelseförvaltningen 
Johanna Lindhe 
0479 - 52 84 51 
Ekonomi-/Utvecklingschef Beslutsinstans: Kommunfullmäktige 
 
 
 

Årsredovisning 2022 
Dnr KS 049 2023-00004 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta att: 

- Årsredovisningen godkänns med bedömningen att Osby kommun 

hade god ekonomisk hushållning år 2022. 

- Förslag till balanskravsavstämning, innebärande att kommunen 

inte har något negativt resultat att återställa 2022, godkänns. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Ekonomienheten har upprättat förslag till årsredovisning 2022 med 

bokslutshandlingar, balanskravsavstämning, sammanställd redovisning 

(koncernredovisning) och verksamhetsberättelser. 

Årsredovisning 2022 är överlämnad till kommunens revisorer och 

revisionsberättelse avlämnas efter kommunstyrelsens behandling av ärendet.  

Osby kommun redovisar för 2022 ett resultat på 2,8 mnkr. Resultatet efter 

balanskravsjusteringar uppgår till 10,3 mnkr. Kommunen har inte några 

negativa resultat att täcka sedan tidigare år.  

Barnkonsekvensanalys 

Ärendet berör inte barn. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Årsredovisning 2022 daterad 2023-02-15 

Årsredovisning 2022 (ej till Kommunstyrelsens arbetsutskott) 

Beslutet ska skickas till 

Ekonomienheten 

Sida 
1 (2) 



Tjänsteskrivelse 
2023-02-15 
Sida 2 (2) 
 

 

Kommunstyrelsen 

 

 

Petra Gummesson 

Kommundirektör 

 

Johanna Lindhe 

Ekonomi-/Utvecklingschef 



 

 

 

Årsredovisning 2022 

Osby kommun 
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INLEDNING 

Kommunstyrelsens ordförande har ordet 

Även 2022 har varit ett annorlunda år och det har vi lämnat bakom oss nu. Detta år kommer vi alltid att ha i våra minnen. 

Pandemin klingade av och restriktionerna hävdes i början av året, men följdes direkt av kriget i Ukraina. Med anledning av 

kriget och oroligheter i vår omvärld har vi under året sett en kraftigt ökad inflation, höjda räntor och höga energipriser vilket 

bidrar till att vi kommande år kraftigt måste minska kommunens kostnader. 

Kommunens ekonomiska resultat för året är 2,8 miljoner kronor, vilket motsvarar 0,3 % av skatter och bidrag. Balanskravsre-

sultatet är 10,2 miljoner kronor. Det är ett mycket dåligt resultat för Osby kommun, och det måste bli betydligt bättre de kom-

mande åren. Nämnderna redovisar tillsammans ett underskott på över -19 miljoner kronor, vilket är den största anledningen till 

kommunens dåliga resultat. Det är första gången sedan 2018 som nämnderna redovisar underskott, och det måste bli betydligt 

bättre resultat framöver. Vi behöver ett resultat på minst 3 % av skatter och bidrag framöver för att klara kommande investe-

ringar i skolor och äldreboenden. Det motsvarar ungefär 30 miljoner kronor i resultat 2024. Ett högre ekonomiskt resultat 

innebär att kommunen kan finansiera fler investeringar utan att behöva låna och kommer att vara nödvändigt för att kommunen 

ska kunna ha en god ekonomi på sikt.  De senaste åren har låneskulden ökat och därmed har även räntekostnaderna ökat kraftigt. 

Totalt investerades 259 miljoner kronor under året, så mycket har vi aldrig tidigare investerat under ett enskilt år och det är 100 

miljoner mer än året innan. 

Största delen av investeringarna har gått till Killebergs nya förskola med 58 miljoner kronor och vi investerade 41 miljoner 

kronor i de tre nya LSS-boendena i Osby. Över 10 miljoner kronor satsades på asfaltering och investeringar i VA-nätet uppgick 

till 11 miljoner kronor under året. Under de senaste fyra åren har kommunen investerat över 750 miljoner kronor, men självfi-

nansieringsgraden är alldeles för låg och vår låneskuld har ökat kraftigt. 

Befolkningen minskar i Osby kommun och vid årets slut var vi 13 238 kommuninvånare, 30 personer färre än föregående år 

men trots det fler invånare än 2021. Vårt kommunala bostadsbolag Osbybostäder har färdigställt 28 lägenheter på Solgården i 

Osby och 10 marklägenheter vid Sjölanders gamla smedja. Lokala företagare färdigställde över 30 lägenheter i Osby tätort som 

var klara till sommaren. Trots många nybyggda bostäder så minskar befolkningen under 2022. 

 

Osby kommun fortsatte att klättra i Svenskt Näringslivs företagsranking. Vi har ökat 170 platser de senaste fyra åren och är nu 

på plats 101 i landet. Ett bra företagsklimat är oerhört viktigt både för näringslivet och det skapar möjligheter att utveckla 

kommunens verksamhet och service till våra invånare. I april invigdes Osby Glas nya lokaler och de har nu 115 anställda och 

är ett av kommunens största företag. I slutet av året invigdes E.ONs nya regionnätstation som gör att vi nu har dubbelt så hög 

elkapacitet i kommunen. 

Med anledning av kriget i Ukraina ökade antalet flyktingar till kommunen. Totalt har vi tagit emot 20 flyktingar och det är 

många utöver det som är självbosatta i kommunen. Tack till alla kommuninvånare som har gjort och gör stora insatser för våra 

ukrainska vänner. 

Varje år genomför Polisen en trygghetsmätning och kommunen har under hösten arbetat med att öka den upplevda tryggheten 

utifrån resultatet av undersökningen. Bland annat har en medborgarvandring genomförts i Osby tillsammans med polisen. Till 

våren ska vi äntligen ta det första spadtaget för det nya Blåljushuset, där ska både polisen, ambulans och räddningstjänst finnas. 

Solhem, som är ett särskilt boende i Loshult, återöppnades i maj. 

En långsiktigt god och hållbar ekonomi är en förutsättning för att kunna göra framtida satsningar. De kommande åren måste vi 

stärka kommunens ekonomi genom bättre resultat och genom att finansiera betydligt större andel av våra investeringar utan att 

låna. 

 

Jag vill framföra mitt varma tack till alla medarbetare för ert engagemang och er arbetsinsats i denna svåra tid och för kommu-

ninvånarnas bästa! 

  

Niklas Larsson (C) 

Kommunstyrelsens ordförande Osby kommun 

  



 

Osby kommun, Årsredovisning 2022 4(89) 

Osby kommuns vision 

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

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

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

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

kommun. 

Hundrakronan 

100 kronor i skatt användes under året så här: 

 

Kostnads- och intäktsstruktur 

KOSTNADSSTRUKTUR 

  Procent 2022 Mnkr 2022 Mnkr 2021 

Personal 64 733,3 696,3 

Tjänster 14 166,5 154,8 

Bidrag 3 33,4 33,0 

Material 7 77,2 60,0 

Övrigt 12 140,2 123,8 

TOTALT 100 1 150,6 1 067,9 

Diagram 

 

Kostnadsstruktur 

12% 

3% 

14% 

■ Vård- och omsorg 26,25 kr 

■ Grundskola 22,13 kr 

■ Individ- och familjeomsorg 16,45 kr 

■ Barnomsorg 11,65 kr 

■ Gymnasieskola och vuxenutbildning 10,18 kr 

■ övergripande administration 0,16 kr 

■ Gator, vägar, samhällsplanering, räddningstjänst 7,03 kr 

■ Kultur, fritid, turism 4,95 kr 

■ Politisk verksamhet 1,05 kr 

■ övrigt 0,15 kr 

■ Personal 64% 

■ Tjänster 14% 

Bidrag 3% 

■ Material 7% 

■ övrigt 12% 
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INTÄKTSSTRUKTUR 

  Procent 2022 Mnkr 2022 Mnkr 2021 

Kommunalskatt 56 644,1 613,7 

Skatteutjämningsbidrag 24 282,8 264,3 

Övriga statsbidrag 8 90,4 80,7 

Avgifter, hyror 7 83,2 76,4 

Övrigt 5 52,9 70,1 

TOTALT 100 1 153,4 1 105,2 

Diagram 

 

  

I ntä ktsstru ktu r 

5% 

■ Kommunalskatt 56% 

■ Skatteutjämningsbidrag 24% 

■ övriga statsbidrag 8% 

56% ■ Avgifter, hyror 7% 

■ ÖVrigt5% 
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 

Översikt över verksamhetens utveckling 

Fem år i sammandrag 

Den kommunala koncernen 2022 2021 2020 2019 2018 

Verksamhetens intäkter mnkr 303,8 316,6 292,5 281,9 306,1 

Verksamhetens kostnader mnkr 1 124,3 1 053,2 1 017,8 980,9 1 000,4 

Årets resultat mnkr 10,4 60,8 33,1 37,7 20,2 

Soliditet % 38 42 43 44 45 

Soliditet inkl totala pensionsförpliktelser % 30 33 33 33 33 

Investeringar mnkr (netto) 323,8 252,1 186,7 223,3 125,1 

Självfinansieringsgrad % 28 57 58 47 67 

Långfristig låneskuld mnkr 999,9 841,7 718,1 664,8 559,0 

Antal anställda årsarbetare 1 110 1 060 1 022 1 022  

Ägarandelen i IT-kommuner i Skåne förändrades under 2022 pga en ägarbreddning och Osby kommuns innehav klassificeras inte längre som ett intressefö-

retag och konsolideras inte lägre i den sammanställda redovisningen. 

Kommunen 2022 2021 2020 2019 2018 

Antal invånare per 31 december 13 238 13 269 13 198 13 208 13 267 

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

Verksamhetens intäkter mnkr 223,1 213,2 225,2 211,6 229,5 

Verksamhetens kostnader mnkr 1 077,7 1 005,5 979,4 940,7 958,1 

Årets resultat mnkr 2,8 37,1 31,4 26,9 11,5 

Soliditet % 43 49 49 52 55 

Soliditet inkl totala pensionsförpliktelser % 32 37 36 37 37 

Investeringar mnkr (netto) 259,1 158,5 162,2 198,4 92,4 

Självfinansieringsgrad % 24 61 53 40 82,6 

Långfristig låneskuld mnkr 585 435 395 345 245 

Antal anställda årsarbetare 1 025 1 011 975 988 1 043 
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Den kommunala koncernen 

Organisation 

 

Kommunens nämnder 

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

samt i kommunalförbunden AV-Media Skåne och i Sydarkivera. 

Kommunala bolag 

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

(ÖGRAB) (ägarandel 50%),IT-kommuner i Skåne AB (UNIKOM ägarandel 17%), Trygghetscentralen AB (ägarandel 17%) 

samt Skåne Blekinge Vattentjänst AB (SBVT AB) (ägarandel 25%). 

Ägarandelen i IT-kommuner i Skåne förändrades under 2022 pga en ägarbreddning och Osby kommuns innehav klassificeras 

inte längre som ett intresseföretag och konsolideras inte lägre i den sammanställda redovisningen. 

Osby Nova AB har varit vilande och avvecklades under 2022. 

Samtliga av kommunens bolag, med undantag för nybildade Trygghetscentralen AB, genererar ett positivt resultat 2022. 

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

Fjärrvärme i Osby AB skall enligt bolagsordningen för sin verksamhet främja en god fjärrvärmeförsörjning och en långsiktigt 

hållbar energiförsörjning inom kommunen. 

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

dustri. 

Osby Nova AB har varit vilande de senaste åren och har under 2022 avvecklats. 

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

muner. 

Osby kommun är tillsammans med Östra Göinge, Höör, Hörby, Bromölla och Sjöbo kommuner, delägare i IT kommuner i 

Skåne AB (UNIKOM).  Bolagets ändamål är att tillsammans med ägarna svara för IT-verksamheten i kommunerna. Syftet är 

att erbjuda en kostnadseffektiv och säker förvaltning samt att vara en utvecklingsresurs för IT-verksamheten. 

Skåne Blekinge Vattentjänst AB:s uppdrag är att svara för administration och ekonomi samt drift- och underhåll av VA-
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anläggningarna i Bromölla, Olofström, Osby och Östra Göinge kommuner, samt bedriva därmed förenlig verksamhet. Bolaget 

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

Trygghetscentralen AB bildades under 2022 och bolagets ska erbjuda en bredd av säkerhets- och jourtjänster till ägarkommu-

nerna samt stärka kommunernas trygghetsskapande åtgärder. 

Övrig information kring bolagens verksamheter under året går att läsa under rubriken "Kommunala bolagen" i avsnittet "Verk-

samhetsberättelser". 

Osby kommun har också ägarintresse i följande företag/föreningar 

Förening Ekonomiskt stöd tkr Andel 

Medborgarhusföreningen Osby 277 45 % 

Kommuninvest i Sverige AB 0 0,15 % 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB 0 0,84 % 

Ekonomiska engagemang, tkr 

   Utdelning Räntor och borgensavg Lån Borgen 

Enhet 
Ägd 
an-
del 

Given Mottagen Kostnad Intäkt Givare Mottagare Givare Mottagare 

Osby kommun  0 372 0 1 671 0 0 355 0 

Osbybostäder 
AB 

100 320 0 1 516 0 0 0 0 323 

Östra Göinge 
Renhållnings AB 

50 0 0 22 0 0 0 0 0 

Fjärrvärme i 
Osby AB 

100 30 0 100 0 0 0 0 20 

Industrihus i 
Osby AB 

100 22 0 5 0 0 0 0 1 

IT Kommuner i 
Skåne AB 

17 0 0 28 0 0 0 0 11 

Skåne Blekinge 
Vattentjänst AB 

25 0 0 0 0 0 0 0 0 

Trygghetscen-
tralen 

17 0 0 0 0 0 0 0  

Totalt  372 372 1 671 1 671 0 0 355 355 

Koncernen Osby kommun, Mnkr 

  Omsättning Tillgångar Skulder Eget kap Årets res 1) 

Osby kommun 1 150,0 1 519,7 868,3 651,4 2,8 

Osbybostäder AB 60,0 453,6 366,8 86,8 3,7 

Östra Göinge Ren-
hållnings AB (50%) 

50,1 53,1 16,8 36,3 4,7 

Fjärrvärme i Osby 
AB 

34,3 95,2 38,8 56,4 2,9 

Industrihus i Osby 
AB 

0,5 3,6 1,1 2,5 1,4 

IT kommuner i 
Skåne AB (17%) 

103,3 103,3 82,7 20,6 6,3 

Skåne Blekinge Vat-
tentjänst (25%) 

140,5 31,8 27,8 4,0 0,0 

Trygghetscentralen 
(17%) 

0,0 5,7 0,1 5,6 -0,3 
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1) Årets resultat före bokslutsdispositioner och skatt. 

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning 

Hållbarhetsarbete och befolkningsutveckling 

Hållbarhetsarbete 

Osby har under året klättrat i miljörankingen och ligger nu på plats 59 av 290 kommuner. Det är en förbättring med 38 platser 

sedan förra mätningen. Osby kommun har också utsetts till årets avfallskommun. En ny klimat- och energiplan antogs av 

kommunfullmäktige i december 2021 och kommunens hållbarhetsarbete har under 2022 fortsatt med utgångspunkt i planen. 

Under 2022 producerades 318 MWh el med solcellsanläggningar, en del användes i den egna verksamheten och överskottet 

såldes till E.ON. Elproduktionen uppgick till 3,9 % av kommunens eget behov.  Under 2022 installerades solcellsanläggningar 

på kommunens tre nya LSS-boenden. Dessa kommer att tas i drift under 2023. 

I tabellen nedan redovisas mål och utfall för klimat- och energiarbetet. 

År 2022 var energianvändningen för kommunorganisationen 15 % lägre än 2018 och 8% lägre än 2021, huvudsakligen bero-

ende på lägre elanvändning. 

Effektiviseringen av gatu- och parkbelysningen är färdigställd och har inneburit en besparing på ca 43 %. 

Indikator Mål Utfall 2022 Kommentar 

Miljömärkt el 100% 100% Kommunen köper "Bra miljöval 
el" sedan flera år tillbaka. 

Fossilbränslefri värme 100% 94% Pga driftsstörningar på biopan-
norna användes 2 % olja i fjärr-
värmen . Fortfarande återstår en 
del olja i Lönsboda 

Fossilbränslefria drivmedel 100% 60% Viss förbättring från 2021 (53%). 
Effektbristen i Osby har fördröjt 
infasningen av elbilar. 
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Under 2022 minskade kommunens befolkning från 13 269 den 31 december 2021 till 13 238 den 31 december 2022. Födelse-

nettot (födda minus döda) var -58 och flyttnettot var +11. 

Ekonomisk analys 

KOMMUNKONCERNEN 

KOMMUNKONCERNEN 

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

(ÖGRAB, ägarandel 50%), IT kommuner i Skåne AB (UNIKOM, ägarandel 17%) samt Skåne Blekinge Vattentjänst AB 

(SBVT AB, ägarandel 25%). Fr o m 2022 ingår också Trygghetscentralen AB (ägarandel 17%). 

Osby Nova AB har avvecklats under 2022. 

Koncernresultat 

Resultatet för koncernen blev 10,4 mnkr att jämföra mot 2021 års resultat på 60,8 mnkr. Det lägre resultatet 2022 förklaras 

delvis av att 2021 erhöll Osbybostäder en försäkringsersättning på 22,6 mnkr. Under 2022 ökade verksamhetens nettokostnader 

med 9,8% och de uppgick i bokslutet till 900 mnkr. 

Koncernbalansräkning 

Soliditeten för kommunkoncernen ligger på 38% vilket är en försämring från 42% föregående år (2021). Den genomsnittliga 

soliditeten för kommunkoncerner i Sverige är 41% och i Skåne 40% utifrån den senast tillgängliga statistiken (2021). Kom-

munkoncernen har de senaste 10 åren redovisat en bättre soliditet än både riket och Skånes kommuner vid denna jämförelse, 

men den trenden är nu bruten. 

Soliditet inklusive pensionsskuld som redovisas som ansvarsförbindelse uppgick till 30%, en minskning från 33% föregående 

år (2021). 

Likviditet och upplåning 

Likviditeten för kommunkoncernen uppgick till 61 mnkr, det är en minskning med 4 mnkr jämfört med föregående år. Kom-

munen har valt att minska sin likviditet innan nytt lån har tecknats. Upplåningen för kommunkoncernen ökade under året med 

158 mnkr och den totala långfristiga låneskulden uppgår nu till 1000 mnkr. Kommunen står för 150 mnkr av nyupplåningen. 

Då ägarandelen minskat ingår inte längre IT kommuner i Skåne AB. 

KOMMUNEN 

Sammanfattning 

Osby kommun uppfyller tre av fyra finansiella mål som fastställts av kommunfullmäktige för 2022. 

Årets resultat som andel av skatter och bidrag uppgår till 0,3% jämfört med målet på 0,2%. Utan jämförelsestörande poster är 

resultatandelen 1,7%. Balanskravsresultatet som andel av skatter och bidrag uppgår till 1,1%. Osby kommun klarar därmed 

kommunallagens balanskrav. Kommunen har inte heller några negativa resultat från tidigare år som ska täckas. 

Ett resultat på 0,3% bör vara en engångshändelse och är inte långsiktigt hållbart för att uppnå god ekonomisk hushållning. 

Långsiktigt behövs ett resultat på minst 2% för att kunna möta förändringar i omvärlden och demografiska förändringar. För 

att kunna genomföra planerade investeringar krävs ytterligare högre resultat. Det krävs även ett överskott för att i större ut-

sträckning kunna självfinansiera investeringar. 

Kommunens räntekostnader har ökat från 2,1 mnkr till 5,4 mnkr. Ränteläget är högre än tidigare år och de finansiella kostna-

derna kommer att öka kraftigt kommande år. Kommunens låneskuld ökade under året och uppgick vid 2022 års slut till 585 

mnkr, en ökning med 150 mnkr sedan föregående år. Andelen finansiella kostnader som andel av verksamhetens nettokostnader 

uppgår till 1,4% och uppfyller målet som anger att finansiella kostnader får utgöra maximalt 3% av verksamhetens nettokost-

nader. 

Soliditeten inklusive pensionsförpliktelser har minskat från 37% i bokslut 2021 till 32% i bokslut 2022 och målet att inte 

understiga 25% uppnås. Dock är trenden negativ och det har skett en relativt stor försämring jämfört med föregående år. 

Samtliga kommunala bolag, med undantag för Trygghetscentralen AB, redovisade under året ett plusresultat vilket är positivt. 

Resultat och kapacitet 

Årets resultat och jämförelsestörande poster 

Osby kommun redovisar ett resultat 2022 på 2,8 mnkr. Resultatet exklusive jämförelsestörande poster uppgår till 15,3 mnkr. 

Balanskravsresultatet uppgår till 10,2 mnkr. 
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Som jämförelsestörande poster redovisas utrangeringar, bidrag från försäkringskassan avseende sjuklön, nedskrivning av om-

sättningstillgångar (exploateringstomter) samt värdeminskning av tillgångar i kapitalförvaltningen. Gällande redovisningsreg-

ler innebär att även orealiserade förluster ska redovisas. Värdering har genomförts av anläggningar och omsättningstillgångar 

(exploateringstomter) vilket har medfört att värdet skrivits ner med totalt 9,5 mnkr. Kommunen har under året haft merkostna-

der på grund av pandemin och har fått ersättning för sjuklönekostnader från Försäkringskassan. 

Osby kommuns resultatmål för året var 0,2% av skatter och bidrag. Årets resultat 2022 uppgår till 0,3% av skatter och bidrag. 

Om jämförelsestörande poster räknas bort blir resultatandelen 1,7% och utifrån balanskravsresultatet blir andelen 1,1%. 

Ett positivt resultat i nivå med resultatmålet och långsiktigt mot 2%, eller mer beroende på framtida investeringsplaner, ger 

utrymme för att över en längre tid självfinansiera en större del av en normal investeringsvolym i kommunen. Ett positivt resultat 

ger också handlingsutrymme mot eventuella omvärldsförändringar. 

Årets resultat och jämförelsestörande poster 

  2022 2021 2020 

Årets resultat (mnkr) 2,8 37,1 31,4 

Årets resultat exkl jämförelsestörande poster 15,3 27,8 31,0 

Årets resultat/skatteintäkter och utjämning % 0,3 % 4,2 % 3,8 % 

Årets resultat exkl. jämförelsestörande poster/skatteintäkter och ut-
jämning % 

1,7 % 3,2 % 3,7 % 
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Nettokostnadsandel 

% 2022 2021 2020 

Verksamhetens intäkter och kostnader (netto) 92,2 90,2 90,2 

Avskrivningar inkl nedskrivningar 6,5 6,9 6,4 

Nettokostnadsandel exkl. finansnetto 98,7 97,2 96,6 

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

Nettokostnadsandel inkl finansnetto 99,7 95,8 96,3 

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

Nettokostnadsandel 98,7 97,1 96,2 

En grundläggande förutsättning för att uppnå och vidmakthålla en god ekonomisk hushållning är att balansen mellan löpande 

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

inklusive finansnetto relateras till skatteintäkter samt statsbidrag och utjämning. Redovisas en nettokostnadsandel under 100% 

har kommunen en positiv balans mellan löpande kostnader och intäkter. En nettokostnadsandel på minst 97-98% kan betraktas 

som god ekonomisk hushållning för Osby kommun. Sett över en längre tidsperiod, klarar då kommunen bättre av att finansiera 

ersättningsinvesteringar och nödvändiga nya investeringar. 

Vid en analys av Osby kommuns nettokostnadsandel framgår att nettot av verksamhetens intäkter och kostnader inklusive 

finansnetto under 2022 tog i anspråk 99,7% av skatteintäkterna, vilket på sikt är för mycket för att behålla en långsiktigt god 

ekonomi. Inklusive jämförelsestörande engångsposter ianspråktogs 98,7% av kommunens skatteintäkter. Det är en försämring 

från 97,1% 2021. 

Årets investeringar 

  2022 2021 2020 

Investeringar brutto (mnkr) 268,1 161,2 165,9 

Investeringar efter avdrag för investeringsinkomster (mnkr) 259,1 158,5 162,2 

Varav VA-investeringar 14,4 11,1 16,5 

Investeringar exkl va-anläggningar/skatteintäkter % 26,4 16,8 17,4 

Utförandegrad 65 % 38 % 62 % 

Årets nettoinvesteringar 2022 uppgick till 259 mnkr mot budgeterade 398 mnkr. Utfallet innebär att 65% av budgeten förbru-

kades. Större investeringar har skjutits på framtiden med anledning av försämrade ekonomiska förutsättningar. De senaste fyra 

åren har kommunen investerat närmare 800 mnkr. 

Bland årets större investeringsutgifter finns ny förskola i Killeberg (58 mnkr), nya LSS-boenden (41 mnkr) och byggnation av 

ett nytt blåljushus (15 mnkr) har påbörjats. 
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Självfinansieringsgraden av investeringar 

% 2022 2021 2020 

Självfinansieringsgraden av nettoinvesteringar 24 61 53 

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

100% innebär att kommunen kan självfinansiera samtliga investeringar som är genomförda under året, vilket i sin tur innebär 

att kommunen inte behöver låna till investeringarna och kommunens långsiktiga finansiella handlingsutrymme stärks. 

Osby kommun är nu inne i en period med höga investeringsnivåer. Höga investeringsnivåer i kombination med ett lågt resultat 

innebär att självfinansieringsgraden sjunker. Självfinansieringsgraden sjönk till 24,1% 2022 och det innebär att finansiering av 

investeringar har fått ske med nya lån på 150 mnkr och en minskning av likvida medel. 
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Risk - kontroll 

Likviditet och låneskuld 

% 2022 2021 2020 

Kassalikviditet 47 51 67 

Kassalikviditeten är ett mått på kommunens kortsiktiga betalningsberedskap. En oförändrad eller minskande kassalikviditet i 

kombination med en oförändrad eller försämrad soliditet är ett tecken på att kommunens finansiella utrymme har försämrats. 

Kassalikviditet under 100% innebär att en viss risk kan uppstå med den kortsiktiga betalningsberedskapen. Kommunens kas-

salikviditet har minskat från 51% 2021 till 47% 2022. I de kortfristiga skulderna ingår dock semesterlöneskulden med 42 mnkr. 

Sannolikheten att denna skuld kommer att betalas ut på kort sikt är väldigt låg. 

Kommunens låneskuld uppgick till 585 mnkr vid årsskiftet. För att finansiera investeringar har låneskulden ökat med 150 mnkr 

under 2022. Den av kommunfullmäktige beslutade finanspolicyn innehåller riskmandat och limiter för finansverksamheten. 

För att hantera ränterisken (risk för upp- och nedgång i räntekostnaderna) ska lånen spridas på olika räntebindningstider. Lå-

neskulden hade en genomsnittlig räntebindningstid på 2,3 år (föregående år 2,0). För att hantera finansieringsrisken (risk att 

inte kunna teckna nya lån eller till oförmånliga villkor) ska lånen fördelas över tid för att undvika stora låneförfall vid samma 

tidpunkt. Låneskulden hade en kapitalbindningstid på 3,7 (föregående år 3,5) år per 31 december 2022. Enbart 9% av låneskul-

den förfaller inom ett år. Värdena ligger inom de beslutade intervallen i finanspolicyn. Snitträntan för hela 2022 uppgick till 

0,97% (f g år 0,49%). 
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Soliditet 

% 2022 2021 2020 Snitt riket 2021 

Soliditet enligt balansräkningen 43 49 49 44 

Soliditet inkl.samtliga pensionsförpliktelser 32 37 36 31 

Soliditet är ett mått på kommunens långsiktiga finansiella handlingsutrymme. Det visar i vilken utsträckning tillgångar har 

finansierats med eget kapital respektive skulder. Ett viktigt kriterium för god ekonomisk hushållning är att soliditeten över en 

längre period inte försvagas utan behålls eller utvecklas i positiv riktning. En försämrad soliditet innebär att kommunen ökar 

sin skuldsättningsgrad och därigenom begränsar sitt finansiella handlingsutrymme inför framtiden. 

Kommunfullmäktige har angett som målsättning att soliditeten inklusive alla pensionsförpliktelser inte ska understiga 25%. 

Detta mål är uppnått. Soliditeten inklusive alla pensionsförpliktelser och löneskatt var 32% vilket innebär en minskning med 

fem procentenheter jämfört med 2021. Genomsnittet för soliditetsmåttet, inklusive samtliga pensionsförpliktelser, låg bland 

Sveriges kommuner på cirka 31% 2021. 

Även soliditeten exklusive pensionsförpliktelser har minskat jämfört med föregående år från 49% till 43%. 

Likviditet och låneskuld, mnkr 
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Kommunalskatt 

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

varierar skattesatserna 2022 mellan 18,50 % i Vellinge till 22,56% i Bromölla. Den genomsnittliga skattesatsen i Skåne läns 

kommuner uppgick under 2022 till 20,51% och i riket till 20,67%. Den genomsnittliga skattesatsen för kommunerna i Skåne 

nordost (Bromölla, Osby, Kristianstad, Hässleholm, Hörby och Östra Göinge) uppgick till 21,59%. 

Skattesatsen är ett nyckeltal som speglar kommunens långsiktiga handlingsberedskap i förhållande till övriga kringliggande 

kommuner, eftersom en jämförelsevis låg skattesats innebär en potential att stärka intäktssidan genom ett ökat skatteuttag. 

Tvärtom betyder då en hög skattesats en mindre potential att stärka intäktssidan genom skattehöjning. 

Pensionsförpliktelser 

Ur risksynpunkt är kommunens pensionsförpliktelser viktiga att beakta, eftersom skulden ska finansieras de kommande cirka 

50 åren. Det totala pensionsåtagandet uppgick vid årets slut till 172 mnkr (föregående år 177 mnkr). Av dessa redovisas 11 (10) 

mnkr i balansräkningen som en avsättning och 161 (167) mnkr återfinns utanför balansräkningen som en ansvarsförbindelse. 

Den avser pensioner intjänade till och med 1997. Osby kommun löste in en del (100 mnkr inklusive löneskatt) av ansvarsför-

bindelsen 2015 i syfte att minska belastningen på resultaträkningen och minska kommande års pensionsutbetalningar från an-

svarsförbindelsen. 

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

Kommunen avsatte 90 mnkr år 2000 för att täcka delar av de framtida utbetalningarna av denna skuld och för att minska de 

negativa effekter som uppstår när stora utbetalningar av ansvarsförbindelsen kommer att göras i framtiden. Av den ursprungliga 

kapitalplaceringen på 90 mnkr har kommunen tagit ut 132,1 mnkr. Marknadsvärdet på återstående del uppgår till 63,1 (70,6) 

mnkr per 31 december 2022. Nedgången på de finansiella marknaderna under året har alltså bidragit till en minskning av 

kapitalförvaltningens värde. 
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Förvaltning av pensionsmedel 

Tkr Bokfört värde Resultatpåverkan Marknadsvärde 

Ingående värde 70 588  70 588 

Avkastning    

Återinvesterat    

Uttag    

Sålt vid omallokering -5 400  -5 400 

Köpt vid omallokering 5 400  5 400 

Förändring marknadsvärde -7 477  -7 477 

Utgående värde 63 111  63 111 

Marknadsvärde 

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

 fonder fonder fonder Summa 

Agenta 24 288 20 415 18 408 63 111 

Total portfölj 24 288 20 415 18 408 63 111 

Fördelning % 39 32 29 100 

Pensionsskuld 

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

 förbindelse  placering  täckn.grad % 

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

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

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

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

2022 160,9 11,4 63,1 109,2 37 

Pensionsförpliktelse för förmånsbestämd pension har tryggats via försäkring hos KPA Pension AB. Inbetalda premier under 

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

Borgensåtaganden 

Ändamål (Mnkr) 2022 2021 2020 

Kommunala bolag 355 344 268 

Föreningar 18 20 21 

Övrigt 0 0 0 

Summa borgensåtaganden 373 364 289 

Utfall i förhållande till budget 

BUDGETAVVIKELSER PER 
NÄMND (Tkr) 

Budget 2022 Budgetavvik 2022 Budgetavvik 2021 

- Kommunstyrelseförvaltning 70 972 -324 701 

- Arbete och välfärd 85 556 6 184 7 995 

Miljö- och byggnämnd 6 369 -315 -988 

Samhällsbyggnad totalt 76 877 -7 648 -1 222 

- Samhällsbyggnad exkl VA 76 877 -7 648 -1 222 

- VA-verksamhet 0 0 0 

Revision 928 5 -1 

Valnämnd 350 -135 -6 
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BUDGETAVVIKELSER PER 
NÄMND (Tkr) 

Budget 2022 Budgetavvik 2022 Budgetavvik 2021 

Barn- och utbildningsnämnd 367 539 -13 306 -105 

Hälsa- och omsorgsnämnd 260 206 -3 885 -6 277 

Överförmyndare 2 608 286 156 

Totalt nämnder 871 405 -19 138 253 

Finansförvaltning -873 105 20 275 30 169 

Totalt -1 700 1 137 30 422 

 

Mnkr 2022 2021 2020 

Avvikelse nämnder -19 0 7 

Avvikelse årets resultat 1 30 31 

Nämnderna/styrelsen redovisar en sammanlagd budgetavvikelse på -19,1 mnkr 2022. Motsvarande värde för 2021 var +0,3 

mnkr. 

Kommunstyrelsen redovisar ett överskott på +5,9 mnkr jämfört med budget. 

Kommunstyrelseförvaltningen redovisar ett underskott på -0,3 mnkr. Räddningstjänsten redovisar en negativ avvikelse på -1,4 

mnkr. Underskottet beror på högre personalkostnader jämfört med budget, samt kostnader i samband med sanering av en öv-

ningsplats och kostnader som uppkommit i samband med två stora bränder i Osby. Även kostnaden för färdtjänst är högre än 

budgeterat. Övriga enheter redovisar positiva resultat jämfört med budget, vilket till största del beror på vakanta tjänster under 

delar av året. 

Arbete- och välfärdsförvaltningen redovisar ett överskott på +6,2 mnkr. Det beror framför allt på vakanta tjänster under året 

och till viss del på ökade intäkter. Kostnader för placeringar av barn och unga är samtidigt 2 mnkr högre än budgeterat. 

Miljö- och byggnämnden redovisar ett underskott på -0,3 mnkr. Avvikelsen från budget beror framför allt på högre kostnader 

för bostadsanpassningsbidrag än budgeterat. 

Samhällsbyggnadsnämnden redovisar ett underskott på -7,7 mnkr. Resultatet beror på högre kostnader än budgeterat för el, 

drivmedel, livsmedel och engångsartiklar. Det förklaras också av högre kostnader än budgeterat för vinterväghållning samt att 

intäkterna inom mark- och exploateringsområdet gällande GIS och industrispåret varit för högt budgeterade. 

Barn- och utbildningsnämnden redovisar ett underskott jämfört med budget på - 13,3 mnkr. Underskottet har bland annat upp-

stått inom områdena skolskjuts och interkommunal ersättning/bidrag till fristående verksamhet. Flera enheter inom för-

skola/grundskola/gymnasium redovisar underskott jämfört budget, främst beroende på personalkostnader. 

Hälsa- och välfärdsnämnden redovisar ett underskott på -3,9 mnkr. Hemtjänsten redovisar ett underskott på -4,8 mnkr. Även 

verksamheten för funktionsnedsatta redovisar underskott och anledningen är minskade intäkter för personlig assistans. 

Överförmyndaren redovisar ett överskott på +0,3 mnkr. 

Finansförvaltningen redovisar ett överskott jämfört med budget på +20,2 mnkr. Intäkterna för skatter och generella statsbidrag 

är +21,7 mnkr högre än budgeterat. Samtidigt har nedskrivningar gjorts av bland annat omsättningstillgångar (exploate-

ringstomter) vilket har påverkat resultatet negativt. Värdeminskningen i kapitalförvaltningen motsvarar - 7,4 mnkr och minskar 

överskottet. 

Prognosavvikelser 

Jämfört med augusti respektive år (%) 2022 2021 2020 

Avvikelse nämnder -0,5 -0,1 1,7 

Avvikelse årets resultat -1,0 0,4 1,0 

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

året. En prognosavvikelse under 1% av verksamhetens kostnader innebär en god prognossäkerhet. Budgetföljsamhet är ett annat 

mått på kommunens finansiella kontroll. Budgetavvikelsen bör ligga så nära noll som möjligt. 

I uppföljningen per den 31 mars redovisade nämnderna en positiv avvikelse på 2,2 mnkr och i delårsrapporten per den 31 

augusti redovisade nämnderna istället en negativ avvikelse på -4,6 mnkr. Nämndernas prognosavvikelse ökade i oktober till -

7,9 mnkr och i bokslutet redovisades en avvikelse från budget på -19,1 mnkr. 

Nämndernas sammanlagda budgetföljsamhet har försämrats i förhållande till de tidigare tre åren. Även avvikelserna mellan 

nämndernas prognos och utfallet i bokslutet har ökat. Den största förändringen återfinns mellan prognosen per den 31 oktober 
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och bokslutet. 

En god budgetföljsamhet och prognossäkerhet ger större säkerhet i beslutsunderlaget vid beslut och ställningstagande under 

året. 

Känslighetsanalys 

Känslighetsanalys 

Mnkr Förändring i kostnad/intäkt 

Bruttokostnader förändras med 1% +/- 10,8 

Räntekostnader förändras med 1% +/- 5,9 

Försörjningsstöd förändras med 1% +/- 0,2 

Generell avgiftshöjning med 1% +/- 0,8 

Löneförändring med 1% +/- 7,3 

Förändring i kommunalskatt med 1 kr +/- 28,9 

Avslutande kommentar 

Kommunen når 3 av 4 finansiella målsättningar för 2022. Tuffare tider väntar. 

Kommunens ekonomiska mål 2022 var ett positivt resultat på minst 0,2% av skatter och bidrag. Resultatet i bokslutet landade 

på 2,8 mnkr och, även om målet uppnåddes, är det ett svagt resultat för att på sikt säkerställa en god ekonomisk hushållning 

och en långsiktigt hållbar ekonomisk utveckling. 

Nämnderna redovisar ett sammanlagt underskott på -19 mnkr och att kommunen trots det redovisar ett överskott beror på högre 

skatteintäkter och generella statsbidrag än budgeterat på finansförvaltningen. 

Kommunens låneskuld har ökat från 435 mnkr till 585 mnkr, en ökning med 150 mnkr under 2022. Räntekostnaderna för 

befintliga lån förväntas öka kraftigt de närmaste åren och även upplåningen kommer att öka under 2023 och framåt enligt den 

flerårsplan som är beslutad. 

Osby kommun har höga investeringsvolymer planerade och i kombination med ett lågt budgeterat resultat skapar det ett större 

behov av att låna för att finansiera kommande investeringar. Kommunens känslighet för ränteförändringar har ökat i takt med 

att låneskulden ökat. Högre räntekostnader minskar utrymmet som är tillgängligt för att finansiera kommunens verksamheter i 

form av löner, lokaler, material med mera. 

Pensionskostnaderna ökar kraftigt 2023 och 2024 samtidigt som hög inflation har lett till ökade kostnader för tjänster, material 

och energi med mera. Nämndernas budgetramar har minskat 2023 och arbete pågår för att anpassa verksamheten efter de 

ekonomiska förutsättningarna. 

Kommunens resultatmål är lågt satta för de kommande två åren, med ett budgeterat nollresultat. För att säkerställa en långsiktigt 

hållbar ekonomi krävs en kraftsamling för att nå en budget i balans och en målsättning bör vara att nå ett resultat på minst 2% 

av skatter och bidrag. 

Kommunen, och kommunsektorn i stort, ser också ökade behov hänförliga till befolkningsförändringar med framför allt fler 

äldre. Det innebär att kostnaderna för att tillhandahålla kommunala tjänster sannolikt kommer att öka snabbare än tidigare. 

Samtidigt finns en osäkerhet utifrån omvärldsläget och konjunkturen. Hur kommer sysselsättning och arbetslöshet att utveck-

las? 

Händelser av väsentlig betydelse 

Året inleddes med Rysslands invasion av Ukraina och kommunen förberedde sig för att ta emot flyktingar från Ukraina. Den 1 

juli fick kommunerna ansvar för bosättning av anvisade ukrainska flyktingar. Omvärldsläget har bland annat inneburit att kom-

munen ökat arbetsinsatsen gällande civilt försvar och räddningstjänst under höjd beredskap. 

Pandemin har fortsatt påverka verksamheterna inom framförallt Hälsa- och omsorgsnämndens ansvarsområde men även inom 

Barn- och utbildningsnämndens område i början av året. Miljö- och byggnämnden har påverkats genom att viss del av den 

planerade tillsynen har ställts in eller skjutits på framtiden. 

Förändrade ekonomiska förutsättningar har präglat framför allt andra halvåret av 2022 och ett intensivt arbete inleddes under 

hösten för att kommunfullmäktige skulle kunna fatta nytt beslut om budgetramar för 2023. Höjningen av prisbasbeloppet till-

sammans med stigande räntor och priser på bland annat el, drivmedel och livsmedel har påverkat kommunens ekonomi negativt. 

Osby kommun har klättrat 38 placeringar på miljörankingen och ligger nu på plats 59 av 290 kommuner. Osby kommun har 
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även utsetts till årets avfallskommun. 

I början av året öppnade äldreboendet Solhem i Loshult och nya platser kunde tas i bruk. På Solhem finns 16 platser och 

samtliga lägenheter är nu uthyrda. 

Byggnation av en ny förskola i Killeberg har påbörjats och det första spadtaget togs i juni. 

Tre nya LSS-boenden har byggts i Osby tätort och var klara för inflyttning i oktober. 

Upphandling av nytt Blåljushus, som ska rymma räddningstjänst, ambulans och polis, har genomförts och byggnationen på-

börjas våren 2023. En ny cirkulationsplats på riksväg 15 blev klar under året och förbättrar såväl trafiksäkerheten som fram-

komligheten. 

En avsiktsförklaring har tecknats med Östra Göinge kommun om att samarbeta kring VA-försörjning och att utreda vilka mil-

jömässiga och ekonomiska förutsättningar som krävs för att genomföra samarbetet. 

Hemtjänsten i Osby kommun placerade sig på tredje plats i Skåne enligt Hemtjänstindex. 

För fjärde året i rad klättrade Osby kommun i Svenskt näringslivs ranking av företagsklimatet och intog plats 101. Enligt 

mätningen upplever företagarna att samarbetet och dialogen med kommunen blir bättre och bättre, 

Val till riksdag, region och kommun genomfördes i september. 

Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten 

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt 

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

bolag. 

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

Budget, flerårsplan och plan för ekonomisk uppföljning är viktiga styrdokument för uppsiktsplikten. Under 2022 rapporterade 

nämnderna sin ekonomi efter april, maj, augusti och oktober. I samband med delårsrapporten i augusti rapporterades också 

uppföljning av verksamhetsmål/målområden och finansiella mål. 

Under 2022 genomfördes också presidiedialoger mellan kommunstyrelsen och nämnder, för ekonomi, och aktuella verksam-

hetsfrågor. 

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

KS ordförande genomförde ordförandeberedning med nämndsordförandena. 

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

och respektive bolags presidium. 

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

Intern kontroll 

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

ansvar regleras i antagen policy och riktlinjer för intern kontroll. Intern kontroll är en del av kommunens styr- och ledningssy-

stem. 

Samtliga nämnder och helägda kommunala bolag har lämnat rapportering om den interna kontrollen för 2022. Kommunstyrel-

sen uttalar, med utgångspunkt från nämndernas och bolagens uppföljningsrapporter, att Osby kommun hade en tillfredsställande 

intern kontroll 2022. 

God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning 

Målavstämning 

Uppföljning av de av kommunfullmäktige beslutade verksamhetsmålen utifrån god ekonomisk hushållning. 

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

verksamhetsmässiga mål som följs upp och utvärderas årligen. 

Kommunfullmäktige har antagit följande målområden för kommunen: 

• Attraktiv och hållbar boendekommun  

• Utveckling och tillväxt 

• Trygghet hela livet. 
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För respektive kommunfullmäktigemål antar nämnderna anknytande mål för sin verksamhet. Under respektive mål finns sedan 

indikatorer för olika tjänster, servicenivåer med mera för att kunna mäta och följa upp målen. 

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

uppfyllt. 

Kommunstyrelsens analys av måluppfyllelse 

Nämnderna har i årsredovisningen följt upp sina nämndmål som antagits utifrån de kommunövergripande målområdena. 

Nedan görs en sammanfattning för varje målområde utifrån de nämndmål och indikatorer som nämnderna redovisar. Mer de-

taljerade uppgifter om nämndmål och indikatorer finns i respektive nämnd/förvaltnings verksamhetsberättelse. 

Attraktiv och hållbar boendekommun 

Nämnd Nämndmål Måluppfyllnad 

Miljö- och byggnämnden Miljö- och byggnämnden ska upprätta en till-
synsplan och se till att den följs 

Devis uppfyllt 

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

Delvis uppfyllt 

Hälsa- och omsorgsnämnden Alla verksamheter ska systematiskt arbeta 
för minska miljöpåverkan och ökad hållbar-
het 

Delvis uppfyllt 

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

Delvis uppfyllt 

Analys av resultatet 

Målet inom miljö- och byggnämnden att en tillsynsplan ska upprättas och följas bedöms vara delvis uppfyllt. I stort sett har de 

planerade tillsynerna och inspektionerna kunnat genomföras. Ett verksamhetsregister har tagits fram för att kunna följa antalet 

inspektioner på ett enklare sätt. 

Inom Barn- och utbildningsnämnden anses målet att erbjuda utbildning och mötesplatser som leder till en ökad medvetenhet 

om livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället vara delvis uppfyllt. Inom kultur och fritids verksamhetsområde så 

erbjuds en mängd olika aktiviteter och mötesplatser. Målet är främjad folkhälsa och minskat utanförskap. En enkätundersökning 

som genomförts under hösten visar att de allra flesta är nöjda eller mycket nöjda med utbuden och besöken inom kultur och 

fritids verksamhetsområden. 

Inom hälsa- och omsorgsnämnden anses målet att alla verksamheter systematiskt ska arbeta för minskad miljöpåverkan och 

ökad hållbarhet vara delvis uppfyllt. En av indikatorerna till målet är att andel fossilfria fordon inom förvaltningen ska öka. 

Här har utbytet stannat av något. Orsaken till det är bland annat en pågående upphandling av elbilar. 

Samhällsbyggnadsnämndens mål, tänker alltid lite längre - väl genomtänkta beslut och hållbar samhällsplanering bedöms vara 

delvis uppfyllt. Beslut som fattas föregås av en konsekvensanalys utifrån hållbarhet, vilket är en av indikatorerna. Däremot 

beräknas inte matsvinnet att hamna under de 5 000 kilo som är målvärdet för indikatorn. En orsak till det tros vara att samtliga 

elever i skolan nu har två alternativa rätter att välja bland. 

Slutsats 

Den samlade bedömningen är att målen inom målområdet är delvis uppfyllda. 

Utveckling och tillväxt 

Nämnd Nämndmål Måluppfyllnad 

Kommunstyrelsen Osby kommun är en kreativ kommun som 
bidrar till tillväxt och utveckling 

Ej uppfyllt 

Kommunstyrelsen Osby kommun ökar service och tillgänglig-
het för invånare genom digitalisering, kom-
munikation och kunskap 

Uppfyllt 

Arbete och välfärd Osby kommun är en kreativ kommun som 
bidrar till tillväxt och utveckling 

Delvis uppfyllt 

Arbete och välfärd Osby kommun ökar service och tillgänglig-
het för invånare genom digitalisering, kom-
munikation och kunskap 

Ej uppfyllt 
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Miljö- och byggnämnden Miljö- och byggnämnden ska hjälpa företa-
gen att göra rätt 

Uppfyllt 

Barn- och utbildningsnämnden Vi ska skapa ökad tillgänglighet och delak-
tighet genom att erbjuda ökad kunskap, 
kommunikation och skapande 

Delvis uppfyllt 

Hälsa- och omsorgsnämnden Den enskildes arbetsförmåga ska öka för att 
uppnå egen försörjning och bidra till fram-
tida kompetensförsörjning 

Ej uppfyllt 

Hälsa- och omsorgsnämnden Kommunikation och digitalisering leder till 
förbättrad kvalitet, ökad trygghet och bidrar 
till ett starkare varumärke för Hälsa- och 
omsorgsnämnden hos medborgare och nä-
ringsliv 

Uppfyllt 

Samhällsbyggnadsnämnden Öppna och nyskapande - fokus på kommu-
nikation. service och att göra nytt 

Uppfyllt 

Analys av resultatet 

Kommunstyrelsen mål att Osby kommun ökar service och tillgänglighet för invånare genom digitalisering, kommunikation och 

kunskap anses vara uppfyllt. En ny e-tjänstportal har lanserats och tre nya e-tjänster har lanserats. Samtidigt har befintliga e-

tjänster samlats på samma ställe vilket innebär en ökad service och tillgänglighet både internt och externt. Målet att Osby 

kommun ska vara en kreativ kommun som bidrar till tillväxt och utveckling uppnås ej. Trots att Osby kommun klättrat kraftigt 

på näringslivsrankingen de senaste åren nås inte målvärdet. Dock arbetar kommunen ständigt med insatser för att stärka relat-

ionen med kommunens företagare. 

Inom Arbete och välfärd anses målen inom målområdet vara delvis uppfyllda eller ej uppfyllda. Fokus inom förvaltningen har 

varit att arbeta med att ha ett fungerade arbetssätt i samverkan riktat mot unga i riskzon, samt att ha ett fungerade arbetssätt i 

samverkanför att förebygga/tidigt upptäcka våld i nära relationer. Digitaliseringsarbetet har dock avstannat inom förvaltningen 

på grund av att de inte varit möjligt att prioritera detta arbete. Införandet av en e-tjänst för återansökan av ekonomiskt bistånd 

har försenats och beräknas införas under 2023. 

Miljö- och byggnämndens mål att hjälpa företagen att göra rätt anses uppfyllt. Företag tar tidigt kontakt med förvaltningens 

handläggare vilket underlättar fortsatt handläggning. 

Barn- och utbildningsnämndens mål inom målområdet anses vara delvis uppfyllt. Barn och elevers rätt till lärande och personlig 

utveckling är reglerat i skollagen och rätten till en likvärdig utbildning är en demokratisk rättighet. Samtidigt påpekas att sam-

verkan mellan verksamheterna inom Barn- och utbildning behöver stärkas så kompetens nyttjas på bästa sätt. 

Av Hälsa- och omsorgsnämndens mål inom målområdet anses ett vara ej uppfyllt och ett mål vara delvis uppfyllt. Gällande 

målet att den enskildes arbetsförmåga ska öka för att uppnå egen försörjning och bidra till framtida kompetensförsörjning så 

ligger andelen som går en vård- och omsorgsutbildning i Osby och sedan får jobb i kommunen under målvärdet. Orsaken är 

främst en ändrad läroplan inom Komvux som lett att utbildningen pausades under ett år. Däremot finns det ett stort intresse för 

denna utbildning. Under året har Hälsa- och omsorgsnämnden arbetat aktivt med att införa e-tjänster och digitala lösningar, 

exempel på detta är e-fax, digitala lås på medicinskåp och digital signering av läkemedel. 

Inom samhällsbyggnadsnämnden uppnås målet att vara öppna och nyskapande - fokus på kommunikation, service och att göra 

nytt. Här arbetar samhällsbyggnadsnämnden förebyggande genom att informera om större åtgärder på hemsidan innan de på-

börjas samt ett pågående arbete med ständiga förbättringar. 

Slutsats 

Den samlade bedömningen är att målen inom målområdet är delvis uppfyllda. 

Trygghet hela livet 

Nämnd Nämndmål Måluppfyllnad 

Kommunstyrelsen Osby kommun har gott ledarskap och med-
arbetarskap 

Delvis uppfyllt 

Arbete och välfärd Osby kommun har gott ledarskap och med-
arbetarskap 

Delvis uppfyllt 

Miljö- och byggnämnden Miljö- och byggnämnden ska bedriva en till-
syn och lovgivning som är tydlig, effektiv 
och rättssäker 

Uppfyllt 

Barn- och utbildningsnämnden Vi ska ge alla det stöd de behöver för att 
kunna utvecklas och utmanas efter sina för-
utsättningar 

Delvis uppfyllt 
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Hälsa- och omsorgsnämnden Behovet av insatser ska minska och leda till 
ett självständigt liv med en meningsfull var-
dag 

Uppfyllt 

Samhällsbyggnadsnämnden Finns överallt - verksamheten i alla kommu-
nens delar i förhållande till demografin 

Delvis uppfyllt 

Analys av resultatet 

Kommunstyrelsens mål inom målområdet anses vara delvis uppfyllt. Osby kommun når höga värden i HME-enkäten i jämfö-

relse med andra kommuner. Dock nås inte målvärdet under 2022. De områden som når sämst resultat är kopplade till uppfölj-

ning mål, en tendens som även kan ses i andra kommuner. Under året har satsningar genomförts på ledarskap, något som kan 

förklara det jämförelsevis goda resultatet. 

Inom Arbete och välfärd anses målet att Osby kommun har gott ledarskap och medarbetarskap var delvis uppfyllt. Förvalt-

ningen har arbetat aktivt med målarbetet med tydlig involvering av medarbetarna. För att stärka samarbetet inom förvaltningen 

och öka förståelsen för varandras uppdrag har förvaltningsdagar genomförts. 

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

uppfyllt. Den lagstadgade handläggningstiden för bygglovs hålls och inkomna klagomål hanteras inom tre veckor. 

Barn- och utbildningsnämndens mål inom målområdet bedöms vara delvis uppfyllt. Andelen legitimerade förskollärare har 

ökat samtidigt som meritvärdet och behörigheten till gymnasiet har minskat. Det upplevs dessutom svårt att rekrytera vissa 

kategorier av lärare. 

Målet inom Hälsa- och omsorgsnämnden att behovet av insatser ska minska och leda till ett självständigt liv med en meningsfull 

vardag bedöms vara uppfyllt. Förvaltningen har stort fokus på förebyggande arbete för att försöka öka den andel äldre som 

klarar sig utan hjälp. 

Samhällsbyggnadsnämndens mål, finns överallt - verksamheten i alla kommunens delar i förhållande till demografin anses vara 

delvis uppfyllt. För att öka måluppfyllelsen framöver så pågår exempelvis en översyn av detaljplanen i Loshult i syfte att kunna 

färdigställa byggklara tomter. 

Slutsats 

Den samlade bedömningen är att målen inom målområdet är delvis uppfyllda. 

För år 2022 har budgeterats ett resultatmål på 0,2% av skatteintäkter och finansnetto, 1,7 mnkr 

Analys av resultatet 

Årets resultat 2022 blev 2,8 mnkr, vilket motsvarar 0,3% av skatter och generella bidrag. Budgeterat resultat var 1,7 mnkr. 

Balanskravsresultatet uppgick till 10,3 mnkr vilket motsvarar 1,1% av skatter och bidrag. 

Slutsatser 

Målet bedöms vara uppfyllt. 

(Osby kommun) 

Indikatorer Mål Utfall Kommentar 

 Årets resultat 
Minst1,7 10,3 Årets resultat 2022 blev 2,8 mnkr. Budgeterat re-

sultat var 1,7 mnkr. Balanskravsresultatet uppgick 
till 10,3 mnkr. 

(Osby kommun) 

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

Analys av resultatet 

De finansiella kostnaderna uppgår till 13,0 mnkr för helåret 2022. Det motsvarar 1,42% av verksamhetens nettokostnader vilket 

ska jämföras med 0,3% för helåret 2021. De finansiella kostnaderna utgör en större del av verksamhetens nettokostnader och 

andelen kommer att öka de kommande åren, om den beslutade flerårsplanen verkställs. 

Slutsatser 

Bedömningen är att målet uppfylls. 

(Osby kommun) 

• 
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Indikatorer Mål Utfall Kommentar 

 Finansiella kostnader i förhållande till verksam-
hetens nettokostnader 

Max 3 % 1,42 % De finansiella kostnaderna uppgår till 13,0 mnkr för 
helåret 2022. Det motsvarar 1,42% av verksamhet-
ens nettokostnader. Målet är uppnått. 

(Osby kommun) 

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

stiga 25 % under planperioden.  

Analys av resultatet 

Soliditeten inklusive pensionsförpliktelser uppgår till 32% i bokslutet för 2022. Det innebär en minskning med 5 procentenheter 

jämfört med bokslutet för 2021. Per den 31 augusti 2022 uppgick soliditeten till 34% 

Slutsatser 

Målet är uppnått, dock är uppvisas en negativ trend då soliditeten har minskat jämfört med föregående år. 

(Osby kommun) 

Indikatorer Mål Utfall Kommentar 

 Soliditet 
Minst 25% 32% Soliditeten har minskat från 37% i bokslut 2021 till 

32% i bokslut 2022 

(Osby kommun) 

All kommunal bolagsverksamhet ska regelmässigt ge ett positivt resultat. 

Analys av resultatet 

Samtliga kommunala bolag, med undantag för Trygghetscentralen AB, redovisar ett positivt resultat 2022. Trygghetscentralen 

AB är ett nystartat bolag och verksamheten är i en uppstartsfas. 

Slutsatser 

Målet bedöms vara delvis uppnått. 

(Osby kommun) 

Indikatorer Mål Utfall Kommentar 

 Resultat koncernbolag 
  Samtliga bolag, med undantag för nystartade 

Trygghetscentralen AB, redovisar ett positivt resul-
tat 2022. 

(Osby kommun) 

GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING OCH BALANSKRAVSUTREDNING 

Enligt kommunallagen har kommunerna krav på sig att verksamheten ska bedrivas enligt god ekonomisk hushållning. I lagen 

finns också regler om balanskrav och resultatutjämningsreserv (RUR). Samtliga dessa lagstiftningskrav ska årligen följas upp 

i årsredovisningens förvaltningsberättelse. 

Inledningsvis i detta avsnitt görs en analys av kommunens mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning som kommunfull-

mäktige har fastställt. I anslutning till detta genomförs avslutningsvis en balanskravsutredning och redovisning av resultatut-

jämningsreserven. 

God ekonomisk hushållning 

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

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

nen ska även besluta om man vill använda sig av en resultatutjämningsreserv. 

Osby kommun har fattat beslut om "Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och tillämpning av resultatutjämningsreserv"  § 

81 kommunfullmäktige 2020. Riktlinjerna för god ekonomisk hushållning tar sin utgångspunkt i att varje generation ska bekosta 

den kommunala service som konsumeras och därigenom lämna över en kommun med ett oförändrat finansiellt handlingsut-

rymme till kommande generationer. För att kunna leva upp till detta har kommunen fattat beslut om finansiella mål. Uppfölj-

ningen av de finansiella målen och de verksamhetsmässiga målen för god ekonomisk hushållning återfinns under avsnittet 

"Målavstämning". 

Sammanfattande bedömning, god ekonomisk hushållning 

• 

I· 

♦ 
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Vid uppföljning av kommunfullmäktiges målområden har följande bedömning gjorts: 

O Attraktiv och hållbar boendekommun - delvis uppfyllt 

O Utveckling och tillväxt - delvis uppfyllt 

O Trygghet hela livet - delvis uppfyllt 

Av de finansiella målen är tre av fyra mål uppfyllda. 

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

2022 med påverkan av pandemin och kriget i Ukraina och hur kommunen har utfört sitt uppdrag är ändå den sammanfattande 

bedömningen att Osby kommun hade god ekonomisk hushållning i sin verksamhet under 2022.  

Balanskravsresultat 

Balanskravsresultat 

Balanskravet innebär i korthet att kommuner och regioner ska besluta om en budget där intäkterna överstiger kostnaderna. Om 

resultatet ändå blir negativt i bokslutet är huvudprincipen att underskottet ska kompenseras med motsvarande överskott inom 

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

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

Huvudprincipen är att en realisationsvinst som uppkommit vid försäljning av anläggningstillgångar inte ska räknas in i balans-

kravsresultatet och därför ska årets resultat normalt reduceras med samtliga realisationsvinster. Enligt en undantagsmöjlighet 

kan, enligt Rådet för kommunal redovisning (RKR) återföring av realisationsvinster göras tex då försäljningen är ett led i en 

omstrukturering då en verksamhet inte längre ska bedrivas på grund av befolkningsstrukturella förändringar och då en försälj-

ning medför lägre framtida kostnader. 

Fr om 2019 gäller nya redovisningsregler som innebär att även ökade/minskade marknadsvärden på värdepapper (orealiserade 

vinster/förluster) ska ingå i årets resultat men de ska sedan räknas av i balanskravsutredningen. För 2022 innebär detta ett 

belopp på 7,5 mnkr till följd av minskade marknadsvärden i kommunens kapitalförvaltning. 

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

muner och landsting att tillämpa RUR och under vissa förutsättningar föra medel mellan olika år. Tanken är att överskott ska 

kunna reserveras i RUR under finansiellt goda tider, då skatteintäkterna ökar ordentligt, för att sedan användas för att täcka 

hela eller delar av underskott under svagare tider, då skatteintäkterna minskar eller endast måttligt ökar. RUR ska därigenom 

bidra med att skapa stabilare planeringsförutsättningar för kommuner och regioner. Den bakomliggande tanken är att det rå-

dande konjunkturläget inte ska påverka resurstilldelningen till verksamheterna i alltför hög utsträckning. Behovet av servicen 

som kommuner och regioner tillhandahåller minskar i regel inte i en lågkonjunktur, utan det kan snarare vara tvärtom för vissa 

delar av verksamheten. Dessutom framstår det inte som ändamålsenligt att behöva göra tillfälliga neddragningar i verksamheten 

som sedan måste byggas upp igen när lågkonjunkturen är över. 

Enligt kommunfullmäktiges riktlinjer kan en disponering från RUR göras, för att helt eller delvis täcka ett balanskravsunder-

skott, när skatteunderlagsprognosen för enskilt år faller under det tio-åriga genomsnittet för skatteunderlagets utveckling i riket. 

Eftersom det är svårt att på förhand med säkerhet veta hur lång och djup en lågkonjunktur blir innehåller riktlinjerna för RUR 

också en bestämmelse om hur medel får disponeras ur RUR. 

Osby kommun har t o m 2022 satt av 58,4 mnkr. 

Kommunen har inte något negativt resultat från tidigare år att återställa. 

Beräkning av balanskravsresultatet 

    

 2022 2021 

Årets res. enl. resultaträkning 2 837 37 116 

Reducering av samtliga realisationsvinster -113 -4 386 

Justering för realisationsvinster enl undantagsmöjlighet 0  

Justering för realisationsförluster enl undantagsmöjlighet 0 0 

Orealiserade vinster och förluster i värdepapper 7 477 -9 299 

Justering för återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper 0 0 

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 10 201 23 431 

Reservering av medel till resultatutjämningsreserv 0 0 
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Användning av medel från resultatutjämningsreserv 0 0 

Balanskravsresultat 10 201 23 431 

Ackumulerade negativa resultat 

    

 2022 2021 

IB ackumulerade ej återställda negativa resultat 0 0 

varav från år 2014 0 0 

Årets balanskravsresultat enligt balanskravsutredningen 0 0 

+ Synnerliga skäl att inte återställa negativt resultat 0 0 

UB ackumulerade ej återställda negativa resultat 0 0 

Väsentliga personalförhållanden 

Personalredovisning 

Inledning 

Våra medarbetare gör skillnad varje dag! Alla invånare i kommunen kommer på ett eller annat sätt i kontakt med våra medar-

betare dagligen. Det kan till exempel vara i skolbänken, stöd och omvårdnad om man är äldre, genom att vistas i våra fina 

utemiljöer, på fritiden med kultur- och idrottsaktiviteter, när man ska bygga sitt drömhus eller när det är tufft i livet och man 

behöver stöd av olika slag. Hur vore livet för invånarna om inte medarbetarna i kommunen gjorde ett gott jobb? Med andra ord 

så är medarbetarna den viktigaste resursen vi har. 

För att följa upp hur kommunen strategiskt arbetar med att ta tillvara på denna personella kraft så tas årligen fram en persona-

lekonomisk redovisning. I redovisningen tar vi fram personella beräkningar som hjälper oss som arbetsgivare att vidare skapa 

ett hållbart arbetsliv. 

PERSONAL- OCH PENSIONSKOSTNADERNAS UTVECKLING 

Personalkostnadernas utveckling åren 2021-2022 framgår av nedanstående sammanställning. 

Personalkostnadernas utveckling 

(Mnkr) 2022 2021 

Arvoden och sammanträdesersättningar för-
troendevalda 

4,7 4,6 

Övrig personal 560,4 533,9 

Kostnad exkl arbetsgivaravg 565,1 538,5 

Arbetsgivaravgifter (betalda) 168,2 157,7 

Total personalkostnad 733,3 696,2 

ANTAL ANSTÄLLDA 

Den 31 december 2022 har Osby kommun 1025 tillsvidareanställda årsarbetare, en ökning med 14 årsarbetare. Antal tillsvida-

reanställda vid mättillfället var 1098 anställda exkl. deltidsbrandmän och brandvärnsmän. Det motsvarar en minskning med en 

person jämfört med föregående år. 

Antal årsarbetare 

Org enhet 2022 Procent 

Arbete och välfärd 58 6 

Barn och utbildning 423 41 

Hälsa och omsorg 360 35 

Samhällsbyggnad 124 12 
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Org enhet 2022 Procent 

Miljö och bygg 10 1 

Kommunstyrelseförvaltning 50 5 

Summa anställda 1 025 100 

ÅLDERS- OCH KÖNSFÖRDELNING 

Hälften av alla tillsvidareanställda har en ålder mellan 40-59 år. Medelåldern är 46 år. Könsfördelningen bland kommunens 

tillsvidareanställningar är 82% kvinnor och 18% män. Fördelningen mellan kvinnor och män innebär inga större förändringar 

under perioden. Kommunen har liksom hela kommunsektorn en traditionell uppdelning av kvinno- och mansdominerade för-

valtningar. 

SYSSELSÄTTNINGSGRAD 

Den genomsnittliga kontrakterade sysselsättningsgraden för samtliga tillsvidareanställningar är 93,8%, vilket innebär att syssel-

sättningsgraden har ökat år för år. 

Sysselsättningsgrad i procent av heltid 

  2022 2022 i % 2021 2021 i % 

100 % 759 69 736 66 

76 -99% 212 19 195 18 

51 -75% 108 10 138 13 

0 -50% 19 2 30 3 

Summa 1 098 100 1 099 100 

FRÅNVARO 

Någon större skillnad av nettoarbetstiden har inte skett sedan 2020. Resultaten visar en minskning i gruppen sjukdom men en 

ökning i gruppen vård av sjukt barn. 

Frånvaroorsak 

Orsak 2022 2021 

Semester 8,5 9,0 

Sjukdom 10,6 5,9 

Vård av sjukt barn 1,9 4,1 

Övrig ledighet 10,8 2,4 

Summa frånvarotid 31,8 21,4 

Nettoarbetstid 68,2 79,6 

 

■ Semester/ferie/uppehål 

a s;.,kdom 

iil Vård av sjukt barn 

g föräldraledighet och övrig 
ledighet• 

lil Nettoarbetstid 
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Tabellen visar frånvaroorsak för alla medarbetare inkl. visstidsanställda. 

Sjukfrånvaro 

Sjukfrånvaro 

Nyckeltal 2022 2021 

Sjukfrånvaro totalt 6,1 5,7 

Andel sjukfrånvaro 60 dagar 28,1 27,8 

Sjukfrånvaro kvinnor 6,5 5,9 

Sjukfrånvaro män 4,6 4,8 

Sjukfrånvaro -29 år 6 4,0 

Sjukfrånvaro 30-49 år 5,7 5,6 

Sjukfrånvaro 50- år 6,6 6,5 

Den totala sjukfrånvaron har ökat i jämförelse med 2021. Även andel sjukfrånvaro som är 60 dagar eller mer har ökat sedan 

2021. Det som bör uppmärksammas är att den totala sjukfrånvaron i åldersgruppen 29 eller yngre har ökat med två procent. 

Den totala sjukfrånvaron anges i procent av de tillsvidareanställdas sammanlagda ordinarie arbetstid. Övertid och fyllnadstid 

ingår inte i ordinarie arbetstid. Semester och kompledighet ingår i arbetstiden. 

Förväntad utveckling 

Byggnation och investeringar 

Osby kommun fortsätter inriktningen med omfattande investeringar för att rusta kommunen för framtiden. Volymen investe-

ringar har dock reducerats med hänsyn till kommunen ekonomiska förutsättningar och ytterligare översyn av investeringsvoly-

merna kommer att behöva göras. Då investeringarna till stor del lånefinansieras bidrar de till att minska kommunens finansiella 

stabilitet. 

Osby kommun och omvärlden i ett längre perspektiv 

  



 

Osby kommun, Årsredovisning 2022 29(89) 

 

  

Osby kommun befinner sig i ett större sammanhang, både nationellt och globalt. För att förbli en modern kommun som erbjuder 

invånarna en god och konkurrenskraftig service behöver vi, som kommun, förhålla oss till de förändringar som sker i vår 

omvärld. 

Sverige kommuner och regioner, SKR, har identifierat tio övergripande trender som pågår och påverkar vårt samhälle. Dessa 

trender påverkar även oss i Osby kommun och sju av dem har valts ut, utifrån att de bedöms ha stor betydelse för kommunens 

fortsatta utveckling. 

För att kunna upprätthålla kvaliteten på kommunens välfärdstjänster är det avgörande att vi kan attrahera och behålla kom-

petenta medarbetare och att vi använder medarbetarnas kompetens på rätt sätt. Olika yrkens förutsättningar förändras 

löpande, genom digitalisering och automatisering, och det blir då avgörande att de medarbetare som berörs kan ställa om och 

vid behov vidareutbilda sig. De grupper som inte klarar detta riskerar att hamna utanför den föränderliga arbetsmarknaden. 

Gränserna mellan fysiska och digitala världar blir alltmer flytande. I takt med att den digitala mognaden hos invånarna ökar så 

ökar även förväntningarna på att kommunen erbjuder användarvänliga och samlade digitala tjänster. Pandemin har inne-

burit att allt fler grupper i samhället idag använder digitala tjänster och den digitala mognaden har tagit stora steg. Även med-

arbetare förväntar sig moderna tekniska hjälpmedel som effektiviserar det dagliga arbetet och bidrar till en god arbetsmiljö. För 

att kunna attrahera och behålla medarbetare krävs att kommunen erbjuder välfungerande tekniska hjälpmedel och en god digital 

arbetsmiljö. 

Att den fysiska och digitala världen flyter samman innebär också att vi inte är bundna vid en plats på samma sätt som tidigare. 

Det är möjligt för flera yrkesgrupper att arbeta på distans vilket i sin tur öppnar upp för nya boendemöjligheter. Närheten 

till kontoret har inte längre lika stor betydelse för vilket arbete du väljer att söka, om du kan arbeta på distans. 

Utflyttningen från storstäderna ökar och bland annat barnfamiljer vill bosätta sig på storstadsnära orter. Det skapar möjligheter 

för Osby kommun att locka nya invånare som vill bo på bekvämt avstånd från Öresundsregionen och samtidigt kunna dra nytta 

av de fördelar Osby kommun kan erbjuda i form av service, boendemiljöer och fritidsutbud. 

Att platsbundenheten minskar kräver både en fungerande infrastruktur och att arbetsgivare kan möta de krav som finns. 

Att fler medarbetare arbetar på distans påverkar och ställer nya krav på ledarskap, medarbetarskap och hur vi organiserar 

våra arbetsplatser. 

Ökat behov av 
livslångt lärande 

Tillitens betydelse 
uppmärksammas alltmer 

Komplexa samhällsutmaningar 
kräver nya arbetssätt 

X 
OSBY 
KOMMUN 

Nya livsmönster 
påverkar platsbundenhet 

Krav på hållbarhetsarbete 
socialt, ekonomiskt, ekologiskt 

Användare driver 
teknisk utveckling 

Ökad medvetenhet om 
samhällets sårbarhet 
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För att möta de komplexa samhällsutmaningar vi som kommun ställs inför behöver nya arbetssätt och samverkansformer ut-

vecklas. För att lösa de utmaningar vi ställs inför behöver tid och resurser avsättas för att hitta dessa arbetssätt och samverkans-

former. Samverkan sker i flera olika dimensioner och som kommun är vi beroende av en god samverkan med näringslivet, 

Skånes kommuner, Region Skåne, Skåne nordost-kommunerna med flera. 

Människors tillit till varandra och till olika samhällsinstitutioner är grundläggande för såväl ekonomisk utveckling som 

offentlig välfärd. Sverige har under lång tid haft en hög grad av tillit mellan människor vid internationella jämförelser, men en 

förändring har skett genom att tilliten har minskat. I en tid av oro och ökad polarisering finns en risk att tilliten minskar, speciellt 

i utsatta grupper i samhället. Behovet av tillit har även uppmärksammats i styrningen av den offentliga sektorn och för förmågan 

att samverka över organisations- och avdelningsgränser. 

De senaste åren har det svenska samhället drabbats av bränder, översvämningar, cyberattacker, terrorism och en pandemi. 

Händelserna har ökat medvetenheten om att samhället är sårbart och att vi behöver lägga mer resurser på förebyggande 

arbete. Som kommun måste vi förbereda oss på de situationer som kan uppstå till följd av extrema väderhändelser genom att 

anpassa bebyggelse, infrastruktur och tekniska försörjningssystem. Kommunens förmåga att hantera kriser måste även stärkas 

genom ett starkare civilt försvar. Kommunen måste till exempel ha en god beredskap för att hantera dricksvattenförsörjning vid 

störningar och strömavbrott. Den uppkopplade värld vi lever skapar även fler möjligheter till cyberattacker och i takt med 

teknikutveckling och digitalisering ökar sårbarheten. Ett väl fungerande IT- och informationssäkerhetsarbete är en grundpelare 

för alla kommunens verksamheter. 
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EKONOMISK REDOVISNING 

Resultaträkning 

Mnkr Not Kommun Kommun Koncern Koncern 

  2022 2021 2022 2021 

Verksamhetens intäkter 1 223,1 213,2 303,8 316,6 

Verksamhetens kostnader 2 -1 077,7 -1 005,5 -1 124,3 -1 053,1 

Avskrivningar 3 -59,9 -60,2 -79,3 -83,1 

Verksamhetens nettokostnader  -914,5 -852,5 -899,8 -819,6 

Skatteintäkter 4 644,1 613,6 644,1 613,6 

Statlig utjämning mm 5 282,8 264,3 282,8 264,3 

Verksamhetens resultat  12,4 25,4 27,1 58,3 

Finansiella intäkter 6 3,4 14,0 2,9 12,5 

Finansiella kostnader 7 -13,0 -2,3 -16,3 -4,1 

Resultat efter skatteintäkter och finansnetto  2,8 37,1 13,7 66,7 

Årets skattekostnad  0,0 0,0 -3,3 -5,9 

ÅRETS RESULTAT  2,8 37,1 10,4 60,8 

      

Resultat exklusive jämförelsestörande poster 9 15,1 27,8 22,7 28,9 

Från 2022 ingår inte IT kommuner i den sammanställda redovisningen. Detta gör att jämförelse mellan åren blir missvisande. Detta gäller Resultaträkning, 

Balansräkning, Kassaflöde samt samtliga noter. 
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Kassaflödesanalys 

Mnkr Not Kommun Kommun Koncern Koncern 

  2022 2021 2022 2021 

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN      

Resultat  2,8 37,1 10,3 60,8 

Justering för ej likviditetspåverkande poster 10 78,1 69,3 96,2 93,7 

Medel från verksamheten före förändring av rörelse-
kapital 

 80,9 106,4 106,5 154,5 

Ökning/minskning kortfristiga fordringar 17 -31,8 -14,9 18,7 -45,4 

Ökning/minskning kortfristiga placeringar  7,5 -12,0 -24,8 -29,4 

Ökning/minskning förråd och varulager  -8,7 -3,9 8,4 -4,8 

Ökning/minskning kortfristiga skulder 23 40,8 -16,2 43,0 -7,6 

Kassaflöde från den löpande verksamheten  88,7 59,4 151,8 67,3 

INVESTERINGSVERKSAMHETEN      

Investering i materiella anläggningstillgångar 11 -259,1 -158,5 -323,9 -252,1 

Försäljning av materiella anläggningstillgångar  0,5 5,2 15,8 5,5 

Investering i finansiella anläggningstillgångar  -1,5 0,0 0,0 -0,1 

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar  0,4 0,0 0,4 0,0 

Investeringsnetto  -259,7 -153,3 -307,7 -246,7 

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN      

Ökning/minskning långfristiga skulder 22 159,1 41,6 149,6 115,3 

Ökning/minskning långfristiga fordringar 15 0,0 0,0 8,7 0 

Finansieringsnetto  159,1 41,6 158,3 115,3 

BIDRAG TILL STATLIG INFRASTRUKTUR      

Bidrag till statlig infrastruktur  0,0 0,0 0,0 0,0 

Årets kassaflöde 19 -11,9 -52,3 2,4 -64,1 

Likvida medel vid årets början  16,4 68,7 59,0 129,1 

Likvida medel vid årets slut  4,5 16,4 61,4 65,0 
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Balansräkning 

Balansräkning 

Mnkr Not Kommun Kommun Koncern Koncern 

  2022 2021 2022 2021 

TILLGÅNGAR      

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR      

Mark och byggnader 12 1 220,0 1 036,7 1 640,0 1 419,3 

Maskiner och inventarier 13 59,8 55,4 112,8 122,8 

Värdepapper, andelar mm 14 49,5 48,3 14,9 15,3 

Långfristiga fordringar 15 0,0 0,0 0,5 0,5 

Summa anläggningstillgångar  1 329,3 1 140,4 1 768,2 1 557,9 

BIDRAG STATLIG INFRASTRUKTUR 16 9,0 9,6 9,0 9,6 

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR      

Exploateringsfastigheter  12,6 4,0 12,6 4,0 

Varulager mm  0,0 0,0 3,3 3,6 

Fordringar 17 101,2 69,4 138,7 125,8 

Pensionsmedel 18 63,1 70,6 65,1 90,0 

Kassa och bank 19 4,5 16,4 61,4 65,0 

Summa omsättningstillgångar  181,4 160,4 281,1 288,4 

SUMMA TILLGÅNGAR  1 519,7 1 310,4 2 058,3 1 855,9 

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER      

Eget kapital      

Årets resultat  2,8 37,1 10,3 60,8 

Resultatutjämningsreserv  58,4 58,4 58,4 58,4 

Övrigt eget kapital  590,2 553,1 713,0 657,3 

Summa eget kapital 20 651,4 648,6 781,7 776,5 

Avsättningar 21     

Avsättningar för pensioner  11,4 10,3 11,4 10,3 

Övriga avsättningar  0,0 0,0 24,0 22,9 

Skulder      

Långfristiga skulder 22 648,9 484,3 1 000,0 841,6 

Kortfristiga skulder 23 208,0 167,2 241,2 204,6 

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH 
SKULDER 

 1 519,7 1 310,4 2 058,3 1 855,9 

Posten mark och byggnader innefattar även immateriella anläggningstillgångar medan Not 12 innefattar endast mark och byggnader. 

Panter och ansvarsförbindelser 

Mnkr Not Kommun Kommun Koncern Koncern 

  2022 2021 2022 2021 

Osbybostäder AB  323,1 303,2 0,0 0,0 

Fjärrvärme i Osby AB  20,0 20,0 0,0 0,0 

Medborgarhusföreningen Osby  15,4 16,9 15,4 16,9 

Industrihus i Osby AB  1,0 1,0 0,0 0,0 

Östra Göinge Renhållnings AB  0,0 8,5 0,0 0,0 

IT kommuner i Skåne AB  11,1 11,1 0,0 0,0 

Förlustansvar egnahem  0,0 0,1 0,0 0,1 
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Mnkr Not Kommun Kommun Koncern Koncern 

Kommuninvest  0,0 0,0 0,0 0,0 

Övriga borgensåtaganden  3,0 2,5 3,0 2,5 

Summa borgensåtaganden  373,6 363,3 18,4 19,5 

ÖVRIGT      

Ansvarsförbindelse pensionsskuld anställda  160,9 167,0 160,9 167,0 

Ansvarsförbindelse pensionsskuld förtr. valda  0,0 0,0 0,0 0,0 

Fastighetsinteckningar  0,0 0,0  50,3 

Summa övrigt  160,9 167,0 160,9 217,3 

TOTALT  534,5 530,3 179,3 236,8 
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Noter 

1. VERKSAMHETENS INTÄKTER 

  Kommun Kommun Koncern Koncern 

Tkr 2022 2021 2022 2021 

Allmänna försäljningsintäkter 6 095 5 078 5 507 14 761 

Taxor och avgifter 32 657 30 046 69 409 61 022 

Hyror och arrenden 19 651 17 984 65 919 61 530 

Vatten och avlopp 30 931 28 336 27 677 24 180 

Statliga driftsbidrag 89 111 80 659 89 111 80 659 

EU-bidrag 899 385 899 385 

Övriga intäkter 43 766 50 684 45 326 74 075 

SUMMA 223 110 213 172 303 848 316 612 

2. VERKSAMHETENS KOSTNADER 

  Kommun Kommun Koncern Koncern 

Tkr 2022 2021 2022 2021 

Löner, sociala avgifter 688 967 655 015 714 115 685 585 

Övriga kostnader anställda 44 362 41 327 47 147 42 954 

Försörjningsstöd 17 649 18 444 17 649 18 444 

Tele, IT, porto 2 774 3 295 4 435 4 762 

Konsulttjänster 2 885 4 003 6 423 5 920 

Bränsle, energi, va 24 810 21 009 20 130 22 352 

Hyra/Leasing 26 589 25 532 13 596 9 496 

Förbr.inv/material 43 220 38 236 44 739 39 338 

Entreprenad 160 068 146 771 141 553 117 911 

Övriga kostnader 66 336 51 846 114 641 106 399 

SUMMA 1 077 660 1 005 478 1 124 428 1 053 161 

Kostnaden för räkenskapsrevision beräknas för 2022 uppgå till 140 tkr 

3. AVSKRIVNINGAR 

  Kommun Kommun Koncern Koncern 

Tkr 2022 2021 2022 2021 

Fastigheter 50 118 45 648 60 504 55 341 

Inventarier och maskiner 9 829 9 057 18 721 22 280 

Nedskrivningar 0 5 542 0 5 542 

SUMMA 59 947 60 247 79 225 83 163 

4. SKATTEINTÄKTER 

  Kommun Kommun Koncern Koncern 

Tkr 2022 2021 2022 2021 

Preliminär skatteinbetalning 624 386 596 395 624 386 596 395 

Preliminär slutavräkning innevarande år 15 542 15 089 15 542 15 089 

Slutavräkningsdifferens föregående år 4 211 2 185 4 211 2 185 

SUMMA 644 139 613 669 644 139 613 669 
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5. STATLIG UTJÄMNING M.M. 

  Kommun Kommun Koncern Koncern 

Tkr 2022 2021 2022 2021 

Inkomstutjämning 187 613 170 821 187 613 170 821 

Kostnadsutjämning 38 741 33 201 38 741 33 201 

Strukturbidrag 0 0 0 0 

LSS-utjämning -13 284 -17 474 -13 284 -17 474 

Regleringsavgift/-bidrag 36 637 39 248 36 637 39 248 

Fastighetsavgift 30 532 30 253 30 532 30 253 

Generellt bidrag 2 573 8 219 2 573 8 219 

SUMMA 282 812 264 268 282 812 264 268 

6. FINANSIELLA INTÄKTER 

  Kommun Kommun Koncern Koncern 

Tkr 2022 2021 2022 2021 

Räntor likvida medel 0 0 0 0 

Utdelning kapitalförvaltning 0 0 0 0 

Reavinst avyttring värdepapper 568 2 704 568 2 704 

Utdelning från kommunens bolag 372 287 0 0 

Orealiserat resultat värdepapper 0 9 299 0 9 299 

Övriga finansiella intäkter 2 456 1 686 2 282 510 

SUMMA 3 396 13 976 2 850 12 513 

7. FINANSIELLA KOSTNADER 

  Kommun Kommun Koncern Koncern 

Tkr 2022 2021 2022 2021 

Räntor på lån 5 359 2 092 8 628 3 958 

Räntor pensionsskuld 0 0 0 0 

Dröjsmålsränta 0 0 1 10 

Orealiserat resultat värdepapper 7 477  7 477  

Övriga finansiella kostnader 177 153 282 87 

SUMMA 13 013 2 245 16 388 4 055 

8. BALANSKRAVSRESULTAT 

    

Tkr 2022 2021 

Årets reultat. enligt resultaträkning 2 837 37 116 

Reducering av samtliga realisationsvinster -113 -4 386 

Justering för realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet 0 0 

Justering för realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet 0 0 

Orealiserat resultat värdepapper 0 -9 299 

Justering för återföring av orealiserat resultat värdepapper 7 477 0 

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 10 201 23 431 

Reservering av medel till resultatutjämningsreserv 0 0 

Användning av medel från resultatutjämningsreserv 0 0 

Balanskravsresultat 10 201 23 431 
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9. JÄMFÖRELSESTÖRANDE POSTER 

  Kommun Kommun Koncern Koncern 

Tkr 2022 2021 2022 2021 

Verksamhetens intäkter     

- Reavinst, försäljning mark och byggnader 0 4 386 0 4 386 

- Ersättning sjuklönekostnader 4 742 3 235 4 742 3 235 

- Statsbidrag Covid 19 0 4 384 0 4 384 

-Försäkringsersättning 0 0 0 22 601 

Verksamhetens kostnader     

- Utrangeringar -2 351 -1 992 -2 351 -1 992 

- Merkostnader Covid 19 0 -7 220 0 -7 220 

-Nedskrivning av värde för omsättningstill-
gångar 

-3 183  -3 183  

- Resultat från exploateringsverksamheten -3 982  -3 982  

Avskrivningar     

- Nedskrivningar 0 -5 542 0 -5 542 

Finansiella intäkter     

- Reavinst, försäljning av värdepapper 0 2 704 0 2 704 

- Värdeförändring finansiella omsättningstill-
gångar 

0 9 299 0 9 299 

Finansiella kostnader     

- Värdeförändring finansiella omsättningstill-
gångar 

-7 477  -7 477  

SUMMA -12 251 9 254 -12 251 31 855 

10. JUSTERING FÖR EJ LIKVIDITETSPÅVERKANDE POSTER 

  Kommun Kommun Koncern Koncern 

Tkr 2022 2021 2022 2021 

Avskrivningar 59 947 54 705 79 225 77 498 

Nedskrivning av anäggningstillgång 0 5 542 0 5 542 

Utrangeringar 2 350 1 992 2 426 1 992 

Upplösning skuld investeringsbidrag mm -736 -689 -736 -689 

Upplösning statlig infrastruktur 613 613 613 613 

Reavinst inventarier 0 -308  -308 

Reavinst fastigheter -113 -4 078 -113 -4 078 

Reaförlust fastighet 1 297 0 1 297 0 

Förändring avsättningar 1 075 903 1 931 3 626 

Investeringsfond VA 6 213 8 179 6 213 8 179 

Omföring från anläggn till exploatering 8 647 3 940 8 647  

Försäljn Svarvaren överfört från konto 17 o 
29 

0 -1 500   

Övrigt -1 206 -12 -3 371 -2 188 

SUMMA 78 087 69 287 96 132 90 187 
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11. NETTOINVESTERINGAR I MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 

  Kommun Kommun Koncern Koncern 

Tkr 2022 2021 2022 2021 

Investeringar i anl.tillg. 268 149 160 040 332 940 253 656 

Investeringsbidrag -7 162 0 -7 162 0 

Anläggningsavgifter -1 926 -1 551 -1 926 -1 551 

Gatukostnadsersättningar 0 0 0 0 

SUMMA 259 061 158 489 323 852 252 105 

12. MARK OCH BYGGNADER 

  Kommun Kommun Koncern Koncern 

Tkr 2022 2021 2022 2021 

Anskaffningsvärde     

Värde vid årets ingång 1 702 334 1 558 863 2 222 836 1 998 482 

Årets anskaffning 247 171 152 130 317 851 245 761 

Årets försäljniing/utrangering -4 251 -4 679 -15 735 -11 447 

Omklassificering -16 529 -3 980 -17 693 -3 980 

Värde vid årets utgång 1 928 725 1 702 334 2 507 259 2 228 816 

     

Ack av- och nedskrivningar     

Värde vid årets ingång 665 612 616 363 809 354 753 838 

Årets av- och nedskrivningar 50 118 51 190 58 200 60 883 

Årets försäljning/utrangering -266 -1 941 -266 -5 233 

Värde vid årets utgång 715 464 665 612 867 288 809 488 

REDOVISAT VÄRDE 1 213 261 1 036 722 1 639 971 1 419 328 

13. MASKINER OCH INVENTARIER 

  Kommun Kommun Koncern Koncern 

Tkr 2022 2021 2022 2021 

Anskaffningsvärde     

Värde vid årets ingång 278 558 270 795 457 866 463 574 

Årets anskaffning 14 282 7 911 15 089 15 968 

Årets försäljning/utrangering 0 -148 -37 -1 463 

Omklassificering 0 0 1 727  

Värde vid årets utgång 292 840 278 558 474 645 478 079 

     

Ack av- och nedskrivningar     

Värde vid årets ingång 223 183 214 175 343 198 334 142 

Årets av- och nedskrivningar 9 829 9 057 18 725 22 281 

Årets försäljning/utrangering 0 -49 -90 -1 189 

Värde vid årets utgång 233 012 223 183 361 833 355 234 

REDOVISAT VÄRDE 59 828 55 375 112 812 122 845 
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14. VÄRDEPAPPER, ANDELAR, M.M. 

  Kommun Kommun Koncern Koncern 

Tkr 2022 2021 2022 2021 

Koncernbolag     

Osbybostäder AB 26 000 26 000 40 40 

Fjärrvärme i Osby AB 1 000 1 000 5 5 

OsbyNova AB 0 385 0 0 

Industrihus i Osby AB 1 646 1 200 0 446 

Östra Göinge Renhållnings AB 1 950 1 950 0 0 

Skåne Blekinge Vattentjänst AB 1 000 1 000 0 0 

IT kommuner i Skåne AB 2 000 2 000 0  

Trygghets- och räddningscentralen i Skåne 
Nordost AB 

1 000  0  

Summa koncernbolag 34 596 33 535 45 491 

Utanför koncernen     

Kommunassurans Syd Försäkrings AB 610 610 610 610 

Kommuninvest 14 111 14 045 14 111 14 045 

Övriga utanför koncernen 139 139 139 139 

Summa utanför koncernen 14 860 14 794 14 860 14 794 

SUMMA 49 456 48 329 14 905 15 285 

Från 2022 ingår inte IT kommuner i den sammanställda redovisningen. Detta gör att jämförelse mellan åren blir missvisande. 

15. LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR 

  Kommun Kommun Koncern Koncern 

Tkr 2022 2021 2022 2021 

Kommuninvest 0 0 0 0 

Övrig långfristig fordran 0 0 488 478 

SUMMA 0 0 488 478 

16. BIDRAG TILL STATLIG INFRASTRUKTUR 

  Kommun Kommun Koncern Koncern 

Tkr 2022 2021 2022 2021 

Ingående balans 9 604 10 217 9 604 10 217 

Årets beslutade bidrag 0 0 0 0 

Årets upplösning -613 -613 -613 -613 

SUMMA 8 991 9 604 8 991 9 604 
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17. KORTFRISTIGA FORDRINGAR 

  Kommun Kommun Koncern Koncern 

Tkr 2022 2021 2022 2021 

Kundfordringar 5 785 6 238 6 742 15 369 

Momsfordringar 16 673 10 373 17 803 10 373 

Skattekonto 803 2 093 803 2 184 

Fordran prel skatt 1 569 1 301 1 569 1 301 

Fastighetsavgift 25 348 20 963 25 348 20 963 

Kommunal kostnadsutjämn. 22-23 969  969  

Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter 50 036 28 418 74 796 56 842 

Övriga fordringar 45 10 10 621 18 814 

SUMMA 101 228 69 396 138 651 125 846 

18. KORTFRISTIGA PLACERINGAR 

  Kommun Kommun Koncern Koncern 

Tkr 2022 2021 2022 2021 

Kapitalförvaltning pensionsmedel, bokfört 
värde 

63 111 70 588 63 111 70 588 

Marknadsvärde 63 111 70 588 63 111 70 588 

Övriga kortfristiga placeringar 0 0 1 981 19 368 

19. LIKVIDA MEDEL 

  Kommun Kommun Koncern Koncern 

Tkr 2022 2021 2022 2021 

Kassa och bank 4 479 16 383 61 382 65 052 

SUMMA 4 479 16 383 61 382 65 052 

20. EGET KAPITAL 

  Kommun Kommun Koncern Koncern 

Tkr 2022 2021 2022 2021 

Ingående eget kapital 648 597 611 481 771 361 719 754 

Årets resultat 2 837 37 116 10 363 60 833 

Övriga justeringar 0 0 0 -4 106 

SUMMA 651 434 648 597 781 724 776 481 
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21. AVSÄTTNINGAR 

Avsättningar till pensioner 

  Kommun Kommun 

Tkr 2022 2021 

Ing avsättning före löneskatt 8 293 7 566 

Ränte- och basbeloppsuppräkning 209 126 

Utbetalningar -840 -700 

Sänkning av diskonteringsränta 0 0 

Arbetstagare pensionerats 0 0 

Nya efterlevandepensioner 1 472 1 243 

Övrigt 24 58 

SUMMA 9 158 8 293 

Löneskatt 2 222 2 012 

TOTALT 11 380 10 305 

   

Aktualiseringsgrad 98 % 98 % 

22. LÅNGFRISTIGA SKULDER 

  Kommun Kommun Koncern Koncern 

Tkr 2022 2021 2022 2021 

Lån i banker och kreditinstitut 585 000 435 000 936 086 786 484 

Övriga långfristiga skulder 0 0 0 52 

Förutbetalda intäkter som releras över 
flera år 

    

Investeringsbidrag, tkr 15 110 8 286 15 110 14 142 

- återstående antal år 33 31 33 31 

Gatukostnadsersättningar, tkr 0 0 0 0 

- återstående antal år 0 0 0 0 

Anläggningsavgifter, tkr 12 572 11 044 12 572 11 044 

- återstående antal år 33 26 33 26 

Investeringsfond VA, tkr 36 180 29 967 36 180 29 967 

Summa förutbetalda intäkter 63 862 49 297 63 862 55 153 

SUMMA 648 862 484 297 999 948 841 689 

23. KORTFRISTIGA SKULDER 

  Kommun Kommun Koncern Koncern 

Tkr 2022 2021 2022 2021 

Leverantörsskulder 71 315 43 570 82 542 52 689 

Momsskulder 0 1 488 119 2 507 

Upplupna kostnader/Förutbetalda intäkter 123 659 107 570 136 244 125 519 

Övriga kortfristiga skulder 12 584 14 571 22 320 23 835 

SUMMA 207 558 167 199 241 225 204 550 
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24. LEASINGÅTAGANDE 

  Kommun Kommun Kommun 

Tkr 2023 2024-2027 2028- 

Inventarier 0 0 0 

Fordon 2 112 988 0 

SUMMA 2 112 988 0 

25. STÄLLDA PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER FÖR KONCERNEN 

  Kommun Kommun Koncern Koncern 

Tkr 2022 2021 2022 2021 

Fastighetsinteckningar 0 0 50 307 50 307 

Borgensåtaganden 373 555 363 760 373 555 363 760 

Pensionsskuld KPA inkl löneskatt 160 855 167 062 160 855 167 062 

Kommunens åtagande i bolagen  0 -355 208 -343 784 

SUMMA 534 410 530 822 229 509 237 345 

Osby kommun har i januari 2008 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga 

nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 294 kommuner som per 2022-12-31 var medlemmar i Kommuninvest eko-

nomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser. 

Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av 

ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressav-

talet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest 

i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk 

förening. 

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Osby kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan 

noteras att per 2022-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 540 357 mnkr och totala till-

gångar till 537 007 mnkr. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 949 mnkr och andelen av de totala 

tillgångarna uppgick till 948 mnkr. 

26. ANSVARSFÖRBINDELSE PENSIONSFÖRPL INKL LÖNESKATT 

  Kommun Kommun Koncern Koncern 

Tkr 2022 2021 2022 2021 

Ingående avsättning före löneskatt 134 445 135 293 134 445 135 293 

Försäkring IPR 0 0 0 0 

Ränte- och basbeloppsuppräkning 3 939 2 389 3 939 2 389 

Pensionsutbetalningar -8 250 -8 141 -8 250 -8 141 

Sänkning av diskonteringsränta 0 0 0 0 

Ändrat livslängdsantagande 0 4 194 0 4 194 

Övrigt -666 710 -666 710 

SUMMA 129 468 134 445 129 468 134 445 

Löneskatt 31 409 32 617 31 409 32 617 

TOTALT ANSTÄLLDA 160 877 167 062 160 877 167 062 

     

Aktualiseringsgrad 98 % 98 % 98 % 98 % 
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27. VA-VERKSAMHETEN 

Kostnad Tkr  Summa 

Ekonomiavdelningens personal  326 

Ekonomisystem  42 

Kansli, KF, KS  30 

Samhällsbyggnad, Mark och exploatering  100 

Samhällsbyggnad, Driftenheten  902 

SUMMA  1 400 

Driftredovisning 

Tkr 
Budget 
2022 

Redovisning 2022 Avvikelse Utfall 2021 

NÄMND/FÖRVALTNING Netto Kostnad Intäkt Netto Netto Netto 

Kommunstyrelse 70 972 78 206 6 910 71 296 -324 701 

Arbete och välfärd 85 556 98 289 18 917 79 372 6 184 7 995 

Miljö- och byggnämnd 6 369 10 929 4 245 6 684 -315 -988 

Samhällsbyggnad 76 876 254 653 170 129 84 524 -7 648 -1 222 

- Samhällsbyggnad exkl VA 76 876 222 619 138 095 84 524 -7 648 -1 222 

- VA-verksamhet 0 32 034 32 034 0 0 0 

Revision 928 923 0 923 5 -1 

Valnämnd 350 485 0 485 -135 -6 

Barn- och utbildningsnämnd 367 539 461 533 80 688 380 845 -13 306 -105 

Hälsa- och omsorgsnämnd 260 206 319 633 55 542 264 091 -3 885 -6 277 

Överförmyndare 2 608 2 351 29 2 322 286 156 

SUMMA NÄMNDERNA 871 404 1 227 002 336 460 890 542 -19 138 253 

Finansförvaltning -873 105 57 953 951 333 -893 380 20 275 30 169 

TOTALT -1 701 1 284 955 1 287 793 -2 838 1 137 30 422 

Investeringsredovisning 

Tkr 
Budget 
2022 

Redovisning 2022 Avvikelse Utfall 2021 

NÄMND/FÖRVALTNING Netto Kostnad Intäkt Netto Netto Netto 

Kommunstyrelse 10 640 2 774 0 2 774 7 866 11 333 

Arbete och välfärd 320 309 0 309 11 0 

Miljö- och byggnämnd 769 680 0 680 89 0 

Samhällsbyggnad 363 839 252 298 9 457 242 841 120 998 230 544 

- Samhällsbyggnad exkl VA 343 080 236 001 7 531 228 470 114 610 168 243 

- VA-verksamhet 20 759 16 297 1 926 14 371 6 388 62 301 

Barn- och utbildningsnämnd 13 020 3 363 85 3 278 9 742 11 039 

Hälsa- och omsorgsnämnd 9 360 9 178 0 9 178 182 3 372 

Summa nämnderna 397 948 268 602 9 542 259 060 138 888 256 288 
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Årets största investeringar 

Tkr 
Total bud-
get 

Varav bud-
get 2022 

Redovisning 2022 
Avvikelse 

2022 

PROJEKT Netto Netto Utgift Inkomst Netto Netto 

Killeberg fsk o matsal 75 250 55 000 58 516 0 58 516 3 516 

Reinvesteringar komp. red. 21 300 21 300 22 937 0 22 937 1 637 

Ny Brandstation Osby 121 400 39 000 14 447 0 14 447 -24 553 

LSS-boende Skeingevägen 18 000 16 705 14 188 0 14 188 -2 517 

LSS-boende Kärleksstigen 15 000 13 565 14 091 0 14 091 526 

LSS-boende Syréngatan 7 500 9 450 12 323 0 12 323 2 873 

Åtgärder ledningsnät 10 000 10 409 10 680 0 10 680 271 

Asfalt 10 000 10 000 10 061 0 10 061 61 

Resultat- och balansräkning VA-verksamhet 

UTDRAG UR KOMMUNENS RESULTATRÄKNING 

RESULTATRÄKNING VA-VERKSAMHET 

Belopp i Mnkr Not 2022 2021 

Verksamhetens intäkter 1 32,0 29,5 

Verksamhetens kostnader 2 -23,7 -21,6 

Avskrivningar 3 -7,3 -7,4 

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER  1,0 0,5 

Finansiella intäkter  0,0 0,0 

Finansiella kostnader  -1,0 -0,5 

Resultat  0,0 0,0 

Extraordinära kostnader  0,0 0,0 

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL  0,0 0,0 

BALANSRÄKNING VA-VERKSAMHET 

Belopp i Mnkr Not 2022 2021 

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR    

Mark och byggnader 4 137,6 116,3 

Pågående mark och byggnader  7,3 31,4 

Maskiner och inventarier 5 0,5 0,6 

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR  145,4 148,3 

Omsättningstillgångar  0 0,0 

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR  0 0,0 

SUMMA TILLGÅNGAR  145,4 148,3 

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKUL-
DER 

   

Årets resultat  0 0,0 

Övrigt eget kapital  0 0,0 

Summa eget kapital  0 0,0 

Långfristiga skulder  145,4 148,3 

Kortfristiga skulder   0,0 

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL  145,4 148,3 
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NOTER VA-VERKSAMHET 

1. VERKSAMHETENS INTÄKTER 

  2022 2021 

Allmänna försäljningsintäkter 606 643 

VA-avgifter, fasta 11 216 10 948 

VA-avgifter, rörliga 15 759 15 675 

VA-avgifter, dagvatten 10 169 9 893 

VA-avgifter, övriga 0 0 

Förutbetalda va-avgifter från abonnenterna -6 213 -8 179 

Hyror och arrenden 98 80 

Övrigt 399 435 

SUMMA 32 034 29 495 

2. VERKSAMHETENS KOSTNADER 

  2022 2021 

Löner 0 0 

Övriga kostnader anställda 0 0 

Tele, IT, porto 124 219 

Konsulttjänster 0 0 

Bränsle, energi, vatten 3 580 2 167 

Hyra, leasing 31 1 

Förbrukningsinventarier och material 46 0 

Entreprenad 18 046 17 254 

Övriga kostnader 1 850 1 957 

SUMMA 23 677 21 598 

3. AVSKRIVNINGAR 

  2022 2021 

Byggnader 7 229 7 261 

Maskiner och inventarier 105 105 

SUMMA 7 334 7 366 

4 
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. MARK OCH BYGGNADER 

    

 2022 2021 

Anskaffningsvärde   

Värde vid årets ingång 268 897 266 324 

Årets anskaffning 28 569 12 688 

Erhållna invint 0 0 

Årets försäljn/utrangering 0 0 

Omklassificering 0 -10 115 

Värde vid årets utgång 297 466 268 897 

   

Ack av- och nedskrivningar   

Värde vid årets ingång 152 622 145 361 

Årets av- och nedskrivningar 7 230 7 261 

Årets försäljning/utrangering 0 0 

Värde vid årets utgång 159 852 152 622 

REDOVISAT VÄRDE 137 614 116 275 

5. MASKINER OCH INVENTARIER 

    

 2022 2021 

Anskaffningsvärde   

Värde vid årets ingång 5 367 5 367 

Årets anskaffning 0 0 

Erhållna invint 0 0 

Årets försäljning/utrangering 0 0 

Omklassificering 0 0 

Värde vid årets utgång 5 367 5 367 

   

Ack av- och nedskrivningar   

Värde vid årets ingång 4 749 4 643 

Årets av- och nedskrivningar 105 105 

Årets försäljning/utrangering 0 0 

Värde vid årets utgång 4 854 4 748 

REDOVISAT VÄRDE 513 619 

6. INVESTERINGSFOND 

  2022 2021 

Ingående värde 29 967 21 788 

Avgår årets periodisering 0 0 

Årets avsättning 6 213 8 179 

UTGÅENDE VÄRDE 36 180 29 967 
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Redovisningsprinciper 

GOD REDOVISNINGSSED OCH RÄTTVISANDE BILD 

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lag (2018:597) om kommunal bokföring och rekommendationer utgivna av Rådet 

för kommunal redovisning vilket bland annat innebär: 

Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer att tillgodogöras kommunen och 

intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. 

Fordringar har tagits upp till de belopp varmed de beräknas inflyta. 

Tillgångar och skulder har tagits upp till anskaffningsvärde där inget annat anges. Periodiseringar av inkomster och utgifter har 

skett enligt god redovisningssed. 

Anläggningsavgifter redovisas som skuld och intäktsförs under tillgångarnas nyttjandeperiod. 

Redovisning av exploatering har anpassats jämfört med 2020 och markvärden redovisas fr o m 2021 som omsättningstillgång. 

Redovisning av fordonsleasing, här följer vi inte rekommendationen. Arbetet kommer att påbörjas under 2022. 

Ändrade redovisningsprinciper: 

Uppskrivning har gjorts av värdet på andelar i Kommuninvest ekonomisk förening om 4360 tkr och överensstämmer numera 

med insatskapitalbeskedet. Detta har inte påverkat resultaträkningen för 2020. 

Gatukostnadsersättningar redovisas fr om 2020 ej som skuld utan intäktsförs. Förändringen gällande tidigare års skuld har inte 

påverkat resultatet för 2020. 

Enligt LKBR ska vissa finansiella instrument värderas till verkligt värde. Dessa tillgångar har bokförts till balansdagens mark-

nadsvärde. Detta har inte påverkat jämförelsetalen i resultaträkningen eftersom tillgångarna var bokförda till verkligt värde 

även 2019-12-31. 

Jämförelsetalen för föregående år har räknats om enligt de nya redovisningsprinciperna. I not 20 framgår effekterna på eget 

kapital av de ändrade principerna. 

RKR 14 om drift- och investeringsredovisning samt RKR 15 om förvaltningsberättelsen har tillämpats från 2020. 

SAMMANSTÄLLD REDOVISNING  

I den kommunala koncernen ingår samtliga bolag där kommunen har minst 20% inflytande. IT kommuner Skåne AB  och 

Trygghets- och räddningscentralen i Skåne Nordost AB ingår inte i den sammanställda redovisningen då Osby kommuns andel 

endast uppgår till 17 % i respektive. 

Den sammanställda redovisningen utgör ett sammandrag av kommunens och företagens balans- och resultaträkningar. I detta 

sammanhang har interna mellanhavanden eliminerats mellan de i koncernen ingående enheterna. Redovisningen har upprättats 

enligt så kallad proportionell konsolidering, vilket betyder att om företagen inte är helägda har endast ägda andelar av räken-

skapsposterna tagits med i koncernredovisningen. Vid eliminering av interna mellanhavanden har arbetet följt "väsentlighets-

principen" och "försiktighetsprincipen". 

JÄMFÖRELSESTÖRANDE POSTER 

Jämförelsestörande poster visas i not till resultaträkningen och/eller kassaflödesrapport. 

Som jämförelsestörande betraktas poster som är sällan förekommande och överstiger 2 mnkr. 

INTÄKTER  

Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter baseras på SKR:s decemberprognos i enlighet med rekommendation RKR 

2, Intäkter. 

KOSTNADER 

Avskrivning av materiella anläggningstillgångar görs för den beräknade nyttjandeperioden med linjär avskrivning baserat på 

anskaffningsvärdet. På tillgångar som mark, konst och pågående arbeten görs inga avskrivningar. De avskrivningstider som 

tillämpas i kommunen är 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33, 50 år. 

Nyttjandeperioden för varje investeringsprojekt bedöms tillsammans med verksamheten innan projektet påbörjas. 

I en del investeringar ingår olika komponenter med olika avskrivningstider. Kommunstyrelsen har 2016 antagit riktlinjer för 

komponentredovisning. Grundprincipen är att om skillnaden i förbrukning av en materiell anläggningstillgångs betydande 

komponenter förväntas vara väsentliga, ska tillgången delas upp på dessa och respektive komponent ska skrivas av separat. Vid 

nyinvestering över 500 tkr ska bedömning göras om komponentindelning är tillämpningsbart eller ej. 

Inledningsvis ska komponentavskrivning tillämpas för byggnader, gator och vägar samt VA-anläggningar. 
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Avskrivning görs linjärt, det vill säga med lika stora nominella belopp varje år och påbörjas när anläggningen tas i bruk. 

GRÄNSDRAGNING MELLAN KOSTNAD OCH INVESTERING 

Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk med en nyttjandeperiod om minst tre år klassificeras som anläggningstillgång om 

beloppet överstiger gränsen för mindre värde. Gränsen för mindre värde har satts till ett basbelopp. 

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 

Investeringsbidrag och anläggningsavgifter tas upp som en förutbetald intäkt och redovisas som en långfristig skuld och peri-

odiseras över anläggningens nyttjandeperiod. 

Tidigare gjorda nedskrivningar har prövats utifrån RKR 19, nedskrivningar. Prövningen har inte föranlett några återföringar. 

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Kommunens pensionsmedel placerade i fonder är klassificerade som omsättningstillgång 

enligt RKR 20. Portföljens förvaltning regleras i av fullmäktige antagen policy, KF §128/2017. Samtliga placeringsmedel är 

värderade till marknadsvärde. 

PENSIONER 

Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda i kommunen är beräknade enligt RIPS17. 

Osby kommun har inte några visstidsförordnanden som ger rätt till särskild avtalspension. 

SKULD FÖR ÖVERUTTAG FRÅN VA-KOLLEKTIV 

Kommunens VA-verksamhet ska enligt 30§ Lag om allmänna vattentjänster tillämpa självkostnadsprincipen vilket innebär att 

intäkter maximalt ska redovisas motsvarande för verksamhetens nödvändiga kostnader. Om VA-taxekollektivet under räken-

skapsåret faktureras mer än de nödvändiga kostnaderna uppstår ett "överuttag". Ett överuttag kan periodiseras för att möta 

framtida nyinvesteringar eller återbetalas till VA-taxekollektivet. Kommunen, i enlighet med sin beslutade investeringsplan, 

står inför stora investeringar i VA-anläggningar och överuttaget planeras att användas till dessa framtida investeringar. 

Redovisningsmodell 

Den kommunala redovisningslagen reglerar kommunernas redovisningsmodell. Här framgår att den skall innehålla resultaträk-

ning, balansräkning och kassaflödesanalys. För att komplettera analysunderlaget används även driftsredovisning och investe-

ringsredovisning. 

Osby kommun har valt att här redogöra lite kort för den redovisningsmodell som används i årsredovisningen. Syftet är att ge 

ovana läsare av årsredovisningen ökad förståelse för den kommunala redovisningen. 

RESULTATRÄKNING 

Resultaträkningen visar en sammanfattning av årets intäkter och kostnader. Om intäkterna överstiger kostnaderna innebär det 

att ett överskott tillförs kommunens egna kapital. Detta i sin tur innebär att den ekonomiska ställningen förbättrats. 

Resultaträkningen är indelad i fyra delar. Den första delen benämns Verksamhetens nettokostnader. Detta resultat fås genom 

att verksamhetens kostnader och avskrivningar minskas med de intäkter som genererats i verksamheten, såsom avgifter och 

hyror. Nettokostnaden är den del av verksamhetens kostnader som återstår att finansiera genom skattemedel. 

I nästa steg redovisas skatter, generella statsbidrag och utjämningar. Detta resultatsteg kallas Verksamhetens resultat. I nästa 

steg kommer kommunens finansiella intäkter och kostnader. Efter dessa poster får vi fram Resultat efter skatteintäkter och 

finansnetto. Detta resultat visar i vilken mån kommunen lyckats täcka sina kostnader för den ordinarie löpande verksamheten 

med erhållna skattemedel. Det är detta resultat som bäst beskriver kommunens ekonomiska utveckling och verksamhetens 

påverkan på det egna kapitalet. 

I det sista steget i resultaträkningen redovisas händelser som inte har något direkt samband med den ordinarie verksamheten 

inom kommunen, dessa kallas för extraordinära intäkter och kostnader. När även dessa beaktats i resultaträkningen framgår det 

sammantagna ekonomiska resultatet och kallas Årets resultat. Det är detta resultat som överförs till balansräkningen och på-

verkar posten Eget kapital. 

BALANSRÄKNING  

Balansräkningen syftar till att visa den ekonomiska ställningen vid bokslutstillfället. Balansräkningen är uppdelad i tre delar; 

tillgångar, skulder och eget kapital. I balansräkningen framgår till vilket värde tillgångar är bokförda och på vilket sätt de är 

finansierade. Finansieringen sker antingen genom externt kapital (skulder) eller internt kapital (eget kapital). 

Tillgångarna delas upp i anläggningstillgångar och omsättningstillgångar. Med anläggningstillgångar avses tillgångar som sta-

digvarande innehas, till exempel fastigheter och inventarier. Omsättningstillgångar innefattar tillgångar som förväntas förbru-

kas inom ett år, såsom kassa, fordringar och lager. 

På motsvarande sätt är skulderna uppdelade i kortfristiga och långfristiga skulder samt avsättningar. Kortfristiga skulder 
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förfaller till betalning inom ett år medan de långfristiga skulderna sträcker sig över flera år. Avsättningar är att betrakta som 

skuld för vilken det exakta beloppet inte är känt och inte när det skall betalas. 

Det egna kapitalet är skillnaden mellan tillgångar och skulder och utgörs av kommunens samlade ackumulerade resultat. Det  

visar hur mycket av tillgångarna som finansierats med egna medel. 

I en balansräkning ska alltid tillgångs- och skuldsidan vara i balans, det vill säga vara lika stora. 

KASSAFLÖDESANALYS  

Kassaflödesanalysen beskriver hur medel har anskaffats och hur de har använts. I denna analys utgår redovisningen från de 

faktiska inbetalningar (inkomster) och utbetalningar (utgifter) som är gjorda under året, till skillnad från resultaträkningen som 

utgår från kostnader och intäkter. 

Förutom förändringar av likvida medel beskriver också kassaflödesanalysen hur investeringar och amorteringar av långfristiga 

skulder finansierats. 

Medan resultaträkningen endast fokuserar på den löpande verksamheten ger kassaflödesanalysen en mer heltäckande bild över 

verksamhetens flöden; driften, investeringarna och finansieringen. 

DRIFTSREDOVISNING  

Driftsredovisningen beskriver budgeterade och redovisade intäkter och kostnader för den löpande verksamheten. Här framgår 

i vilken mån olika verksamheter har avvikit från budget. Driftredovisningen kan ses som ett komplement till resultaträkningens 

intäkter och kostnader inklusive interna mellanhavanden. 

INVESTERINGSREDOVISNING 

Investeringsredovisningen är en förteckning över hur nettoinvesteringarna sett ut för de olika verksamheterna under året. Här 

framgår i vilken mån verksamheterna avvikit från den fastlagda investeringsbudgeten. Genom investeringsredovisningen er-

hålls ett förtydligande av posten investeringsnetto som redovisas i kassaflödesanalysen. 

Ord och begrepp 
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VERKSAMHETSBERÄTTELSER 

Kommunstyrelse 

INLEDNING 

- Ekonomienhet 

- HR-avdelning inkl löneenhet och bemanningsenhet 

- Stab 

- Räddningstjänst 

- Administrativ avdelning inkl kommunikation, utveckling, kanslienhet och kontaktcenter. 

Under hösten genomfördes en omorganisation som innebar att ekonomienheten och utvecklingsenheten slogs samman till en 

ekonomi- och utvecklingsenhet. 

  

Ledning 

Niklas Larsson, kommunstyrelsens ordförande 

Petra Gummesson, kommundirektör 

ÅRETS HÄNDELSER 

Under våren sjösattes vårt nya HR-system där första lönen betaldes ut i mars. Implementering av systemet har tagit mycket tid 

i anspråk för löneenheten, bemanningsenheten samt för kommunens chefer. Implementering av stödsystem för hantering av 

sjukfrånvaro/rehabilitering (Adato), anställningsdagar (Winlas) har genomförts. 

En utbildningssatsning för chefer i ämnet tillitsbaserad styrning och ledning har genomförts under året. Utbildning genomfördes 

under tre tillfällen med hemuppgifter däremellan. En inspirationsföreläsning för chefer med Anders Hansen inom temat hälsa 

har genomförts. Föreläsning spelades in vilket gav cheferna möjlighet att visa den i sina arbetsgrupper. 

På kanslienheten har ett omfattande arbete med implementering av och utbildning i nya dokument- och ärendehanteringssyste-

met Ciceron pågått. Upphandling och implementering har skett i samverkan med tre andra SKNO-kommuner. 

Rysslands invasion av Ukraina ledde i början av året till en mycket hög belastning för säkerhet- och beredskapsenheten. Under 

året har även teoretisk och praktisk PDV-utbildning (pågående dödligt våld) genomförts inom grundskola, gymnasieskola och 

vuxenutbildning. 

I kontaktcenter har självincheckning införts för besökare till kommunhuset. 

Räddningstjänsten har under första delen av 2022, precis som 2020 och 2021, påverkats av den pågående pandemin, det har 

bidragit till att utbildningar internt och externt har till viss del inte kunnat utföras. Under 2022 har omvärldsläget bidragit till 

att räddningstjänsten ökat sin arbetsinsats gällande civilt försvar och räddningstjänst under höjd beredskap. 

Under 2022 har det varit något färre larm jämfört med 2021. Anledningen till detta är främst att antal sjukvårdslarm minskat 

betydligt. 

Under senare delen av hösten har ett par större bränder inträffat som blivit kostsamma i form av sanering och personalresurser. 

Under 2022 har det genomförts en tillsyn gällande en gammal övningsplats. Detta har medfört provtagning vilket har bidragit 

till det ekonomiska underskottet. 

MÅLUPPFYLLELSE 

Nämndmål 

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

Analys av resultatet 

Osby kommun har klättrat i Svenskt näringslivs ranking de senaste åren. Sedan 2018 har placeringen förbättrats från plats 271 
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till plats 101 år 2022. De kategorier där Osby kommuns företagare är mest nöjda i förhållande till andra kommuners företagare 

är tillgången till kompetens och kommunpolitikernas attityder till företagande. De områden som når ett sämre resultat jämfört 

andra kommuner är service och bemötande, kommunens upphandling och påverkan av brottslighet/otrygghet. 

Slutsatser 

Trots en förbättring av resultatet i Svenskt näringslivs ranking så uppnås inte målvärdet på plats 50. Osby kommun arbetar 

aktivt med olika insatser för att stärka relationen med kommunens företagare. Några insatser som kan nämnas är företagsbesök 

och möten med lokala företagare i samband med upphandlingar. 

Indikatorer Mål Utfall Kommentar 

 
Ranking Svenskt näringsliv  (Kommun-
styrelse) 

 

Max 50 101 Osby kommun har förbättrat sin placering de 
senaste åren, men når inte målvärdet på plats 
50. 

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

skap. 

Analys av resultatet 

Under året har e-tjänsteplattformen Selfpoint implementerats i Osby kommun vilket möjliggjort att ta fram tre nya e-tjänster i 

egen regi. Två externa e-tjänster har lanserats, "Ansökan om lotteritillstånd" och bokning av "Borgerlig vigsel". Utöver det har 

en intern e-tjänst tagits fram och lanserats för att ge möjlighet för verksamheterna att anmäla behov av nya e-tjänster. 

Slutsatser 

Målet har uppnåtts. Dessutom har kommunens samtliga e-tjänster har samlats i en gemensam självserviceportal för att göra det 

lättare för invånarna att hitta e-tjänsterna och öka servicen. 

Indikatorer Mål Utfall Kommentar 

 
Antal nya e-tjänster  (Kommunstyrelse) 

 

Minst 3 3  

Osby kommun har ett gott ledarskap och medarbetarskap. 

Analys av resultatet 

Osby kommun visar ett relativt bra resultat i totalindex i HME-enkäten. Dock är svarsfrekvensen låg, vilket gör det svårt att 

dra allt för många slutsatser utifrån resultatet. Det högsta resultatet i HME-enkäten finns inom områden som rör hur menings-

fullt arbetet känns, medan resultatet när det gäller uppföljning av mål är sämre. Resultatet ser likande ut i jämförbara kommuner. 

Slutsatser 

Målvärdet på 85 uppnås inte. Dock är Osby kommuns resultat bra i förhållande till andra kommuner. Osby kommun har under 

2022 gjort satsningar på ledarskap vilket skulle kunna vara en av anledningarna till det relativt goda resultatet. Arbetet med 

tillitsbaserat ledarskap fortgår under 2023 och förhoppningen är att detta kommer att bidra högre motivation och självledarskap 

hos medarbetarna. 

Indikatorer Mål Utfall Kommentar 

 
HME-värde (Hållbart medarbetarenga-
gemang)  (Kommunstyrelse) 

 

Minst 85 82  

NYCKELTAL OCH STATISTIK 

Kostnadsuppföljning personal 

tkr 2021 2022 

Kostnad för arbetskraft 46 692 47 215 

Varav kostnad för sjuklön 201 464 

Personalstatistik 

  2021 2022 

Tillsvidareanställda 54 53 

I· 
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Antalet tillsvidareanställda för Kommunstyrelseförvaltningen (42 kvinnor och 11 män) jämfört med 2021 (38 kvinnor och 16 män). 

EKONOMI 

Belopp i tkr Utfall 2022 Budget 2022 Avvikelse 

Verksamhet    

Ekonomienhet 9 468 9 865 397 

HR-avdelning 17 239 17 348 109 

Stab 6 705 6 334 -371 

Räddningstjänst 18 601 17 229 -1 372 

Administration och utveckling 19 283 20 194 911 

Resultat 71 296 70 970 -326 

Analys av utfallet 

Kommunstyrelseförvaltningen redovisar ett negativ avvikelse på 326 tkr jämfört med budget. Räddningstjänsten redovisar en 

negativ avvikelse på cirka 1 400 tkr, vilket beror på högre personalkostnader jämfört med budget, samt kostnader i samband 

med sanering av en övningsplats och kostnader som uppkommit i samband med två stora bränder i Osby under senare delen av 

2022. 

Även staben redovisar en negativ avvikelse jämfört med budget. Avvikelsen beror på ökade kostnader för färdtjänst, vilket 

beror på fler resor och ett ökat antal resande. 

Övriga enheter redovisar positiva resultat jämfört med budget, vilket till största del beror på vakanta tjänster under delar av 

året. 

Erhållna stats- och EU-bidrag (tkr) 

Omställningsfonden 50 

Arbetsplatsnära stöd 155 

Kompensation sjuklön i samband med covid-19 116 

Ersättning till räddningstjänst (MSB) 36 

Ersättning till säkerhet och beredskap (MSB) 989 

  

FRAMTIDEN 

Det ekonomiska läget för kommunen innebär bland annat att HR-enheten, under 2023, kommer att lägga stor del av sitt arbete 

i att stötta cheferna i de förändringar som behöver ske i verksamheterna för att få budgeten i balans. För förvaltningen innebär 

även det ekonomiska läget olika anpassningar som ska genomföras under 2023. 

Automatisering och digitalisering är fortsatt ett viktigt område för att underlätta vardagen för våra invånare och medarbetare. 

Arbetet med att kartlägga processer i syfte att automatisera och införa e-tjänster är fortsatt ett fokusområde. Som en del i detta 

arbete kommer under 2023 ett digitalt personalarkiv att införas. 

Ny lagstiftning och förändringar i omvärlden innebär ett fortsatt intensivt arbete med säkerhet och beredskap. 

Osäkerheten i världsläget gör att större fokus behöver läggas på beredskapsfrågor som måste hanteras på både kort och lång 

sikt. Även räddningstjänsten påverkas av ett allt mer osäkert världsläge och ett ökat fokus de närmsta åren kommer att vara på 

räddningstjänst under höjd beredskap (RUHB). Under 2023 påbörjas även byggnationen av ett nytt blåljushus, där polis, am-

bulans och räddningstjänst ska finnas samlat. 

En ny styrmodell och budgetprocess beslutades i slutet av 2022och kommer att implementeras under 2024. 
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Arbete och välfärd 

INLEDNING 

• Vuxenutbildning 

• Arbetsmarknadsverksamhet 

• Kommunalt aktivitetsansvar 

• Flyktingmottagning 

• Socialtjänst barn- och familj (inklusive familjerätt och mottagande av ensamkommande barn) 

• Socialtjänst vuxen (ekonomiskt bistånd, våld i nära relationer samt missbruk och beroende) 

• Socialtjänstens öppenvård 

Ledning 

Niklas Larsson - kommunstyrelsens ordförande 

Emma Frostensson - förvaltningschef 

ÅRETS HÄNDELSER 

1 juli fick kommunerna ansvar för bosättning av anvisade ukrainska flyktingar vilket samordnas av Osby kommun Kompetensa. 

Dessutom anställdes en arbetsmarknadskoordinator i början av året med syfte stärka kontakten med det lokala näringslivet. Det 

har även skett en omorganisation då vaktmästeriuppgifterna överflyttades till en central vaktmästeriorganisation under hösten. 

Från och med den 1 augusti 2022 finns en skyldighet för kommunerna att inom Komvux tillhandahålla en sammanhållen ut-

bildning för de individer som tar del av det arbetsmarknadspolitiska programmet etableringsinsatser för vissa nyanlända in-

vandrare (etableringsprogrammet) och som på grund av kort utbildning inte bedöms kunna matchas mot arbete under tiden i 

programmet. 

Det har under året varit fortsatt fokus på att utveckla och förbättra familjehemsvården. En familjehemssekreterare som i hu-

vudsak ska handleda familjehemmen för att förhindra sammanbrott tillträdde sin tjänst i maj. 

Rutiner för arbetet inom ramen för Osbymodellen beslutades under hösten och implementering påbörjades. 

MÅLUPPFYLLELSE 

Nämndmål 

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

Analys av resultatet 

Den sammanfattande bedömningen är att förvaltningen inte fullt ut uppnår målet. Andel öppet arbetslösa och sökande i pro-

gram har under i princip hela året legat över målvärdet, men i december ökar arbetslösheten och målvärdet nås inte. Osby 

Kommun Kompetensa har dock mycket goda resultat och har under året fått ut 81 personer i studier eller arbete, vilket är ett 

betydligt bättre resultat än 2021 och de når långt över uppsatt målvärde. Även vuxenutbildningen uppnår goda resultat när det 

gäller andel som efter avslutad yrkesutbildning fått anställning även om verksamheten inte helt når upp till satt målvärde på 

90%. Verksamheterna har på olika sätt utvecklat arbetssätt för att uppnå högre måluppfyllelse. De har bland annat stärkt arbe-

tet med språkutveckling, utökad praktik i samband med yrkesutbildning, förstärkt kollegialt lärande på Komvux, utvecklat 

insatser på Osby kommun Kompetensa utifrån forskning och beprövad erfarenhet samt stärkt arbetet ut mot arbetsgivare. 

Nettokostnadsavvikelsen för IFO landar på 0,7% för 2021. Individ och familjeomsorgen kostar dock betydligt mindre/invånare 

i Osby än om man jämför med andra kommuner med liknande socioekonomiska förutsättningar. Förvaltningen har framförallt 

låga kostnader för de mest kostsamma placeringsformerna; missbruk, våld i nära relation och HVB-placeringar för barn och 

unga. Anledningen till det är en aktiv och medveten satsning på öppenvården och familjehemsvården. 

Trots att kostnaderna för ekonomiskt bistånd är cirka 1 000 tkr lägre 2022 når förvaltningen inte upp till satt målvärde när det 

gäller kostnaden för ekonomiskt bistånd belopp/invånare. I snitt har dock cirka 20 färre hushåll beviljats bistånd varje månad 

jämfört med både 2020 och 2021. Anledningen till att biståndet ligger på samma nivå kostnadsmässigt trots färre hushåll beror 

enligt förvaltningens analys på att normen är höjd, hushållen har färre egna inkomster (beroende på lång tid i arbetslöshet samt 

färre med lön från resursanställning) samt att Osby kommun har en hög andel barn i befolkningen som ingår i familjer med 

ekonomiskt bistånd vilket bidrar till högre belopp per hushåll. 

Slutsatser 

Ett medvetet och strukturerat utvecklingsarbete av våra arbetsmarknadsinsatser ger resultat. Samtidigt ökar vi kvalitén i de 
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befintliga utbildningar vi bedriver på Komvux genom bland annat utökad praktik och förstärkt svenskundervisning, allt i dialog 

med arbetsgivare. Förvaltningen ser dock behov av att ytterligare stärka arbetet kring validering och yrkessvenska. Dessutom 

pågår arbete, i dialog med näringslivet, för att framåt kunna dimensionera och planera vuxenutbildning utifrån arbetsgivares 

behov. Förvaltningen planerar även för att skapa jobbspår, snabba vägar till arbete utifrån enskilda arbetsgivares behov. Med 

stöd av en nyligen framtagen överenskommelse med arbetsförmedlingen är ambitionen att ytterligare stärka vårt samarbete 

med målet att fler kommer ut i studier eller arbete. Förvaltningen kommer även utveckla föräldraskapsstöd och samhällsin-

formation till nyanlända för att öka förutsättningarna till inkludering. 

  

Indikatorer Mål Utfall Kommentar 

 
Kostnad ekonomiskt bistånd, belopp/in-
vånare  (Arbete och välfärd) 

 

Max 1 000 1 109 Kostnaderna för ekonomiskt bistånd per hushåll 
ligger över målvärde trots att antalet hushåll har 
minskat. Orsakerna är framförallt lägre inkomst 
per hushåll. 

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

 

Max 7,5% 7,9 % Den totala arbetslösheten i Osby kommun lig-
ger i december 2022 på 7,9%. Arbetslösheten 
har gått upp någt under årets två sista måna-
der. Könsuppdelad statistik visar att arbetslös-
heten bland kvinnor ligger på 8,8% och bland 
män på 7,1%. 

 
Nettokostnadsavvikelse individ- och fa-
miljeomsorg, %  (Arbete och välfärd) 

 

0 % 0,7 % Nettokostnadsavvikelsen för 2021 landar på 
0,7%, vilket är de senaste siffror som finns till-
gängliga. Resultatet är en förbättring jämfört 
med 2020-års siffror då avvikelsen landade på 
2,5%. 

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

skap. 

Analys av resultatet 

Målet kan ej anses uppfyllt fullt ut. Antal e-tjänster och digitala lösningar ligger kvar på samma nivåer som förra året då för-

valtningen inte har haft möjlighet att prioritera vidare utveckling på området. Förvaltningens systematiska kvalitetsarbete har 

ej varit möjligt att prioritera under 2022 och ingen brukarundersökning är genomförd. Anledningen är att det inte har varit 

möjligt att avsätta personalresurser. 

För att uppnå detta nämndmål har förvaltningens verksamheter haft gemensamma mål om att utveckla arbetssätt i samverkan 

riktat mot unga i riskzon samt att förebygga och tidigt upptäcka våld i nära relationer. Förvaltningen har bland annat arbetat 

aktivt med att sprida kunskap om våld i nära relationer och om Familjehuset verksamhet, både i den egna organisationen och i 

samhället i stort. Förvaltningen har i samarbete med barn och utbildningsförvaltningen arbetat fram en struktur för SSPF (sam-

verkan skola, socialtjänst, polis och fritid) och implementering kommer påbörjas under första halvan av 2023. Förvaltningen 

bedriver även ett utvecklingsarbete inom familjehemsvården bland annat genom utökad handledning. Inom ramen för utveckl-

ingsarbetet har det skapats en enkät för att samla in familjehemmens upplevelse av det stöd socialtjänsten erbjuder. Analys av 

resultatet och framtagande av lämpliga åtgärder pågår. 

Slutsatser 

Förvaltningen kommer framöver försöka identifiera möjliga enklare e-tjänster för att komma igång i utvecklingen. Dessutom 

är ambitionen att e-tjänst för ekonomiskt bistånd ska komma i full drift under 2023. 

Förvaltningen behöver identifiera andra möjliga lösningar för att kunna växla upp arbetet med kvalitetsarbete inklusive brukar-

delaktighet utifrån att rekrytering av SAS (socialt ansvarig samordnare) ej är möjlig på grund av det ekonomiska läget. 

Genom förstärkning av socialtjänstens öppenvård kommer socialtjänsten framöver ha ökade möjligheter att arbeta förebyg-

gande och uppsökande, i samverkan med framförallt skola, fritidsgård och polis, för att förhindra att unga hamnar i missbruk 

och kriminalitet. Det går helt i linje med innehållet i den föreslagna nya socialtjänstlagen, samt med det uppdaterade medbor-

garlöfte som är framtaget tillsammans med polisen, där en av satsningarna är att arbeta brottsförebyggande mot unga. 

Indikatorer Mål Utfall Kommentar 

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

 

Minst 22 20 E-tjänsterna och de digitala lösningarna åter-
finns nästan uteslutande inom vuxenutbild-
ningen. 

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

 

100%  Ingen brukarundersökning är genomförd under 
2022 på grund av att förvaltningen ej kunnat av-
vara personalresurser för genomförande. 

■ 

♦ 

-
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Osby kommun har ett gott ledarskap och medarbetarskap. 

Analys av resultatet 

Förvaltningen har i stora drag uppnått målet kring ett gott ledarskap och medarbetarskap.  Förvaltningen har arbetat fram ett 

årshjul för arbetsmiljöarbetet och medarbetare har varit delaktiga i arbetsmiljöarbetet. Förvaltningen har även haft ett aktivt 

målarbete med tydlig involvering av medarbetare. Förvaltningen anordnar med regelbundenhet förvaltningsdagar för alla 

medarbetare i förvaltningen. Syftet är att alla medarbetare i förvaltningen ska få knyta kontakter för att stärka "vi-känslan" 

samt skapa en ökad förståelse för varandras uppdrag, vilket är en av förutsättningarna för ett gott samarbete. 

Slutsatser 

Överlag goda resultat på genomförda medarbetarenkäter. Varje verksamhet arbetar vidare utifrån sina resultat i dialog med 

medarbetarna. Förvaltningen kommer prioritera arbetet med måluppföljning och att det ska ske i nära samarbete med medar-

betare. Dessutom planerar förvaltningen en insats tillsammans med skyddsombud och fackliga, med stöd av HR, för att föra 

dialog kring hur vi tillsammans kan arbeta för en god arbetsmiljö. 

NYCKELTAL OCH STATISTIK 

Kostnadsuppföljning personal 

tkr 2021 2022 

Kostnad för arbetskraft 63 879 61 895 

Varav kostnad för sjuklön 448 798 

Personalstatistik 

  2021 2022 

Tillsvidareanställda 64 63 

Kostnad placeringar 

  2020 2021 2022 

Placering missbruk 2 430 2 149 1 772 

Placering våld i nära relationer 3 971 648 377 

Placering familjehem 8 352 10 134 12 030 

Placering konsulentstödda fa-
miljehem 

762 406 1 531 

Placering HVB-hem 2 247 0 465 

Kommentarer placeringar 

Under 2022 har endast en HVB-placering gjorts. Verksamheten försöker så långt det är möjligt att undvika HVB-placeringar 

då de är kostsamma och har sämre resultat. 

Kostnaderna för konsulentstödda familjehem har ökat och det beror framförallt på bristen på egna familjehem. Även kostna-

derna för våra egna familjehem har ökat markant. Bristen på familjehem har trissat upp ersättningarna. Dessutom har många 

av de placerade barnen stora behov vilket gör att belastningen och kraven på familjehemmen ökar och genererar högre ersätt-

ningar. I vissa fall har det även krävts kompletterande behandling vilket medfört ytterligare kostnader. 

Inom både missbruk och våld i nära relationer har våra kostnader sjunkit. Placeringarna inom våld i nära relationer är både färre 

och kortare. Öppenvården har utvecklats och arbetar mer aktivt med våld i nära relationer. Förvaltningen sprider även kunskap 

i hela organisationen vilket medför att våldet identifieras i ett tidigare skede och möjliggör andra, mindre kostsamma, lösningar. 

Socialtjänstens öppenvård för missbruk och beroende har utvecklats och intensifierats. Förvaltningen ser även en tendens till 

kortare placeringar än tidigare år, vilket är möjligt på grund av att vi har en egen öppenvård som kan ta vid efter en kortare 

placering. 

Kostnad ekonomiskt bistånd 

  2 020 2 021 2 022 

Nettokostnad ekonomiskt bi-
stånd 

17 344 18 317 17 309 
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Antal beviljade genomsnitt 186 186 163 

Kommentarer ekonomiskt bistånd 

Kostnadernas för ekonomiskt bistånd är cirka 1 000 tkr lägre 2022 än 2021. I snitt har drygt 20 färre hushåll beviljats bistånd 

varje månad jämfört med både 2020 och 2021. Anledningen till att biståndet ligger på samma nivå kostnadsmässigt trots färre 

hushåll om man jämför med 2020 beror enligt förvaltningens analys på att normen är höjd och att individer efter lång tid i 

arbetslöshet förlorar andra ersättningar och behovet av ekonomiskt bistånd ökar. Dessutom har förvaltningen betydligt färre 

personer i resursanställning vilket också ökar förvaltningens kostnader för ekonomiskt bistånd. 

I Osby kommun är det fler barn som ingår i hushåll med ekonomiskt bistånd än om man jämför med liknande kommuner. Det 

innebär större kostnad per hushåll. 

Förvaltningen har avslutat ärende i samma takt som tidigare år, men har ett betydligt lägre inflöde, framförallt om man jämför 

med 2020. 

Arbetsmarknadsenhet 

  2020 2021 2022 

Avslut Osby kommun Kompe-
tensa, andel i arbete 

15 31 34 

Avslut Osby kommun Kompe-
tensa, andel i studier 

7 12 11 

Pågående arbetsmarknadsan-
ställningar, per 31 dec 

42 37 15 

Kommentarer arbetsmarknadsenhet 

Trots en betydligt större målgrupp visar Osby kommun Kompetensa bättre resultat. Förvaltningens bedömning är att det bland 

annat beror på den förstärkning som skett i verksamheten, både i antal medarbetare och nya kompetenser. Det har även skett 

en utveckling av arbetssätt och förhållningssätt. Genom denna förstärkning är det möjligt att genomföra kartläggningar och 

individuell anpassning av insatser. Det krävs ett mer aktivt arbete för att få fler i studier och det kräver ökad tillgång på studie- 

och yrkesvägledning. 

Det har skett en markant nedgång i antalet arbetsmarknadsanställningar. Det finns lite olika anledningar till det; Under 2020 

var det möjligt att teckna avtal om extratjänst, vilket var en i princip helsubventionerad anställning. När den möjligheten för-

svann var det av ekonomiska skäl inte längre möjligt att ha lika många anställningar. På grund av lägre budgetram inför 2023 

var verksamheten dessutom tvungen att anpassa antalet anställningar som ingicks under 2022, då de i flera fall även belastar 

2023 års budget. Utöver det har verksamheten valt att nyttja en del av budgetmedlen till andra arbetsmarknadspolitiska insatser, 

framförallt sysselsättningsplatser på Grogrund. Ytterligare en orsak är att verksamheten har utvecklats och dragit lärdomar, 

vilket medfört att kraven för att erbjudas en arbetsmarknadspolitisk anställning har ökat, detta för att öka chanserna att vara 

redo för den reguljära arbetsmarknaden efter insatsen. Dessutom erbjuds parallella insatser under anställningstiden för att öka 

kvalitet och det kräver fler personalresurser, vilket gör att verksamheten inte kan hantera samma antal som tidigare. Sedan 

vaktmästeriet gick över till samhällsbyggnad finns inte heller en egen verksamhet att ha anställningar i, utan nu är Kompetensa 

beroende av att ordinarie verksamheter tar emot. 

Komvux 

  2020 2021 2022 

Elever i kommunal vuxenutbild-
ning hemkommun, antal 

316 364  

Elever i SFI-utbildning, antal 162 157  

Kommentarer komvux 

Finns inga siffror för 2022 att tillgå, men mellan 2020 och 2021 har det skett en ökning av antalet elever inom Komvux. Det är 

framförallt antalet elever på kurser på gymnasial nivå som har ökat. Ökad flexibilitet underlättar och möjliggör för fler att kunna 

studera. Bland annat genom att erbjuda 5, 10 och 20 veckors-kurser. 

SFI-eleverna ligger på ungefär samma mellan åren, färre som skrivs ut då många har kort utbildningsbakgrund och långsam 

progression. 
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EKONOMI 

Belopp i tkr Utfall 2022 Budget 2022 Avvikelse 

Verksamhet    

Förvaltningsledning 1101 3 692 6 267 2 575 

Vuxenutbildning 1111 10 039 10 742 703 

Kompetensa 1112 11 482 12 652 1 170 

IFO Vuxen 1121 29 096 30 189 1 093 

Barn o familj 1122 25 062 25 706 644 

Resultat 79 371 85 556 6 185 

Analys av utfallet 

Förvaltningsledning 

Förvaltningsledningen gör ett positivt resultat på drygt 2 500 tkr vilket framförallt beror på lägre personalkostnader, på grund 

av projektfinansiering, tjänstledigheter och vakanser samt ökade intäkter från Migrationsverket för framförallt Ukrainska flyk-

tingar. I budgeten 2023 har anpassningar gjorts utifrån ovan. 

Vuxenutbildning 

Vuxenutbildningen gör ett positivt resultat på cirka 700 tkr. Verksamheten har haft högre intäkter och lägre personalkostnader 

än budgeterat. Verksamheten har dock gjort av med mer pengar än budgeterat när det kommer till köp av utbildning av extern 

aktör eller annan kommun. 

Osby kommun Kompetensa  

Osby kommun Kompetensa gör ett positivt resultat på drygt 1 100 tkr vilket i princip uteslutande beror på uteblivna personal-

kostnader på grund av vakanta tjänster. Inför 2023 har neddragning av tjänst gjorts. 

Vuxenenheten och FamiljeHuset 

Vuxenenheten och FamiljeHuset gör ett positivt resultat på nästan 1 100 tkr på grund av en vakant tjänst på FamiljeHuset 

samt ej nyttjad budget på cirka 1 500 tkr för placering inom våld i nära relationer. Utbetalt ekonomiskt bistånd landar på 

knappt 400 tkr över budget. Inför 2023 har budgeten för placeringar minskats och budgeten för ekonomiskt bistånd ökats. 

Barn och familjeenheten 

Barn och familjeenheten landar på ett positivt resultat på drygt 600 tkr. Det som till stor del bidrar till överskottet är uteblivna 

personalkostnader på grund av tjänstledigheter och långtidssjukskrivning samt statligt bidrag för familjehemsvården. Kostna-

derna för placeringar landar totalt på 2 000 tkr över budget medan öppenvårdsinsatser så som kontaktpersoner och kontaktfa-

miljer går cirka 400 tkr bättre än budget. 

Erhållna stats- och EU-bidrag 

Bokförda stats- och EU-bidrag  

Driftbidrag statliga konto 35100 2 217 

Driftbidrag från AF konto 35140 4 680 

Driftbidrag från skolverket konto 35110 3 398 

Driftbidrag från socialstyrelsen konto 35121 1 157 

EU-bidrag konto 35800 158 

Driftbidrag Migrationsverket konto 35131 5 017 

FRAMTIDEN 

Arbetsmarknad och utbildning  

En stor utmaning för förvaltningen är att flertalet av de individer som är inskrivna på Osby kommun Kompetensa har ett be-

hov av omfattande insatser innan de kan matchas mot arbete. Det står klart att både Osby kommun Kompetensa och vuxenut-

bildningen kommer att behöva utveckla sina insatser/utbildningar för att effektivisera och nå flera med förbättrade resultat, 

med mindre ekonomiska resurser. 

En ny överenskommelse mellan Osby kommun och Arbetsförmedlingen är tecknad. Den ska förhoppningsvis kunna ligga till 

grund för konkreta lyckade samarbeten som ska öka möjligheterna för våra invånare att komma i arbete och arbetsgivare att 

hitta rätt kompetens. 
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Arbetsmarknadens behov ska vägas in vid planering och dimensionering av vissa utbildningar på gymnasial nivå. Lagändring-

arna börjar gälla den 1 juli 2023 och tillämpas första gången i fråga om utbildning som påbörjas 2025. I detta arbete måste man 

ingå avtal med andra kommuner och det kommer innebära fritt sök i avtalsområdet. 

Socialtjänsten 

Socialtjänsten kommer ha ett fokus på att stärka kvalitén i utredningar, både gällande barn och vuxna, samt att förbättra kunskap 

och villkor för de familjehemsplacerade barnen. Socialtjänstens öppenvård, FamiljeHuset, kommer utveckla insatser för vålds-

utsatta och våldsutövare. Verksamheten kommer även utveckla det uppsökande och förebyggande arbetet med tidig upptäckt 

av unga i riskzon och ungdomar med missbruksproblematik. 

1 december 2023 slutredovisas en utredning som ska visa förslag på hur krav på deltagande i heltidsaktiviteter, en så kallad 

aktivitetsplikt, kan införas i socialtjänstlagen för arbetslösa vuxna som har haft försörjningsstöd under lång tid. Enheten för 

ekonomiskt bistånd kommer fortsätta arbetet med att implementera och utveckla den RPA-lösning (robotic process automation) 

som finns tillgänglig. 

Betänkandet Hållbar socialtjänst – En ny socialtjänstlag (2020:47) presenterar förslag som kommer att innebära en stor om-

ställning av socialtjänstens organisering och arbetssätt. Målet är att ett förslag till ny socialtjänstlag presenteras år 2024. Fokus 

i förslaget ligger på förebyggande arbete framförallt riktat mot barn och unga samt utvecklingen mot en mer kunskapsbaserad 

socialtjänst och systematisk uppföljning av insatsernas kvalitet. 

Strategin för integration, arbete och kompetensförsörjning  

Förvaltningen kommer fortsätta driva utveckling av verksamhet utifrån strategin för Integration, arbete och kompetensförsörj-

ning. Förhoppningsvis kommer Osby kommun beviljas medel för ett ESF+ projekt för att fortsatt arbeta vidare, utifrån på-

gående förstudie, kring bland annat breddad rekrytering och nya yrkeskategorier. 

I samarbete med näringslivsutvecklare samt Barn- och utbildningsförvaltningen kommer förvaltningen fortsätta driva arbetet 

med att skapa en Kompetensplattform innehållande en organisation med representanter från kommunen, näringslivet och Ar-

betsförmedlingen, samt samlade aktiviteter i samverkan. Det övergripande syftet med Kompetensplattformen är att utveckla 

Osby kommuns olika kompetensutvecklingsinsatser (utbildningar och arbetsmarknadsinsatser) till att bättre passa det lokala 

kompetensförsörjningsbehovet. 

Miljö och byggnämnd 

INLEDNING 

Tillsyn och prövning enligt Plan- och bygglagen. 

Tillsyn och prövning enligt Miljöbalken. 

Tillsyn och prövning enligt Livsmedelslagen. 

Tillsyn och prövning enligt Alkohollagen. 

Tillsyn och prövning enligt Lag om tobak och liknande produkter. 

Tillsyn och prövning enligt Lag om tobaksfria nikotinprodukter. 

Tillsyn och prövning enligt Strålskyddslagen. 

Tillsyn och prövning enligt Lag om handel med vissa receptfria läkemedel. 

Tillsyn och prövning enligt Lag om sprängämnesprekursorer. 

Tillsyn och prövning enligt Lag med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning. 

Tillsyn enligt Smittskyddslagen. 

Tillsyn enligt Lag om skydd mot internationella hot mot människors hälsa. 

Ansvar för och fullgöra kommunens uppgifter enligt Lagen om bostadsanpassningsbidrag. 

Administrera kalkning av sjöar och vattendrag i kommunen. 

Ledning 

Lars-Erik Svensson, miljö- och byggnämndens ordförande 

Anders Skoog, förvaltningschef Miljö och Bygg 
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ÅRETS HÄNDELSER 

Året 2022 har initialt präglats av pandemin och en pågående ekonomisk kris, vilket haft till följd att en viss del av planerad 

tillsyn ställts in eller skjutits upp, nedgång på bygglovsintäkter på grund av rådande konjunktursläge kan också noteras samt 

ökade kostnader för bostadsanpassning. Men måluppfyllelsen har ändå uppnåtts i de flesta områdena. 

Under året har en miljöinspektör/samordnare börjat och en bygglovsarkitekt slutat, där en nyrekrytering har genomförts. 

Byte av verksamhetssystem har påbörjats, vilket kommer effektivisera och kvalitetssäkra arbetet internt med automatisk ären-

dehantering och möta upp kraven från medborgare och andra tillståndssökanden med olika e-tjänster. 

MÅLUPPFYLLELSE 

Nämndmål 

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

Indikatorer Mål Utfall Kommentar 

 
Antal C-anläggningar som fått tillsyn.  
(Miljö och byggnämnd) 

 

40 41  

 
Antal livsmedelsobjekt som fått tillsyn.  
(Miljö och byggnämnd) 

 

89 81 Bra resultat med tanke på antalet utförda kon-
troller, både planerade, händelsestyrda men 
framförallt uppföljande. Sammanlagt, över 200 
stycken. 

 
Antal inspektioner av anmälningspliktiga 
lokaler för hygienisk behandling  (Miljö 
och byggnämnd) 

 

17 8 Målet har inte haft ett relevant värde pga avsak-
nat verksamhetsregister. 

Miljö- och byggnämnden ska hjälpa företagen att göra rätt 

Indikatorer Mål Utfall Kommentar 

 
Antal tillfällen som företag söker direkt-
kontakt med myndigheten i förebyg-
gande syfte.  (Miljö och byggnämnd) 

 

40 150  

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

Indikatorer Mål Utfall Kommentar 

 
Andel meddelade bygglov med kom-
pletta handlingar inom 10 veckor.  (Miljö 
och byggnämnd) 

 

100 % 100 %  

 
Andel klagomål som kommuniceras 
inom tre veckor.  (Miljö och byggnämnd) 

 

100 % 100 %  

NYCKELTAL OCH STATISTIK 

Kostnadsuppföljning personal 

tkr 2021 2022 

Kostnad för arbetskraft 6 854 6 897 

Varav kostnad för sjuklön 14 87 

Personalstatistik 

  2021 2022 

Tillsvidareanställda 10 9 
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EKONOMI 

Belopp i tkr Utfall 2022 Budget 2022 Avvikelse 

Verksamhet    

Miljö o byggnämnd 499 421 -78 

Ledning o administration 1 648 1 512 -136 

Bygglov 1 163 1 280 117 

Hälsoskydd 539 482 -57 

Livsmedelskontroll 23 408 385 

Miljöskydd 1 114 691 -423 

Kalkningsprojekt 196 313 117 

Alkoholtillstånd 237 387 150 

Bostadsanpassning 1 265 875 -390 

Resultat 6 684 6 369 -315 

Analys av utfallet 

För helåret håller sig miljö- och byggverksamheten inom budget. Bostadsanpassningsärenden har ökat kraftigt avseende kost-

nader vilket visar på underskott i år. Överskridandet på helårsbasis för hela verksamheten beror helt på bostadsanpassningen. 

Erhållet statsbidrag 2021 

Projektnamn Erhållen summa 2021 (tkr) 

Kalkningsbidrag 1 109 

Kompensation sjuklön 20 

Nystartsjobb AF 57 

  

Totalt 1 186 

FRAMTIDEN 

Den viktigaste uppgiften det närmaste året är att behålla och utveckla det goda samarbetet mellan nämnd och förvaltning. 

 

Fullfölja installationen av det nya verksamhetssystemet till gagn för medarbetare och medborgare som innebär en fortsatt digi-

talisering och utveckling av E-tjänster. 

 

Fortsätta samarbetet med samhällsbyggnadsförvaltningen för samverkan inom planfrågorna och utveckling av digitaliserat 

plan- och kartmaterial. 

 

Utveckla tillsynsverksamheten avseende enskilda avlopp. 

 

Förbättra rutinerna för handläggning av ärenden om bostadsanpassning. 

Samhällsbyggnad exkl VA 

INLEDNING 

• PLANERING OCH ADMINISTRATION 

• FASTIGHETSENHETEN 

• MARK- OCH EXPLOATERINGSENHETEN 

• GATA- OCH PARKENHETEN 
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• LOKALVÅRDSENHETEN 

• KOSTENHETEN INRIKTNING Barn och utbildning 

• KOSTENHETEN INRIKTNING Hälsa och omsorg 

Ledning 

Lotte Melin, Ordförande 

Mathias Karlsson, Förvaltningschef 

ÅRETS HÄNDELSER 

Periodens viktigaste händelser beskrivs utifrån kommunens målområden, "attraktiv och hållbar boendekommun" samt "ut-

veckling och tillväxt". 

Målområde - Attraktiv och hållbar boende kommun 

Året har präglats av omvärldsfaktorer som pandemin och Rysslands invasion av Ukraina. Inte minst har detta inneburit stigande 

priser på drivmedel, el och livsmedel. Prisuppgångarna påverkar samhällsbyggnadsförvaltningen i högre utsträckning än övriga 

förvaltningar pga. att förvaltningen ansvarar för kommunens fastigheter samt kost- och lokalvård vilka alla har ett stort behov 

av inköp av olika varor och energi. 

För att förbättra samhällsbyggnads möjlighet att verka för en attraktiv och hållbar boende kommun har ett utvecklingsarbete 

bedrivits under året med tre workshopar. Förvaltningsorganisationen har också setts över och är ny sedan den 20 april. Ytterli-

gare en planarkitekt har anställts och rekrytering av ny gata/parkchef har slutförts. 

Osby har under året klättrat i miljörankingen och ligger nu på 59 plats av 290 kommuner. Det är en förbättring med 38 platser 

sedan förra mätningen. Osby kommun har också utsetts till årets avfallskommun. 

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för kommunens fysiska planering och har tagit fram fyra planer till beslut, detaljplan för 

nya grundskolan i Örkened, detaljplan för Fiskalen 11 (möjliggör nytt bostadshus i sex våningar), detaljplan för Skyttebacken 

och detaljplan för Lönsboda 46:57 m.fl (möjliggör nytt äldreboende). 

Samhällsbyggnadsnämnden förvaltar kommunens fastigheter där lokalbanken ingår. Kommunfullmäktige beslutade i juni om 

försäljning av Briohuset till Lekoseum. Försäljningen är klar och Lekoseums nybildade fastighetsbolag Klossen är ny fastig-

hetsägare fr.o.m. den 31 december 2022. 

Målområde - Utveckling och tillväxt 

Under vintern öppnade äldreboendet i Solhem där kommunen hyr lokaler av kyrkan. Samhällsbyggnad har hanterat hyresför-

handlingar och ansvarar för lokalvården och maten till de boende. 

Första spadtaget för nya förskolan i Killeberg togs den 16 juni och byggnationen pågår. Upphandlingarna gällande grundskolan 

och sporthallen i Killeberg avbröts pga. högre anbud än budget. 

Byggnationerna av tre efterlängtade LSS-boenden blev klara i mitten av september med inflyttning 1 oktober. Boendena ligger 

på Skeingevägen, Kärleksstigen och Syréngatan. 

Upphandlingen för byggnation av ny ishall var ute under sommaren och anbudsöppning skedde i september. På grund av höga 

anbud och den det försämrade ekonomiska läget under hösten så beslutade kommunfullmäktige dock att inte utöka investe-

ringsbudgeten för projektet vilket innebar att upphandlingen avbröts. 

Byggnationen av ny lokal för räddningstjänsten, ambulans och polis de så kallade Blåljushuset har också varit ute på upphand-

ling under 2022. Tilldelningen har skett och byggnationen börjar under våren 2023. 

En ny cirkulationsplats på riksväg 15 i korsning med Kälsvedsvägen blev klar under året och förbättrar trafiksäkerheten och 

framkomligheten. Under sommaren byttes även en vägtrumma på Riksväg 15 akut då trumman var i dåligt skick och riskerade 

att rasa. 

MÅLUPPFYLLELSE 

Nämndmål 

Tänker alltid lite längre - väl genomtänkta beslut och hållbar samhällsplanering. 

Indikatorer Mål Utfall Kommentar 

 
Antal beslut som föregåtts av en konse-
kvensanalys utifrån hållbarhet (miljö, 

Minst 5 5 Konsekvensanalyser har främst gjorts i sam-
band med framtagande av detaljplaner. 
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Indikatorer Mål Utfall Kommentar 

sociala och ekonomiska aspekter)  
(Samhällsbyggnad exkl VA) 

 

 
Antal kg serveringssvinn  (Samhälls-
byggnad exkl VA) 

 

Max 5 000 10 000 Målet har inte uppfyllts. En förklaring till detta är 
kosten under 2022 erbjöd två lunchrätter inom 
skola och förskolan vilket var nytt för året. 

Öppna och nyskapande - fokus på kommunikation, service och att göra nytt. 

Indikatorer Mål Utfall Kommentar 

 
Antal tillfällen som invånarna har infor-
merats via hemsidan innan åtgärder 
som berör dem påbörjas.  (Samhälls-
byggnad exkl VA) 

 

Minst 10 25  

 
Antal genomförda förbättringar.  (Sam-
hällsbyggnad exkl VA) 

 

Minst 100 100 Nedan listas ett antal exempel på genomförda 
förbättringar under 2022: 

• Ny cykelväg med belysning, mellan 
Greve Holks – Wivalliusvägen 

• Ny cykelväg med belysning, mellan 
Ekstigen – Klövervägen 

• Asfaltering av del av Ebbarpsvägen 
fd. grusväg, ny belysning, minskat 
framtida drift- och underhåll 

• Nytt förvaltningssystem – Brounder-
håll 

• Broinspektion genomförd 

• Projekt belysningsinventering, sepa-
rering av belysningsnätet 

• Projekt belysningsstyrning, planering, 
utredning 

• Klövervägen asfaltering och ny och 
förbättrad belysning 

• Genomfört miljösanering av nya kvar-
teret Pollux som ska ut på markanvis-
ningstävling 

• Rutiner, transportdokument mellanla-
ger 

• Färdigställande Osby Industripark 
Etapp 1 

• Färdigställande 2 Industritomter 
Sunnanvind 

• Ny hundrastgård med belysning, 
samt belyst gångväg genom området 

• Projekt beställning, projektering torget 
elförsörjning 

• Ny skylt handel- och verksamhetsom-
råde 

• Inventering av bef. industriskyltar. 
Framtagning av rutiner,  

• Genomgång av samtliga nyttjande-
rättsavtal 

• Ny lekplats Kråkeskogen 

• Sanering parkslide Örnstigen 

• Förbättrat samarbete med Miljö- och 
byggnadsförvaltningen 

• Nytt program för hantering av LTF, 
samarbete med Östra Göinge och 
mer kostnadseffektiv lösning 

• Arbetsmiljöverkets inspektion av oss 
som infrastukturförvaltare över Indu-
strispåret, Godkänd utan nämnvärd 
anmärkning 

• Möte med allmänheten/berörda 
Gamla Marklundavägen, politiskt be-
slut om indragning av väg och plan 

■ 

• 
• 
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Indikatorer Mål Utfall Kommentar 

framåt 

• Brobidrag (upprustning av bro) en-
skild väg – Blackatorp 

• Nytt ramavtal Mark 

• Nytt ramavtal Beläggningskonsult 

• Implementerat nytt GIS system med 
nya möjligheter att publicera informat-
ion på kartor och mobila kartappar 

• Nytt KFF avtal med Lantmäteriet in-
nebär deltagande i fastighetsbild-
ningsprocessen 

• Utvidgat planprocessen med löpande 
möten internt med experter internt 

• Planmöten med politiken utökat med 
presidiet från miljö och byggnämnden 

• Upphandlat nytt system med Östra 
Göinge för digital planbeskrivningar 
kopplat till plankartan 

• Möte med allmänheten och bostads-
rättsföreningarna i Gamleby för an-
söka om lantmäteriförrättning att 
överlåta mark 
med garage samt återföra VA-nät 
med ledningsrätter till kommunen 

• Efter chefsutbildning i tillitsbaserat le-
darskap på börjat förändring till denna 
metod genom mer delegering i avdel-
ningen 

• Två tjänstepersoner har genomgått 
utbildning i arrendeavtal, markanvis-
ningsavtal för att förbättra avtalsskriv-
ningen vid nya avtal och försäljning 
av kommunal mark 

• Omflyttning av personalen i förvalt-
ningen efter att miljö o bygg flyttat till 
plan 4 har haft positiv effekt i avdel-
ningen 

• Utökat samarbete med miljö o bygg i 
bygglovsprocessen från mätsidan. 
Medför att alla bygglov finns i GIS 
kartan direkt efter ansökan 

• Uppdatering av invånarregister från 
Skatteverket sker nu varje dygn mot 
veckovis uppdatering tidigare 

• Förberett teknik och har klart med av-
tal och inloggningar för digital leve-
rans av detaljplaner till Lantmäteriet 
enligt ny lag. Första leverans kommer 
ske under 2023 

• Slutfört upphandling av mark samt 
genomfört lantmäteriförrättning för att 
kunna genomföra planarbetet med 20 
nya bostadstomter i Loshult 

• Kvalitetssäkrat och gått igenom alla 
gamla arrendeavtal, upplåtelse av 
mark för att inte missa fakturering. In-
nebär också fortsatt utredning upp-
sägning av arrende som inte gäller 

• Avvecklat server med Oracledatabas 
tillsammans med Hässleholm o Östra 
Göinge som ny är flyttat till SQL-ser-
ver. Medfört minskade kostnader av 
Oraclelicens 

• Ny kallasfalt med bioolja för miljön 

• Skyddsombud finns numera på 
gata/park 

• Ny lövuppsamlare för bättre arbets-
miljö. 
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Indikatorer Mål Utfall Kommentar 

• Börjat utföra trygghetsåtgärder i 
centralparken. 

• Framtagen skogsupphandling 

• Nya bänkar för attraktivitet 

• Byggt tröskel på naturbruksområdet 
för att lättare kunna köra över med 
städvagn 

• Samarbete med elever och lärare på 
svetsprogrammet som hjälpte till att 
svetsa gamla städvagnar. 

• Nya Ipads till lokalvården 

• Utökat förvaringsmöjligheten i köket i 
Killeberg 

• Köpt in Ipads till alla kök 

• Förbättrat samarbetet mellan köken 
vilket underlättar vid frånvaro 

• All kostpersonal har gått hygienutbild-
ning 

• Vattenkran i matsalen på Parkskolan- 
bättre arbetsmiljö för personalen 

• Diskmaskin till Parkskolan kök- inve-
stering 

• Validerade personalen till kock = 
kompetenshöjning. 

• Bytte annan variant för vattenautomat 
(billigare och bättre kvalitén) i matsal 
på Ekebo 

• Trasor istället papper att torka bordet 
i matsalar bättre hygien, kostnads-
mässigt och miljövänligt. 

• Starta endast storköksmaskiner när 
det verkligen behövs att spara el. 

• Börjat med förste kock träffar-utbytte 
av idéer. 

• Översyn av arkivet våning 4 

• Inventering av arrendeavtal 

• Byte av diariesystem från Lex till Ci-
ceron 

• Ökad närvaro på sociala medier gäl-
lande näringslivsutvecklingsfrågor 

• Ökad intern kommunikation mellan 
kommunens verksamheter 

• Fler företagsbesök än tidigare år 

• Genomfört Flyboda projektet 

• Genomfört det omtag gällande vär-
deskapande fastighetsförvaltning 

• Utvecklat ett effektivt arbetsflöde gäl-
lande BIM. Skapat ett effektivt arbets-
flöde. Då min tjänst är helt ny har jag 
själv fått jobba fram ett effektivt sätt 
arbeta och har nu ett arbetsflöde som 
är effektivt och jag vet vad som behö-
ver göras i vilken ordning för bäst re-
sultat. 

• Skapat en mappstruktur för BIM, för 
att enklare kunna hitta och lokalisera 
filer. 

• Skapt en ”draft” för en ritnings mall för 
Osby Kommun som saknats vilket be-
hövs när ritningar ska publiceras. 
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Indikatorer Mål Utfall Kommentar 

 
Antal genomförda förbättringar av större 
omfattning.  (Samhällsbyggnad exkl VA) 

 

Minst 5 8 Framtagande av utvecklingsplan för samhälls-
byggnadsförvaltningen 

Ny organisations på samhällsbyggnadsförvalt-
ningen from april 2022 

Byggt cirkulationsplats på rv 15 – Trafiksäker-
het, Kollektivtrafik, Framkomlighet 

Akut byte av vägtrumma/bro Rv 15, räcken och 
belysning 

Digitalisering av egenkontrollen inom kosten 

Sänkt temperaturen i kommunens lokaler för att 
spara energi (undantag har gjort för förskolor, 
äldreboenden och lss). 

Uppstädning har genomförts av mellanlagrings-
platser för jordmassor 

Anställt en till planarkitekt vilket ger möjlighet att 
leverera fler detaljplaner och snabbare planpro-
cess 

  

Finns överallt - verksamheten i alla kommunens delar i förhållande till demografin. 

Indikatorer Mål Utfall Kommentar 

 
Antal byggklara småhustomter i Osby.  
(Samhällsbyggnad exkl VA) 

 

Minst 10 24  

 
Antal byggklara småhustomter i Löns-
boda.  (Samhällsbyggnad exkl VA) 

 

Minst 5 40  

 
Antal byggklara småhustomter i Kille-
berg.  (Samhällsbyggnad exkl VA) 

 

Minst 5 25  

 
Antal byggklara småhustomter i Loshult.  
(Samhällsbyggnad exkl VA) 

 

Minst 5 1  

 
Antal  byggklara småhustomter i Hökön.  
(Samhällsbyggnad exkl VA) 

 

Minst 3 9  

 
Antal byggklara småhustomter i Vissel-
tofta.  (Samhällsbyggnad exkl VA) 

 

Minst 5 0  

 
Antal kvadratmeter byggklar mark för 
verksamheter i Osby.  (Samhällsbygg-
nad exkl VA) 

 

Minst 30 000 97 000 62 000 kvm på Osby Industripark samt 35 000 
utmed RV23/19 

 
Antal kvadratmeter byggklar mark för 
verksamheter i Lönsboda.  (Samhälls-
byggnad exkl VA) 

 

Minst 10 000 13 000  

NYCKELTAL OCH STATISTIK 

Kostnadsuppföljning personal 

tkr 2021 2022 

Kostnad för arbetskraft 53 839 61 019 

Varav kostnad för sjuklön 527 937 

Skillnaden i kostnad för arbetskraft beror på att vaktmästarorganisationen har tillkommit till förvaltningen. Även öppnandet av 

Solhem innebar en personalökning gällande kost och lokalvård. 

Personalstatistik 

  2021 2022 

Tillsvidareanställda 121 136 

• 

\ 

• • • 
■ 

• 
■ 

• 
• 

~:\ 
""·· ... 
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EKONOMI 

Belopp i tkr Utfall 2022 Budget 2022 Avvikelse 

Verksamhet    

Planering och administration 3 614 4 277 663 

Fastighet 6 590 3 089 -3 501 

Mark och exploatering 30 867 27 049 -3 818 

Kost 22 706 21 735 -971 

Lokalvård 17 895 17 515 -380 

Gemensam service 2 852 3 212 360 

Resultat 84 524 76 877 -7 647 

Analys av utfallet 

Utfallet på - 7 647 tkr beror på högre kostnader än budgeterat för el, drivmedel, livsmedel och engångsartiklar. Det förklaras 

också av högre kostnader än budgeterat för vinterväghållning samt att intäkterna inom mark- och exploateringsområdet gällande 

GIS och industrispåret varit för högt budgeterade. 

PLANERING OCH ADMINISTRATION 

Tkr Redov 2021 Redov 2022 Budget 2022 Avvik 

Intäkter 1 304 4 477 1 204 3 273 

Kostnader 5 068 8 091 5 481 -2 610 

Resultat -3 764 -3 614 -4 277 663 

Planering och administrations överskott beror i huvudsak på en större intäkt från migrationsverket pga. förberedelser för ev. 

mottagande av flyktingar från Ukraina. 

FASTIGHETSENHETEN 

Tkr Redov 2021 Redov 2022 Budget 2022 Avvik 

Intäkter 115 377 114 654 113 213 1 441 

Kostnader 144 231 121 245 116 303 -4 942 

Resultat -28 854 -6 591 -3 090 -3 501 

Fastighetsenhetens underskott beror på högre kostnader än budgeterat för el, vatten och värme. 

MARK- OCH EXPLOATERING 

Tkr Redov 2021 Redov 2022 Budget 2022 Avvik 

Intäkter 8 328 7 151 8 228 -1 077 

Kostnader 33 033 38 017 35 276 -2 741 

Resultat -24 705 -30 866 -27 048 -3 818 

Mark- och exploateringsenhetens underskott beror i huvudsak på: 

Högre kostnader än budgeterat för snöröjning och halkbekämpning, del av underskottet avser 2021. 

 

GIS verksamheten var felbudgeterad vad avser intäkter vilket bidrog till underskottet liksom 

Industrispåret som inte gav några inkomster på grund av befintligt avtal. 

KOSTENHETEN 

Tkr Redov 2021 Redov 2022 Budget 2022 Avvik 

Intäkter 10 093 11 120 10 780 340 

Kostnader 29 822 33 826 32 515 -1 311 
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Resultat -19 729 -22 706 -21 735 -971 

Kostenheternas underskott förklaras huvudsakligen av högre kostnader än budgeterat för råvaror och engångsmaterial. 

LOKALVÅRD 

Tkr Redov 2021 Redov 2022 Budget 2022 Avvik 

Intäkter 581 417 260 157 

Kostnader 18 961 18 312 17 775 -537 

Resultat -18 380 -17 895 -17 515 -380 

Lokalvårdens underskott beror på högre kostnader än budgeterat för inköp av engångsmaterial. 

GEMENSAM SERVICE 

Tkr Redov 2021 Redov 2022 Budget 2022 Avvik 

Intäkter 172 277 0 277 

Kostnader 1 401 3 129 3 212 83 

Resultat -1 229 -2 852 -3 212 360 

Gemensam service överskott beror på lägre kostnader för personal pga. att personal numera ligger under en av kostenheterna. 

INVESTERINGSREDOVISNING 

Projekt 
nr 

Namn 
Budget 
2022, tkr 

Redovisat 2022, tkr Avvikelse, tkr,redovisat jäm-
fört med budget 

0210 Örkenedskolan 5 000 5 596,7 -596,7 

0212 Ny förskola Klockareskogs 2 000 0 2 000 

0214 LSS-boende Syréng. 5 9 450 12 322,9 -2 872,9 

0215 LSS-boende Kärleksst. 2 13 565 14 091,1 -526,1 

0292 Laddstolpar vhtlokaler 355 91,6 263,4 

0296 Kommunövergr passagesyst 2 565 1 888,4 676,6 

0297 Proj äldreboende Lönsboda 1 000 726,9 273,1 

0298 Moduler Visslan 0 1 288,8 -1 288,8 

0299 Ombyggn. Familjehuset 5 000 281,2 4 718,8 

0801 Fastighetsbildning 150 356,6 -206,6 

0803 Centrumåtgärder 2 665 1 262,5 1 402,5 

0804 Gatubelysning 200 200 0 

0807 Centrumåtgärder visionsdo 5 905 0 5 905 

0810 Trafiksäk.främj. åtg. 500 500,9 -0,9 

0815 Utveckl. Naturbruksområde 6 345 2 723,3 3 621,7 

0816 Förstudie GC-väg Näset-Ha 735 8,7 726,3 

0817 Köp av fastigheter 2 100 1 853 247 

0822 Cirk.plats RV15 Kälsvedv 5 815 5 814,8 0,2 

0823 Cementvägen industritomt 2 900 3 148,9 -248,9 

0831 Lekplatser 800 402,2 397,8 

0832 Julbelysning 340 108,7 231,3 

0833 Fordon driftenhet 1 165 180,8 984,2 

0834 Byggn. stamnät landsbygd 1 470 0 1 470 

0835 Asfalt 10 000 10 060,6 -60,6 

0839 Pumpstationer 600 0 600 
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0841 Planområde Netto etapp 1 1 000 1 001,4 -1,4 

0847 Planområde Netto etapp 2 700 713,5 -13,5 

0848 Utveckl planomr Loshult 400 275,8 124,2 

0851 Utveckl NÖ Industriområde 6 300 6 512,9 -212,9 

0852 Utveckl Killeberg Norra 400 5 992,3 -5 592,3 

0854 Utveckl NÖ ind omr etapp2 40 77,6 -37,6 

0857 Utveckling Tommabodavägen 475 594 -119 

0858 Detaljplan Kvadraten 20 86,7 -66,7 

0859 Detaljplan Lekolar 20 952,7 -932,7 

0890 Maskiner lokalvård 100 87 13 

0891 Cykelvägsplan 2 000 0 2 000 

0892 Reinvestering Broar 1 800 2 943,7 -1 143,7 

0893 Hundrastgård Hasslaröd 300 293,7 6,3 

1305 Säk.proj. larm 300 147,5 152,5 

1307 Utbyte storköksutrustning 500 446,2 53,8 

1309 Utemiljö Barn och skola 500 195,3 304,7 

1310 Div. vht.förändr BoU 500 1 498,9 -998,9 

1312 Reinvesteringar komp.red. 21 300 22 937,5 -1 637,5 

1610 Föreningslokal Örkenedsko 2 680 2 010,1 669,9 

1611 Ombyggn enl grsk beslut 6 200 1 965 4 235 

1614 Om o tillbyggn Ekbackesko 4 390 14,4 4 375,6 

1615 Ny sporthall Osby tätort 2 380 25,6 2 354,4 

1616 Upprustn fritidsanläggnin 2 970 2 970 0 

1617 Passagesystem KoF 2 000 79,7 1 920,3 

1626 Säkerhetsproj riskinven 150 83,8 66,2 

1627 Säkerhetsproj elsäkerhet 150 210 -60 

1630 Ny Ishall 42 740 4 582,7 38 157,3 

1642 Killebergs grundskola 33 500 1 440,2 32 059,8 

1647 Byggnation Lindhem 4 740 0 4 740 

1648 Killeberg fsk o matsal 55 000 58 515,9 -3 515,9 

1649 Killeberg idrottshall 0 60,3 -60,3 

1650 Förskolelokaler Visseltof 505 10 859,1 -10 354,1 

1651 Fast förvärv Grossören 7 985 831 154 

1674 LSS-boende Skeingevägen 16 705 14 188,4 2 516,6 

1678 Örkenedsskola modul tillf 0 329,8 -329,8 

1679 Klintgården modul förvärv 0 937,5 -937,5 

1701 Genomförande, energiproje 5 945 4 946,9 998,1 

1706 Databaserad energistyrnin 0 588,6 -588,6 

1751 Ny övn plats räddn tjänst 1 300 0 1 300 

1752 Ny brandstation Osby 39 000 14 446,5 24 553,5 

1793 Gemens nyckelsystem HoV 4 460 1 237,9 3 222,1 

1949 Inventarier Solhem 0 482,2 -482,2 

     

 Totalt 343 080 228 470,9 114 609,1 

Nedan kommenterar projekten med de största avvikelserna: 

0298 Moduler Visslan - Beslut om uppdrag att anordna nya skollokaler för Visslan finns från samhällsbyggnadsutskottet 2021-
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05-05, § 63. Finansiering ska ske via omdisponering inom befintlig investeringsram och hyreskostnad bekostas av hyresgästen. 

0852 Killeberg norra - exploateringsprojekt för 13 nya tomter. Projektet slutredovisas ekonomiskt nu men exploateringen blev 

klar 2021. Därav stämmer inte budgeten för 2022 med utfallet. 

0859 Detaljplan Lekolar - planen bekostas av kommunen pga. skrivning i köpeavtal som upprättades när Lekolar köpte fastig-

heten av kommunen. 

1310 Div. vht.förändr BoU - högre utfall än budget bl.a. pga, modul till Killebergskolan samt modul till Örkened, 

1312 Reinvesteringar komponentredovisning - högre utfallet förklaras till en del av projektet med relining av avloppsstam-

marna Rönnebacken. 

1648 Killeberg förskola och matsal - högre utfallet förklaras av att projektet ligger före i betalplanen. Kostnaden skulle annars 

tagits 2023. 

1650 Förskolelokaler Visseltofta - budgeten för projektet var 3500 tkr enligt beslut i samhällsbyggnadsnämnden 2020-03-25, 

§ 35. Finansiering skulle ske genom att 2000 tkr tas från projektet Visseltofta förskola och 1 500 tkr från projektet grundskola 

i Killeberg. Utfallet på projektet är dock väsentligt högre än även denna budget. 

1706 Databaserad energistyrning - kostnaderna är utbrutna från projektet 1701 och särredovisas pga. att det ör ett EU-projekt. 

  

  

  

  

ERHÅLLNA STATS- OCH  EU-BIDRAG 2022 

Projektnamn Erhållen sumna 2022 (tkr) 

Stadsbidrag utrotning Sjögull 140 

LONA-projekt Flyboda Sjö 2520,6 

LONA-projekt Sliperiet Gylsboda 1,8 

Försäkringskassan bidrag avs sjuklön 310,5 

Bidrag för kostnader relaterade till Ukraina 880 

Stadsbidrag enskilda vägar 64,4 

EU-bidrag projekt Databaserad Energistyrning 346,6 

Vattenfontän, Osbysjön 18,9 

  

  

Totalt 4 282,8 

FRAMTIDEN 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har i uppdrag att arbeta fram förslag till ny översiktsplan för Osby kommun. Ett arbete som 

kommer att involvera alla som bor och verkar i kommunen och ger möjlighet för utveckling av kommunen som attraktiv och 

hållbar boendekommun, Planen beräknas kunna antas av kommunfullmäktige under 2024. 

Byggnationen av förskolan i Killeberg blir klar under 2023 och byggnationen av Blåljushuset pågår. Det finns även ett stort 

behov av att underhålla och renovera kommunens befintliga fastigheter och det sker i konceptet värdeskapande fastighetsför-

valtning. 

Samhällsbyggnad, VA-verksamheten 

INLEDNING 

• Vatten- och avloppsverksamheten ska arbeta för en hög trygghet och kvalitet vad gäller;  

o Produktion och distribution av dricksvatten. 
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o Distribution och behandling av avloppsvatten. 

o Avledning av dagvatten. 

• Osby kommun äger VA-anläggningarna och Skåne Blekinge Vattentjänst AB (SBVT) ansvarar för drift och underhåll 

av dessa, samt svarar för genomförandet av investeringar inom verksamheten. 

Ledning 

Lotte Melin, ordförande Samhällsbyggnadsnämnden 

Mathias Karlsson, förvaltningschef 

ÅRETS HÄNDELSER 

I likhet med andra verksamheter så har kriget i Ukraina påverkat va-verksamheten ekonomiskt med högre inflation vilket gett 

prisökningar på material, el och drivmedel men också utifrån beredskapssynpunkt. 

En avsiktsförklaring har tecknats med Östra Göinge kommun om att samarbeta kring VA-försörjningen och utreda vilka mil-

jömässiga och ekonomiska förutsättningar som krävs för att genomföra samarbetet, främst gällande överförande av avlopps-

vatten och dricksvatten från Osby kommun till Östra Göinge kommun. 

Något bevattningsförbud behövde inte införas under sommaren för första gången på flera år med anledning av låg förbrukning. 

Den låga förbrukningen kan härledas både till läcklagning men även sparsamhet hos våra abonnenter. 

Anläggningsarbetet vid exploateringsområde i Killeberg har färdigställts och slutreglerats. 

Omläggning av VA-ledningar på bland annat Aron Nils väg och Greve Holcks väg i Osby har pågått. 

Mål, indikator och nyckeltal har fastställs för va-verksamheten under året och redovisning av dessa står att läsa längre ner i 

dokumentet. 

NYCKELTAL OCH STATISTIK 

Dricksvatten 

  2022 2021 2022 2021 2022 2021 

 Producerad mängd Debiterad mängd Svinn 

Maglaröd 515 212 546 532 418 236 416 611 19 % 24 % 

Lönsboda 108 833 119 184 107 090 114 476 1,6 % 4 % 

Killeberg 38 753 43 362 35 054 36 254 9,5 % 16 % 

Hökön 6 281 6 354 6 077 6 112 3,2 % 4 % 

Spillvatten 

  2022 2021 2022 2021 2022 2021 

 Debiterad mängd Mottagen mängd Ovidkommande ggr 

Maglaröd, Osby 
tätort 

515 212 546 532 1 041 891 1 081 224 2,5 2,6 

Lönsboda 108 833 119 184 436 175 488 842 4,1 4,3 

Killeberg 38 753 43 362 131 373 130 241 3,7 3,6 

Hökön 6 281 6 354 26 012 38 478 4,3 6,3 

 Villkorsuppfyllnad reningsverk 

  
Krav enligt tillstånd 

BOD7 
Årsmedelvärde BOD7 

Krav enligt tillstånd 
Fosfor 

Årsmedevärde Fosfor 

Osby reningsverk 10 5 0,3 0,1 

Lönsboda reningsverk 10 2 0,4 0,1 

Mål, indikator och nyckeltal för va-verksamheten 

Under 2022 fastställde samhällsbyggnadsnämnden ett mål för VA-verksamheten enligt nedan: 

I I I I I 
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"Skydda det livsviktiga vattnet – hög trygghet, säkerhet och kvalitet i produktion, distribution och rening" 

Nämnden beslutade också om indikator och nyckeltal som redovisas och följs upp nedan. 

Indikator 

-Svinnet av dricksvatten från ledningsnätet i Osby tätort ska vara högst 15 m3 /invånare senast år 2027. År 2022 var svinnet 12 

m3/invånare. 

Nyckeltal Trygghet 

- Antal leveransavbrott, längden på avbrotten och antalet berörda abonnenter vid varje tillfälle. 

Läckor                                                         Avstängningstid (h)                Antal abonnenter 

Lönsboda                                                                  5                                            24 

Osby                                                                         3,5                                         35 

Osby                                                                          5                                             5 

Lönsboda                                                                  7                                              9  

Lönsboda                                                                  3                                             25 

Osby                                                                          3                                             20 

Osby                                                                          5                                             20 

Osby                                                                          5                                             24 

Osby                                                                          5                                             14 

Osby                                                                          2                                             38 

Osby                                                                          5                                             29 

Osby                                                                          3                                               4 

Osby                                                                          4                                               3 

Osby                                                                          5.5                                            4 

  

Avstängningar planerat underhåll             Avstängningstid (h)                    Antal abonnenter    

Osby                                                                         4                                               59 

Osby                                                                         1                                                25 

Lönsboda                                                                  2                                               13 

Hökön                                                                       1                                                73 

Killeberg                                                                   1,5                                              3 

Osby                                                                         2                                               10 

Osby                                                                         6                                               18 

Killeberg                                                                  3.5                                              24 

Lönsboda                                                                2,5                                              36 

  

- Antal restriktioner i leverans per år samt antalet berörda abonnenter vid varje tillfälle. 

Under 2022 var det inga restriktioner, 

Nyckeltal Kvalitet 

- Antal tillfällen med provsvar som överskrider livsmedelsverkets gränsvärde. 

Under 2022 överskreds livsmedelsverkets gränsvärden i vid 5 tillfällen. 
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EKONOMI 

Belopp i tkr Utfall 2022 Budget 2022 Avvikelse 

Verksamhet    

Intäkter -32 034 -33 435 -1 401 

Kostnader 32 034 33 435 1 401 

    

Resultat 0 0 0 

Redovisning 2022 med justering Investeringsfond VA 

Tkr Redov 2021 Redov 2022 Budget 2022 Avvik 

Intäkter 37 322 38 248 33 435 4 813 

Kostnader 29 143 32 035 33 435 1 400 

Resultat verksamheten 8 179 6 213 0 6 213 

Justering Investerings-
fond VA 

8 179 6 213  6 213 

Resultat efter justering 0 0 0 0 

Kommentar 

Årets överskott som blev 6 213 tkr har förts över till Investeringsfond VA. Investeringsfonden är till för att klara de stora 

investeringar som kommer i framtiden enligt VA-planen som är beslutad av kommunfullmäktige. Överskottet beror på högre 

intäkter än budgeterat samt lägre kostnader än budgeterat. 

INVESTERINGSREDOVISNING 

Projekt 
nr 

Namn 
Budget 
2022, tkr 

Redovisat 2022, tkr Avvikelse, tkr,redovisat jäm-
fört med budget 

0323 VA-anslutningsavgifter 0 -1 926 325,5 1 926 325,5 

0905 Åtgärder ledningsnät 10 409 000 10 680 020 -271 020 

0907 ARV, VV, pumpstationer 3 000 000 2 577 727 422 273 

0908 Östra Genastorp-Östanå 0 0 0 

0910 Särsk dagvattensatsningar 2 150 000 1 580 000 570 000 

0911 Övervakningssystem/PLC 1 000 000 1 165 576 -165 576 

0912 Vattenmätare 700 000 0 700 000 

0913 Mindre nyanläggningar (VA 500 000 294 093 205 907 

0914 Östra Genastorp §6 VA-utb 0 0 0 

0915 Lönsboda ARV, tillst ansö 150 000 0 150 000 

0916 Maglaröd VV, omb f kapökn 250 000 0 250 000 

0917 Killeberg V, ny reservoar 0 0 0 

0918 Lönsboda VV, optimering 0 0 0 

0919 Skydd av grundvatten 100 000 0 100 000 

0920 Brunk-Skeinge ny matarled 1 000 000 0 1 000 000 

0921 Osby-Killeb-Hök-Lba-Vilsh 0 0 0 

0922 Osby-Östra Genastorp 0 0 0 

0923 Prästängen PST 203 500 000 0 500 000 

0924 Lba VV, ny borra ers 500 000 0 500 000 

0925 Sibbarp skans, §6 500 000 0 500 000 

 Totalt 20 759 000 14 371 090,5 6 387 909,5 
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FRAMTIDEN 

Under nästa år planeras följande projekt: 

• Upphandling av VA-omläggning i Södra Gränsgatan Lönsboda. 

• Ombyggnad av Visseltofta reningsverk för fosforrening. 

• Genomförande av förstudie inför om-och utbyggnad av Maglaröd vattenverk. 

• Fortsatt arbete med projektering och tillståndsprocess för överföringsledningar för vatten och avlopp mellan Broby 

och Osby samt mellan Osby och Lönsboda. 

• Installation av UV-ljus på Killeberg och Hököns vattenverk. 

Barn- och utbildningsnämnden 

INLEDNING 

• Förskola  

• Pedagogisk omsorg  

• Grundskola  

• Fritidshem  

• Grundsärskola (anpassad skola)  

• Gymnasium  

• Yrkesskola - gymnasiesärskola (anpassad gymnasieskola) 

• Kultur- och fritid - musikskola, bibliotek, fritidsgårdar, simhallar, ishall, övriga kultur- och fritidslokaler 

Ledning 

Lars-Anton Ivarsson, ordförande, Barn- och utbildningsnämnden 

Eva Andersson, förvaltningschef, Barn- och utbildningsförvaltningen (t.o.m. september 2022) 

Åsa Hallén Olofsson, förvaltningschef, Barn- och utbildningsförvaltningen (fr. o m. september 2022) 

ÅRETS HÄNDELSER 

• Rönnegårdens och Skogsgårdens förskolor invigdes på förskolans dag den 19 maj 2022 

• Utemiljön vid Äventyrsgårdens förskola invigdes under hösten 2022 

• Enheten "Visslan" flyttade in i nya lokaler 

• Ny förvaltningschef, områdeschef grundskola/särskola/gymnasiet, samt kultur-och fritidschef rekryterades under hös-

ten 2022 

• Vaktmästarorganisationen flyttades från Barn- och utbildningsförvaltningen till Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Nämnd och förvaltning 

Pandemin satte sina avtryck även under 2022. Inledningen av året kantades av sjukdom både hos barn, elever och medarbetare. 

Detta innebar en påfrestning för medarbetarna att fortsatt anpassa verksamheterna för att minska smittspridningen, samtidigt 

upprätthålla god undervisning och god service för Osby kommuns invånare. Arbetet började återgå till det nya normala. Det 

innebar att mödosamt hitta tillbaka till rutiner, att återgå till att träffas på plats och återknyta sociala kontakter. När återhämt-

ningen från pandemins påverkan började reduceras, startade kriget i Ukraina. Detta påverkade och påverkar både skola/fritid 

och samhället i stort med en ny våg av flyktingar, ånyo anpassades undervisningen för att möta upp barns/elevers behov. Sam-

tidigt påverkas samhället i av kriget med effekter som energikris, skenande inflation och ökade kostnader både för den enskilde 

individen och kommunen i stort. Det ekonomiska läget inför 2023 var mycket ansträngt och resulterade i att Barn- och utbild-

ningsförvaltningen kommer att gå in i ett nytt budgetår med behov av anpassningar och återhållsamhet. 

Året som gick var valår vilket gör att 2023 kommer Barn- och utbildningsnämnden delvis att ha en ny sammansättning. Sam-

tidigt genomgick Barn- och utbildningsförvaltningens ledning förändringar. Delar av förvaltningsledningen avslutade sina upp-

drag under 2022 vilket innebar nyrekrytering av förvaltningschef, områdeschef för grundskola/särskola/gymnasieskola samt 

kultur- och fritidschef.  

Från verksamheternas perspektiv genomsyrades arbetet med att utveckla ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Ett 

sådant synsätt gynnar barns- och elevers lärande. Statsbidrag riktades åt detta arbete för samtliga stadier. Digitalisering och 

uteverksamhet var andra prioriterade utvecklingsområden. Digitala verktyg används för kreativ skapande och ger positiv effekt 

på lärandet. Målsättningen är att alla elever ska ha tillgång till ett digitalt verktyg. Även uteverksamhet och fysisk rörelse är 
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gynnsamt för lärandet. 

Gällande studieresultaten för gymnasieskolan i Osby kommun visade de under året som gick en hög måluppfyllelse. 92, 2% av 

eleverna vid Ekbackeskolan nådde sin examen i juni 2022. Elevhälsans arbete, extra stöd i form av handledning till lärare, 

utökad svenskundervisning och blockläsning var några av framgångsfaktorerna i arbetet. Yrkesskolan påvisade med sin indi-

vidanpassade undervisning goda studieresultat och en hög trygghet- och studiero nåddes. 

Kultur- och fritidsenheten arbetade under det gånga året med fortsatt utveckling av utbudet av aktiviteter för medborgarna i 

Osby. Under paraplyet för kultur- och fritid samsas flera verksamheter, såsom fritidsgårdar, musikskola, simhallar, ishall och 

andra anläggningar. Musikskolan fortsatte det framgångsrika arbetet med delaktigheten i Kulturcrew, förutsättningarna för att 

starta en fritidsbank i kommunen utreddes och biblioteken riktade sin prioritering mot tillgängliggörande av digital teknik, 

läsfrämjande uppdrag och integration. Ett arbete som är viktigt för invånarna i Osby kommun. 

Lokalerna både inom skola/förskola och flertalet av de kultur- och fritidsanläggningar som ligger under Barn- och utbildnings-

förvaltningens ansvar har stora utmaningar. Många lokaler är slitna och har nått sin tekniska livslängd.  

Förskolan i Visseltofta flyttade in i nya lokaler i november vilket innebar ett rejält lyft. Även utemiljön vid Äventyrsgårdens 

förskola nyinvigdes.  

Förskolan 

Under hösten 2022 påbörjade alla pedagoger inklusive dagbarnvårdarna en fortbildning internt som kommer att pågå under tre 

år. Ansvariga för utbildningen är rektorerna i förskolan samt språk- och kunskapsutvecklarna (SKUA). 

Fem förskollärare deltog 2022 i en fortbildning kring digitalisering i regi av Karlstads universitet. Utbildningen innebar att 

pedagogerna från Osby kommun deltog på ett antal föreläsningar av såväl forskare som yrkesverksamma som delade med sig 

av sina erfarenheter. Arbetet gick därefter vidare genom kollegialt lärande och varje förskola utvecklade följande: 

• Digital dokumentation för lärande i förskolan 

• Kritisk reflektion i förskolan utifrån ett digitalt perspektiv 

• Praktiska perspektiv på att använda digitala verktyg när man jobbar med naturvetenskap och teknik i förskolan. 

• Workshop med praktiska tester av olika digitala verktyg. 

Äventyrsgårdens förskola tar emot barn från Gamlebygårdens förskola. Även personal från Gamlebys förskola fick en ny ar-

betsplats och en ny chef. Härmed kunde Gamlebygårdens förskola avvecklas. 

För att säkerställa nämndens mål Vi ska skapa ökad tillgänglighet och delaktighet genom att erbjuda ökad kunskap, kommuni-

kation och skapande anställdes under hösten en specialpedagog med uppdrag att arbeta för barns likvärdighet i Osby kommun. 

Specialpedagogen säkerställer verksamheternas förmåga att utveckla barnens lärandeprocesser genom att vara ett stöd till pe-

dagogerna. 

Trulsagårdens förskola lämnade lokalerna i skolan och flyttade in i nya anpassade lokaler i Visseltofta. 

Grundskolan 

Satsningen på SKUA, språk och kunskapsutvecklande arbetssätt, innebar en fortsättning med fokus på ett språk- och kunskaps-

utvecklande arbetssätt, vilket långsiktigt kommer att vara en bärande del för undervisningen i Osby kommuns samtliga utbild-

ningsformer. 

 

 

 

En rörelsesatsning har genomförts. Satsningen innebar att genom organiserade och planerade rörelseaktiviteter skapa goda 

vanor så att rörelse blir en naturlig del av elevernas vardag. Mer rörelse i vardagen ledde till lugnare raster, mer lugn i klass-

rummen, piggare elever och färre konflikter. 

Satsningen på digitalisering med pedagogisk inriktning har gett en positiv effekt i elevernas lärande . Målsättningen var fortsatt 

utveckling av digitaliseringsprocessen och tillgång till digitala verktyg för elever. 

Generellt sett presterade eleverna i Osby kommun goda resultat vilket kunde ses i den sammanställning och analys som gjordes 

efter vårens betygssättning. Dock fanns det fortfarande skillnader mellan skolor och mellan pojkar och flickors presterade 

resultat som behöver fortsatt analys för vidare utveckling. Skolinspektionen gjorde en genomlysning av arbetet i kommunens 

skolor under året som gick och där konstaterades detta. 

Under året som gick påbörjades en genomlysning av rektorsorganisationen i syfte att tillse en god arbetsmiljö för rektorer för 

att underlätta ledning och styrning av Osby kommuns skolor. Arbetet slutfördes inte p g a att förvaltningsledningen förändrades.  

Budgetläget under året var ansträngt och några anpassningar för att få budget i balans kunde inte ses, vilket gör att detta kommer 

fortsatt vara fokus under 2023. Nuvarande organisation utgår från en för stor budget 2022 vilket gör att uppdraget under 2023 

får större konsekvenser. 
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Anpassad grundskolas arbete hade samma inriktning som grundskolan med tillägget att fokus låg på tillgänglig lärmiljö samt 

kompletterande kommunikation (AKK).  Elevtalet i grundsärskolan ökade under 2022 vilket ledde till en utökning av organi-

sationen. En genomlysning av särskolans organisation inleddes i september och resultatet av den presenteras i januari 2023. 

Utfallet av denna presentation kommer att vara ledande för kommande utvecklingsarbete inom anpassad grundskola. 

Gymnasieskola 

Gymnasieskolan var en del av det arbete som genomsyrar alla skolformer i Osby kommun med fokus på ett språkutvecklande 

arbetssätt. Bland annat utökades undervisningen i svenska. 

Det är ett nationellt problem att måluppfyllelsen i matematik är låg. Ekbackeskolan arbetade med att under året tillsätta extra 

resurser i matematik för att gagna elevernas lärande. Ett samarbete startades upp med Osby grundskolor för att arbeta med 

matematik i ett vidare perspektiv, praktiskt matematikmaterial plockades fram och andra alternativa utvecklingsåtgärder sattes 

in. 

Lektionsobservationer och arbete med att främja elevernas närvaro var fokus för det systematiska kvalitetsarbetet under 2022. 

Ett elevhälsoarbete med fokus på elevernas mående bidrog till en ökad måluppfyllelse. I arbetet sågs ett ökat behov av elev-

kontakter med kurator, skolsköterska och andra funktioner relaterades till sämre psykisk hälsa. 

Elevernas måluppfyllelse ökade under året. 92,2 % av eleverna på Ekbackeskolan tog gymnasieexamen i juni 2022. Effekter 

av det prioriterade arbetet kan ses i resultatet. En hög andel av eleverna som gick det Individuella programmet (IM) klarade 

nivån för att ta sig vidare till nationella program. 

Budgetläget under året var ansträngt och några anpassningar för att att få budget i balans kunde inte ses, vilket gör att detta 

kommer fortsatt fokus under 2023. Nuvarande organisation utgår från en för stor budget 2022 vilket gör att uppdraget under 

2023 får större konsekvenser. 

Yrkesskolans prioriterade arbete hade samma inriktning som gymnasieskolan. Utvecklingsarbetet präglades av ämnesintegre-

rad undervisning genom kollegialt och kollaborativt lärande. Arbetet med ett språkutvecklande arbetssätt. specialpedagogiska 

verktyg och digitalisering fortgick. Den individanpassade undervisningen är ett signum för Yrkesskolan och utgår från uppda-

terade och aktuella studieplaner. En svårighet var att hitta goda praktikplatser åt eleverna. Genom goda praktikplatser fanns det 

möjlighet till fortsatt sysselsättning för en del av eleverna. 

Central barn- och elevhälsa 

Under hösten 2022 gjorde CBE en översyn av den anpassad grundskolans (särskolans) organisation med följande fokusområde: 

•En organisation som gör samarbete möjligt 

•Samla kompetens 

•Ge elever ett socialt sammanhang 

•Ge elever den bästa utbildningen 

•Ekonomiska aspekter 

•Att arbeta fram ett underlag för ett politiskt inriktningsbeslut för den anpassade grundskolan i Osby kommun 

Kultur och fritid 

I början av året kunde satsningen man beslutade om 2021 att dela ut extra bidrag till föreningarna kopplade till pandemin 

verkställas. Bidraget emottogs väldigt positivt av föreningarna som har kämpat med förutsättningarna under pandemiåren. 

Sommarkul! Årets omgång var extra viktig för alla barn och unga som varit isolerade under pandemin vilket även resulterat i 

ökad psykisk ohälsa. Kultur och fritid lyckades tillsammans med föreningar genomföra ett fullspäckat program. 

Valborg, nationaldagen och midsommar kunde genomföras på traditionellt sett igen efter par år med pandemi-anpassat firande. 

Ansökan till Kulturrådet, beviljades och musikskolan fick medel för att fortsätta att erbjuda Kultur Crew för unga att testa på 

olika former av kulturevenemang. Kulturcrew anordnade en festival för alla på Borgen i maj som en avslutning på terminen. 

Undervisning och konserter och program kunde hållas enligt planering. Dessutom kunde den traditionell Julkonsert i Missions-

kyrkan i Osby och Församlingshemmet genomföras. 

Besökarna på fritidsgårdarna var någorlunda jämnt fördelat mellan killar och tjejer. Fritidsgårdarna fortsatte med det drogföre-

byggande arbetet och en drogvaneundersökning gjordes under hösten. Walk and talk med ungdomarna, framgångsrikt. Ad-

ventsmarknad genomfördes på Pulsen, öppet på julskyltningen i Lönsboda. Måndagsklubben, för ungdomar med funktionsva-

riationer. Vi har satsat extra på gårdsråd där ungdomarna fört fram sina ideér och åsikter om verksamheten. 

Ungdomsarbetaren fyllde en viktig funktion med besök i skolorna i Osby kommun. Tillsammans med fritidsgården genomför-

des och analyserades den drogvaneundersökning som görs årligen. Resultatet visar av 389 enkätsvar från högstadieungdomarna 

att: 32,7% av ungdomarna i åk 7-9 har provat alkohol, 2,4% röker tobak, 3,8% snusar och 2,2% har använt narkotika. Totalt 
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har 389 av kommunens högstadieungdomar svarat på enkäten. 

Simkunnigheten är sämre än vad den brukar vara, särskilt i åk 1-4 som missade många lektioner under pandemin. Vår uppskat-

tade sommarsimskola kunde genomföras i simhallarna och i Vesljungasjön. Lönsboda simhall firade 50 år 2022. Osby simhall 

fick hålla stängt 10 veckor för skolundervisning då det var problem med reningsverket.  

Under 2022 genomfördes en omorganisation inom barn och utbildningsförvaltningen kring vaktmästaruppdraget. Det innebär 

att det från september övergick vaktmästarorganisationen till samhällsbyggnadsförvaltningen. 

I tider av osäkerhet i omvärlden blir det än viktigare med sammanhang och gemenskap. På våra mötesplatser kan invånare 

träffas, få information och bildning, vi kan stötta unga och äldre genom våra öppna verksamheter. Våra resultat visar att invå-

narna är nöjda med bemötande av personal och med den verksamhet vi erbjuder. Vi kan också se av besöksantalet att vi har ett 

arbete framför oss med att åter få invånare tillbaka till rörelse och meningsfull fritid som vi erbjuder på våra mötesplatser och 

i våra anläggningar och till föreningslivet. 

MÅLUPPFYLLELSE 

Nämndmål 

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

hälsan, miljön och samhället. 

Analys av resultatet 

Barn och utbildning erbjuder en mångfald av mötesplatser för barn, unga och vuxna i Osby kommun. Arbetet inom skolans 

olika verksamheter är reglerat av Skollag och förordningar på alla nivåer och bryts ner i läroplaner och kursplaner. Strukturerad 

utbildning genomförs kring hälsa, miljö och samhälle baserat på mål anpassade efter ålder och mognad. Måluppfyllelsen inom 

ramen för hälsa, miljö och samhälle kan mätas genom exempelvis betyg. En analys av resultat och måluppfyllelse görs inom 

de olika verksamheterna under året i det systematiska kvalitetsarbetet och kan delvis anses vara uppnått. 

Slutsatser 

Analysarbetet behöver förbättras inom det systematiska kvalitetsarbetet för samtliga verksamheter inom Barn och utbildning 

för att uppnå högre medvetenhet kring mål-process-resultat. Med ett skarpare analysarbete kan relevanta insatser sättas in för 

en fortsatt progression och medvetenhet kring satta nämndmål. 

Indikatorer Mål Utfall Kommentar 

 
Andelen som uppger att de är nöjda el-
ler mycket nöjda med utbudet och besö-
ken i Kultur och fritids verksamhetsom-
råden  (Barn- och utbildningsnämnden) 

 

100% 100 I de enkätundersökningar som Kultur och fritid 
har gjort under året framgår det att nöjdheten 
gällande programutbud och besök som har 
gjorts är hög. Relevansen i svarsstatistiken kan 
variera eftersom enkätundersökningarna inte 
besvaras av samtliga invånare i Osby kommun. 

Kultur och fritid erbjuder aktiviteter och mötes-
platser som främjar folkhälsan och möjliggör för 
invånarna att delta i meningsfulla fritidsaktivite-
ter. En meningsfull fritid förebygger utanförskap 
och ohälsa. Därför satsar kultur och fritid på ett 
varierat programutbud inom områdena musik, 
kulturevenemang, konst, bibliotek, aktiviteter 
med inriktning mot barn och unga såsom sats-
ning på läsning, aktiviteter med inbjudna gäster, 
möjligheter till utflykter, temaaktiviteter, rörelse, 
disco och mycket annat inom fritidsgårdarnas 
ram, därtill olika evenemang i samarbete med 
föreningslivet i kommunen. 

 
De olika skolformernas förmåga att pla-
nera och erbjuda lärande om miljö, 
hälsa och samhälle (Barn- och utbild-
ningsnämnden) 

 

I hög grad Acceptabelt Det finns inom Barn och utbildning en ökad 
medvetenhet gällande barns och elevers 
lärmiljö baserad på aktuell forskning. Dock kan 
det ses som en utmaning i detta sammanhang 
att vissa lokaler inom de olika skolformerna är 
slitna och i stort behov av renovering alternativt 
nybyggnation. En eftersläpning i detta gör att 
lärmiljöerna i fråga kan upplevas som icke till-
fredsställande. 

Det finns ett stort behov av fortsatt effektuera 
renovering av lokaler vilket i en försämrad bud-
getsituation 2023 inte kan hålla hög takt. 

  

• 

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

Analys av resultatet 

Indikatorerna visar att inte alla uppsatta mål i Barn och utbildning är uppnådda. Generellt sett är måluppfyllelsen gällande betyg 

och behörighet till ett nationellt program 2022 lägre än riket i övrigt. För att förbättrat resultat krävs analyser av arbetet i 

verksamheterna både på individ-grupp-och organisationsnivå. 

Gällande legitimerade lärare i de olika verksamheterna är det i Osby kommun som i övriga riket svårt att rekrytera lärare med 

vissa specialiseringar. Det råder brist på bl a legitimerade lärare i fritidshem, legitimerade lärare i matematik-NO, vissa språk 

samt även speciallärare/specialpedagoger för att nämna några yrkeskategorier. 

Slutsatser 

Barn - och utbildning kommer att fortsätta arbetet med att skapa en samsyn på utbildning/bildning i Osby kommun. Arbetet 

med att analysera resultaten kommer att intensifieras för att lyfta hela utbildningssystemet med en gemensam vision i en ge-

mensam ram med barnet/eleven//medborgaren i centrum. 

Indikatorer Mål Utfall Kommentar 

 
Meritvärde i åk 9  (Barn- och utbildnings-
nämnden) 

 

Minst 220 203 Osby kommun har tre högstadier, två i Osby 
tätort och ett i Lönsboda. De totala meritvär-
dena i årskurs nio (avgångsklasser) vårtermi-
nen 2022 visade på ett genomsnitt av 207 po-
äng.  Motsvarande meritvärde för årskurs nio 
under  höstterminen 2022 visade ett genom-
snittligt meritvärde på 203 poäng. 

Skillnaderna i meritvärde mellan skolor i Osby 
kommun är relativt stor. Meritvärdena på Parks-
kolan är genomsnittligt lägre än övriga skolor d 
v s Killeberg 7-9 och Örkened 7-9. Det finns 
även skillnader mellan pojkars och flickors re-
sultat. 

 
Andelen behöriga till nationella program  
(Barn- och utbildningsnämnden) 

 

100% 74 % Andelen behöriga till ett nationellt program i 
Osby kommun var vårterminen 2022 74% i jäm-
förelse med rikets 85,3%, en differens med 
11,3%. Detta att  jämföra med 2021 då andelen 
behöriga elever från Osby kommun var 81,9% 
och riket 86, 5%, en differens med 4,6%. Såle-
des konstateras att skillnaderna mellan andelen 
behöriga till ett nationellt program i Osby kontra 
riket har ökat markant. 

 
Andelen legitimerade förskollärare i för-
skolan  (Barn- och utbildningsnämnden) 

 

Minst 50% 50 % Andelen heltidstjänster i förskolan med legitime-
rade förskollärare i Osby kommun 2022 var 
40% vilket kan jämföras med rikets 41%. Osby 
kommun följer rikets siffror. 

 
Andel legitimerade lärare i övriga skol-
former  (Barn- och utbildningsnämnden) 

 

100% 73 % Lärare (heltidstjänster) med lärarlegitimation 
och behörighet i minst ett ämne i grundskola åk 
1-9, lägeskommun, andel (%) Osby: 63,8  Riket 
71%. 

Lärare (Årsarbetare) med lärarlegitimation och 
behörighet i minst ett ämne i gymnasieskola, lä-
geskommun, andel (%) Osby: 80,1% Riket 
83,5%. 

Ett snitt av dessa två kategorier sammantaget 
ger ett utfall på 73% med lärarlegitimation i 
Osby kommun 2022, något lägre än föregående 
års siffra 77,3%. 

  

 
Samtliga verksamheter arbetar aktivt 
med positiva värderingar och attityder 
för en mångfald av identiteter och lev-
nadsvillkor  (Barn- och utbildningsnämn-
den) 

 

100% 100 % I grunden arbetar Barn och utbildning för en 
ömsesidighet och social interaktion, med re-
spekt för varandra och olika kulturer. Kommuni-
kationen ska präglas av jämlikhet och öppenhet 
för varandras olikheter och behov. Olikheter tas 
tillvara i undervisningen. 

Ett sätt att mäta måluppfyllelsen är att tillse att 
eventuell kränkande särbehandling stäms av i 
ett snabbt skede, att utredningar görs, att arbe-
tet med Planen mot kränkningar och diskrimine-
ring följs och utvärderas kontinuerligt. Samtliga 
skolverksamheter har en egen aktuell plan för 
detta som finns publicerad på Barn och 

♦ 

■ 

• 
■ 

• 
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Indikatorer Mål Utfall Kommentar 

utbildnings hemsidor. 

Det är dock svårt att säga om Barn och utbild-
ning lever upp till detta mål med 100%. Det är 
ett strävansmål. 

  

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

skapande. 

Analys av resultatet 

Barn och utbildning når delvis det uppsatta målet. Att mäta effekterna av arbetet inom målområdet är inte helt enkelt.  Det är 

en rättighet för våra barn/elever att få en god utbildning för att kunna lyckas i framtiden. 

Slutsatser 

Barn och utbildning behöver hitta indikatorer för att kunna mäta måluppfyllelsen. Samarbetet mellan skola och fritid behöver 

stärkas för att gagna barnet/elevens/medborgarens möjligheter till bildning. 

Indikatorer Mål Utfall Kommentar 

 
Verksamheternas förmåga att tillgodose 
och utveckla barnens och elevers läran-
deprocess (Barn- och utbildningsnämn-
den) 

 

I hög grad Acceptabelt I Skollagens tredje kapitel beskrivs barnens och 
elevernas rätt till lärande och personliga ut-
veckling 

2 §   Alla barn och elever i samtliga skolformer 
och i fritidshemmet ska ges den ledning och sti-
mulans som de behöver i sitt lärande och sin 
personliga utveckling för att de utifrån sina egna 
förutsättningar ska kunna utvecklas så långt 
som möjligt enligt utbildningens mål. 

Elever som till följd av en funktionsnedsättning 
har svårt att uppfylla de olika betygskriterier el-
ler kriterier för bedömning av kunskaper som 
gäller, ska ges stöd som syftar till att så långt 
som möjligt motverka funktionsnedsättningens 
konsekvenser. 

Elever som lätt uppfyller de betygskriterier eller 
kriterier för bedömning av kunskaper som minst 
ska uppfyllas ska ges ledning och stimulans för 
att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling. 
Lag (2022:146). 

En likvärdig utbildning är en demokratisk rättig-
het.  Att se likvärdig utbildning och lärmiljön 
som en helhet kräver ett långsiktigt arbete och 
ska säkerställas genom utbildningsinsatser och 
handledning. 

 
Likvärdighet och samverkan mellan alla 
verksamheter inom Barn- och utbild-
ningsförvaltningen (Barn- och utbild-
ningsnämnden) 

 

I hög grad Acceptabelt Samverkan mellan verksamheterna i Barn och 
utbildning behöver stärkas. Att arbeta tillsam-
mans för en ökad måluppfyllelse, att stärka 
övergångar mellan verksamheter och inom 
verksamheter, att nyttja varandras kompetenser 
med fokus på barnets/elevens lärande ger förut-
sättningar för en ökad likvärdighet. För att 
kunna mäta måluppfyllelse/nöjdhet hos 
barn/elever/medarbetare krävs att hela organi-
sationen skapar en förbättrad förståelse för 
varandras uppdrag genom öppenhet och kom-
munikation. 

NYCKELTAL OCH STATISTIK 

Kostnadsuppföljning personal 

tkr 2021 2022 

Kostnad för arbetskraft 282 652 288 666 

Varav kostnad för sjuklön 2 370 3 931 

-

-
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Personalstatistik 

  2021 2022 

Tillsvidareanställda 471 471 

Förskoleverksamhet 1-5 år, förskola 

  Redov 2021 Budget 2022 Redov 2022 

Antal inskrivna barn 551 540 539 

Kostnad/barn (kr) 111 837 121 465 120 740 

Pedagogisk omsorg 

  Redov 2021 Budget 2022 Redov 2022 

Antal inskrivna barn 24 24 24 

Kostnad/barn (kr) 74 633 72 958 84 042 

Grundskola 

  Redov 2021 Budget 2022 Redov 2022 

Antal elever 1 426 1 408 1 446 

Kostnad tot per elev (kr) 103 866 104 384 103 431 

Undervisning per elev (kr) 50 714 52 743 52 282 

Gymnasieskola 

  Redov 2021 Budget 2022 Redov 2022 

Antal elever 439 395 (40 elever IM) 413 

Kostnad tot per elev (kr) 139 530 126 700 155 439 

Undervisning per elev (kr) 89 473 76 955 96 948 

Kultur och fritid 

Aktivitet Antal deltagare alt besökare 2021 Antal deltagare alt. besökare 2022 

Lönsboda simhall 12 865 ingen uppgift 

Osby och Lönsboda simhallar 15 280 50066 

Biblioteken, Osby, Lbda, Killeberg 28 004 50923 

Ishall 41 073 ingen uppgift 

Kultur och fritid övrigt 9 258 10473 

Fritidsgårdar 8 286 11611 

Musikskola 12 179 13 602 

EKONOMI 

Belopp i tkr Utfall 2022 Budget 2022 Avvikelse 

Verksamhet    

    

    

    

    

Resultat    
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Analys av utfallet 

Totalt 

Barn- och utbildningsnämnden visar sammantaget en negativ avvikelse mot budget på - 13 305 tkr. Underskottet har främst 

uppstått inom områdena skolskjuts (- 4 206 tkr) och interkommunal ersättning/bidrag till fristående verksamhet, IKE/bidrag  ( 

- 9 272 tkr). Väsentliga indexökningar samt viss utökning av turer har skapat underskottet för skolskjutsverksamheten. Fler 

barn/elever i andra kommuner/fristående verksamheter än budgeterat samt indexökningar har resulterat i den stora negativa 

budgetavvikelsen för IKE/bidrag. Även de flesta av enheterna inom förskola/grundskola/gymnasium visar underskott mot bud-

get, främst beroende på personalkostnader. 

Tyvärr ökade underskottet mot budget med ett stort belopp från den senaste uppföljningen i november och fram till bokslutet. 

Vid sidan av budgetarbetet blir uppföljningsmetodik och prognossäkerhet ett fokusområde under 2023. 

Som delvis motvikt till ovan redovisade underskott så finns en positiv budgetavvikelse för nämndens intäkter. Statsbidrag har 

erhållits i större utsträckning än budgeterat. 

Förskolan redovisar ett underskott på totalt 1 886 tkr. Antalet tjänster har inte anpassats till budget vilket gör att enheterna 

sammantaget visar underskott. Interkommunal ersättning och bidrag till fristående enheter visar en avvikelse på - 2 152 tkr, 

vilket delvis beror på Prästgårdens utökning av antalet platser som under 2022 har en helårseffekt samt viss ökning av övriga 

platser. Rambudget för interkommunal ersättning har varit beräknad utifrån 2021 års kostnader vilket har varit otillräckligt. 

Grundskolan redovisar en negativ avvikelse mot budget på - 6 934 tkr. Antalet tjänster har inte anpassats till budget vilket gör 

att grundskoleenheterna sammantaget visar underskott mot budget. Kostnader för skolskjuts är högre än budgeterat, delvis 

beroende på indexökning. Budget för IKE och bidrag till friskola har inte kunnat anpassas till aktuell volym. 

Gymnasieskolans verksamheter redovisar ett underskott på - 5 553 tkr. Även för gymnasiet visar personalkostnaderna sam-

mantaget ett överskridande mot budget. Antalet tjänster har inte anpassats. Kostnader för skolskjuts har varit högre än budge-

terat, delvis beroende på indexökning samt annat avtal för gymnasiesärskolan. Budget för IKE och bidrag till friskola har varit 

för låg i förhållande till aktuell volym för köpta platser. 

Kultur och fritid redovisar en positiv avvikelse mot budget med + 1 029 tkr. Överskottet förklaras till största delen med ökade 

intäkter i form av bidrag från Arbetsförmedlingen och Kulturrådet som har blivit högre än budgeterat. 

  

Budgetavvikelse per verksamhet 

  Budget 2022 Redovisat 2022 Avvikelse 

Förvaltningsövergripande led-
ning och administration 

9 935 9 896 39 

Förskola 76 192 78 078 -1 886 

Grundskola 169 160 176 094 -6 934 

Gymnasieskola 71 075 76 628 -5 553 

Kultur och fritid 41 178 40 149 1 029 

Totalt 367 540 380 845 -13 305 

Erhållet stats- och EU-bidrag 2022 

Projektnamn Erhållen summa 2022 (tkr) 

Likvärdig skola 2022 10 908 

Bättre språkutveckling fsk 2022 497 

Högsk stud spec ped 2022 196 

Lärarlyftet 2022 32 

Elevhälsa 2022 1 008 

Läxhjälp 2022 928 

Erasmus 742 

Fritidsgårdarna aktivitet 63 

Skapande skola 22/23 495 

Kultur crew 153 
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Projektnamn Erhållen summa 2022 (tkr) 

Lärarassistenter 2022 620 

Fortbildning förskollär 2022 186 

SKUA 2022 174 

Förste lärare 1 730 

Lärarlönelyftet 3 485 

Kvalitetsäkr åtg fsk & fritid 2 583 

Nyanländas lärande 108 

Proj psykisk hälsa MHFA 100 

Stärkta bibliotek 168 

Utv bidrag kulturskola 50 

Skapande skola 21/22 213 

Stärkt elevhälsa 86 

  

Totalt 24 525 

FRAMTIDEN 

Barn- och utbildningsförvaltningens framtid 

Barn- och utbildningsförvaltningen kommer att behöva genomgå stora förändringar inför 2023 och fortsatt 2024. En bidragande 

orsak till detta är det budgetläge som förvaltningen står i. Besparingar och volymanpassningar kommer att ge avtryck i förvalt-

ningens olika verksamheter. Utbudet av aktiviteter kommer till vissa delar att behöva reduceras, verksamheter slås samman och 

personaltätheten minskas. Det kommer att krävas täta uppföljningar avseende budget, riskbedömningar inför tänkta föränd-

ringar, god kommunikation mellan verksamheter tillsammans med en öppenhet och transparens genom hela systemet. Ett gott 

samarbete mellan nämnd och förvaltning är nödvändigt för att klara det ekonomiska uppdraget. 

Samtidigt som det kommer att kräva hårt arbete med att få budget i balans, behöver Barn och utbildning blicka framåt med en 

positiv inställning. Tillsammans besitter hela Barn och utbildning hög kompetens som ska nyttjas på bästa sätt med barnet/ele-

ven/medborgaren i centrum. 

Det systematiska kvalitetsarbetet är ett sätt att metodiskt arbeta vidare med att lyfta hela utbildnings/bildningssystemet med 

ökad måluppfyllelse i sikte. Att sätta rimliga, tydliga och utvärderingsbara mål på individ, - grupp - och organisationsnivå, är 

ett utvecklingsområde för förvaltningen som helhet. 

Att skapa en gemensam bild med långsiktigt fokus kommer att öka samsynen i Barn- och utbildningsförvaltningen i Osby. För 

att nå detta krävs mod, kommunikation, att ta tillvara på varandras styrkor och förmågor, att bredda kompetens och se möjlig-

heter även i kärvare tider. 

Att arbeta tillsammans på alla nivåer i systemet ska komma att prägla Barn- och utbildningsförvaltningens arbete framåt! 

Hälsa och omsorgsnämnden 

INLEDNING 

• Äldreomsorg 

• Kommunal hälso- och sjukvård 

• Omsorg om funktionsnedsatta 

• Socialpsykiatri 

Ledning 

Jimmy Ekborg ordförande Hälsa och omsorgsnämnden 

Helena Ståhl förvaltningschef Hälsa och omsorg 
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ÅRETS HÄNDELSER 

• Nytt tillfälligt äldreboende öppnat 

• Nytt verksamhetssystem 

• Färdigställande och inflyttning i nya LSS-bostäder 

• Demenscentrum på Lindhem 

• Anpassningar till budgetram 2023 

Nämnds- och ledningsorganisation 

Nämnden har genomfört åtta(8) sammanträden och en caféträff under året. Utöver beslut att anta ett antal reviderade riktlinjer 

har nämnden bland annat gjort en uppföljning av förebyggande hembesök, antagit en handlingsplan för välfärdsteknik och 

beslutat att utreda införande av språkkrav vid rekrytering. Nämnden har nogsamt följt utvecklingen av väntelistan för särskilt 

boende och har kunnat konstatera att antalet har sjunkit tillfredsställande sedan öppnandet av Solhem i februari. 

Ledningsorganisationen har under det första halvåret förändrats då några enhetschefer har valt att gå vidare till nya utmaningar. 

Nya chefer har framgångsrikt kunnat rekryteras både internt och externt men det har ändå inneburit att några tjänster under 

kortare perioder varit vakanta i avvaktan på att framför allt externt rekryterade ska tillträda. Satsningen på att utbilda specia-

listundersköterskor med lön har fortsatt under 2022. Satsningen har kunnat genomföras med hjälp av det statliga bidraget 

Äldreomsorgslyftet. 

Ett nytt personal- och bemanningssystem har implementerats under året. Nya rutiner, processer och samarbetsformer har arbe-

tats fram. Införandet av de nya systemen har påverkat verksamheten, ledningsorganisationen och medarbetarna under året. 

Situationen har ytterligare komplicerats av brist på semestervikarier. Ordinarie personal har i betydligt större utsträckning än 

tidigare år fått arbeta extra vilket syns på utfallet av övertid och fyllnadstid. Under hösten har processkartläggning, framtagande 

av rutiner och en förstärkning av planerare underlättat arbetet. 

Under hösten har förvaltningens och nämndens arbete fokuserats på att ta fram en budget för 2023 med nya och minskade 

budgetramar. Totalt har budgetramen för 2023 minskats med 12,1 mkr. Anpassningsarbetet har framgångsrikt gjorts i tät dialog 

med presidiet och med stor delaktighet i hela ledningsorganisationen. Riskbedömningar och samverkan har gjorts tillsammans 

med fackliga organisationer. 

Äldreomsorg 

Gemensamt äldreomsorg 

Inom handläggning äldreomsorg, funktionsnedsättning och socialpsykiatrin har vi arbetat med att närma grupper med varandra. 

Under 2022 har pågått intensivt arbete med att ta fram, revidera och anpassa riktlinjer / rutiner knutna till myndighetsutövning. 

Sammanfattning av det som har gjorts: 

• Rutin skriftlig kommunikation SoL-HSL 

• Rutin placeringar 

• Riktlinjer LSS 

• Rutin Mina Planer och SIP' 

• Riktlinjer boendestöd socialpsykiatrin reviderade. 

• Rutin skapad för arbetsmetoden Case Management. 

Handläggningsprocess LSS har lagts in i kommunens processverktyg. Broschyr med information om socialpsykiatrin har skap-

ats. Handläggare deltagit i uppbyggnaden av nya Osby modellen 

Kommunikationen mellan handläggare och hemsjukvård har utvecklats då det nu finns ett gemensamt dokumentationssystem. 

Största utmaningen under 2022 var personalsituationen med vakanser och sjukskrivningar. Ersättare är rekryterade och börjar 

januari samt mars 2023.  

Ytterligare en stor utmaning som involverar såväl myndighetsutövare som verkställande enheter är snabba flöden från sjukhus 

till hemmet /korttidsboende. Genomsnittet på dagar från utskrivningsklar på sjukhuset till mottagande av Osby kommunen har 

under 2022 legat mellan 1,29 och 1,75 dagar. Detta innebär att Osby kommun ligger en bra bit under 2,8 som är gränsen för 

betalningsansvar. Det innebär även att kommunens invånare inte har behövt ligga kvar inom den slutna vården mer än nödvän-

digt och att regionen kunnat använda övriga vårddygn till andra patienter. 

I verksamheten för de förebyggande hembesöken har arbetet inriktats på att komma i fas med besök som uteblivit under pan-

demin då verksamheten var pausad. Under 2022 har alla 77-åringar erbjudits besök som inte fått det under pandemiåren. Även 

de som fyllt 77-år under 2022 har erbjudits besök. Samarbetet med högskolan och övriga kommuner i Skåne nordost har fortsatt.  
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Särskilt boende 

Även 2022 har varit påfrestande utifrån fortsatta utbrott av Covid-19 på samtliga vård- och omsorgsboende. Enheterna har varit 

helt eller delvis stängda i flera omgångar och på olika platser vilket medför en hård belastning på samtlig personal. Riktlinjer 

för smittspårning, hygien, hygienutrustning och bemanning har följts enligt regionens rutiner. Under sena hösten har både covid 

och andra infektioner drabbat personal och vårdtagare vilket påverkat sjukfrånvaron. Trots detta har verksamheterna arbetat på 

med förbättringar på alla enheter och en ny enhet har öppnats. 

I de nationella brukarundersökningarna ligger, glädjande nog, nöjdheten på vård och omsorgsboendena på samma nivå som 

tidigare år, till skillnad från närliggande och liknande kommuner där nöjdheten har sjunkit. 

Alla enheter har fortsatt att arbeta med meningsfulla aktiviteter och personcentrerad vård. Aktiviteterna har även i år påverkats 

av covid och har till stor del fått hållas i mindre och anpassade grupper. Den personcentrerade vården har utvecklats genom 

förbättringsarbete kring existentiell ensamhet i samarbete med HKR på Lindhem och Rönnebacken. 

Verksamheterna har varit positiva till att ta emot elever och prao för att kunna visa upp yrket och på så sätt underlätta rekryte-

ring. Resursanställningarna, som har varit mycket positiva utifrån möjlighet att öka rekrytering och ökad möjlighet att sätta 

guldkant i omsorgen, har tyvärr fasats ut under året vilket indirekt gett verksamheterna en ökad arbetsbelastning.  

En av de största händelserna inom vård och omsorgsboende är att ett nytt tillfälligt vård-och omsorgsboende i Loshult har 

öppnats under våren. På Solhem finns 16 lägenheter och det har skett en successiv men ändå snabb inflyttning, samtliga lägen-

heter har blivit uthyrda. Öppnandet har fungerat väl och verksamheten är nu fullt igång.  

På Bergfast har verksamheten arbetat vidare med personcentrerad vård. Teamarbetet har stärkts för att kunna arbeta mer aktivt 

kring kvalitetsregisterna BPSD (Beteende och psykiska symtom vid demenssjukdom) och Senior Alert.  

På Lindhem har de som flyttat in det senaste året krävt mer specialiserad omvårdnad än tidigare. Flera av dem har svåra beteende 

och psykiska symtom på grund av sin demenssjukdom, ofta i kombination med stor rörlighet och utåtagerande beteende. Detta 

har medfört att verksamheten haft extra hög belastning och därmed behov av extra personalresurser dygnet runt under det första 

halvåret. Specialistundersköterskorna på demensenheten är ett stöd i arbetet kring anpassning av insatser och miljö för de som 

har behöv av ökade specialistinsatser. Trygghetsboendet har succesivt omvandlats till vård och omsorgsboende. Tre av sju 

lägenheter är omvandlade men nämnden tog i december beslut att pausa omvandlingen relaterat till anpassningsuppdraget. 

  

Ordinärt boende 

Hemtjänsten i Osby kommun har den tredje bästa hemtjänsten i Skåne enligt Hemtjänstindex. 

Regeringens beslut om att införa fast omsorgskontakt inom hemtjänsten trädde i kraft 1 juli 2022. I april 2023 kommer en 

vägledning från Socialstyrelsen och då påbörjas själva implementeringen av fast omsorgskontakt. 

Under våren har det skett ett utbyte av det digitala låssystemet inom ordinärt boende som gör att hanteringen av nycklar under-

lättats. 

En tvärprofessionell grupp har under 2022 arbetat med att förbättra och effektivisera samarbete mellan hemtjänstgrupperna 

sinsemellan och mellan hemtjänst och hemsjukvården. Arbete fortsätter under 2023. 

Sommarsituationen var relativt lugnt inom hemtjänsten undantaget grupp A, som hade svårigheter att rekrytera tillräckligt med 

sommarvikarier. 

Behovet av korttidsboende var i början av året högt relaterat till att många väntade på en permanent plats. Detta ställde höga 

krav på samordning mellan verksamheterna. Behovet minskade avsevärt när Solhem öppnades men det har ändå funnits peri-

oder då det har varit överbeläggningar på Spången. Efter sommaren har situationen varit något bättre och de överbeläggningar 

som har förekommit har varit av kortvarig karaktär. 

 

Under 2022 har vi haft ca 100 beslut om trygg hemgång. I Lönsboda har vi sedan 2021 gjort en förändring som innebär att 

trygghemgångsbeslut verkställs av en personal som arbetar måndag-fredag. Konceptet har fallit väl ut och vi har infört det även 

i Osby sedan september 2022. 

Hälso- och sjukvård 

För sjuksköterskeorganisationen har bemanningen varit besvärlig under första halvåret. Mycket tid har lagts på att bemanna 

verksamheten för att kunna utföra god hälso- och sjukvård. Under senare delen av våren och under hösten har glädjande nog 

flera rekryteringar kunnat göras och det har underlättat arbetet i organisationen. Sommarsituationen blev på grund av nya re-

kryteringar av sjuksköterskor och bemanning av vissa av verksamhetens undersköterskor med utökad delegation ändå tillfred-

ställande. Tack vare verksamhetens positiva inställning till att ta emot studenter från sjuksköterskeprogrammet och ett gott 

handledarskap under praktiken så har en del av den lyckade rekryteringen varit just studenter som efter examen hört av sig och 

velat arbeta i Osby kommun. 



 

Osby kommun, Årsredovisning 2022 84(89) 

Arbetet med att införa och förbättra det nya verksamhetssystemet för dokumentation har pågått under hela året. Flera moduler 

i verksamhetssystemet har startats som underlättar processer i arbetet. En dokumentationsgrupp som har ansvar för att se över 

och förbättra dokumentationen för att säkra god vård har bildats. 

Rehaborganisationen har haft en stabil organisation med hög personalkontinuitet. 

Förbättringsarbete har påbörjats för att stärka teamet i samverkan mellan hälso-och sjukvårdsenheterna och hemtjänst. Per-

sonalgrupper har omstrukturerats för att stärka samarbetet och möjligheter att följa upp insatser gemensamt. På detta sätt har 

möjligheterna att arbeta mer teambaserat och möjligheterna att se vägar till gemensamma mål för att förebygga ohälsa och 

stärka vårdtagarna ökat. 

Enheten för funktionsnedsatta 

Våren och sommaren 2022 har präglats av två stora covidutbrott inom verksamheterna. Detta har bl.a. lett till att en del verk-

samheter fick tillfälligt stänga för att få bukt med utbrotten. Stängningen av verksamheterna kunde upphävas inom en vecka 

som längst. 

Sjukfrånvarokostnader är betydligt högre än under 2021,  bara på Väktaren är sjukkostnaderna t.o.m augusti 100 tkr högre än 

under hela 2021.  

Under våren/sommaren har också rekryteringar till de nya LSS-bostäderna pågått. Bostäderna var färdigställda i andra halvan 

av september och de flesta inflyttningar var klara 1 oktober.  

Trycket på daglig verksamhet ökar, idag har vi 72 deltagare inom verksamheten. Detta leder till ökad arbetsbelastning men 

även behov av nya lokaler. Inte minst har detta lett till att behov av nya sysselsättnings former har uppstått. En dialog med en 

del företag förs för att kunna erbjuda integrerade arbetsplatser. 

En av de stora utmaningar när det har gällt ekonomin under 2022 har varit personlig assistans. Inkomsterna från Försäkrings-

kassan har varit lägre än budgeterat. Ett par stora ärenden avslutades under 2022. 

Antalet barn på korttidsvistelse har ökat med 5 st under perioden januari-augusti 2022. Antalet insatser har ökat från 20 till 31 

under samma period. Detta har också lett till att planeringen av vistelse blir försvårad. För att kunna effektivisera verksamhet 

och skapa förutsättningar för lättare planering har förvaltningen infört fasta tider för vistelse. Inkomster i form av försäljning 

av platser till andra kommuner har också minskat. Antalet beslut gällande korttidsvistelse för vuxna minskade under åren.  

Socialpsykiatrin 

Under året har det varit en ökad arbetsbelastning även inom denna verksamhet. Precis som inom enheter för funktionsnedsatta 

har vi ett ökat antal klienter med neuropsykiatriska diagnoser. Under våren har riktlinjerna för boendestöd reviderats och be-

slutats av nämnden. Även rutinen för arbete enligt CM-modellen (Case Menager) har tagits fram. Arbete med att ta fram rikt-

linjerna för Träffpunktsverksamhet har inletts. 

Under året har vi i samarbete med Region Skåne anordnad återhämtningscafé vid 3 tillfällen. Dessa var välbesökta och upp-

skattades av deltagarna. 

MÅLUPPFYLLELSE 

Nämndmål 

Alla verksamheter ska systematiskt arbeta för minskad miljöpåverkan och ökad hållbarhet 

Analys av resultatet 

Utbytet av bilar är för tillfället pausat då ny upphandling ska göras och det i dagsläget inte finns någon sådan att avropa bilar 

från. Därutöver är det fortsatt problem med strömförsörjningen vilket gör att antalet eldrivna fordon i dagsläget inte kan öka 

nämnvärt. 

Slutsatser 

Förvaltningen når inte målet med fossilfria fordon på grund av elförsörjning och laddstolpar. Alla enheter har en miljöprofil 

där är målet uppnått. 

Indikatorer Mål Utfall Kommentar 

 
Andel fossilfria fordon.  (Hälsa och om-
sorgsnämnden) 

 

Minst 66% 51% Målet är ej uppnått på grund av att laddstolpar 
ej satts upp och förutsättningen att byta till fler 
bilar inte funnits 

 
Andel miljöprofiler.  (Hälsa och omsorgs-
nämnden) 

 

100% 100% Varje verksamhet ska ha en möiljöprofil som re-
videras årligen 

■ 

• 
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Behovet av insatser ska minska och leda till ett självständigt liv med en meningsfull vardag. 

Analys av resultatet 

När det gäller inskrivningen i Trygg hemgång har förvaltningen lyckats väl med sitt arbete. 

Andelen äldre som klarar sig helt utan hjälp har gått ner något sen tidigare mätningar. Orsaken till detta kan v i dagsläget inte 

fastställa. 

Slutsatser 

Förvaltningen kommer att fortsätta och intensifiera sitt förebyggande arbete för att om möjligt öka den andel äldre som klarar 

sig utan hjälp. 

Brukarundersökningen genomfördes 2022 men redovisades på ett för oss annorlunda sett pga ny leverantör av enkäten. På vård 

och omsorgsboende är svarsfrekvensen låg mellan 40-60% anhöriga svarar på frågorna i stor utsträckning. På flera frågor ses 

dock ett förbättrat resultat. 

Indikatorer Mål Utfall Kommentar 

 
Andel av alla som efter sjukhusvistelse 
har förändrade eller nya SoL-insatser, 
och som skrivs in i Trygg Hemgång.  
(Hälsa och omsorgsnämnden) 

 

Minst 65% 100 % Målet anses till fullo uppnått. Samtliga som skri-
vits ut till Trygg hemgång har haft förändrade in-
satser. 

 
Andel äldre (80+) som bor kvar i ordinärt 
boende utan beviljade insatser.  (Hälsa 
och omsorgsnämnden) 

 

Minst 70% 71 % En ökande andel av de över 80 som klarar sig 
helt utan insatser från Vård och omsorg. I dags-
läget är det cirka 29 % av de över 80, som har 
insatser från vård och omsorg. Detta betyder att 
71 % klarar sig utan insatser. Här är insatserna 
matdistribution och larm inte medräknade. 

 
Andel med hemtjänst som i helhetsbe-
dömning av hemtjänst är mycket eller 
ganska nöjda.  (Hälsa och omsorgs-
nämnden) 

 

Minst 95% 95 % Med ett värde på 95 % har vi nått vårt mål. Re-
sultatet innebär att 95 % av de som svarat är 
ganska eller mycket nöjda med vår hemtjänst. 
Detta får anses som ett bra utfall. 

 
Andel på SÄBO som svarar positivt på 
bemötande, förtroende och trygghet.  
(Hälsa och omsorgsnämnden) 

 

Minst 90% 90 % Medelvärdet av dessa tre faktorer landar på 
90 %. Detta innebär att vi nått det uppsatta må-
let med 94 % för bemötande, 84 % för förtroen-
det och 91 % för trygghet. Det bör observeras 
att siffran för förtroende sjunkit från 90 % 2020 
till 84 % 2022. 

 
Andel brukare med insats servicebo-
stad, daglig verksamhet, personlig assi-
stans som är nöjda med självbestäm-
mande och integritet.  (Hälsa och om-
sorgsnämnden) 

 

Minst 90%  Förvaltningen har inte deltagit i undersökningen 
under 2022 varför något resultat inte kan redo-
visas 

Den enskildes arbetsförmåga ska öka för att uppnå egen försörjning och bidra till framtida kompetensför-

sörjning. 

Analys av resultatet 

Under våren har det inte genomförts någon utbildning på Komvux i Osby pga ändrad läroplan som gjorde att utbildningen 

pausades.. De kommer först att sluta sina kurser inför nästa sommar. Endast 4 elever från gymnasiedelen gick ut programmet 

och de var från andra orter och har anställts på sin hemort. Detta har gjort det omöjligt att uppnå målet. 

Slutsatser 

Vård och omsorgsutbildningen är en förutsättning för att verksamheten ska kunna utbilda och rekrytera kompetent personal. 

Under året har ansökningar till utbildningen varit fler än platserna som kan erbjudas. Lösning försöker göras utifrån individuella 

behov hos personerna som arbetar i verksamheten. 

Indikatorer Mål Utfall Kommentar 

 
Andel anställda med mindre än 5 sjuk-
dagar.  (Hälsa och omsorgsnämnden) 

 

Minst 50% 15% Vi ser ett tydligt samband med den pågående 
covidsmittan och ett resultat, som ligger långt 
under de mål vi haft. Endast 15 % av vår perso-
nalstyrka har under 2022 haft mindre än 5 sjuk-
dagar, vilket är långt från det mål på 50 % vi 
satte 2019 och resultatet detta år som var 46 %. 
Vi har sedan dess en uppåtgående trend när 
det gäller sjukskrivningar. 

• 
• 
• 
• 
-

~····· .......... 
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Kommunikation och digitalisering leder till förbättrad kvalitet, ökad trygghet och bidrar till ett starkare 

varumärke för Hälsa- och välfärdsnämnden hos medborgare och näringsliv. 

Analys av resultatet 

Resultatet är positivt och vårt arbete att försöka marknadsföra Hälsa och omsorg positivt har gett resultat. Likaså har ambitionen 

att digitalisera mera gett utslag. 

Slutsatser 

De digitala lösningarna har ökat under hösten. Flera processer has skapats i ett nytt processkartläggningssystem bland annat. 

För att införa ny digital teknik krävs båda avsatt tid för personal och budget. De digitala lösningarna stärker verksamheten men 

för med sig att personal behöver utbildas och investeringar behöver göras. 

Förvaltningen behöver visa positiva bilder av yrket, flera publikationer har utförts under året. Positiva bilder ger invånare 

möjlighet att ha en god bild av verksamheten. Det kan även stärka möjligheten för rekrytering. 

Indikatorer Mål Utfall Kommentar 

 
Antal e-tjänster och digitala lösningar.  
(Hälsa och omsorgsnämnden) 

 

Minst 22 24  

 
Antal positiva och informativa inlägg 
som publiceras om Hälsa och omsorg i 
massmedia.  (Hälsa och omsorgsnämn-
den) 

 

Minst 25 26  

NYCKELTAL OCH STATISTIK 

Kostnadsuppföljning personal 

tkr 2021 2022 

Kostnad för arbetskraft 228 930 245 930 

Varav kostnad för sjuklön 3 280 5 235 

Personalstatistik 

  2021 2022 

Tillsvidareanställda 390 411 

Äldreomsorg 

SÄRSKILT BOENDE 2020 2021 2022 

Genomsnittlig bruttokostnad per 
plats exkl fastighet  (tkr) 

564 590 534 

Genomsnittlig fastighetskostnad 
brutto per plats 

113 111 116 

Antal platser 147 147 162 

Sökande 61 59 86 

Avslag 4 3 8 

Bifall 48 53 68 

Inflyttade 38 41 63 

Antal dagar med betalningsan-
svar 

0 0 0 

ORDINÄRT BOENDE 2020 2021 2022 

Genomsnittligt antal hemtjänst 274 264 301 

Bruttokostnad per person (tkr) 162 179 156 

Utförda hemtjänsttimmar 83 731 83 550 79 717 

Utförda timmar/vårdtagare 304 316 265 

• • 

~. 
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Observera att Antal platser 2022 är ett genomsnittligt antal då Solhem öppnade en bit in på året. 

Analys och kommentarer särskilt boende 

Bruttokostnaden per plats har minskat medan fastighetskostnaden har ökat. Ett betydligt större antal ansökningar kan vara en 

pandemieffekt då många avstod från att ansöka om särskilt boende och en del ansökningar var kvarståenden från 2021. Men 

det kan också vara en effekt av att antalet äldre ökar i Osby kommun. Det har också gjorts fler avslag jämfört med föregående 

år. 

Analys och kommentarer ordinärt boende 

Antalet personer med hemtjänst har ökat  men antalet timmar har minskat vilket tyder på att det är mindre tidskrävande insatser 

som ökat. Bruttokostnaden per person har också miskat. 

LSS 

LSS 2020 2021 2022 

Antal personer med personlig 
assistans 

20 18 18 

varav LSS 5 6 6 

Antal personer med daglig verk-
samhet 

62 67 71 

Antal personer med boende 30 32 33 

Siffrorna i denna tabell är genomsnitt för det gångna året. 

Analys och kommentarer LSS 

Antalet personer med beslut om daglig verksamhet ökar stadigt vilket ställer större krav på verksamhet, handledare och ett 

varierat utbud av daglig sysselsättning 

Kostnad placeringar psykiatri 

  2020 2021 2022 

Placering psykiatri 5 340 5 985 7 275 

Kommentarer placeringar 

Vi ser ett tydligt ökat behov av psykiatriplaceringar relaterat till ett ökat antal personer med omfattande behov av stöd 24/7. 

Lex Sarah och klagomål 

  2020 2021 2022 

Klagomål 15 25 13 

Lex Sarah 6 8 5 

Lex Maria 0 0 1 

EKONOMI 

Belopp i tkr Utfall 2022 Budget 2022 Avvikelse 

Verksamhet    

Nämnd o KPR/RFFH 700 789 89 

Förvaltningsledning -12 325 -4 254 8 071 

Äldreomsorg 208 583 203 562 -5 021 

Funktionsnedsatta 57 314 51 619 -5 695 

Boendestöd/psykiatri 9 821 8 490 -1 331 

Resultat 264 093 260 206 -3 887 
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Analys av utfallet 

Den positiva avvikelsen för Förvaltningsledningen beror huvudsakligen på att i stort sett samtliga statsbidrag redovisas i denna 

verksamhet. Kostnader förknippade med statsbidragen har redovisats ute i verksamheterna. Detta medför att de minusresultat 

vi ser inom främst äldreomsorgen, om även statsbidragen redovisats där, skulle varit avsevärt närmre balans. 

Resultatet för hemtjänsten visar på ett klart minus med cirka 4 800 tkr och här är det sannolikt att i vart fall hälften eller mer är 

ett underskott även efter justering för statsbidrag. För särskilt boende handlar det snarare om att verksamheterna ligger nära 

balans. 

Området för funktionsnedsatta redovisar ett minus, som till en del beror på minskade intäkter för personlig assistans. Utöver 

detta finns ett underskott på våra boenden, som förklaras av stora covidutbrott under året. 

För verksamheten boendestöd/psykiatri är det främst högre kostnader för placeringar, som gör att resultatet blivit sämre än 

budgeterat. 

Totalt redovisar förvaltningen ett resultat som skiljer sig från budget med cirka 1,4 %. 

  

Erhållna statsbidrag 

Projektnamn Erhållet belopp, tusentals kronor 

Socialstyrelsen Statsbidrag 32845/2021-1 2 142 

Statsbidrag MHFA 1 893 

Statsbidrag utveckling digital teknik 285 

Statsbidrag återbetalning socialstyrelsen -22 

Kammarkollegiet 5 

Bidrag kommunförbundet 2 358 

Statsbidrag säkerställa god vård 6 618 

Statsbidrag ensamhet bland äldre 1 007 

Statsbidrag Äldreomsorgslyftet 2 805 

Statsbidrag äterhämtningsbonus-2022 13850 2 715 

Kompensation sjuklön 2022 1 994 

Statsbidrag psykisk hälsa och suicid 1 200 

Socialstyrelsen habilitering 593 

Personlig assistans 5 504 

Stimulansmedel psykiatri 387 

Lönebidrag AF 197 

  

FRAMTIDEN 

Den demografiska utvecklingen med allt fler äldre i kombination med minskad andel arbetsföra är den absolut största utma-

ningen för Hälsa- och omsorgsförvaltningen. Uppgiftsväxling, inkluderande kompetensförsörjning och digital utveckling kom-

mer att vara viktiga verktyg för att möta utmaningen. Ett paradigmskifte med tillitsbaserad styrning och ledning kommer att 

behövas i en alltmer komplex och oförutsägbar värld. 

Statens offentliga utredningsförslag om en ny äldreomsorgslag är nu ute på remiss och förväntas träda ikraft 2024. Den kan få 

stor påverkan på hur äldreomsorgen och den kommunala hälso-och sjukvården ska ledas, organiseras och utföras. 

Omställningen till nära vård berör och kommer att göra skillnad för alla Sveriges invånare och hjälpa oss att klara välfärdens 

utmaningar. Omställningen innebär att vi samskapar med invånare och flyttar fokus till att arbeta mera personcentrerat, sam-

manhållet, proaktivt och hälsofrämjande. Det innebär också ett utvecklat samskapande med framför allt primärvården men 

också slutenvården. Kommunens insatser förväntas successivt öka i takt med att omställningen sker. 

LSS- verksamheterna växer och antalet brukare förväntas öka. Det kommer att ställa höga krav på ledningsfunktionerna och 

den komplexitet som finns för ledarskapet för dessa verksamheter. 
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§ 68 Årsredovisning bokslut avseende 2022 
Dnr 2023-00004 

Kommunstyrelsens beslut 

 Föreslå kommunfullmäktige 

- Årsredovisningen godkänns med bedömningen att Osby kommun 

hade god ekonomisk hushållning år 2022. 

- Förslag till balanskravsavstämning, innebärande att kommunen inte 

har något negativt resultat att återställa 2022, godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 

Ekonomienheten har upprättat förslag till årsredovisning 2022 med 

bokslutshandlingar, balanskravsavstämning, sammanställd redovisning 

(koncernredovisning) och verksamhetsberättelser. 

Årsredovisning 2022 är överlämnad till kommunens revisorer och 

revisionsberättelse avlämnas efter kommunstyrelsens behandling av ärendet.  

Osby kommun redovisar för 2022 ett resultat på 2,8 mnkr. Resultatet efter 

balanskravsjusteringar uppgår till 10,3 mnkr. Kommunen har inte några 

negativa resultat att täcka sedan tidigare år.  

Barnkonsekvensanalys 

Ärendet berör inte barn. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-02-22 § 27 

Tjänsteskrivelse Årsredovisning 2022 daterad 2023-02-15 

Årsredovisning 2022  

 

Beslutet ska skickas till 

Kommunfullmäktige 
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1. Inledning 
Enligt revisionsreglementet l!lmnas en redogörelse över revisorernas verksamhet 2022. Vi har utrurt vår 

granskning enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet, fastställt revisions
reglemente, samt de lagar och förordningar som berör revisionens verksamhet. 

Revisorerna granskar årligen i den omfattning som följer av god revisionssed, all verksamhet som 

bedrivs inom n!lmnderna. Genom lekmannarevisorerna granskas även den verksamhet som bedrivs i de 
kommunala bolagen. 

Revisorerna prövar om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt sätt och från ekonomisk synpunkt 
tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen som görs inom 
nämnden är tillräcklig. Målet med revisorernas arbete är ansvarsprövningen, d.v .s. revisorernas 
bedömning i frågan om ansvarsfrihet som lämnas till kommunfullmäktige infilr dess årliga 
ansvarsprövning och beslut. Granskningsuppdraget är medlet att nå fram till denna ansvarsprövning. 

En viktig och grundläggande del i revisionsprocessen är planering av revisionsinsatserna. Utifrån risk 
och väSentlighetsanalys har en revisionsplan upprättats. 

Revisorerna har under året haft möten med styrelse och nämnder samt de kommunala bolagen i syfte att 
ge underlag filr kommunfullmäktiges ansvarsprövning. Resultatet av de furdjupade granskningarna har 
löpande överlämnats till kommunfullmäktige. 

Revisorernas årliga granslu1ingar kan indelas i områden som: 

Grundläggande granskning 
Granskning av delårsrapport och årsredovisning 
Fördjupade granskningar. 

2. Grundläggande granskning 
En viktig utgångspunkt fbr vår kommunrevision är att revisionens arbete ska vara stödjande och bidra 
till fbrändring av kommunens verksamhet, i enlighet med uppställd vision - På spåret och naturligt 
nära. 

God revisionssed i kommunal verksamhet 2018 beskriver att grundläggande granskning ska genomfbras 
av samtliga styrelser och n!lmnder varje år. Den grundläggande granskningen innehåller granskning av 

måluppfyllelse samt granskning av styrning och intern kontroll . Den grundläggande granskningen är 

inriktad på att översiktligt bedöma måluppfyllelsen samt om styrelse eller n!lmnd har en tillräcklig 

styrning och kontroll för att leva upp till mål, beslut och föreskrifter. Revisionen bedömer den struktur 
som styrelse och nämnd har för detta och hur den är integrerad i organisation, system och det löpande 

arbetet. 

Inom den grundläggande granskningen för revisorerna ingår bland annat dialog om styrelsens eller 

nämndens styrning, uppföljning och analys av måluppfyllelse och intern kontroll. Granskningen ska 
enligt God revisionssed vara så omfattande att den ger en stabil grund för revisionens bedömningar i 
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revisionsberättelsen/granskningsrapporten. Den grundläggande granskningen för revisorerna i Osby 
innebär att revisorerna: 

Följer verksamheten (dokument, ärenden, beslut, besök mm) 
Har dialog med styrelse och nämnder om mål, uppdrag, ansvar, styrning och resultat 
Bedömer förutsättningar för tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll 
Verifierar vid behov genom granskningsinsatser (tex om beslut verkställs och mål uppnås, om 
system och rutiner inom redovisningsområdet fungerar etc.) 

För att möjliggöra denna granskning har revisorerna under 2022 bevakat olika nämnder och 
kommunstyrelsen. Iakttagelser och bedömningar från respektive revisor har löpande återrapporteras vid 
den samlade revisionens möten. Revisorerna har haft regelbundna dialoger med styrelser, nämnder och 
förvaltningar kring väsentliga frågor som rör de kommunala nämnderna och bolagens verksamhet. 
Revisionen har också träffat kommunfullmäktiges presidium under året. Revisorerna har deltagit och 
informerat om genomförda granskningar på fullmäktigemöten. 

I enlighet med kommunens reglemente för intern kontroll ska nämnderna ärligen anta 
internkontrollplaner. Under revisionsäret har de förtroendevalda och sakkunniga löpande ställt frågor 
kring intern kontroll och bevakat området i styrelsens och nämndernas protokoll. 

I revisionens grundläggande granskning har det 2022 framkommit att miljö- och byggnämnden följer 
har haft samma kontrollmoment under 2020, 2021 och 2022. Förra året påpekade revisionen att nämnden 
enbart följde upp den interna kontrollen en gäng om året. Detta har nämnden nu åtgärdat och det finns 
en uppföljning av intern kontroll på sammanträdet i oktober. Uppföljningen gäller dock enbart ett 
kontrollmoment. Endast två av tretton kontrollmoment rapporteras till nämnden, övriga elva 
kontrollmoment rapporteras till fbrvaltningschefen. Enligt kommunallagen, vilket förtydligas i 
kommunens riktlinjer, är det nämnden som har ansvaret för den interna kontrollen inom nämndens 
ansvarsområde och ska se till att den interna kontrollen är tillräckligt samt att verksamheten bedrivs på 
ett i övrigt tillfredsställande sätt. Vidare ansvarar fbrvaltningschefen fbr att rapportering sker till nämnd 
om hur den interna kontrollen fungerar. Det är revisionens bedömning att nämnden bör ta del av 
rapportering av samtliga kontrollmoment. Vidare är det revisionens bedömning att kommunens riktliajer 
och ärshj ulet för bes I ut och rapportering av intern kontroll i går inte att tolka på annat sätt än att en intern 
kontrollplan ska gälla filr ett är. Den riskbedömning som ska föregå den interna kontrollplanen bör 
genomföras och dokumenteras årligen för att fånga aktuella risker. Annars är sannolikhetens stor att 
tillkommande risker som beror på omvärldsfbrändringar inte uppmärksammas. 

3. Granskning av delårsrapport och årsredovisning 
Under året har revisorerna genomfbrt obligatorisk granskning av delårsrapporten per augusti 2022 
samt granskning av årsredovisning 2022. 

3.1 Granskning av delårsrapport per augusti 2022 
Resultatet för perioden var 43,3 mnkr, vilket var 14 mnkr lägre lin motsvarade period fbregående år. 
Osby kommun prognostiserade vid delåret ett resultat om 12,8 mnkr, vilket motsvarade en 
budgetavvikelse på 11 , I mnkr. Prognosen var att balanskravsresultatet för 2022 skulle komma att uppgå 
till 20,6 mnkr. 
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Det framgick att hälsa- och omsorgsnämnden prognosticerade ett budgetunderskott på -3,4 mnkr för 

2022 samt att barn- och utbildningsnämnden prognostiserar en negativ avvikelse jämfört med budget på 
-4, 1 mnkr. Revisorerna noterade att det fanns ett behov av att nämnderna arbetar för att få budgeten i 
balans. 

Kommunen hade per augusti 2022 genomfört investeringar motsvarande 25 procent av den totala 
investeringsbudgeten för 2022. För helåret planerade kommunen att genomföra investeringar 
motsvarande 6 I procent av investerings budgeten. Vi bedömde att det rådde viss osäkerhet kring 

sannolikheten att prognosen skulle uppfyllas. 

Sammantaget gjordes bedömning att det prognosticerade resultatet var förenligt med de finansiella mål 

som fullmäktige hade fastställt i budget 2022. 

3.2 Granskning av årsredovisning ~022'--------------------
Arsredovisningen innehåller upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens finansiering och den 
ekonomiska ställningen. Osby kommuns resultat 2022 uppgår till 2,8 mnkr, vilket är 1,1 mnkr högre 
jämfört med budget. Barn- och utbildningsnämndens utfall var -13,3 mnkr jämfört med budget, 
Samhällsbyggnadsnämndens utfall var -7,6 mnkr jämfört med budget Halsa- och omsorgsnämndens 
utfall var -3,9 mnkr jämfört med budget. Nämndernas sammanlagda budgetavvikelse för 2022 uppgår 
till -19, I mnkr. Resultatet för finansförvaltning översteg budget med 20,2 mnkr. Vi framhåller att 
kostnadsutvecklingen inom barn- och utbildningsnämnden och Samhällsbyggnadsnämnden är 
bekymrande och att åtgärder behöver vidtas för att nå en budget i balans. 

Kommunen uppnår balanskravet för 2022. Det finns inga tidigare underskott som behöver återställas. 

Kommunens genomförandegrad avseende investeringar uppgår till 65 procent. Resultatet 2022 var 47 
procent. 

1 förvaltningsberättelsen saknas upplysning om kommunkoncernens avstämning för god ekonomisk 
hushållning. I övrigt bedöms fbrvaltningsberättelsen innehålla de upplysningar som framgår av 
rekommendationerna. 

Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt är upprättad enligt god redovisningssed och att 
räkenskaperna ger en rättvisande bild av kommunens resultat och ställning. 

Utifrån en samlad uppföljning av de finansiella målen samt kommunfullmäktiges målområden för 
helåret 2022 görs bedömningen att resultatet i årsredovisningen i allt väsentligt är förenligt med de mål 
fullmäktige beslutat om. 

4. Fördjupade revisionsprojekt 
Nedanstående tabell visar vilka fördjupade granskningar som genomförts under året samt vilka de 
överlämnats till. Samtliga rapporter överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom. 

Genomförd fördjupad granskning Överlämnad till 

Granskning av budgetprocessen Kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige för kännedom 

Kommenterad [HEl]: Uppdatera med något om 
kostnadsutVeckllngen 
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Granskning av bolagens interna kontroll Styrelserna i Osbybostader AB, Fjärrväme i 

Osby AB och Industrihus i Osby AB 

Kommunfullmäktige för kännedom 

Granskning av IT- och informationssäkerhet Kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige för kännedom 

Granskning av överförmyndaren Överförmyndarnämnden 

Kommunfullmäktige för kännedom 

Granskning av samverkan av IT-frågor Kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige för kännedom 

PM: Hearing om boendeplanering fur äldre Hälsa- och omsorgsnämnden 

Kommunfullmäktige för kännedom 

PM: Hearing om vattenförsörjning Samhtillsbygngadsnämnden 

Kommunfullmäktige för kännedom 

Uppföljande av granskning av projektstyrning Samhällsbyggnadsnämnden 

av investeringsprojekt Kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige för kännedom 

Uppföljande av granskning av inköp och Samhällsbyggnadsnämnden 

upphandling 
Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen för 

kännedom 

Revisorernas rapporter finns tillgängliga på hll ps://www.osbv.sc/ko111111un --politik/0 111 -osbv

kom111u n/ko111111unens-or!!anisat ion/ko111111unfull111akti!!c/rcvisionen.htm l 

Nedan redovisas väsentliga punkter från genomförda granskningar för de fördjupade revisionsprojekten. 

4.1 Granskning av budgetprocessen 
Granskningen syftade till att bedöma om kommunstyrelsen har en ändamålsenlig styrning, uppföljning 

och kontroll avseende kommunens budgetprocess. Den sammanfattande bedömningen var att 

kommunstyrelsen bör stärka styrning, uppföljning och kontroll avseende budgetprocessen. 

Kommunstyrelsen utf'Jrdar årligen ett flertal budgetinstruktioner och en tidplan. Det saknas dock 

samlade och dokumenterade styrprinciper för budgetprocessen. Instruktioner är utspridda vilket 

försvårar möjligheten att fillja processen. 

Under granskningens gång har kommunstyrelsen till fullmäktige begärt tilläggsanslag för verksamhet i 

barn- och utbildningsnämnden. Detta för en verksamhet som nämnden fattat beslut om att reducera. Det 
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konstateras att det inte finns kommunallagsrättsliga hinder för förfarandet. Det är dock problematiskt 

eftersom det skapas otydliga ansvarsförhållande. 

Vidare konstateras att det saknas ett långsiktigt och strategiskt perspektiv i budgetprocessen. Därtill 
framkommer att det finns brister i investeringsplaneringen som del av budgetplaneringen. Detta är av 
vikt att åtgärda för att skapa hållbara förutsättningar för nämndernas planering av verksamheterna. 

Det finns en systematik för uppföljning av nämndernas resultat. Det framkommer dock att det råder 
olikheter nämnderna emellan i graden av vilken förklarande information som ges till kommunstyrelsen. 

Därtill kan kommunstyrelsen med fördel komplettera uppföljningen med nyckeltal för kostnads drivande 
faktorer inom verksamheterna. Detta är av särskild vikt vid effektiviseringskrav i syfte att följa effekten 

av vidtagna åtgärder. 

Mot bakgrund av granskningsresultatet rekommenderades kommunstyrelsen att: 

Tydliggöra budgetprocessen och dess styrande principer. 
I tillämpningsanvisningar förtydliga vilken information som nämnderna ska återrapportera. 
Stärka det långsiktiga perspektivet i budgetarbetet. 
Säkerställa att investeringsplaneringen motsvarar organisationens kapacitet. 

4.2 Granskning av bolagens interna kontroll 
Granskningen syftade till att bedöma om bolagsstyrelsema i Osbybostäder AB, Fjärrvärme i Osby AB 

och Industrihus i Osby AB har säkerställt en tillräcklig intern kontroll. 

Den sammanfattande bedömningen är att bolagen inte har säkerställt en tillräcklig intern kontroll . Det 
genomförs inga riskanalyser kopplade till den interna kontrollen i bolagen. Det förekommer ett visst 
arbete med riskanalyser inom bolagen, men dessa analyser ligger inte till grund för intemkontrollplanen. 

Det sker inte en ändamålsenlig dokumentering av genomförda kontrollmoment i bolagen. I 
dokumentationen redovisas inte hur stickproven har valts ut, vilka ärenden som har granskats eller tiden 
för genomförandet. Uppföljning och återrapportering av den interna kontrollen i bolagen bedöms inte 

heller vara ändamålsenlig. 

Mot bakgrund av granskningsresultatet rekommenderades bolagsstyrelsema att: 

Årligen genomför en riskanalys av verksamheten som utmynnar i en bruttolista med risker som 
ligger till grund för innehållet i internkontroll planen. 
Följer upp arbetet med intern kontroll två gånger årligen i enlighet med kommunens riktlinjer 
för intern kontroll. 
Säkerställer en ändamålsenlig dokumentation av kontrollerna där det bland annat framgår hur 
stickproven valts ut, vilka ärenden som har granskats och tiden för genomförandet. 
Beslutar om intemkontrollplanema årligen och tar del av uppföljning av kontrollerna. 

4.3 Granskning av IT- och informationssäkerhet 
Granskningen syftade till att bedöma om det finns brister i kommunens interna kontroll kopplat till 

säkerställande av att arbetet med IT- och informationssäkerhet är ändamålsenligt. Vidare var syftet också 
att bedöma i vilken omfattning styrelse och nämnder styr och följer upp arbetet på området. Den 
sammanfattande bedömningen är att Osby kommuns arbete med IT- och informationssäkerhet inte är 

ändamålsenligt. 
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Bedömningen grundar sig i att kommunen inte har ett implementerat ledningssystem samt saknar 
flertalet styrdokument avseende IT- och informationssakerhet, bland annat kontinuitetsplan. Dartill 
saknar kommunen en dokumenterad och implementerad metod för att kontrollera efterlevnad av policy 
och riktlinjer samt kontinuerligt rapportera till kommunstyrelsen. Bedömningen grundar sig aven i att 
kommunen saknar en dokumenterad rutin avseende hantering och dokumentation av informations
sakerhetsincidenter. 

Baserat på den analys och granskning som genomförts bedöms Osby kommun ha en genomsnittlig 
mognadsgrad på I, 78 av 5,0 vilket ar en markant lägre mognadsgrad an andra offentliga organisationer 
av liknande storlek och karaktär dar genomsnittet ligger på 2,49. Mognadsgraden för Osby kommun ar 
betydligt lägre an vad EY rekommenderar för en kommun likt Osby, givet den mängd personuppgifter 
och andel personuppgifter av känslig karaktär som hanteras. 

Granskningsresultatet indikerar att kommunens mognadsgrad ar något högre avseende personuppgifter 
och lägre inom drift och programförändringar. 

Mot bakgrund av granskningsresultatet rekommenderades kommunstyrelsen att: 

En kontinuitetsplan upprättas, beslutas och implementeras. 
Styrdokument upprättas och implementeras inom ett flertal identifierade områden avseende 
kommunens IT- och informationssäkerhetsarbete. 
En utbildningsplan upprättas avseende IT- och informationssäkerhet. 
En intemkontrollplan avseende IT- och informationssäkerhet upprättas som täcker samtliga 
områden inom kommunens IT- och informationssäkerhetsarbete. 

4.4 Granskningen av överförmyndaren 
Granskningen syftade till att bedöma om överförmyndaren har säkerställt en smidig övergång av 
tjänstemannaorganisation för överfurmyndarverksamheten till Höörs kommun samt om det finns en 
tillräcklig kontroll och uppföljning av verksamheten. 

Den sammanfattande bedömning ar att det finns tillräcklig kontroll och uppföljning av verksamheten. 
Vi menar att de rutiner som har tagits fram skapar goda förutsättningar för överförmyndaren att bedriva 
en ändamålsenlig verksamhet. Vi ser det som positivt att verksamheten har kontrollpunkter, följer upp 
dessa och att överförmyndaren tar del av arbetet. Vi ser även positivt på att det sker regelbundna 
avstämningar mellan överförmyndaren och verksamheten utöver det som sker enligt årshjul. Med detta 
som grund menar vi att överförmyndaren får tillräcklig återrapportering, även om det kan finnas behov 
av att se över och justera framöver . 

Vår bedömning ar även att överförmyndaren säkerstallt en smidig övergång av verksamheten i form av 
uppföljning och kontroll. Däremot har övergången inte varit smidig vad gäller arbetet kring 
årsräkningar. Det ar angeläget att överförmyndaren säkerställer att länsstyrelsens rekommendationer 
följs och att verksamheten slutför årsräkningama för 2021. Vi menar dock att det varit svårt för 
överförmyndaren att säkerställa detta eftersom beslutet att flytta verksamheten, vilket varit en anledning 
till förseningen av årsräkningen, inte var överförmyndarens beslut. 

Mot bakgrund av granskningsresultatet rekommenderades överförmyndaren att: 
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fortsatt följa upp verksamheten i enlighet med de mål, planer, rutiner och årshjul som är 
fastställda, samt 
följa upp om de åtgärder som ska vidtas för att komma tillrätta med utmaningarna i 
verksamheten ger önskad effekt. 

Kommundirektören har dagarna innan granskningen presenterades för revisionen valt att säga upp 
avtalet med Höörs kommun om administration och handläggning. Avtalets uppsägningstid har börjat 
löpa och samarbetet avslutas I december 2023. 

4.5 Granskning av samverkan av IT-frågor 
Granskningen syftade till att bedöma huruvida kommunstyrelsen har en ändamålsenlig uppsikt och 
ägarstyrning av IT kommuner i Skåne AB. Granskningen har särskilt fokuserat på att belysa övergången 
av lT-verksan1heten från Osby kommun till IT kommuner i Skåne AB och utvärderingen av denna. Den 
sammanfattande bedömningen var att kommunstyrelsen bör stärka uppsikten av IT-kommuner i Skåne 
AB i enlighet med ansvaret i reglemente. 

Bedömningen grundar sig i att det saknas sammanställd uppföljning av verksamhetsplanen och att 
kommunstyrelsen inte tar del av uppföljningen. Bolagets styrelse är uppbyggd av representanter ur 
kommunernas tjänstemannaorganisationer. Vi menar att detta är i sig inte problematiskt. Däremot gör 
detta uppsiktsplikten än viktigare. Därför bör kommunstyrelsen inom ramen för sin uppsiktsplikt 
säkerställa återrapportering av bolagets måluppföljning. Vår bedömning är även att övergången ur ett 
verksamhetsmässigt och ekonomish.1: perspektiv inte utvärderats på ett samlat, dokumenterat och 
strukturerat sätt. Vi menar att detta är nödvändigt för att kunna följa om resultatet av övergången givit 
de vinster som önskades. 

Vi ser det däremot som positivt att det finns beslutade ägardirektiv som reglerar samverkan och följs 
upp vid ägarsamråd. Likaså är det positivt att verksamheten löpande följs upp genom diverse forum. Vi 
ser att det finns en löpande kontah.1: i olika konstellationer mellan bolaget och kommunen samt 
formulerade forum för det. Vi noterar att såväl bolaget som kommunen genomfört enkätundersökningar 
med syfte att mäta nöjdheten bland användarna. Vi menar att kommunstyrelsen utifrån det låga 
enkätresultatet bör göra fördjupade efterforskningar kring orsakerna. 

Mot bakgrund av granskningsresultatet rekommenderades kommunstyrelsen att: 

Säkerställa en kontinuerlig äterrapportering av uppföljningen av målsättningarna i 
verksamhetsplanen i enlighet med uppsiktsplikten. 
Genomföra en samlad utvärdering av övergången till IT kommuner i Skåne AB avseende såväl 
verksamhetsmässiga som ekonomiska effekter. Detta kopplat till de initiala målen och 
önskvärda effekterna. 
Genomföra fördjupade efterforskningar kring orsakerna till de låga resultaten i NKI-mätningar. 

4.6 PM: Hearing om boendeplanering för äldre 
Hearingen berörde hälsa- och omsorgsnänmden och genomfördes i syfte att få information om hur 
kommunen planerar och arbetar för att säkra tillgång till boendeplatser i särskilda boenden för äldre. 
Vid hearingen deltog hälsa- och omsorgsnämndens ordförande samt förvaltningschefen. 
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Det uppges vid hearingen bland annat att det inte finns något kommunalt bostadsförsörjningsprogram 

eller någon lokalförsörjningsplan. Det lyfts dock att egna analyser har gjorts i verksamheten gällande 

lokalförsörjningen. Det uppges att nämnden i budgetskrivelser till kommunfullmäktige påtalat behovet 
av SÄBO men att nämnden inte har fått något gehör för detta. I det dagliga arbetet finns det en 
planeringsgrupp som har ansvar för att gå igenom ansökningar till boendeplatser fur äldre, se över antalet 
lediga platser samt behovet av platser. Vid hearingen framkom att det vid senaste rapportering i maj 

2022 fanns tre ej verkställda beslut gällande särskilt boende. Av dessa tre ar det två som har nekat 
erbjuden plats, varav den ena har tackat nej fem gånger, och den tredje har tackat ja till erbjuden plats 
men har vid denna tidpunkt inte funnit flytta in. 

4.7 PM: Hearing om vattenförsörjning 
Hearingen berörde samhällsbyggnadsnämnden och genomfördes i syfte att få information om 
kommunens vattenförsörjning. Den grundar sig på dokumentstudier och revisionens dialogmöte med 

samhällsbyggnadsnämndens presidium och förvaltningschef. 

Den samlade bedömningen var att det finns utrymme fbr förbättring i samordningen av VA-frågor inom 
kommunen. Det finns dock i grund och botten en förståelse för såväl uppdrag som ansvarsfördelning 
mellan nämnden och SBVT. Det ar till nämndens fördel att det förtydligats hur beställningar av 

investeringar och reinvesteringar ska ske. Detta som en del i att säkerställa en hög genomförandegrad 
av investeringsbudgeten. Det var vidare vår bedömning, i likhet med nämnden, att in- och utläckage är 
högt enligt vår erfarenhet av granskningar av andra huvudmän. Vi instämmer därmed också i 
bedömningen att detta bör vara ett prioriterat område för planeringen av reinvesteringar. Nämnden bör 

försäkra sig om att det finns en direkt koppling mellan in-/utläckage och reinvesteringsåtgarder för att 
säkerställa att prioriteringsmålet om minskad belastning i anläggningarna uppfylls. Detta är centralt för 
att klara av kapaciteten vid expansion av bostadsbyggande och industrietableringar. 

4.8 Uppföljande av granskning av projektstyrning av investeringsprojekt 
Granskningen berörde om kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden hade en ändamålsenlig 
projektstyrning av investeringsprojekt, som en uppföljning av en granskning genomförd revisionsåret 
2020. Syftet med uppföljningen var att se vilket genomslag revisionens rekommendationer fått och vilka 

åtgärder berörda nämnder vidtagit till följd av den tidigare granskningen. Detta är även en del i 

revisorernas löpande risk- och väsentlighetsanalys. 

Vår samlade bedömning är att kommunstyrelsen har beak'tat samtliga rekommendationer från 2020 års 

granskning. Vi noterar att det har påbörjats ett arbete för att tydliggöra kommunens projektstyrning, men 
att detta arbete inte har färdigställts än. Bedömningen görs mot bakgrund av att kommunlednings
förvaltningen har tagit fram ett fbrslag på reviderade riktlinjer (principer) för investeringshantering som 
beskriver hur investerings-projekt ska följas upp. Det finns även förslag på hur större projekt ska 

definieras och vilka uppgifter större projekt ska innehålla. Beslut om de föreslagna revideringarna ska 
fattas i januari 2023. Eftersom beslut saknas bedömer vi dessa två rekommendationer som delvis 

uppfyllda. 

Vi bedömer att kommunstyrelsen inte tydliggjort hur ansvarsfördelningen mellan verksamheter ska se 
ut vid investeringsprojekt. Vi bedömer därför att kommunstyrelsen bör vidta ytterligare åtgärder fur att 

tydliggöra ansvaret mellan verksamheter vid genomförande av investeringsprojekt. 
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Revisionen efterfrågade inget skriftligt svar på den uppföljande granskningsrapporten, men avser att 
folja ärendet och diskutera det i samband med de dialoger revisionen har med alla nämnder. 

4.9 Uppföljande av granskning av inköp och upphandling 
Granskningen berörde om samhällsbyggnadsnämnden rutiner och interna kontroll kring 

upphandling och inköp var tillräcklig, som en uppföljning av en granskning genomford revisionsåret 

2020. Syftet med uppföljningen är att se vilket genomslag revisionens rekommendationer fått och vilka 
åtgärder berörda nämnder vidtagit till följd av den tidigare granskningen. Detta är även en del i 
revisorernas löpande risk- och väsentlighetsanalys. 

Den samlade bedömningen var att samhällsbyggnadsnämndens rutiner och interna kontroll bara delvis 
var tillräcklig och att nämnden devis har uppfyllt rekommendationerna från 2020 års granskning. 

Efter att sista svarsdatum för sakgranskningen passerat och rapporten presenterats for oss revisorer fick 
de sakkunniga biträdena ta del av nytt material. Materialet visade att nämnden har genomfort kontroller 
av inköp och upphandling inom ramen för den interna kontrollplanen. Vi gör därmed bedömningen att 
nämnden har vidtagit åtgärder for att säkerställa att upphandlingarna foljer lagstiftningens krav. Däremot 
vill vi framföra vikten att nämnden fortsätter att följa frågan då 2021 års interna kontroll visade på 
brister. 

Revisionen efterfrågade inget skriftligt svar på den uppföljande granskningsrapporten, men avser att 
folja ärendet och diskutera det i samband med de dialoger revisionen har med alla nämnder. 

5. Revisorernas resurser 
Vi har haft en budget på 0,9 mnkr att fullgöra vårt uppdrag. EY har biträtt oss i revisionsarbetet under 
2022. 

6. Övrigt 
Revisorerna har deltagit vid digitala utbildningstillfällen i EY:s regi . 

Under året har tre av revisionens ledamöter bytts ut. 

Veronica Wästergård har inte deltagit i granskning av samhällsbyggnadsnämnden på grund av anmält 
jäv. 

Osby den 13/3 2023 
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Revisorerna 

Till: 
Kommunfullmäktige i Osby kommun 

Revisionsberättelse för år 2022 

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i kommunstyrelsen, 
fullmäktigeberedningar, nämnder och genom utsedda lekmannarevisorer verksamheten i Osbybostäder 
AB, Osby Fjärrvärme AB, Industrihus i Osby AB, Östra Göinges Renhållnings AB (50 %) samt Skåne 
Blekinge Vattentjänst AB (25 %) under år 2022. 

Styrelse, nämnder och beredningar ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande mål, 
beslut och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att 
det finns en tillräcklig intern kontroll samt för återredovisning till fullmäktige . 

Revisorernas ansvar är att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper, samt att pröva om 
verksamheten bedrivits i enlighet med fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och föreskrifter som 
gäller för verksamheten. 

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och 
revisionsreglemente. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för 
att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning. Granskningsinsatserna har prioriterats utifrån en 
bedömning av risk och väsentlighet och omsatts i en revisionsplan. Granskningsrapporter har fortlöpande 
överlämnats till kommunfullmäktige. Av bilagan "Revisorernas redogörelse 2022" och under året 
avlämnade revisionsrapporter framgår revisorernas grund för bedömning och ansvarsprövning. 

Revisorerna vill framhålla att kostnadsutvecklingen inom barn- och utbildningsnämnden och 
Samhällsbyggnadsnämnden är bekymrande och att åtgärder behöver vidtas för att nå en budget i balans. 
Revisionen vill i detta arbete betona så väl nämndernas ansvar för respektive nämnds budget som 
kommunstyrelsens uppsikt över nämndernas ekonomiska situation och vidtagna åtgärder vid underskott. 

Vi bedömer sammantaget att styrelse och nämnder i Osby kommun i allt väsentligt har bedrivit 
verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. 

Vi bedömer att styrelsens och nämndernas interna kontroll har varit tillräcklig. 

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. Vi instämmer i kommunens bedömning av 
att balanskravet har uppfyllts år 2022. 

Vi bedömer att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med mål som fullmäktige beslutat om för 
2022. 

Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse, nämnder, beredningar och den 
gemensamma överförmyndarnämnden samt enskilda ledamöter i dessa organ. 

Vi tillstyrker att fullmäktige godkänner kommunens årsredovisning för år 2022. 

Vi åberopar bifogad redogörelse och rapporter. 

Veronica Wästergård har inte deltagit i granskning av samhällsbyggnadsnämnden på grund av jäv. 
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§ 27 Årsredovisning bokslut avseende 2022 
Dnr 2023-00004 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Föreslå kommunstyrelsen 

Föreslå kommunfullmäktige 

- Årsredovisningen godkänns med bedömningen att Osby kommun 

hade god ekonomisk hushållning år 2022. 

- Förslag till balanskravsavstämning, innebärande att kommunen inte 

har något negativt resultat att återställa 2022, godkänns. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Ekonomienheten har upprättat förslag till årsredovisning 2022 med 

bokslutshandlingar, balanskravsavstämning, sammanställd redovisning 

(koncernredovisning) och verksamhetsberättelser. 

Årsredovisning 2022 är överlämnad till kommunens revisorer och 

revisionsberättelse avlämnas efter kommunstyrelsens behandling av ärendet.  

Osby kommun redovisar för 2022 ett resultat på 2,8 mnkr. Resultatet efter 

balanskravsjusteringar uppgår till 10,3 mnkr. Kommunen har inte några 

negativa resultat att täcka sedan tidigare år.  

 

Barnkonsekvensanalys 

Ärendet berör inte barn. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Årsredovisning 2022 daterad 2023-02-15 

Årsredovisning 2022 (ej till Kommunstyrelsens arbetsutskott) 

 

Beslutet ska skickas till 

Kommunstyrelsen 

 



 

 

Ombudgetering 2023 

Osby kommun 
2022-02-14 
  



Osby kommun, Ombudgetering 2023 2(4) 

Innehållsförteckning 

Sammanställning ombudgetering ......................................................................... 3 

Ombudgetering drift (tkr) .............................................................................................. 3 

Specifikation ombudgetering drift ....................................................................... 3 

Omdisponeringar investeringar ............................................................................ 4 

 

  



Osby kommun, Ombudgetering 2023 3(4) 

Sammanställning ombudgetering 

Ombudgetering drift (tkr) 

Nämnd/ram Verks Vht  förslag KSAU förslag KS förslag KF beslut 

Kommunstyrelsen      

- Kommunstyrelseförvaltning  -3 226    

- Arbete och välfärdsförvaltning  33    

Samhällsbyggnadsnämnd, exkl 
VA 

 50    

Samhällsbyggnadsnämnd, VA  0    

Miljö- och byggnämnd  4    

Barn- och utbildningsnämnd  198    

Hälsa- och välfärdsnämnd  2 941    

Överförmyndare  0    

Summa nämnderna  0    

Finansiering:      

Till förfogande tilläggsbudget 94008     

Skatteintäkter 94003     

Skatteutjämningsbidrag 94003     

Övriga finansposter 94x     

Summa finansiering      

SUMMA DRIFTBUDGET  0    

Specifikation ombudgetering drift 

Ansv Verks Text Belopp Mp Kommentar 

1050 53010 Färdtjänst -2 778 70 Flytt av verksamhet till HoN 

1031 92015 Friskvårdsprogram -33 11 
Överföring budget friskvårdsbidrag 
AoV 

1031 92015 Friskvårdsprogram -198 60 
Överföring budget friskvårdsbidrag 
BoU 

1031 92015 Friskvårdsprogram -163 70 
Överföring budget friskvårdsbidrag 
HoN 

1031 92015 Friskvårdsprogram -4 20 
Överföring budget friskvårdsbidrag 
MoB 

1031 92015 Friskvårdsprogram -50 30 
Överföring budget friskvårdsbidrag 
SBN 

7001 53010 Färdtjänst 2 778 10 Flytt av verksamhet från KS 

7001 51093 Friskvårdsprogram 163 10 
Överföring budget friskvårdsbidrag 
HoN 

6001 40020 Friskvårdsprogram 198 10 
Överföring budget friskvårdsbidrag 
BoU 

1101 55999 Friskvårdsprogram 33 10 
Överföring budget friskvårdsbidrag 
AoV 

2001 95770 Friskvårdsprogram 4 10 
Överföring budget friskvårdsbidrag 
MoB 

3000 21501 Friskvårdsprogram 2 10 
Överföring budget friskvårdsbidrag 
SBN 
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Ansv Verks Text Belopp Mp Kommentar 

3010 91010 Friskvårdsprogram 1,5 10 
Överföring budget friskvårdsbidrag 
SBN 

3011 91011 Friskvårdsprogram 3 10 
Överföring budget friskvårdsbidrag 
SBN 

3012 95720 Friskvårdsprogram 5,5 10 
Överföring budget friskvårdsbidrag 
SBN 

3020 95700 Friskvårdsprogram 15 10 
Överföring budget friskvårdsbidrag 
SBN 

3030 95718 Friskvårdsprogram 12,5 10 
Överföring budget friskvårdsbidrag 
SBN 

3040 92042 Friskvårdsprogram 1 10 
Överföring budget friskvårdsbidrag 
SBN 

3052 24901 Friskvårdsprogram 5 10 
Överföring budget friskvårdsbidrag 
SBN 

3053 21502 Friskvårdsprogram 4,5 10 
Överföring budget friskvårdsbidrag 
SBN 

Summa  0   

Omdisponeringar investeringar 

Ansv Verks Projekt Text Belopp Mp Kommentar 

3053 21506 0848 
Utvecklingsområde 
Loshult 400 30 Från projekt 0840 

3053 21506 0847 
Planområde Netto 
etapp 2 4 900 30 Från projekt 0840 

3053 21506 0840 Nya planområden -5 300 30  

       

Summa  0   

Avser omdisponering till tidigare ej angivna projekt enligt beslut i Kommunfullmäktige. 



 

Besöksadress Västra Storgatan 35 
Postadress Kommunstyrelseförvaltning 
 283 80 Osby 

Telefon 0479-52 80 00 vx 
Fax 0479-52 52 81 86 
E-post kommun@osby.se 

Hemsida www.osby.se 
Organisationsnr 212000-0902 

 
Bankgiro 281-6809 

 

 

Tjänsteskrivelse 
2023-02-13 
 

Kommunstyrelseförvaltningen 
Johanna Lindhe 
0479 - 52 84 51 
Ekonomi-/Utvecklingschef Beslutsinstans: Kommunfullmäktige 
 
 
 

Ombudgetering 2023 
Dnr KS 0.4.1 2023-00083 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen föreslå 

Kommunfullmäktige besluta att: 

- Godkänna omdisponering av driftbudget 

- Godkänna omdisponering av investeringsbudget 

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelseförvaltningen/ekonomienheten har sammanställt 

nämndernas förslag till ombudgetering 2023. Ombudgeteringen avser dels 

omdisponering av befintlig driftbudget och dels omdisponering till ej 

angivna investeringsprojekt inom Samhällsbyggnadsnämndens 

ansvarsområde.  

Förslaget till ombudgetering innebär att: 

- Budget för färdtjänst omdisponeras från Kommunstyrelsen till Hälsa- och 

omsorgsnämnden.  

- Budget för friskvårdsbidrag till anställda omdisponeras från 

Kommunstyrelsen till övriga nämnder. 

- Investeringsbudget omdisponeras inom Samhällsbyggnadsnämndens 

budgetram. 

Barnkonsekvensanalys 

Ärendet berör inte barn. 

Finansiering 

Ärendet avser omdisponering av befintlig budget för drift och investeringar. 

Ingen tillkommande finansiering krävs. 

Sida 
1 (2) 



Tjänsteskrivelse 
2023-02-13 
Sida 2 (2) 
 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Ombudgetering 2023, daterad 2023-02-13 

Ombudgetering 2023, daterad 2023-02-14 

 

 

Beslutet ska skickas till 

Förvaltningschefer 

Ekonomichef 

Controllers 

 

 

Petra Gummesson 

Kommundirektör 

 

Johanna Lindhe 

Ekonomi-/Utvecklingschef 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Protokoll 
Sida 

1(2) 

Sammanträdesdatum 

2023-02-22 

 

 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 28 Ombudgetering 2023 
Dnr 2023-00083 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Föreslå kommunstyrelsen 

Föreslå kommunfullmäktige 

- Godkänna omdisponering av driftbudget 

- Godkänna omdisponering av investeringsbudget 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelseförvaltningen/ekonomienheten har sammanställt 

nämndernas förslag till ombudgetering 2023. Ombudgeteringen avser dels 

omdisponering av befintlig driftbudget och dels omdisponering till ej 

angivna investeringsprojekt inom Samhällsbyggnadsnämndens 

ansvarsområde.  

Förslaget till ombudgetering innebär att: 

- Budget för färdtjänst omdisponeras från Kommunstyrelsen till Hälsa- och 

omsorgsnämnden.  

- Budget för friskvårdsbidrag till anställda omdisponeras från 

Kommunstyrelsen till övriga nämnder. 

- Investeringsbudget omdisponeras inom Samhällsbyggnadsnämndens 

budgetram. 

Barnkonsekvensanalys 

Ärendet berör inte barn. 

Finansiering 

Ärendet avser omdisponering av befintlig budget för drift och investeringar. 

Ingen tillkommande finansiering krävs. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Ombudgetering 2023, daterad 2023-02-13 

Ombudgetering 2023, daterad 2023-02-14 

 

Beslutet ska skickas till 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Protokoll 
Sida 

2(2) 

Sammanträdesdatum 

2023-02-22 

 

 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Kommunstyrelsen 



 

Kommunstyrelsen 

Protokoll 
Sida 

1(2) 

Sammanträdesdatum 

2023-03-08 

 

 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 69 Ombudgetering 2023 
Dnr 2023-00083 

Kommunstyrelsens beslut 

 Föreslå kommunfullmäktige  

- Godkänna omdisponering av driftbudget 

- Godkänna omdisponering av investeringsbudget 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelseförvaltningen/ekonomienheten har sammanställt 

nämndernas förslag till ombudgetering 2023. Ombudgeteringen avser dels 

omdisponering av befintlig driftbudget och dels omdisponering till ej 

angivna investeringsprojekt inom Samhällsbyggnadsnämndens 

ansvarsområde.  

Förslaget till ombudgetering innebär att: 

- Budget för färdtjänst omdisponeras från Kommunstyrelsen till Hälsa- och 

omsorgsnämnden.  

- Budget för friskvårdsbidrag till anställda omdisponeras från 

Kommunstyrelsen till övriga nämnder. 

- Investeringsbudget omdisponeras inom Samhällsbyggnadsnämndens 

budgetram. 

 

Barnkonsekvensanalys 

Ärendet berör inte barn. 

Finansiering 

Ärendet avser omdisponering av befintlig budget för drift och investeringar. 

Ingen tillkommande finansiering krävs. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-02-22 § 28 

Tjänsteskrivelse Ombudgetering 2023, daterad 2023-02-13 

Ombudgetering 2023, daterad 2023-02-14 

Beslutet ska skickas till 



 

Kommunstyrelsen 

Protokoll 
Sida 

2(2) 

Sammanträdesdatum 

2023-03-08 

 

 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Kommunfullmäktige 



Entledigande 

Härmed avsäger jag, 

Sebastian Pihl 

med personnummer 19910410-5359 

mig samtliga uppdrag/plaster Sverigedemokraterna i osby kommun 

Datum Ort 

Signatur 

Namnförtydligande 

OSBY KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

2022 -12- 3 O 
--~ -~2..C2-~ -. tO 

,J iarienr. 
G?-0--ZO 

Ärendetyp 



Avsägelse 

2022-12-15 

Jörgen Nilsson 
Rotvägen 7 
283 71 Lönsboda 

OSBY KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

2022 -12- 1 6 
KS/ 2-ö2.. o · 6 

Dia'rienr. Ärendetyp 

Av personliga själ, starkt övervägande, ber jag om entledigande från mina politiska uppdrag i 
Osby Kommun, Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen med omedelbar verkan. 

Emellertid, det har varit lärorikt och insiktsfullt att vara folkvald och fått förtroende att vara 
med i de olika politiska processerna avseende inläsning, beredningar och beslutsfattande. 

Vänligen, 

Jörgen Nilsson 

~~ ;7 -------------------------

~~ J\,2 - 12 ·-18-



OSBY KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

2023 -01- 0 5 
Hej, \Zt>/Cfo 7-S ·.' 0 crc.RtJ 

Diarienr. Ärendetyp 

Jag Sandra Bahceci, avsäger mig mitt uppdrag som ledamot i 

kommunfullmäktige för Socialdemokraterna från och med 1/1-23. 



OSBY KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

Hej, 
. 2023 -u·1- 1 s· 

V e' /2_02_3 '. (0 
~ --·· ·- - ·---- OOCo 
Diarienr. Ärendetyp 

Härmed avsäger jag mig alla mina politiska uppdrag from dagens datum 2023-01-13 

Johannes Lindberg, 19820321-3510 

Sverigedemokraterna Osby 

I 

Johannes Lindberg 
Jonstorpsvägen 55 
283 91 Osby 
0739-777 177 



:idt-3 -01- 3 0 
JS __ ~~b.~_Q_Q_O \ 0 0 -0--C, 
;·•.··a: :P. ; ·. , . Ärendetyp 

Härmed säger jag upp min kandidatur i personal 
Delegationen omgående. 



Sida fViOSBY SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 61 (67) 

~ KOMMUN Sammanträdesdatum 

2022-11-28 

Kommunfullmäktige 

§ 172 
Val av huvudmän till Snapphanebyggdens 
sparbank 

Kommunfullmäktiges beslut 
- Som huvudmän i Snapphanebyggdens sparbank utse 

Huvudmän: 
Jerker Petersson (C) 
June Jönsson (S) 
Bo Bjursgård (SD) 
Nils-Åke Caesar (M) 

Beslutet skickas till 
Samtliga valda 
Löneadministratör, Johanna Olsen 
Kommunkansliet 

Justeran)iies sign 

i&LI ;nt 
Expedierat 

I» 2-.z.. \ '2._ 0 ' 

Utdragsbestyrkande 

I 



 

Besöksadress Västra Storgatan 35 
Postadress Kommunstyrelseförvaltning 
 283 80 Osby 

Telefon 0479-52 80 00 vx 
Fax 0479-52 52 81 86 
E-post kommun@osby.se 

Hemsida www.osby.se 
Organisationsnr 212000-0902 

 
Bankgiro 281-6809 

 

 

Tjänsteskrivelse 
2023-03-10 
 

Kommunstyrelseförvaltningen 
Amanda Svensson 
0479 - 52 83 44 
Kommunsekreterare Beslutsinstans: Kommunfullmäktige 
 
 
 

Val av krisledningsnämnd 
Dnr KS 0.0.6 2023-00066 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

 

- Kommunstyrelsens arbetsutskott utgör Osby kommuns 

krisledningsnämnd. Följande ledamöter och ersättare utses: 

Ledamot 
Niklas Larsson (C) 

Daniel Landin (S) 

Jonas Mattsson (SD) 

Carl-Magnus Nilsson (M) 

Tommy Augustsson (S) 

Ersättare 
Eva Bendz Johansson (C) 

Maria Reimer (S) 

Kennet Nordqvist (SD) 

Fredrik Persson (M) 

Johnny Ahlqvist (S) 

Ordförande: Niklas Larsson (C) 

Vice ordförande: Daniel Landin (S) 

 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt ”Reglemente för Osby kommuns nämnder för mandatperioden 2019-

2022” samt även det av kommunstyrelsen föreslagna nya reglementet för 

Osby kommuns nämnder mandatperioden 2023-2026 beskrivs att 

krisledningsnämnden ska vara sammansatt av respektive ledamöter samt 

ersättare som i kommunstyrelsens arbetsutskott. Krisledningsnämnden består 

således av fem (5) ordinarie ledamöter samt fem (5) ersättare. 

Sida 
1 (2) 



Tjänsteskrivelse 
2023-03-10 
Sida 2 (2) 
 

 

Det är kommunfullmäktige som enligt lag beslutar om val av ledamöter och 

ersättare i nämnderna enligt kommunallagen 5 kap. 1 §, därav är det inte 

tillräckligt att det i kommunens reglemente står vilka som utgör 

krisledningsnämnden utan kommunfullmäktige måste i ett beslut utse dessa.  

Barnkonsekvensanalys 

Ej aktuellt 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, val av krisledningsnämnd, daterad 2023-03-10 från vik. 

kommunsekreterare Amanda Svensson och administrativ chef Margareta 

Persson Larsson 

Beslutet ska skickas till 

Valda politiker 

Lönespecialist Johanna Olsen 

Kansliet 

 

 

Margareta Persson Larsson 

Administrativ chef  

 

Amanda Svensson 

Kommunsekreterare 



l~OSBY 
~KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-12-19 

Kommunfullmäktige 

§ 199 
Val av ombud och ersättare för ombudet vid 
bolagsstämmor i Kommunförbundet Skåne 

Kommunfullmäktiges beslut 

- Som ersättare vid bolagsstämmor vid Kommunförbundet Skånes 
bolagsstämmor utses Carl-Magnus Nilsson (M) 

Beslutsgång 
Yrkanden 

Sonja Svenle-Pettersson (M) yrkar på att kommunfullmäktige väljer Carl
Magnus Nilsson (M) till ersättare. 

Överläggning och beslut 
Kommunfullmäktiges ordförande frågar kommunfullmäktige om man beslu
tar enligt yrkandet från Sonja Svenle-Pettersson (M) och finner att kommun
fullmäktige gör så. 

Beslutet skickas till 
Vald politiker 
Löneadministratör, Johanna Olsen 
Kommunkansliet 

Sida 

26(26) 

Expedierat Utdrags bestyrkande 

I l(fJ 2- 'L I '2-2- '1 I 



~OSBY 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-11-28 

Kommunfullmäktige 

§ 167 
Val av ombud och ersättare för ombudet vid 
bolagsstämmor i Kommunförbundet Skåne 

Kommunfullmäktiges beslut 
- Som ombud och ersättare vid bolagsstämmor vid Kommunförbundet 

Skånes bolagsstämmor utse 

Ombud: 
Niklas Larsson (C) 
Daniel Lantlin (S) 

Ersättare: 
Vakant (Treklövern) 
Leif Nilsson (SD) 

Beslutet skickas till 
Samtliga valda 
Löneadministratör, Johanna O Isen 
Kommunkansliet 

Sida 

56(67) 

Expedierat Utdrags bestyrkande 

I k/0 2-2- 1'2.. 0G I 



 

Besöksadress Västra Storgatan 35 
Postadress Kommunstyrelseförvaltning 
 283 80 Osby 

Telefon 0479-52 80 00 vx 
Fax 0479-52 52 81 86 
E-post kommun@osby.se 

Hemsida www.osby.se 
Organisationsnr 212000-0902 

 
Bankgiro 281-6809 

 

 

Tjänsteskrivelse 
2023-03-10 
 

Kommunstyrelseförvaltningen 
Amanda Svensson 
0479 - 52 83 44 
Kommunsekreterare Beslutsinstans: Kommunfullmäktige 
 
 
 

Val av ombud och ersättare för ombudet vid 
förbundsmöten i Kommunförbundet Skåne 
Dnr KS 006 2023-00010 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

- Kommunfullmäktiges beslut 2022-11-28 § 167 och 

kommunfullmäktiges beslut 2022-12-19 § 199 upphävs. 

- Som ombud och ersättare vid förbundsmöten i Skånes Kommuner 

utse 

Ombud: 

Niklas Larsson (C) 

 

Ersättare: 

Daniel Landin (S) 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade 2022-11-28 § 167 att utse Niklas Larsson (C) 

och Daniel Landin (S) till ombud och Vakant plats samt Leif Nilsson (SD) 

till ersättare. Den 2022-12-19 § 199 kompletterades den vakanta platsen för 

ersättare med Carl-Magnus Nilsson (M). 

Vid kommunicering med Skånes Kommuner har det framkommit att 

stadgarna för förbundet ändrades 2 oktober 2020 och ombudsplatserna drogs 

ner till häften. Det innebär att Osby kommun behöver korrigera sina beslut 

från kommunfullmäktige den 2022-11-28 och 2022-12-19. 

Barnkonsekvensanalys 

Ej aktuellt 

 

Sida 
1 (2) 



Tjänsteskrivelse 
2023-03-10 
Sida 2 (2) 
 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Val av ombud och ersättare för ombudet vid 

bolagsstämmor i Kommunförbundet Skåne, daterad 2023-03-10 från vik. 

kommunsekreterare Amanda Svensson och administrativ chef Margareta 

Persson Larsson. 

Kommunfullmäktiges beslut 2022-12-19 § 199 

Kommunfullmäktiges beslut 2022-11-28 § 167 

Beslutet ska skickas till 

Förbundet Skånes Kommuner 

Lönespecialist Johanna Olsen 

Kansliet 

 

 

Margareta Persson Larsson 

Administrativ chef 

 

Amanda Svensson 

Kommunsekreterare 



 

Besöksadress Västra Storgatan 35 
Postadress Kommunstyrelseförvaltning 
 283 80 Osby 

Telefon 0479-52 80 00 vx 
Fax 0479-52 52 81 86 
E-post kommun@osby.se 

Hemsida www.osby.se 
Organisationsnr 212000-0902 

 
Bankgiro 281-6809 

 

 

Tjänsteskrivelse 
2023-02-27 
 

Kommunstyrelseförvaltningen 
Amanda Svensson 
0479 - 52 83 44 
Kommunsekreterare Beslutsinstans: Kommunfullmäktige 

Val av ledamot och ersättare samt ombud och 
ersättare för ombud i IT kommuner i Skåne AB 
Dnr KS 1.1.5 2023-00104 

Förslag till beslut 

Föreslå kommunfullmäktige 

- Johanna Lindhe, ekonomi- och utvecklingschef, väljs till ledamot. 

- Kim Olsen, säkerhetschef, väljs till ersättare. 

- NN, väljs till ombud. 

- NN, väljs till ersättare för ombud.  

Sammanfattning av ärendet 

Vid ny mandatperiod ska nya val till IT kommuner i Skåne AB genomföras. 

Bolaget är sammansatt med en tjänstemannastyrelse där ägarkommunerna 

bistår med en ledamot samt en ersättare var och med politiskt ombud samt 

ersättare för denna som sitter i bolagsstämman.  

Barnkonsekvensanalys 

Ärendet berör inte barn 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2023-02-27 

Beslutet ska skickas till 

IT kommuner i Skåne AB 

Johanna Lindhe 

Kim Olsen 

Valda politiker 

 

 

Margareta Persson Larsson 

Administrativ chef  

 

Amanda Svensson 

Kommunsekreterare 

Sida 
1 (1) 



 

Kommunstyrelsen 

Protokoll 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2023-03-08 

 

 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 74 Val av ledamot och ersättare samt ombud 
och ersättare för ombud i IT kommuner i Skåne 
AB 
Dnr 2023-00104 

Kommunstyrelsens beslut 

Föreslå kommunfullmäktige 

- Johanna Lindhe, ekonomi- och utvecklingschef, väljs till ledamot. 

- Kim Olsen, säkerhetschef, väljs till ersättare. 

- Niklas Larsson (C), väljs till ombud. 

- Daniel Landin (S), väljs till ersättare för ombud.  

Sammanfattning av ärendet 

Vid ny mandatperiod ska nya val till IT kommuner i Skåne AB genomföras. 

Bolaget är sammansatt med en tjänstemannastyrelse där ägarkommunerna 

bistår med en ledamot samt en ersättare var och med politiskt ombud samt 

ersättare för denna som sitter i bolagsstämman.  

Barnkonsekvensanalys 

Ärendet berör inte barn 

Beslutsgång 

Propositionsordningar 

Kommunstyrelsen beslutar enhälligt efter diskussion att:  

Niklas Larsson (C) väljs till ombud och Daniel Landin (S) väljs till ersättare 

för ombudet. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2023-02-27 

 

Beslutet ska skickas till 

IT kommuner i Skåne AB 

Johanna Lindhe 

Kim Olsen 

Valda politiker 



 

Kommunstyrelsen 

Protokoll 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2023-03-08 

 

 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 56 ÖGRAB - Ändring av ägardirektiv 2023 
Dnr 2023-00075 

Kommunstyrelsens beslut 

Föreslå kommunfullmäktige 

- Anta ägardirektiv för ÖGRAB 

Sammanfattning av ärendet 

En översyn av ägardirektivet för Östra Göinge Renhållnings AB har gjorts 

och föreslag på ett uppdaterat ägardirektiv har tagits fram. Ändringarna 

består i uppdaterade lagrum, redaktionella ändringar samt ett nytt stycke om 

samordning och dialog. Det har även gjorts tillägg i stycket om de 

ekonomiska grundmålen. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2023-02-22 § 18 

Förslag till ägardirektiv för Östra Göinge Renhållnings AB 

 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

ÖGRAB 

 



ÄGARDIREKTIV FÖR Östra Göinge Renhållnings AB 

Organisationsnummer 556176-1775 

Antaget av kommunfullmäktige i Osby kommun 18 mars 2013, § 29 
Antaget av kommunfullmäktige i Östra Göinge kommun 21 mars 2013, § 21 
Antaget av kommunfullmäktige i Östra Göinge kommun 20 mars 2014, § 19 
Arbetsmaterial 2023-01-31c 

1 Allmänt 

Föreliggande direktiv anger kommunfullmäktiges särskilda föreskrifter (utöver vad som stadgas i 
bolagsordning) för verksamheten i Östra Göinge Renhållnings AB. Ägardirektivet är ett styrdokument 
för verksamheten antaget av kommunfullmäktige i Osby kommun och av kommunfullmäktige i Östra 
Göinge kommun. 

1.1 Bolagets syfte och uppdrag 

Syftet och målsättningen för bolaget är att bedriva en effektiv och ekonomisk 
renhållningsverksamhet med största möjliga miljömässiga hänsynstagande med inriktning att 
minimera deponimängden. Bolaget ska sträva efter att aktivt driva utvecklingen inom 
avfallshanteringsområdet med särskilt beaktande av miljö, teknisk utveckling, ekonomi och personal. 

Styrelsen för Bolaget ska fullfölja sitt uppdrag med beaktande av bestämmelser i Aktiebolagen (ABL), 
Kommunallagen (KL), övrig tillämplig lagstiftning och gällande bolagsordning samt i enlighet med 
utfärdade ägardirektiv. 

Bolaget står enligt 6 kap. 1 § kommunallagen under uppsikt av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen 
utövar kommunens ledningsfunktion över bolaget i enlighet med vad som anges i kommunstyrelsens 
reglemente. 

Bolaget får ej bedriva verksamhet som inte är förenlig med den kommunala kompetensen. 

Bolaget erinras om att kommunstyrelsen enligt 6 kap. 9§ kommunallagen (2017:725) har att fatta 
årliga beslut huruvida verksamheten varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och 
utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna  

Bolaget har till uppgift att 

- Aktivt genomföra ägarkommunernas avfallsplan, samt initiera erforderliga  
förändringar och uppdateringar av renhållningsföreskrifterna och avfallsplanen för 
kommunerna. 

- Utforma förslag till renhållningstaxa 
- Aktivt arbeta för att bidra till att uppdra EU:s, nationella och lokala miljömål. 
- Aktivt informera allmänheten, företag, skolor, bostadsföretag m fl om miljöfrågor relaterade 

till avfallsområdet, ägarkommunernas avfallsplan och bolagets egen verksamhet. 
- I dialog med hushållskunder tillhandahålla optimala lösningar för hållbar, kretsloppsanpassad 

återvinning så att kunden på ett enkelt och miljöriktigt sätt kan hantera sitt avfall. 

1.2 Bolagets ändamål 

Syftet och målsättningen för bolagets verksamhet, utöver vad som anges i bolagsordningen, 

- att minimera de negativa effekterna på människors hälsa och miljön vid generering och 
hantering av avfall, - 

- att minska resursanvändningen och främja en praktisk tillämpning av avfallshierarkin, i 
enlighet med direktiv 2008/98/EG.  



- Att även i övrigt uppfylla som anges i art. 191-193 i EUF-fördraget avfallsdirektivet 
2008/98/EG och i svensk miljölagstiftning 

I verksamheten ska bolaget iaktta livscykeltänkandet. Bolaget ska eftersträva att vara ledande inom 
sitt verksamhetsområde, bland annat genom att se till att verksamheten tar sin utgångspunkt i ett 
miljömässigt modernt förhållningssätt. 

2 Gemensamma förutsättningar 

2.1 Samhällsnytta 

Bolaget är en del i den kommunala organisationen. Bolaget ska därför utföra sin verksamhet så att 
den långsiktigt bidrar till och att främja hållbar utveckling och tillväxt inom kommunen samt utveckla 
samhällsnyttan inom sin sektor. 

2.2 Underställningsplikt 

Bolaget ska tillse att kommunfullmäktige bereds möjlighet att ta ställning i frågor av principiell 
beskaffenhet eller annars av större vikt. 

Som frågor av principiell beskaffenhet betraktas: 

- Förändrad bolagsstruktur – D v s frågor som berör bildande, förvärv och fusioner av bolag 
liksom frågor som rör försäljning av bolag eller delar av bolag. 

- Förändring av strategiska aktieinnehav – D v s frågor som berör strategiska förvärv av aktier 
alternativt försäljning av strategiska aktieinnehav. 

- Väsentliga förändringar av verksamhet – D v s start eller avveckling av rörelsegrenar. 
- Förvärv eller försäljning av fastigheter, samt andra investeringar av betydande omfattning – D 

v s större investeringar som ändrar nuvarande inriktning på verksamheten och/eller väsentligt 
kan påverka ägarens ekonomi eller annan strategisk betydelse för kommunen. Med större 
investering avses inte reinvesteringar eller andra investeringar för att hålla nuvarande 
fastighetsbestånd eller anläggningstillgångar intakta. 

Skulle olika meningar uppkomma i styrelsen om fråga är av sådant slag att den ska underställas 
kommunfullmäktige ska kommunstyrelsens ställningstagande inhämtas i ägarkommunerna. 

2.3 Affärsmässiga principer 

Bolaget ska drivas efter affärsmässiga principer vilket innebär att Bolaget alltid ska utgå från vad som 
är långsiktigt bäst för bolaget som sådant, inom ramen för de regler och normer som gäller för denna 
sektor. 

3 Årsstämma 

Bolaget ska årligen senast mars månad hålla årsstämma. 

3.1 Informationssammanträde 

Bolaget ska i god tid före ordinarie årsstämma om ägare eller dess ombud så påkallar anordna 
informationssammanträde för kommunens ombud och ersättare. 

4 Samordning och dialog 

Bolaget ska delta vid möte med Ägarna när dessa så påkallar. Det ankommer på Ägarna att kalla till 
ägardialog. Bolaget ska därvid samråda med Ägarna om Bolagets verksamhet och strategiska 
inriktning, informera om Bolagets verksamhets- och affärsmässiga utveckling samt redovisa frågor 
som är av större vikt och som kan komma att bli aktuella inom närmsta verksamhetstid. 

5 Rekrytering av VD 



Bolaget ska inbjuda till samråd med ägarkommunernas kommunstyrelsepresidier inför rekrytering av 
bolagets verkställande direktör. 

6 Samordningsfrågor 

Bolaget ska följa av kommunerna utfärdade handlingsprogram, riktlinjer och anvisningar i tillämpliga 
delar. Bolaget ansvarar för att dess verksamheter samordnas med övriga nämnders och bolags för att 
uppnå största möjliga kommunnytta. Bolaget ska samordna sig med kommunen i samband med 
extraordinära händelser. 

7 Informationsskyldighet 

Det åligger bolaget att till kommunstyrelsen i respektive kommun översända kopior av: 

- Protokoll från bolagets styrelsesammanträde/bolagsstämma 
- Bolagets årsredovisning 
- Bolagets revisionsberättelse/revisionsrapporter 
- Underlag för sammanställning av koncernredovisning för kommunen 

Kopior av handlingar som skickas till kommunstyrelserna ska även översändas till kommunernas 
ombud och ersättare i bolaget. 

8 Ekonomi 

8.1 Ekonomiska grundmål 

Verksamheten ska bedrivas utifrån långsiktigt ekonomiskt hållbara principer. Bolagets verksamhet 
finansieras i huvudsak via taxor. Denna del av verksamheten ska bedrivas med tillämpning av 
kommunala självkostnads- och likställighetsprinciper.  

Bolaget ska långsiktigt arbeta för konsolidering i syfte att minska kommunens risktagande som ägare. 

8.2 Avgifter 

Vid upplåning med kommunal borgen ska Bolaget till kommunerna betala en avgift på 
borgensbeloppet som regleras årligen. 

8.3 Kommunal koncernredovisning, budget och uppföljning 

Bolaget ska till kommunerna lämna de uppgifter som av kommunen bedöms nödvändiga för 
upprättande av årsredovisning och delårsrapport enligt lag (2018:597) om kommunal bokföring och 
redovisning. Härutöver ska budgetuppföljningsrapporter lämnas till kommunstyrelsen. Tider för 
överlämnande av ekonomiska uppgifter lämnas av kommunernas ekonomiavdelningar. 

Bolaget ska följa av kommunerna utfärdade instruktioner för koncernredovisning. Bolaget följer 
redovisningsregelverket enligt K3. 

Bolaget ska till kommunerna lämna de uppgifter som av kommunerna bedöms nödvändiga för 
upprättande av kommunernas budget. 

I bolagets förvaltningsberättelse ska uppgifter lämnas hur styrelsen och verkställande direktören 
anser att ändamålet med bolagets verksamhet och uppfyllandet av ägardirektiven förverkligats under 
året samt huruvida verksamheten bedrivits inom ramen för aktuella kommunrättliga principer. 
Uttalandet skall vara så utformat att det kan läggas till grund för lekmannarevisorernas granskning 
liksom för kommunstyrelsens uppsikt och beslut enligt 6 kap. 1 och 1 a §§ kommunlagen 

Bolaget ska årligen fastställa budget för nästkommande räkenskapsår. Budget ska tillställas 
respektive kommunstyrelse senast den 15 december året före budgetåret. 



8.4 Finansiering mm 

Östra Göinge kommuns finansiella riktlinjer gäller. Bolaget ska vara anslutet till Östra Göinge 
kommuns koncernkonto. 

8.5 Upphandling och upplåning 

Det åligger Bolaget att samordna sin upphandling, inklusive upptagande av krediter, tillsammans med 
Östra Göinge kommun. 

9 Samordnad revision 

Enligt 10 kapitlet 3§, punkt 5, kommunallagen (2017:725) ska fullmäktige utse minst en 
lekmannarevisor i aktiebolag där kommunen direkt eller indirekt innehar samtliga aktier. Till 
lekmannarevisor ska utses någon av de revisorer som enligt 12 kapitlet 4§ kommunallagen 
(2017:725) valts för granskning av kommunstyrelsens och övriga nämnders verksamhet. 

Bolagens lekmannarevisorer har i uppdrag att i granskningsrapport redogöra för genomförd 
förvaltnings- och verksamhetsrevision och bedömning av utfallet av verksamheten i form av 
ändamålsuppfyllelse och måluppfyllelse, liksom om verksamheten bedrivits inom ramen för de 
kommunala befogenheter som gäller för bolaget. Redogörelsen skall lämnas till bolagets styrelse, 
kommunstyrelsen och till kommunfullmäktige. Lekmannarevisorerna skall snarast uppmärksamma 
kommunstyrelsen på om bolaget brister i dessa avseenden. 

Enligt 12 kapitlet 1§ kommunallagen (2017:725) ska kommunens revisorer årligen granska all den 
verksamhet som bedrivs av nämnderna och bolagen. 

10 Suppleanter 

För suppleanters inträde ska gälla vad som sagts i bolagsordningen. Om ingenting anges ska 
ordningen för ersättares inträde i kommunens nämnder tillämpas. 

Suppleant ska kallas till styrelsens sammanträden. 

Suppleant ska ha närvaro- och yttranderätt vid styrelsens sammanträde. 

Suppleant som inte tjänstgör ska åläggas att iaktta samma tystnads- och lojalitetsplikt som ledamot. 

11 Arkivreglemente 

Östra Göinge kommuns arkivreglemente ska tillämpas i bolaget. 

Arkivmyndighet är kommunstyrelsen i Östra Göinge kommun. 

12 Övrigt 

Detta ägardirektiv ska, efter fullmäktiges godkännande, antas på årsstämma i bolaget. 

 



ÄGARDIREKTIV FÖR Östra Göinge Renhållnings AB 

Organisationsnummer 556176-1775 

Antaget av kommunfullmäktige i Osby kommun 18 mars 2013, § 29 
Antaget av kommunfullmäktige i Östra Göinge kommun 21 mars 2013, § 21 
Antaget av kommunfullmäktige i Östra Göinge kommun 20 mars 2014, § 19 
Arbetsmaterial 2023-01-31c 

1 Allmänt 

Föreliggande direktiv anger kommunfullmäktiges särskilda föreskrifter (utöver vad som stadgas i 
bolagsordning) för verksamheten i Östra Göinge Renhållnings AB. Ägardirektivet är ett styrdokument 
för verksamheten antaget av kommunfullmäktige i Osby kommun och av kommunfullmäktige i Östra 
Göinge kommun. 

1.1 Bolagets syfte och uppdrag 

Syftet och målsättningen för bolaget är att bedriva en effektiv och ekonomisk 
renhållningsverksamhet med största möjliga miljömässiga hänsynstagande med inriktning att 
minimera deponimängden. Bolaget ska sträva efter att aktivt driva utvecklingen inom 
avfallshanteringsområdet med särskilt beaktande av miljö, teknisk utveckling, ekonomi och personal. 

Styrelsen för Bolaget ska fullfölja sitt uppdrag med beaktande av bestämmelser i Aktiebolagen (ABL), 
Kommunallagen (KL), övrig tillämplig lagstiftning och gällande bolagsordning samt i enlighet med 
utfärdade ägardirektiv. 

Bolaget står enligt 6 kap. 1 § kommunallagen under uppsikt av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen 
utövar kommunens ledningsfunktion över bolaget i enlighet med vad som anges i kommunstyrelsens 
reglemente. 

Bolaget får ej bedriva verksamhet som inte är förenlig med den kommunala kompetensen. 

Bolaget erinras om att kommunstyrelsen enligt 6 kap. 9§ kommunallagen (2017:725) har att fatta 
årliga beslut huruvida verksamheten varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och 
utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna  

Bolaget har till uppgift att 

- Aktivt genomföra ägarkommunernas avfallsplan, samt initiera erforderliga  
förändringar och uppdateringar av renhållningsföreskrifterna och avfallsplanen för 
kommunerna. 

- Utforma förslag till renhållningstaxa 
- Aktivt arbeta för att bidra till att uppdra EU:s, nationella och lokala miljömål. 
- Aktivt informera allmänheten, företag, skolor, bostadsföretag m fl om miljöfrågor relaterade 

till avfallsområdet, ägarkommunernas avfallsplan och bolagets egen verksamhet. 
- I dialog med hushållskunder tillhandahålla optimala lösningar för hållbar, kretsloppsanpassad 

återvinning så att kunden på ett enkelt och miljöriktigt sätt kan hantera sitt avfall. 

1.2 Bolagets ändamål 

Syftet och målsättningen för bolagets verksamhet, utöver vad som anges i bolagsordningen, 

- att minimera de negativa effekterna på människors hälsa och miljön vid generering och 
hantering av avfall, - 

- att minska resursanvändningen och främja en praktisk tillämpning av avfallshierarkin, i 
enlighet med direktiv 2008/98/EG.  



- Att även i övrigt uppfylla som anges i art. 191-193 i EUF-fördraget avfallsdirektivet 
2008/98/EG och i svensk miljölagstiftning 

I verksamheten ska bolaget iaktta livscykeltänkandet. Bolaget ska eftersträva att vara ledande inom 
sitt verksamhetsområde, bland annat genom att se till att verksamheten tar sin utgångspunkt i ett 
miljömässigt modernt förhållningssätt. 

2 Gemensamma förutsättningar 

2.1 Samhällsnytta 

Bolaget är en del i den kommunala organisationen. Bolaget ska därför utföra sin verksamhet så att 
den långsiktigt bidrar till och att främja hållbar utveckling och tillväxt inom kommunen samt utveckla 
samhällsnyttan inom sin sektor. 

2.2 Underställningsplikt 

Bolaget ska tillse att kommunfullmäktige bereds möjlighet att ta ställning i frågor av principiell 
beskaffenhet eller annars av större vikt. 

Som frågor av principiell beskaffenhet betraktas: 

- Förändrad bolagsstruktur – D v s frågor som berör bildande, förvärv och fusioner av bolag 
liksom frågor som rör försäljning av bolag eller delar av bolag. 

- Förändring av strategiska aktieinnehav – D v s frågor som berör strategiska förvärv av aktier 
alternativt försäljning av strategiska aktieinnehav. 

- Väsentliga förändringar av verksamhet – D v s start eller avveckling av rörelsegrenar. 
- Förvärv eller försäljning av fastigheter, samt andra investeringar av betydande omfattning – D 

v s större investeringar som ändrar nuvarande inriktning på verksamheten och/eller väsentligt 
kan påverka ägarens ekonomi eller annan strategisk betydelse för kommunen. Med större 
investering avses inte reinvesteringar eller andra investeringar för att hålla nuvarande 
fastighetsbestånd eller anläggningstillgångar intakta. 

Skulle olika meningar uppkomma i styrelsen om fråga är av sådant slag att den ska underställas 
kommunfullmäktige ska kommunstyrelsens ställningstagande inhämtas i ägarkommunerna. 

2.3 Affärsmässiga principer 

Bolaget ska drivas efter affärsmässiga principer vilket innebär att Bolaget alltid ska utgå från vad som 
är långsiktigt bäst för bolaget som sådant, inom ramen för de regler och normer som gäller för denna 
sektor. 

3 Årsstämma 

Bolaget ska årligen senast mars månad hålla årsstämma. 

3.1 Informationssammanträde 

Bolaget ska i god tid före ordinarie årsstämma om ägare eller dess ombud så påkallar anordna 
informationssammanträde för kommunens ombud och ersättare. 

4 Samordning och dialog 

Bolaget ska delta vid möte med Ägarna när dessa så påkallar. Det ankommer på Ägarna att kalla till 
ägardialog. Bolaget ska därvid samråda med Ägarna om Bolagets verksamhet och strategiska 
inriktning, informera om Bolagets verksamhets- och affärsmässiga utveckling samt redovisa frågor 
som är av större vikt och som kan komma att bli aktuella inom närmsta verksamhetstid. 

5 Rekrytering av VD 



Bolaget ska inbjuda till samråd med ägarkommunernas kommunstyrelsepresidier inför rekrytering av 
bolagets verkställande direktör. 

6 Samordningsfrågor 

Bolaget ska följa av kommunerna utfärdade handlingsprogram, riktlinjer och anvisningar i tillämpliga 
delar. Bolaget ansvarar för att dess verksamheter samordnas med övriga nämnders och bolags för att 
uppnå största möjliga kommunnytta. Bolaget ska samordna sig med kommunen i samband med 
extraordinära händelser. 

7 Informationsskyldighet 

Det åligger bolaget att till kommunstyrelsen i respektive kommun översända kopior av: 

- Protokoll från bolagets styrelsesammanträde/bolagsstämma 
- Bolagets årsredovisning 
- Bolagets revisionsberättelse/revisionsrapporter 
- Underlag för sammanställning av koncernredovisning för kommunen 

Kopior av handlingar som skickas till kommunstyrelserna ska även översändas till kommunernas 
ombud och ersättare i bolaget. 

8 Ekonomi 

8.1 Ekonomiska grundmål 

Verksamheten ska bedrivas utifrån långsiktigt ekonomiskt hållbara principer. Bolagets verksamhet 
finansieras i huvudsak via taxor. Denna del av verksamheten ska bedrivas med tillämpning av 
kommunala självkostnads- och likställighetsprinciper.  

Bolaget ska långsiktigt arbeta för konsolidering i syfte att minska kommunens risktagande som ägare. 

8.2 Avgifter 

Vid upplåning med kommunal borgen ska Bolaget till kommunerna betala en avgift på 
borgensbeloppet som regleras årligen. 

8.3 Kommunal koncernredovisning, budget och uppföljning 

Bolaget ska till kommunerna lämna de uppgifter som av kommunen bedöms nödvändiga för 
upprättande av årsredovisning och delårsrapport enligt lag (2018:597) om kommunal bokföring och 
redovisning. Härutöver ska budgetuppföljningsrapporter lämnas till kommunstyrelsen. Tider för 
överlämnande av ekonomiska uppgifter lämnas av kommunernas ekonomiavdelningar. 

Bolaget ska följa av kommunerna utfärdade instruktioner för koncernredovisning. Bolaget följer 
redovisningsregelverket enligt K3. 

Bolaget ska till kommunerna lämna de uppgifter som av kommunerna bedöms nödvändiga för 
upprättande av kommunernas budget. 

I bolagets förvaltningsberättelse ska uppgifter lämnas hur styrelsen och verkställande direktören 
anser att ändamålet med bolagets verksamhet och uppfyllandet av ägardirektiven förverkligats under 
året samt huruvida verksamheten bedrivits inom ramen för aktuella kommunrättliga principer. 
Uttalandet skall vara så utformat att det kan läggas till grund för lekmannarevisorernas granskning 
liksom för kommunstyrelsens uppsikt och beslut enligt 6 kap. 1 och 1 a §§ kommunlagen 

Bolaget ska årligen fastställa budget för nästkommande räkenskapsår. Budget ska tillställas 
respektive kommunstyrelse senast den 15 december året före budgetåret. 



8.4 Finansiering mm 

Östra Göinge kommuns finansiella riktlinjer gäller. Bolaget ska vara anslutet till Östra Göinge 
kommuns koncernkonto. 

8.5 Upphandling och upplåning 

Det åligger Bolaget att samordna sin upphandling, inklusive upptagande av krediter, tillsammans med 
Östra Göinge kommun. 

9 Samordnad revision 

Enligt 10 kapitlet 3§, punkt 5, kommunallagen (2017:725) ska fullmäktige utse minst en 
lekmannarevisor i aktiebolag där kommunen direkt eller indirekt innehar samtliga aktier. Till 
lekmannarevisor ska utses någon av de revisorer som enligt 12 kapitlet 4§ kommunallagen 
(2017:725) valts för granskning av kommunstyrelsens och övriga nämnders verksamhet. 

Bolagens lekmannarevisorer har i uppdrag att i granskningsrapport redogöra för genomförd 
förvaltnings- och verksamhetsrevision och bedömning av utfallet av verksamheten i form av 
ändamålsuppfyllelse och måluppfyllelse, liksom om verksamheten bedrivits inom ramen för de 
kommunala befogenheter som gäller för bolaget. Redogörelsen skall lämnas till bolagets styrelse, 
kommunstyrelsen och till kommunfullmäktige. Lekmannarevisorerna skall snarast uppmärksamma 
kommunstyrelsen på om bolaget brister i dessa avseenden. 

Enligt 12 kapitlet 1§ kommunallagen (2017:725) ska kommunens revisorer årligen granska all den 
verksamhet som bedrivs av nämnderna och bolagen. 

10 Suppleanter 

För suppleanters inträde ska gälla vad som sagts i bolagsordningen. Om ingenting anges ska 
ordningen för ersättares inträde i kommunens nämnder tillämpas. 

Suppleant ska kallas till styrelsens sammanträden. 

Suppleant ska ha närvaro- och yttranderätt vid styrelsens sammanträde. 

Suppleant som inte tjänstgör ska åläggas att iaktta samma tystnads- och lojalitetsplikt som ledamot. 

11 Arkivreglemente 

Östra Göinge kommuns arkivreglemente ska tillämpas i bolaget. 

Arkivmyndighet är kommunstyrelsen i Östra Göinge kommun. 

12 Övrigt 

Detta ägardirektiv ska, efter fullmäktiges godkännande, antas på årsstämma i bolaget. 

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Protokoll 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2023-02-22 

 

 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 18 ÖGRAB - Ändring av ägardirektiv 2023 
Dnr 2023-00075 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Föreslå kommunstyrelsen 

Föreslå kommunfullmäktige 

 

- Anta ägardirektiv för Östra Göinge Renhållnings AB. 

Sammanfattning av ärendet 

En översyn av ägardirektivet för Östra Göinge Renhållnings AB har gjorts 

och föreslag på ett uppdaterat ägardirektiv har tagits fram. Ändringarna 

består i uppdaterade lagrum, redaktionella ändringar samt ett nytt stycke om 

samordning och dialog. Det har även gjorts tillägg i stycket om de 

ekonomiska grundmålen. 

 

Beslutsunderlag 

Förslag till ägardirektiv för Östra Göinge Renhållnings AB 

 

Beslutet skickas till  

Kommunstyrelsen 

 



 

Kommunstyrelsen 

Protokoll 
Sida 

1(2) 

Sammanträdesdatum 

2023-03-08 

 

 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 62 Föreskrifter om avfallshantering för Östra 
Göinge och Osby kommun 
Dnr 2023-00073 

Kommunstyrelsens beslut 

Förslå kommunfullmäktige 

- Anta förslaget till reviderade renhållningsföreskrifter i Osby 

kommun, daterat 2022-10-19.  

- Föreskrifterna börjar gälla 2023-04-01. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade den 14 december 2022 att överlämna förslaget 

till revidering av renhållningsföreskrifterna för beredning i 

samhällsbyggnadsnämnden. 

ÖGRAB ska vid behov lämna förslag till ägarkommunerna avseende 

renhållningsföreskrifter. Förslag på revidering av renhållningsföreskrifter 

med kompletteringar och förtydligande av har tagits fram. 

Avfallsslaget ”Brännbart” byts till det mer korrekta ”Restavfall” och 

avfallsslaget ”Deponi” byts till det mer tydliga namnet ”Porslin och 

keramik”. Föreskrifterna har kompletterats avseende bygg- och 

rivningsavfall som följer av regler i avfallsförordningen gällande från 2023-

01-01.  

Vidare kan nämnas att mindre justeringar och förtydligande avseende 

arbetsmiljöaspekter på hantering av brunnslock och att förlängt 

hämtningsintervall för avloppsanläggningar kan medges under förutsättning 

att avloppsanläggningen uppfyller kraven på rening enligt miljöbalken. 

ÖGRAB har stämt av förslagen till förändringar med miljö- och byggchefen 

i Osby kommun.  

 

Barnkonsekvensanalys 

Bedöms inte vara aktuellt 

 



 

Kommunstyrelsen 

Protokoll 
Sida 

2(2) 

Sammanträdesdatum 

2023-03-08 

 

 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

 
Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2022-01-25 § 4 

Missiv 2022-11-09, ÖGRAB 

Förslag till Föreskrifter om avfallshantering för Osby kommun 

Kommunstyrelsens beslut § 261/2022, dnr KS/2022:55 

 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 
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Förslag till: 

Föreskrifter om avfallshantering för 
Osby kommun 
Antagen av kommunfullmäktige i Osby kommun 

§ ~ .g~ll~K.g_~~~-l':r}Q~L~91~,.~~~·g·~!!~J~~.r:i ............................. .. _ .... •··· { formaterade: Färgöverstrykning 
2023-01-01 
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Osb~kommun 
Datum 

2021 12 012022-10-19 

1 Inledande bestämmelser 

1 § Med stöd av 15 kap. 38,39 och 41 §§ MB (1998:808) och 9 kap. 1-2 §§ 
avfallsförordningen (2020:614) meddelar kommunfullmäktige dessa föreskrifter 
för avfallshantering i Osby kommun. 

Definitioner 

Sida 

1(18) 

2 § Följande termer och begrepp används i dessa föreskrifter med de betydelser som 
här anges: 

1. Med avfall under kommunalt ansvar avses detsamma som i 15 kap. 20 § 
miljöbalken, det vill säga kommunalt avfall, avloppsfraktioner och 
filtermaterial från enskilda avloppsanläggningar och latrin, samt bygg- och 
rivningsavfall som inte producerats i en yrkesmässig verksamhet. 

2. Med kommunalt avfall avses detsamma som i 15 kap. 3 § miljöbalken, det 
vill säga avfall från hushåll och sådant avfall från andra källor som till sin art 
och sammansättning liknar avfall från hushåll. 

3. Med farligt avfall avses avfall som i bilaga 3 avfallsförordningen 
(2020:614) beskrivs med en avfallskod markerad med en asterisk(*). 

4. Med grovavfall avses kommunalt avfall som är så tungt eller skrymmande 

eller har andra egenskaper som gör att det inte är lämpligt att samla in i säck 
eller kärl. Avfall från omfattande bygg-, renoverings- och rivningsarbeten 
klassas ej som grovavfall. 

5. Med kärl- och säckavfall avses den del av kommunalt avfall som normalt 
läggs i kärl, inklusive matavfall, förpackningar och returpapper, men 
exklusive trädgårdsavfall. I begreppet inkluderas även liknande avfall som 
lämnas i andra insamlingssystem, t.ex. i underjordsbehållare. 

6. Med restavfallbrännbart avfall .avses .sorterat.brännbart kärl-. och säckavfall~ ..... -· ········{ formaterade: Teckensnitt:Fet 

som inte är far ligt avfall och som inte går att återanvända eller återv inna på 
annat sätt än genom förbränning. Med detta avses det avfall som kvarstår när 
matavfall, farligt avfall, förpackningar, returpapper, elavfall och annat avfall 
som omfattas av producentansvar har sorterats ut från hushållets kärl- och 
säckavfall. 

7. Med matavfall avses allt biologiskt nedbrytbart avfall som uppkommer i och 
med livsmedelshanteringen i hushåll, restauranger, storkök, butiker och 
liknande och som skulle kunna, eller har kunnat, användas som livsmedel och 
som utgör avfall under kommunalt ansvar. I termen matavfall som utgör 
avfall under kommunalt ansvar ingår också avfall som hälls ut i vasken 
(flytande livsmedel såsom mjölk eller livsmedel som sköljs ur förpackningar) 
i de fall detta samlas upp i sluten tank. Förutom detta ingår också skal, ben 
etc. som visserligen inte är mat men ändå är intimt förknippat med det. 

8. Med porslin och keramik ~ .~ ~~~~~.f9.~~.IP.~L~Y. .P9.~~Li.~L~.~.~~j~, .. g!~~ .. .... ...... -·········{ formaterade: Teckensnitt:Fet 

och metall, exempelvis tallrikar, krukor, dricksglas, bestick. 

9. Med elavfall avses elutrustning som omfattas av förordning (2014:1075) om 
producentansvar för elutrustning och som har blivit avfall. 
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Osb~kommun 
Datum Sida 

2021 12 012022-10-19 2(18) 

lQ,_Med animaliska biprodukter avses hela kroppar eller delar av kroppar från 

djur, produkter av animaliskt ursprung eller andra produkter som fås från djur 

och inte är avsedda som livsmedel. 

-l-0:- 11 . Med bygg- och rivningsavfa ll menas avfall från bygg- och ______ ____ _______ __________ __ .---·· ·{ for~aterade: Teckensnitt:Fet 

rivningsarbeten. 

+h_l2_. _ _ Med fastighet menas ett avgränsat markområde med egen 

fastighetsbeteckning, inklusive de byggnader och tillbehör som finns på 

marken. Med fastighet jämställs permanentbostad och annan bostad som utgör 

ett eget hushåll och en självständig del av en fastighet. 

Formaterat: Vänster, Indrag: Vänster: 0,84 cm, 
Hängande: 0,48 cm, Höger. 0,41 cm, Tabbstopp: 1,5 
cm, Till vänster+ Inte vid 2,51 cm+ 2,51 cm 

-hh_l 3_. __ Med ,p_~_ ~~-~~-l:-~ ~-~~-~~~~--~~-1):~--~~P., __ ~9.~!~~A~~--~~g_(?.~. ~ -~! J_~-~-~~-~-l.!_. __ . ___ ·- --- -- -- ·· __ .- -· · ( formaterade: Teckensnitt:Fet 

anses vara folkbokförd enligt folkbokföringslagen (1991:481). 

-hh_l 4_. __ Med ~ -~~-~~--~~-~~~~--~-~-l}~~--~~-f~~-~!gJ?:~t~-~~-J-~g~P.-_.P.~~-~.9_1:"!_~~-f<?_!~J?-9.kf~~-~-------·--··- --· ( formaterade: Teckensnitt:Fet 
enligt folkbokföringslagen (1991 :481 ). 

+4-_15_. _ _ Med J ~~-!_i_g~_l:_~~-~~-~~-~~Y-~-~~-~~~~~-~-~-1):-~_9.~--~.fc!~!~gh~!~~g-~~~-~H~~--~~P., __ _____ __ __..-·- ··-{ formaterade: Teckensnitt:Fet 

som enligt 1 kap. 5 § fastighetstaxerings lagen (1979: 1152) ska anses som 

ägare, exempelvis tomträttsinnehavare och samfällighetsförening. 

-87_16_. __ Med p yttjanderättshavare _avses _ den _som, _utan_ att _omfattas _av ________ _____ __ ____ ______ _ .--·{ formaterade: Teckensnitt:Fet 

begreppet fastighetsinnehavare, har rätt att bruka eller nyttja fastighet, 

exempelvis arrendator och ägare på ofri grund. 

¼:-_I 7_. __ Med }_~ -~-~-Y.~~.P.P.~-~-!!~-~gg_~~-r:i.g~-~--~~~~~--~~-i:i-~~~!:1.~!~.9-~-~-~ -~-~_g9.~--~~----- --- --- -- --- -- -- --··· -· { formaterade: Teckensnitt:Fet 
följande komponenter ingår: slutna tankar, slarnavskiljare, fosforfilter, 

minireningsverk eller annan motsvarande avloppsanordning. Oljeavskiljare 

innefattas inte i detta begrepp. 

-1-+._I 8_. __ Med .. ~-~~~-~!~E~- -~~~~~--~~~~.P.~J.Y.~~ -~~! __ ~Y .P.t~_S!_,_ -~-~~-~? __ <?.9.1:!!~J.1:!~~-'-----····---. ______ . __ __ _ .. ---·· { formaterade: T eckensnitt:Fet 

underjordsbehållare, tank för matavfall, latrinbehållare eller någon annan 

anordning för uppsamling av hushållsavfall utom avfall från små 

av loppsanläggningar. 

-1-&_l 9_. __ För definitioner av andra termer och begrepp som används i dessa 

föreskrifter hänvisas till 15 kap. miljöbalken och avfallsförordningen 
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Osb~kommun 
Datum 

2021 12 012022-10-19 

2 Kommunens ansvar för avfallshantering och tillsyn 
3 § Kommunstyrelsen har verksamhetsansvar, enligt 15 kap. 20 § miljöbalken, för 
hanteringen av avfall under kommunalt ansvar i kommunen, med särskilt ansvar för att 
kommunalt avfall under kommunalt ansvar som utgörs av farligt avfall samlas in och 
transporteras till en behandlingsanläggning. 

Hantering av det avfall som omfattas av kommunens ansvar utförs av Östra Göinge 
Renhållnings AB (ÖGRAB), nedan kallad renhållaren. 

4 § Tillsynen över avfallshanteringen enligt 15 kap. miljöbalken och enligt föreskrifter 
meddelade med stöd av miljöbalken utförs av miljö- och byggnärnnden (Osby 
kommun)/tillsyns- och tillståndsnämnden (Östra Göinge kommun), eller motsvarande. 

2.1 Betalning och information 

Sida 

3(18) 

5 § Renhållaren informerar allmäAAhetallmänhet, företag, skolor och bostadsbolag med flera 
om de insamlingssystem för förpackningar och konsumentelavfall som finns tillgängliga i 
kommunen 

6 § Avgift ska betalas för insamling, transport, återvinning och bortskaffande av avfall och 
för att täcka övriga kostnader som kan hänföras till den avfallshantering som utförs genom 
kommunens försorg och i enlighet med avfallstaxan som kommunen har antagit med stöd 
av 27 kap. 4§ miljöbalken. Fastighetsägaren är betalningsskyldig för avgifter enligt 

avfallstaxan. Avgiften skall erläggas till renhållaren. Fastighetsinnehavaren är skyldig att 
för fastigheten teckna erforderliga abonnemang enligt kommunens avfallstaxa. 
Avgiftsskyldighet föreligger oavsett om avtal träffats om abonnemang. 

7 § Fastighetsinnehavare och nyttjanderättshavare är skyldig att i behövlig omfattning 
informera den eller dem som bor på eller är verksamma inom fastigheten om gällande regler 
för avfallshantering. 

3 Kommunalt avfall 

3.1 Sortering av avfall 
8 § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare ska sortera ut följande avfallsslag och 

hålla det skilt från annat avfall : 

• Avfall som inte är hushållsavfall (till exempel bygg- och rivningsavfall från 
bygg-, renoverings- och rivningsarbeten på fastigheten) 

• Farligt avfall sorterat i fraktioner enligt renhållarens anvisningar 

• Bygg- och rivningsavfall enligt renhållarens anvisningar 

• Matavfall 

• Returpapper 

• Grovavfall sorterat i fraktioner enligt renhållarens anvisningar 

• Trädgårds avfall 

• Latrin 

• Slam och fosforfiltermaterial från små avloppsanläggningar 

• Fett från fettavskiljare 
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• Matfetter och frityroljor 

• Glödande avfall 
• Kanyler 

• Döda sällskapsdjur samt avfall från husbehovsjakt och husbehovsslakt g 
Andra animaliska biprodukter 

Sida 

4(18) 

För att regelverken om animaliska biprodukter inte ska bli tillämpliga på allt 
matavfall från butiker, krävs att butiksavfall som inte utgör före detta livsmedel hålls 
skiljt från butiksavfall som utgör före detta livsmedel. 

Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare ska dessutom sortera ut följande avfallsslag, 
som omfattas av producentansvar och hålla det skilt från annat kommunalt avfall: 

• Förpackningar (av papper, glas, metall , plast och wellpapp) 

• Bilbatterier (blybatterier) 

• Bärbara batterier (småbatterier). Om kasserade produkter innehåller lösa 
bärbara batterier ska dessa plockas ur. Är de bärbara batterierna inbyggda i produkten 
hanteras den som elavfall. 

• Övrigt elavfall 

• Däck 

• Läkemedel 

• Annat avfallsslag som omfattas av producentansvar 

9 § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare ska säkerställa möjligheter att sortera ut 
och hålla åtskilda de avfallsfrak1:ioner som enligt dessa föreskrifter ska överlämnas till 
renhållaren för borttransport. 

Fastighetsinnehavare, som inte använder fyrfackskärl, ska säkerställa att abonnemang tecknas 
för hämtning av eräRReart restavfall, matavfall, förpackningar av papper, flirgat glas, oflirgat 
glas, metall och plast samt returpapper. 

Den del i detta stycke som avser förpackningar och returpapper gäller från det datum 
kommunen ansvarar för insamling av förpackningar och returpapper och som renhållaren 
bestämmer. 

3.2 Skyldighet att överlämna kommunalt avfall 
10 § Kommunalt avfall under kommunens ansvar ska lämnas till renhållaren om inte annat 

sägs i dessa föreskrifter. 

Utsorterade avfallsslag hämtas vid fastigheten, vid överenskommen eller anvisad plats enligt § 
18 eller lämnas på plats som anvisas i§ 25. Det utsorterade avfallet ska transporteras bort från 
fastigheten så ofta att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppstår. 

Förbrukat fosforfiltermaterial från enskilda avloppsanläggningar som är dimensionerade för 
högst 25 personekvivalenter är avfall under kommunalt ansvar. Förbrukat fosforfiltermaterial 
ska lämnas för borttransport och hantering till renhållaren såvida inte kommunen beviljat 
undantag. 

3.3 Emballering av avfall, fyllnadsgrad och vikt 
11 § I behållare och utrymme för avfall får endast läggas sådant avfall för vilket behållaren 
eller utrymmet är avsett. Avfall som ska emballeras, enligt nedan, ska vara väl emballerat så 
att skada, arbetsmiljöproblem eller olägenhet för människors hälsa eller miljön inte 
uppkommer. 

Hämtning av löst avfall från golv eller mark ingår inte i kommunens åtaganden så länge det 
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inte är fråga om grovavfall. 

Briinnhnrt Restavfall ska läggas i påse eller paket av lämpligt material och 
storlek. Det paketerade avfallet ska vara väl förslutet så att avfallet inte kan spridas. 

Matavfall som samlas in i kärl eller underjordsbehållare ska först läggas i särskild påse, som 
tillhandahålls av renhållaren. Alternativt får matavfall köras i kvarn och därefter förvaras i 
tank som är ansluten till kvarnen. 

Porslin och kcram ikD-ef)61H för separat borttransport av renhållaren ska läggas i därför 
avsedd behållare, utan emballage. 

Förpackningar och returpapper som läggs i behållare vid fastigheten ska läggas i avsett 
fack, eller kärl enligt anvisning från renhållaren. 

Farligt avfall ska vara tydligt märkt med uppgift om innehåll eller lämnas i uppmärkt 
behållare. Skrymmande farligt avfall behöver inte märkas när det lämnas på anvisad, 
uppmärkt, plats och när det är uppenbart vad avfallet utgörs av (t.ex. kyl- och frysskåp, 
impregnerat trä och asbest). Olika typer av farligt avfall får inte blandas. 

Grovavfall för separat borttransport av renhållaren ska i den mån det är möjligt, buntas eller 
förpackas i lämpligt emballage. Grovavfall som utgörs av elavfall ska hållas skilt från annat 
grovavfall. Grovavfall ska förses med märkning som klargör att det är fråga om grovavfall. 

Trädgärdsavfall från hushåll för separat borttransport av renhållaren ska läggas löst i kärl 
och inte packas så hårt att tömningen försvåras. 

Latrinbehällare ska rengöras på utsidan och förslutas av fastighetsinnehavaren eller 
nyttjanderättshavaren. 

Fosforfiltcrmatcrial och annat jämförbart filtermaterial ska vara förpackat och tillgängligt på 
ett sådant sätt att hämtning kan utföras av fordon utrustat med kran. 

Matfetter och frityroljor ska förvaras i flaska eller dunk med tätslutande lock eller kork. 

Skärande och stickande avfall i form av kanyler ska läggas i särskild behållare som hämtas 
från Apotek enligt anvisning från renhållaren. 

Bvgg- och rivningsavfa ll ska sorteras i mins t de frakti oner som anges i 3 kap . 10§ och 12 § _____ __ ... ---···! formaterade: Teckensnitt:lnte Fet 

avfallsförordningen, enligt bestämmelse om farligt avfall i dessa föreskrifter samt i övrigt 
enl igt renhållarens anv isn ingar beroende på bygg- och rivningsavfallets art och 
sammansättning. 

Hushåll som själva byggt rivit el ler renoverat får lämna bygg- och rivn ingsavfall på 
återvinni ngscentral. Avfallet ska sorteras och lämnas enligt instrukt ioner på plats. 

B.y_gg- och rivni ngsavfall kan hämtas av renhäll aren vid fast igheten efter beställning och 
deb itering en! igl av falls taxan. 

Det ingår inte i kommunens ansvar all samla in eller omhänderta bygg- och rivningsavfall 
som producerats i yrkesmässig verksamhet. 

En del bygg- och rivningsavfall klassas som farli2:t avfall ti ll exempel eternit som innehåller 
asbest. Sådant avfall måste hanteras enligt regler fö r far ligt avfall. Asbest ska förpackas före 
överl ämning. 

12 § Behållare får inte fyllas mer än att den kan stängas helt. Den får inte heller vara så tung ◄· ·· · · ··· · - ( Formaterat: Vänster 

att det blir uppenbara svårigheter att flytta den eller att arbetsmiljökrav inte kan tillgodoses. --------- -----------~ 

Behållare bör vara fri från snö och is vid hämtningstillfället._ 
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3_4 Anskaffande, anläggande, underhåll och skötsel av behållare och 
annan utrustning 

13 § I kommunen får endast de behållare användas som föreskrivs genom avfallstaxan och 
som kan tömmas med den utrustning som används i kommunens insamlingssystem. Typ, 
antal och storlek på behållare för användning vid fastigheten avgörs av renhållaren i samråd 
med fastighetsinnehavaren. 

Vid alla en- och tvåbostadshus och fritidshus, som inte ingår i gemensam avfallslösning enligt 
§ 36b, ska fyrfackskärl användas. 

14 § Kärl och latrinbehållare, som ska tömmas eller hämtas av renhållaren, ägs och 
tillhandahålls av renhållaren. 

Extrasäckar anskaffas av fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren. 

Container får ägas av renhållaren, entreprenör, fastighetsinnehavaren eller 
nyttjanderättshavaren. 
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Underjordsbehållare, små avloppsanläggningar, fettavskiljare och tank för matavfall 

anskaffas och installeras av fastighetsinnehavaren. Matavfall från avfallskvarn får endast 
ledas till sluten tank, ej till avloppsnät eller små avloppsanläggningar. 

Fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren ansvarar för och bekostar dimensionering, 
installation och underhåll av övriga inom fastigheten förekommande anordningar och 
utrymmen för avfallshanteringen. Såväl behållare som inom fastigheten förekommande 

anordningar och utrymmen för avfallshantering ska installeras och underhållas så att kraven 
på god arbetsmiljö uppfylls och risken för olycksfall minimeras. 

Vid installation av underjordsbehållare som töms med kran ska anläggningen utformas så att 

den är åtkomlig för tömning med fordon utrustat med kran. Den fria höjden ska vara minst sju 
meter över kranfordonet och mellan kranfordonets uppställningsplats och behållaren. 
Borttransport av avfall i underjordsbehållare utförs inte såvida den inte är försedd med av 
renhållaren godkänd och fungerande tömningsanordning. 

För små avloppsanläggningar~ fettavskiljare eller tank för matavfall kan avgift enligt 

avfallstaxan debiteras om avstånd mellan uppställningsplats för slambil och anslutningspunkt 
för tömning överstiger tjugo (20) meter. Detsamma gäller om höjdskillnaden mellan fordonets 
uppställningsplats och botten på anläggningen överstiger fem (5) meter. 

Anläggningar som ska tömmas med kranfordon får inte installeras så att avståndet mellan 

fordonets uppställningsplats och behållarens lyftanordning överstiger fem (5) meter, om inte 

särskilda skäl föreligger. Filterkassett eller storsäck får väga högst 1 000 kilogram. Avstånd 
upp till tio (10) meter godtas för filterkassett eller storsäck som väger högst 500 kilogram. 

15 § Vid anslutning till kommunalt avloppsnät, eller till annan godkänd avloppsanläggning, 

som innebär att befintlig avloppsanläggning tas ur bruk, ska fastighets innehavaren beställa 
sluttömning av renhållaren. 

Om fettavskiljare tillfälligt eller permanent tas ur bruk ska fastighets innehavaren eller 
nyttjanderättshavaren beställa sluttömning. 

16 § Fastighetsägare har ansvar för renhållning och tillsyn av behållare. Vid brist på 
rengöring av kärl, skall Chauffören tömma kärlet, och påtala bristen på rengöring till 
renhållaren som tar dialogen med abonnenten, så felet/bristen inte uppstår igen. Behållare 
skall vara tillgängliga och ges service i form av återkommande underhåll för att förebygga 
driftavbrott och olägenhet såsom buller, lukt och dylikt. 

Ägare av behållare ansvarar för märkning, reparation och, vid behov, utbyte av behållare. När 
renhållaren ska utföra sådant underhåll ska behållaren vara tillgänglig. Fastighetsinnehavaren 
kan bli ersättningsskyldig om skada beror på oaktsamhet. 

Renhållaren ska ha tillträde till de utrymmen i fastigheten där arbetet ska utföras. Nycklar, 
portkoder och dylikt ska tillhandahållas till renhållaren. Ändringar ska utan anmaning 
meddelas renhållaren. 

17 § Små avloppsanläggningar, fettavskiljare och tankar för matavfall ska vara tillgängliga 
för tömning. Inför tömning av anläggningen ska fastighetsinnehavaren eller 
nyttjanderättshavaren förbereda anläggningen så att tömning kan ske med det fordon som 
används. Anslutning för slang ska passa renhållarens tömningsfordon. Om det krävs en 
adapter för anpassning av anslutning med slang ska sådan tillhandahållas av 
fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren och finnas tillhands vid tömning. 
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Lock eller manlucka får inte vara övertäckt eller fastfrusen när tömning ska ske. Lock eller 
manlucka får väga högst 15 kilogram, om inte särskilda skäl föreligger. Om brunnen öppnas 
eller slängs genom att locket kan dras åt sidan utan hinder och i samma nivå får locket väga 
högst 40 kilogram. Tömningshålet ska vara minst 400 mm i diameter. 

Renhållaren kan bevilja undantag från den årliga slamtömningen om tömning har skett som 
längst två månader innan kampanjtömning samt flytta fram kampanjtömningen upp till två 
månader 

Tydliga instruktioner som behövs i samband med tömning av små avloppsanläggningar ska 
tillhandahållas av fastighetsinnehavaren i god tid före tömning och ska finnas tillgängliga i 
direkt anslutning till anläggningen. Fastighetsinnehavaren är skyldig att vidta erforderliga 
åtgärder för att skydda sin anläggning från skador vid tömning. Renhållaren är ansvarig och 
ersättningsskyldig för skada som denna vållar genom försumlighet eller ovarsamhet i 
samband med tömning. 

I de fall minireningsverk kräver påfyllnad av vatten efter genomförd tömning är det 
fastighetsägarens ansvar att tillse att detta genomförs. 

När anläggningen är belägen utanför fastigheten ska den vara markerad med skylt som anger 
till vilken fastighet anläggningen tillhör. 

3.5 Behållarplats, drag- och transportvägar samt förberedelser före 
hämtning av avfall 

18 § Hämtning av kommunalt avfall sker normalt 

vid fastighetsgränsen så nära uppställningsplats för hämtningsfordon som möjligt 
eller 

vid en med renhållaren överenskommen plats eller 

vid en av kommunen anvisad plats, inom rimligt avstånd. 

Vid en- och tvåbostadshus och fritidshus , som inte ingår i gemensam avfallslösning enligt § 

36b, ska kärl , vid tömningstillfället, vara placerat inom tio( l 0) meter från uppställningsplats 
för renhållningsfordon. Dragväg utöver det är inte tillåten för en- och tvåbostadshus och 
fritidshus, om det inte finns särskilda skäl. 

Vid flerbostadshus och fastigheter med gemensam avfallslösning är maximalt tillåtna 
dragavstånd 50 meter. Avgift för gångavstånd debiteras enligt kommunens taxa. 

19a § Behållare ska vara uppställd så att hantering med den utrustning som används i 
kommunens insamlingssystem kan ske och att hämtning underlättas. Behållare, som 
renhållaren ska tömma, ska senast kl 06.00 på tömningsdagen vara tillgänglig och placerad på 
ordinarie plats för tömning. Behållaren ska stå kvar tills den har tömts. 

19b § Kärl ska placeras och vändas så att kärlets draghandtag är placerat utåt mot 
hämtningspersonalen. Vid tömning ska avfallet falla ur kärlet utan extra åtgärd 
från hämtningsfordonets förare. 

19c§ Det åligger fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren att inför hämtningstillfället 
placera storsäck, kolli som utgörs av grovavfall, filterkassett eller annan behållare, som ska 
tömmas eller hämtas med fordon utrustat med kran, inom längsta tillåtna avstånd enligt§ 14. 

20 § Det är fastighets innehavarens eller nyttjanderättshavarens ansvar att se till att dragväg 
mellan hämtningsfordonets uppställningsplats och hämtstället uppfyller följande krav: 
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Dragväg, både vid tömning av kärl och vid dragning av slang till små avloppsanläggningar, 

fettavskiljare och tankar för matavfall ska hållas fri från hinder, röjas från snö och hållas 
halkfri. 

Dragväg, vid tömning av kärl, ska vara jämn, plan och hårdgjord med till exempel packad 
grus, asfalt eller betongplattor. 

21 § Fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren ska se till att transportväg från allmän 
väg och fram till hämtningsfordonets uppställningsplats vid hämtning, hålls i farbart skick. 

Transportvägen ska ha fri sikt, den ska röjas från snö och hållas halkfri samt röjas från grenar 

över vägområdet och liknande. Fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättsinnehavaren ska se 
till att vändmöjlighet för hämtningsfordonet finns om uppställningsplatsen inte är i direkt 
anslutning till allmän väg. 

Enskild väg som utnyttjas vid hämtning av hushållsavfall ska vara så dimensionerad och 
hållas i sådant skick att den vid varje hämtningstiilfälle är farbar för de hämtningsfordon som 
normalt används i hämtningsområdet. 

Om farbar väg inte kan upprättas ska fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren 
avlämna avfallet på plats som överenskommes med renhållaren eller anvisas enligt § 18. 

Om avfallet inte kan hämtas på ordinarie uppställningsplats på grund av planerade 
hinder, till exempel vägarbeten, ska avfallet avlämnas på en uppställningsplats som 

överenskommes med renhållaren eller anvisas av kommunen. 

3.6 Hämtningsområde och hämtningsintervall 
22 § Kommunen utgör ett hämtningsområde. 

23a § Ordinarie hämtning av avfall sker med nedanstående intervall. Alternativ för 
hämtningsintervall och tjänster anvisas i kommunens avfallstaxa. 

23b § För flerbostadshus, en- och tvåbostadshus som ingår i gemensam avfallslösning enligt§ 
36b och verksamheter gäller följande: 

Tömning av behållare för brännbart res tavfall ska ske minst en gång var 
fjärde vecka. Tömning sker inte oftare än en gång per vecka. 

Tömning av behållare för matavfall ska ske minst en gång varannan vecka. 
Tömning sker inte oftare än en gång per vecka. 

Tömning av behållare för returpapper respektive förpackningar av papper, 
plast, och metall ska ske minst en gång var fjärde vecka. Tömning sker inte oftare 
än en gång per vecka. Denna punkt gäller från det datum kommunen ansvarar för 

insamling av förpackningar och tidningar och som renhållaren bestämmer. 

Tömning av behållare för förpackningar av glas ska ske minst en gång var 
åttonde vecka. Tömning sker inte oftare än en gång varannan vecka. 

23c §Fören- eller tvåbostadshus för permanentboende och för fritidshus gäller följande: 

Insamling av matavfall, förpackningar av papper, plast, glas och metall, 
returpapper och brännbart restavfall sker i två (2) st fyrfackskärl, Kärl 1 och Kärl 2. 
Tömning av Kärl 1 sker var fjärde vecka. Tömning av Kärl 2 sker en gång varannan 
vecka. 

Smått elavfall, glödlampor och batterier får läggas i påhängsbehållare, som hör 
till fyrfackskärl. Tömning sker i samband med ordinarie tömning av fyrfackskärl. 

Från fritidshus sker hämtning av avfall under perioden från och med vecka 20 
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till och med vecka 39. Möjlighet finns att beställa extra tömningar under övriga delen 
av året. 

Om latrin uppstår ska detta hämtas varannan vecka. 

23d §Försmå avloppsanläggningar och fettavskiljare gäller följande: 

Tömning av slutna tankar och slamavskiljare anslutna till WC ska tömmas med 

lämplig intervall, dock minst en gång per år. 

Tömning av slamavskiljare för bad-, disk- och tvättvatten sker efter 
fastighetsinnehavarens beställning. Tömning ska ske efter behov för att upprätthålla 

en god funktion i avskiljaren. 

Tömning av fettavskiljare ska ske efter behov för att upprätthålla en god 
funktion, dock minst fyra gånger per år. 

Fosforfällor och mindre avloppsanläggning ska tömmas/bytas i enlighet 
med det tillstånd som getts av miljö- och byggnämnden för enskilda 
avloppsanläggningar och leverantörens anvisningar ska följas ._Efter 
tömning/byte av uttjänt fosforfilter ska nytt filtermaterial tillföras anläggningen 

genom fastighetsägarens försorg . 

24 § Särskild hämtning kan beställas av nedanstående avfallsslag: 

Elavfall och batterier 

Övrigt farligt avfall 

Trädgårds avfall 

_- __ Övrigt grovavfall 

Bygg- och rivningsavfall 

Förutsättningar för hämtning efter beställning regleras närmare i avfallstaxan för Osby och 
Östra Göinge kommuner. 

25 § Anvisningar om sortering och överlämnande på annan plats än vid fastigheten för de 
avfallsslag som omfattas av kommunens ansvar enligt 15 kap. 20 § miljöbalken, ska 
sorteras enligt § 8 och får lämnas vid annan plats än vid fastigheten, men som inte avser 
anvisad eller överenskommen plats enligt§ 18. 

Hushåll får lämna följande avfallsslag vid återvinningscentral , under förutsättning att avfall 
lämnas enligt renhållarens anvisningar: 

Avfall som avses lämnas för förberedelse för återanvändning 

Textilier. 

Elavfall 

Övrigt farligt avfall , utom smittförande avfall eller läkemedel, under 
förutsättning att avfallet omfattas av renhållarens och mottagningstillstånd 

Trädgårds avfall 

Porslin och keramik~ 

Övrigt grovavfall 

_-__ Matfetter och frityroljor 

Bygg- och rivningsavfall 

Elavfall från hushåll kan även lämnas på annan plats som anvisas av producentorganisation. 
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Förpackningar och returpapper, som inte lämnas i fyrfackskärl, i enfackade kärl eller annan 
behållare avsedda för sådant sorterat avfall inom eller nära fastigheten, får lämnas vid plats 
som renhållaren informerar om. 

Kanyler ska läggas i speciell behållare som tillhandahålls av apotek och lämnas till apotek 
som kommunen har avtal med. 

3.7 Åtgärder om vid utebliven tömning och då föreskrift inte följs 
26 § Utebliven hämtning ska anmälas till renhållaren senast 3 vardagar efter inträffad 

händelse. I de fall renhållaren inte tömt enligt gällande taxa och hämtningsintervall 
skall extra tömning utföras inom 3 dagar från påtalande av fastighetsägare eller 
nyttjanderättshavare, förutsatt att tömning inte kan bero till nästa ordinarie 
tömningstillfälle utan olägenhet för fastighetsägaren eller nyttjanderättshavaren. 

Renhållaren har rätt att inte utföra ordinarie hämtning om föreskriften inte följs, exempelvis 
vid överfull eller för tung behållare, alternativt felsortering. Chauffören skall dock endast i 
undantagsfall, t.ex. felsortering, avstå ifrån att tömma kärlet och istället påtala felet/bristen 
till renhållaren som tar dialogen med abonnenten så felet/bristen inte uppstår igen. I det fall 
ordinarie hämtning inte skett p.g.a. t.ex. felsortering, skall efter rättelseåtgärder hämtning 
ske antingen vid nästa ordinarie hämtningstillfälle, eller efter beställning om extrahämtning 
och då mot avgift vid fel av abonnenten, och utan avgift vid fel hos renhållaren. 

Vid felsortering, om rättelseåtgärder inte vidtagits av fastighetsinnehavaren eller 
nyttjanderättshavaren, har renhållaren rätt att debitera felsorteringsavgift och att hämta avfallet 
på annat sätt om det är möjligt. 
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4 Annat avfall än kommunalt avfall 

4.1 Uppgiftsskyldighet 

12(18) 

27 § Den som yrkesmässigt bedriver verksamhet där det uppstår annat avfall än 
kommunalt hushållsavfall ska på begäran av miljö- och byggnämnden lämna de uppgifter i 
fråga om avfallets art, sammansättning, mängd och hantering som behövs som underlag 
för kommunens renhållningsordning. 

28 § Den som yrkesmässigt tillverkar, till Sverige för in eller säljer en förpackning eller en 
vara som är innesluten i en sådan förpackning, ska efter begäran från miljö- och 
byggnämnden lämna de uppgifter i fråga om förpackningsavfallets art, sammansättning, 
mängd och hantering som behövs som underlag för kommunens renhållningsordning. 

5 Undantag 

5.1 Handläggning av anmälnings- och ansökningsärenden 
29 § Undantag från dessa föreskrifter kan medges under förutsättning att det inte medför risk 
för olägenhet för människors hälsa eller miljön och att särskilda skäl föreligger. För ansökan 
som avser fastighet med bostadsbyggnad som inte är möjlig att bo eller nyttja, görs 

bedömning av ansvarig nämnd i varje enskilt fall. Ansökan eller anmälan ska göras till 
beslutande nämnd, om inte annat framgår av§§ 30-37, senast en månad före undantaget 
önskas träda i kraft. 

För att handlägga anmälan eller ansökan kan beslutande nämnd ta ut en handläggningsavgift 
enligt gällande taxa. 

Beviljade undantag upphör att gälla vid ägarbyte på fastigheten, om förutsättningarna för 
undantaget förändras eller efter fem år eller annan tidsperiod som framgår av§§ 30-37. 

När beslutande nämnd har fattat beslut med anledning av en anmälan eller ansökan ska 
miljö- och byggnärnnden översända kopia till renhållaren. 

5.2 Eget omhändertagande av kommunalt avfall 
30 § Avfall får tas om hand på den egna fastigheten enligt vad som anges i§§ 31- 33. 

31 § Trädgårdsavfall från fastigheten får komposteras på fastigheten utan särskild anmälan. 

32 § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare som själv avser att kompostera 
matavfall och liknande avfall från fastigheten ska anmäla dettaskriftligen. 

Kompostering av matavfall på fastigheten ska ske i skadedjurssäker behållare med tät botten 
och regntätt lock. Kompostering och spridning ska ske på sådant sätt att olägenhet för 
människors hälsa eller miljön inte uppstår. Komposteringen ska ske under minst 6 månader 
efter avslutad påfyllning. Fastigheten ska ge utrymme för användning av den erhållna 
komposten. Spridning får endast ske under tiden 1 mars-30 november och får inte ske i 
närheten av vattentäkt. Anmälan ska lämnas till beslutande nämnd. 
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33 § Avfall från mull toalett, förbränningstoalett, frystoalett, latrinkärl med mera, får, efter 

anmälan, komposteras på fastigheten för att användas som jordförbättringsmedel på 
fastigheten. Separerad urin från torrtoa ska samlas upp och spridas på den egna 
fastigheten. 

Eget omhändertagande av avfall från små avloppsanläggningar får, efter anmälan till 
beslutande nämnd, ske i särskild därför avsedd anläggning på fastigheten, genom 

exempelvis kompostering för användning av näringsämnen på fastigheten. 

1. Fekalier ska komposteras under minst 6 månader innan spridningen 

2. Kompost och lagring av urin ska vara tät och skadedjurssäker. 

3. Komposten ska placeras minst 20 meter från vattentäkt och ytvatten. 

4. Spridning får endast ske under tiden 1 mars-30 november. 

5. Spridning får inte ske inom 6 meter från ytvatten och inom 25 meter från vattentäkt. 

6. Hanteringen av fekalier och urin får inte skapa olägenhet för människors hälsa eller 
miljön. 

Beslutande nämnds beslut med anledning av anmälan gäller i högst fem år efter beslutsdatum. 

5.3 Utsträckt hämtningsintervall 
34 § Fastighetsinnehavare kan medges att hämtning sker vartannat år för avfall från små 
avloppsanläggningar, efter ansökan. Förlängt intervall kan medges under förutsättning att 
avloppsanläggningen uppfy ller kraven på rening enligt miljöbalken och att Beslutande 
nämnd utifrån ansökan med uppgifter om anläggningens belastning och beskaffenhet kan 

bedöma att hämtning ej behöver utföras med ordinarie intervall. Det är fastighets: 
innehavarens ansvar att hämtning anpassas till anläggningens behov. 

Ansökan ska lämnas till Beslutande nämnd. 

Dispensen gäller tills det sker en förändring av förhållandena på fastigheten. 

35 § Fastighetsinnehavare kan medges utsträckt hämtningsintervall för avfall från 
fettavskiljare, efter ansökan. Förlängt intervall kan medges under förutsättning att beslutande 
nämnd utifrån ansökan med uppgifter om anläggningens belastning och beskaffenhet kan 
bedöma att hämtning ej behöver utföras med ordinarie intervall. 

Det är fastighets innehavarens ansvar att hämtning anpassas till anläggningens behov. 

Ansökan ska lämnas till beslutande nämnd. 

Beslutande nämnds beslut med anledning av ansökan gäller i högst fem år efter beslutsdatum. 

5.4 Delat abonnemang eller gemensam avfallslösning för en- och 
tvåbostadshus samt fritidshus 

36a § Delat abonnemang. Två eller tre närboende fastighetsinnehavare med samma 
abonnemangstyp kan, efter anmälan dela fyrfackskärl under förutsättning att: 

I . Fastighetsinnehavarna har gemensamma behållare för både Kärl I och Kärl 2 
av fyrfackskärlen . 

2. Avstånd mellan ordinarie uppställningsplats för behållare, vid egna 
abonnemang, för berörda fastigheter får vara högst 200 meter inom detaljplanelagt 
område och högst 400 meter utanför detaljplanelagt område. 

3. Bestämmelserna i dessa föreskrifter om fyllnadsgrad och vikt beaktas. 
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4. En av fastighetsinnehavarna förbinder sig att ansvara för behållarna och 
uppställningsplats för behållarna. 

5. Olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppstår. 

36b § Gemensam avfallslösning. Fler än tre fastighetsinnehavare kan efter ansökan använda 
en gemensam avfallslösning 1 under förutsättning att: 

1. Den gemensamma avfallslösningen innefattar behållare för bräAAbart 
restavfall , matavfall, returpapper och förpackningar av papper, plast, metall, färgat 
glas och ofärgat glas. 

2. Avstånd mellan ordinarie uppställningsplatser för behållare vid egna 
abonnemang för berörda fastigheter får vara högst 200 meter inom detaljplanelagt 
område och högst 400 meter utanför detaljplanelagt område. 

3. Bestämmelserna i dessa föreskrifter om fyllnadsgrad och vikt beaktas. 

4. En av fastighetsinnehavarna, eller en samfällighetsförening, förbinder sig att 
ansvara för anordnande och skötsel av uppställningsplats och behållarna. 

5. Olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppstår. 

36c § Fastighetsinnehavare av fritidshus kan, efter ansökan dela abonnemang med en- och 
tvåbostadshus under förutsättning att: 

1. Samma fastighetsinnehavare äger båda fastigheterna. 

2. Båda fastigheterna är belägna inom samma kommun. 

3. Avfallet från fritidshuset ska avlämnas genom det abonnemang som ska finnas 
för en- och tvåbostadshuset. 

4. Fastigheterna ska huvudsakligen brukas av fastighetsinnehavaren och får inte 
hyras ut till någon annan. 

5. Olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppstår. 

36d § Anmälan eller ansökan ska, i samtliga fall enligt§ 36, undertecknas av samtliga 
fastighetsinnehavare och lämnas till beslutande nämnd. 

Beslutande nämnds beslut med anledning av ansökan gäller tills det sker en förändring i 
förhållandena på fastigheten. Beslutande nämnd kan besluta om ytterligare villkor som 
behövs för att förebygga olägenheter för människors hälsa och miljön. 

5.5 Uppehåll i hämtning 
37 § Uppehåll i hämtning av kärl- och säckavfall från permanentbostad kan efter ansökan 
medges fastighetsinnehavare om fastigheten inte kommer att nyttjas under en 

1 En gemensam avfallslösning kan även kräva bygglov enligt plan- och bygglagen. 
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Uppehåll i hämtning av kärl- och säckavfall från fritidshus kan efter ansökan medges 

fastighetsinnehavare om fastigheten inte kommer att nyttjas under en sammanhängande tid 

om minst tolv (12) månader och maximalt fem (5) år per ansökningstillfälle. 

Uppehåll i hämtning av latrin och slam från permanentbostad och fritidshus kan efter ansökan 

medges om fastigheten inte kommer att nyttjas under en sammanhängande tid om minst tolv 

(12) månader och maximalt fem (5) år per ansökningstillfälle. Tömning ska ske senast en (1) 

månad före uppehåll i hämtning av slam. 

Ansökan ska, i samtliga fall enligt§ 37, lämnas till beslutande nämnd. 

Uppehåll i hämtning av hushållsavfall medges för maximalt fem (5) år per ansökningstillfälle. 

5.6 Undantag från krav på utsortering av bygg- och rivningsavfall under 
kommunalt ansvar 

38 § Undantag från krav på sortering av bygg- och rivningsavfall under kommunalt ansvar kan 
efter ansökan till Beslutande nämnd medges fas tighetsinnehavare om: 
- Separat insamling inte är genomförbar eller 
- Separat insamling inte ger fördelar som överväger nackdelarna 

6 Ikraftträdande 

Dessa föreskrifter träder i kraft 2022 0 I O I 2023-01-0 l. 

Genom dessa föreskrifters ikraftträdande upphör kommunens föreskrifter om avfallshantering 
antagna av kommunfullmäktige i Osby 2020 1rn mt202 l - l 2- 13, att gälla. 

7 Övergångsbestämmelser 

Beslut om undantag som fattats med stöd av eller i enlighet med tidigare föreskrifter och där 
förhållandena inte har ändrats gäller tillsvidare eller till det datum som anges i beslutet. 
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OSBY KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

•• J 2022 -11- 0 9 
KS ;Q_(j2:_ '. ~ 
Diarienr. Ärendetyp 

2022-11-08 

MISSIV till Osby och Östra Göinge kommuner 

ÖGRAB ska vid behov lämna förslag till ägarkommunerna avseende renhållningsförskrifter och 

renhållningstaxa. 

Förslag bifogas avseende kompletteringar och förtydliganden av renhållningsföreskrifter och 

renhållningstaxa till 2023. 

Avfallsslaget "Brännbart" byts till det mer korrekta "Restavfall" och avfallsslaget "Deponi" byts till det 

mer tydliga namnet "Porslin och keramik". 

Föreskrifter och taxa har kompletterats avseende bygg- och rivningsavfall som följer av regler i 

avfallsförordningen gällande från 2023-01-01. 

Vidare kan nämnas mindre justeringar och förtydliganden avseende arbetsmiljöaspekter på 

hantering av brunnslock och att förlängt hämtningsintervall för avloppsanläggningar kan medges 

under förutsättning att avloppsanläggningen uppfyller kraven på rening enligt miljöbalken. 

Förslagen har stämts av med Miljö & Byggchef i Osby kommun och Miljö & Hållbarhetschef i Östra 

Göinge kommun. 

ÖGRABs styrelse kommer under november/december att behandla frågan om indexreglering av 

taxan för 2023, vilket inte är inarbetat i bifogat förslag. 

Enligt uppdrag 

Per Erlandsson 

VD ÖGRAB 



IVlOSBY l/Y KOMMUN 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-12-14 

Kommunstyrelsen 

§ 261 
Renhållningsföreskrifter och renhållningstaxa, ÖGRAB 
Dnr KS/2022:55 

Kommunstyrelsens beslut 

Överlämnar renhållningsföreskrifterna för beredning i 
samhällsbyggnadsnämnden 

Föreslå kommunfullmäktige 

- Föreslagna taxor enligt renhållningstaxan fastställs att gälla från och 
med 1 januari 2023 

Sammanfattning 
ÖGRAB ska vid behov lämna förslag till ägarkommunerna avseende 
renhållningsförskrifter och renhå 11 ningstaxa. 
Förslag bifogas avseende kompletteringar och förtydliganden av 
renhållningsföreskrifter och renhållningstaxa till 2023. 
Avfallsslaget "Brännbart" byts till det mer korrekta "Restavfall" och 
avfallsslaget "Deponi" byts till det mer tydliga namnet "Porslin och 
keramik". 
Föreskrifter och taxa har kompletterats avseende bygg- och rivningsavfall 
som följ er av regler i avfallsförordningen gällande från 2023-01-01. 
Vidare kan nämnas mindre justeringar och förtydliganden avseende 
arbetsmiljöaspekter på hantering av brunnslock och att förlängt 
hämtningsintervall för avloppsanläggningar kan medges under förutsättning 
att avloppsanläggningen uppfyller kraven på rening enligt miljöbalken. 
Förslagen har stämts av med Miljö & Byggchef i Osby kommun och Miljö 
& Hållbarhetschef i Östra Göinge kommun. ÖGRAB 's styrelse kommer 
under november/december att behandla frågan om indexreglering av taxan 
för 2023, vilket inte är inarbetat i bifogat förslag. 

Beslutsunderlag 
Missiv,_2022-11-09, ÖGRAB 
Förslag till Föreskrifter om avfallshantering för Osby kommun 
Förslag till Osby kommuns avfallstaxa 

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Kommunfullmäktige 
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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 

 

 

Revidering av renhållningsföreskrifter i Osby kommun. 

 

Dnr SBN/202 

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till Samhällsbyggnadsnämnden 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta förslaget till 

reviderade renhållningsföreskrifter i Osby kommun, daterat 2022-10-19. Föreskrifterna 

föreslås börja gälla 2023-04-01. 

 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen beslutade den 14 december 2022 att överlämna förslaget till revidering 

av renhållningsföreskrifterna för beredning i samhällsbyggnadsnämnden. 

ÖGRAB ska vid behov lämna förslag till ägarkommunerna avseende 

renhållningsföreskrifter. Förslag på revidering av renhållningsföreskrifter med 

kompletteringar och förtydligande av har tagits fram. Avfallsslaget ”Brännbart” byts till 

det mer korrekta ”Restavfall” och avfallsslaget ”Deponi” byts till det mer tydliga namnet 

”Porslin och keramik”. Föreskrifterna har kompletterats avseende bygg- och 

rivningsavfall som följer av regler i avfallsförordningen gällande från 2023-01-01. Vidare 

kan nämnas att mindre justeringar och förtydligande avseende arbetsmiljöaspekter på 

hantering av brunnslock och att förlängt hämtningsintervall för avloppsanläggningar kan 

medges under förutsättning att avloppsanläggningen uppfyller kraven på rening enligt 

miljöbalken. ÖGRAB har stämt av förslagen till förändringar med miljö- och byggchefen 

i Osby kommun.  

 

Barnkonsekvensanalys 

Bedöms inte vara aktuellt. 

 

Beslutsunderlag 

Missiv 2022-11-09, ÖGRAB 

Förslag till Föreskrifter om avfallshantering för Osby kommun 

Kommunstyrelsens beslut § 261/2022, dnr KS/2022:55. 
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Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen och Mathias Karlsson, 

samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Mathias Karlsson   

Förvaltningschef    
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§ 4 Avfallsföreskrifter för Osby kommun 
Dnr 2021-00295 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Förslag till kommunstyrelsen 

Förslag till kommunfullmäktige 

 

-Anta förslaget till reviderade renhållningsföreskrifter i Osby kommun, 

daterat 2022-10-19.  

-Föreskrifterna börjar gälla 2023-04-01. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade den 14 december 2022 att överlämna förslaget 

till revidering av renhållningsföreskrifterna för beredning i 

samhällsbyggnadsnämnden. 

ÖGRAB ska vid behov lämna förslag till ägarkommunerna avseende 

renhållningsföreskrifter. Förslag på revidering av renhållningsföreskrifter 

med kompletteringar och förtydligande av har tagits fram. Avfallsslaget 

”Brännbart” byts till det mer korrekta ”Restavfall” och avfallsslaget 

”Deponi” byts till det mer tydliga namnet ”Porslin och keramik”. 

Föreskrifterna har kompletterats avseende bygg- och rivningsavfall som 

följer av regler i avfallsförordningen gällande från 2023-01-01. Vidare kan 

nämnas att mindre justeringar och förtydligande avseende 

arbetsmiljöaspekter på hantering av brunnslock och att förlängt 

hämtningsintervall för avloppsanläggningar kan medges under förutsättning 

att avloppsanläggningen uppfyller kraven på rening enligt miljöbalken. 

ÖGRAB har stämt av förslagen till förändringar med miljö- och byggchefen 

i Osby kommun.  

 

Barnkonsekvensanalys 

Bedöms inte vara aktuellt 
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Beslutsunderlag 

Missiv 2022-11-09, ÖGRAB 

Förslag till Föreskrifter om avfallshantering för Osby kommun 

Kommunstyrelsens beslut § 261/2022, dnr KS/2022:55 

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Förvaltningschef Mathias Karlsson 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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Samhällsbyggnads-

Taxa 2023

Osby kommun

Antagen av kommunfullmäktige 2023-
Milliprisbasbelopp 2023 (mPBB) 52,5
N faktor 0,8
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Allmänna regler om
Kommunala avgifter
Kommunallagen
Kommunernas rätt att ta ut avgifter allmänt sett framgår av 2  kap. 5 §
kommunallagen (2017:725), som har följande lydelse:

”Kommuner och regioner får ta ut avgifter för tjänster och 
nyttigheter som de tillhandahåller. 
För tjänster eller nyttigheter som de är skyldiga att tillhandahålla får 
dock avgifter endast tas ut om det följer av lag eller annan 

Självkostnadsprincipen
För byggnadsnämndens verksamhet reglerar 12  kap. 10 §, PBL att en   
avgift inte får överstiga kommunens genomsnittliga kostnad för den typ
av besked, beslut eller handläggning som avgiften avser.
Del av byggnadsnämndens verksamhet genomförs av samhällsbyggnadsförvaltningens 
mark och exploateringsenhet.

För all kommunal verksamhet gäller dessutom allmänt självkostnads-
principen som uttrycks i 2 kap. 6 § kommunallagen (2017:725).

"Kommuner och regioner får inte ta ut högre avgifter än som 
motsvarar kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som 
de tillhandahåller."

Självkostnadsprincipen syftar på det totala avgiftsuttaget för en verksamhet. 
Kostnaderna i det enskilda fallet har inte någon betydelse för tillämpningen 
av självkostnadsprincipen.
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Bestämmelsen innebär att särbehandling av vissa 
kommunmedlemmar eller grupper av kommunmedlemmar endast 
är tillåten på objektiva grunder. Likställighetsprincipen innebär vid 
fördelning av avgifter att lika avgift ska utgå för lika prestation 
eller att kommunmedlemmar som befinner sig i motsvarande läge 
ska betala samma avgifter. Kommunen får t.ex. inte ta ut andra 
avgifter av fritidsboende än av permanentboende för samma 
handläggning. Likställighetsprincipen medger heller ingen 
inkomstfördelande verksamhet. Däremot finns det inget hinder mot 
att differentiera avgifterna med hänsyn till kostnadsskillnader 
mellan olika prestationer. Inom vissa ramar tillåts även 
schabloniserade taxor (se prop. 1993/94:188 s. 87 och Petersén 
m.fl. s. 65-66).

Självkostnadsprincipen är närmast en målsättningsprincip som 
innebär att syftet med verksamheten inte får vara att ge vinst. 
Under en längre tid får det totala avgiftsuttaget inte överstiga de 
totala kostnaderna för verksamheten (se bl.a. Petersén m.fl.). 
Kommunallagen, kommentarer och praxis, 2006, s. 354).

Vid beräkningen av självkostnaderna får, utöver externa kostnader, 
alla relevanta direkta och indirekta kostnader som verksamheten 
ger upphov till tas med. Exempel på direkta kostnader är 
personalkostnader, personalomkostnader (inklusive 
pensionskostnader), material och utrustning, försäkringar m.m. 
Exempel på indirekta kostnader är lokalkostnader, kapitalkostnader 
och administrationskostnader. Verksamhetens eventuella andel av 
kommunens centrala service- och administrationskost nader bör 
också räknas med (se bl.a. prop. 1993/94:188 s.  85).

Likställighetsprincipen

Plan- och bygglagen innehåller inte några särskilda regler om hur 
avgifternas storlek i det enskilda fallet ska bestämmas eller 
annorlunda uttryckt hur de totala kostnaderna ska fördelas på dem 
som är avgiftsskyldiga.

Av betydelse för avgiftsuttaget i enskilda fall i kommunal 
verksamhet är däremot den s.k. likställighetsprincipen, som 
uttrycks i 2 kap. 3 § kommunallagen (2017:725).

”Kommuner och regioner ska behandla sina medlemmar lika, om 
det inte finns sakliga skäl för något annat”.
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Retroaktivitetsförbudet

Kommunfullmäktige ska ha fattat beslut om taxorna innan de börjar tillämpas. I 
rättspraxis har det sedan länge ansetts vara otillåtet med retroaktiva kommunala 
avgifter frånsett vissa speciella undantagsfall. Detta förbud framgår direkt av 2  
kap. 4 § kommunallagen (2017:725):

”Kommuner och regioner får inte fatta beslut med tillbakaverkande kraft till 
nackdel för medlemmarna. Sådana beslut får dock fattas om det finns synnerliga 
skäl för det.”.

I 12 kap. 10 § PBL anges att grunderna för hur avgifterna ska beräknas ska anges 
i en taxa som beslutas av kommunfullmäktige. (Angående tidpunkt för när 
uttagande av avgift ska ske, se under Avgiftsbestämning nedan, samt NJA 1974 
s. 10).
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Administrativa rutiner
Kommunfullmäktiges beslut om taxa

Överklagande av beslut om taxa

Det framgår direkt av 12 kap. 10 § plan- och bygglagen att det är kom- 
munfullmäktige som ska fatta beslut om grunderna hur avgifterna ska beräknas. 
Kommunfullmäktiges beslut kan exempelvis formuleras enligt följande:

Taxa 1-10 är med stöd av 12  kap. 10  § plan- och bygglagen beslutar 
kommunfullmäktige att anta bilagda taxa för prövning enligt plan- och 
bygglagen.

Taxa 11-17 enligt samhällsbyggnadsnämndens reglemente och uppdrag som 
väghållningsmyndighet och förvaltning av kommunens fastigheter beslutar 
kommunfullmäktige enligt bilagda taxa.

Kommunfullmäktige kan inte delegera rätten att besluta om taxan till nämnd. 
Detta innebär att ändringar av taxan måste beslutas av kommunfullmäktige. Om 
kommunen väljer att inte avgiftsbelägga viss prövning innebär det att den 
verksamheten i princip får skattefinansieras. Den föreslagna taxan hänvisar till 
prisbasbeloppet (tidigare Basbeloppet) enligt lagen (1962:381) om allmän 
försäkring. Detta belopp räknas fram på grundval av ändringarna i det allmänna 
prisläget och fastställs för helt kalenderår. Detta innebär att någon justering av 
beloppet inte ska behövas för att kompensera för allmänna kostnadsökningar.

Kommunfullmäktiges beslut om taxan kan överklagas enligt reglerna om 
laglighetsprövning (kommunalbesvär) i 13 kap. kommunallagen. Varje 
kommunmedlem har rätt att få lagligheten av sådant beslut prövad. 
Överklagande ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den 
dag då protokollsjustering har tillkännagivits på kommunens anslagstavla.

Det bör observeras att kommunens beslut inte behöver vinna laga kraft innan 
taxan börjar tillämpas. Taxan gäller från och med det datum då protokollet med 
beslutet har justerats, om inte senare tidpunkt angivits.
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Samhällsbyggnadsnämnden taxa

Denna taxa gäller för Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet. 
Vissa avgifter tas ut med stöd av plan- och bygglagen (2010:900), PBL eller 
kommunallagen (2017:725), om inget annat anges. Bland annat avgift för 
områdesbestämmelser och detaljplaner, avgift för nybyggnadskarta, avgift för 
utstakning, lägeskontroll, avgift för nyttjande av digital geodata, markering och 
inmätning av tillfällig mätpunkt samt Utskrift.
Dessa hänvisas till kommunens Plan och Bygglovstaxa Osby kommun antagen av 
kommunfullmäktige.
Dessa taxor redovisas även i denna taxa.
 
Avgifterna är avsedda att täcka kommunens kostnad för den aktuella 
myndighetsutövningen eller tjänsten. 
Avgifterna för myndighetsutövning är inte momsbelagda, om inget annat anges. 
Taxan består av dessa bestämmelser med tillhörande tabeller och bilagor.

Beräkning av avgifter enligt taxan

Avgiften för en viss åtgärd tas ut enligt de tabeller som hör till taxan. Flertalet av 
avgifterna beräknas som en funktion av ett värde som utgör en tusendel av 
gällande prisbasbelopp enligt lagen (1962:381), om all- män försäkring (mPBB) 
samt ärendeberoende faktorer som grundar sig på den tidsåtgång och komplexitet 
som handläggningen av respektive ärendetyp kräver. Därutöver kan 
justeringsfaktor N läggas till funktionen i syfte att anpassa avgiftsnivån till 
förhållanden inom kommunen. Faktor N föreslås i detta underlag utgöras av siffran 
0,8 (om kommunen har färre invånare än 20  000), 1,2 (om kommunen har fler 
invånare än 50  000) och 1 för kommuner med invånarantal däremellan. 
kommunfullmäktige kan besluta att faktor N ska vara lägre eller högre, och kan 
grunda sitt beslut på invånarantal eller på andra faktorer, t.ex. Sveriges Kommuner 
och landstings kommungruppsindelning, dock alltid med beaktande av 
självkostnadsprincipen, se ovan.
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Benämningar av faktorer för beräkning av avgifter
HF Handläggningsfaktor
KOM Faktor för kommunicering
KF Kartfaktor
mPBB ”Milliprisbasbelopp” en tusendels prisbasbelopp
MF Mätningsfaktor
N  Justeringsfaktor
NKF Nybyggnadskartefaktor
OF Objektfaktor
PLF Planavgiftsfaktor
UF Utstakningsfaktor
SF Skyltfaktor
TAF Trafikanordningsfaktor
GF Grävfaktor
SAF Sanktionsfaktor
MUF Markupplåtelsefaktor
UJF Upplåtelse av jakt faktor

Grundprincip för beräkning av avgift: Faktor x mPBB x N.

Mätningsavgift beräknas efter byggnadsarean BYA + OPA.
Kartavgift beräknas efter markarean.

Avgiften kan också tas ut genom tidersättning enligt fastställd timtaxa.
Vid tidersättning tas kostnad för administration ut med minst en timme.
Vid tidsersättning kan också ersättning för resa utgå om så erfordras.  

Nybyggnad Uppförande av en ny byggnad eller flyttning av en tidigare uppförd 
TillbyggnadÄndring av en byggnad som innebär en ökning av byggnadens volym.
Ombyggnad Ändring av en byggnad som innebär att hela byggnaden eller en 
Ändring En eller flera åtgärder som ändrar en byggnads konstruktion, funktion, 
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Tabell 1 Tidersättning

Löneintervall (månadslön), kr Timpris
28  000-33 999 800 kr
34  000-39 999 900 kr
40  000-42 999 1 000 kr
43  000-45999 1 100 kr
46  000-48 999 1 200 kr
49  000- 1 300 kr

Om kostnadstäckningsgraden ska vara 75% (dvs. den debiterbara tiden ska vara 
75%) kan timersättningen tas ut enligt nedanstående tabell. Total debiterbar 
årsarbetstid är 1 200-1 400 årsarbetstimmar.

I timkostanden ingår alla normala kringkostnader, utom kostnader för lokaler som 
inte kan schablonberäknas, eftersom stora variationer förekommer.

Timersättning i ett ärende beräknas utifrån kommunens samlade kostnader för 
personalen inom verksamheten. Den genomsnittliga lönen för de aktuella 
handläggarna avgör timkostnad.
Räkneexempel Handläggare 1 lön 42 500, handläggare 2 lön 45 500, handläggare 
3 lön 43 000 medför snittlön på 44 000 och ger en timkostnad på 1100 kr.
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Tabell 2 Planbesked
PF Kr.
200 8 400 kr

Med enkel åtgärd avses projekt som uppfyller samtliga följande kriterier:

PF Kr.
300 12 600 kr

PF Kr.
400 16 800 kr

Med stor åtgärd avses projekt som uppfyller något av följande kriterier:

2. Ärenden som kan antas innebära betydande miljöpåverkan.

Åtgärden utgörs av myndighetsutövning och mervärdesskatt tillkommer inte.

300 mPBB eller tidersättning

Med medelstor åtgärd avses projekt som inte uppfyller samtliga  kriterier  för enkel 

Stor åtgärd
300 mPBB eller tidersättning

1. Projekt av större omfattning: bostadsprojekt omfattande mer än 100 lägenheter 

eller verksamhetsprojekt omfattande mer än 5  000  m2 bruttoarea eller övriga 
projekt 

omfattande mer än 20  000  m2 markarea eller ändrad markanvändning till något av 

Är samma som Tabell 7 i plan och bygglovstaxa

Enkel åtgärd
200 mPBB eller tidsersättning

1. Mindre projekt av enklare karaktär: ny- eller tillbyggnad av bostadshus 
omfattande högst två lägenheter eller ny- eller tillbyggnad av verksamheter upp till 

totalt 250 m2 bruttoarea eller övriga projekt med en markarea om högst 2  000 m2 

eller ändrad markanvändning till något av ovanstående.

2. Projektet ligger inom eller i direkt anslutning till detaljplanerad markanvändning 
av samma karaktär.

3. Eventuellt planarbete kan antas vara möjligt att genomföra med enkelt planför- 
farande.

Medelstor åtgärd
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Tabell 3 Avgift för områdesbestämmelser och detaljplaner

Avgift för områdesbestämmelser och detaljplaner
Kr.

Tidersättning
Tidersättning

Avgift för upphävande av tomtindelning / fastighetsplan
Kr.

Tidersättning

Åtgärden utgörs av myndighetsutövning och mervärdesskatt tillkommer inte.

Upphävande av tomtindelning/fastighetsplan Tidersättning

Ny områdesbestämmelse Tidersättning
Ny detaljplan Tidersättning

Åtgärd PF

Planavgift tas ut i förskott och slutregleras vid beslut om att planen antas, ändras eller upphävs. 
För plan där avgift inte slutreglerats vid beslut om antagande kan avgift tas ut senast vid 
beslut om bygglov.

Planavtal tecknas med intressenter för att specificera betalningsvillkor och parternas 
åtagande i övrigt.
Externa utredningar bekostas alltid av intressenten.

Förskottsavgift tas ut enligt följande princip: vid planstart 25 %, vid granskning 25 %, 
efter antagande 50 %

Tabell 8 i plan och bygglovstaxa tas bort och ersätts med tidersättning

Åtgärd PF
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Tabell 4 Avgift för nybyggnadskarta

Avgift = mPBB x NKF x N

Nybyggnadskarta
NKF eller tid 

ersättning Kr.
Kartan innehåller fastighetsgränser, höjder, 
befintliga byggnader, plan- information och 
anslutningspunkter
Enbostadshus/enstaka byggnad Oavsett 
tomtyta 150 6 300 kr
Övriga byggnader; sammanbyggda 
enbostadshus, flerfamiljshus samt alla 
övriga byggnader och anläggningar. 

Tomtyta mindre eller lika med 1 999 m2. 150 6 300 kr

2  000-4 999 m2 250 10 500 kr

5  000-9 999 m2 350 14 700 kr

10  000-15  000 m2 450 18 900 kr

Tomtyta större än 15  000 m2
Skälighetsbedöm- 
ning/nedlagd tid

Nybyggnadskarta eller särskilda 
kompletteringar utanför Tidersättning Tidersättning
Granskning av nybyggnadskarta 10 420 kr
Komplettering av nybyggnadskarta 40 1 680 kr
Förhandskopia alt, preliminär 
nybyggnadskarta Tidersättning Tidersättning
Nybyggnadskarta eller särskilda 
kompletteringar utanför Tidersättning Tidersättning
Alla övriga åtgärder Tidersättning Tidersättning

Åtgärden utgörs av myndighetsutövning och mervärdesskatt tillkommer inte.

Är samma som Tabell 23 i plan och bygglovstaxa

Nybyggnadskarta krävs om byggnadsnämnden anser det nödvändigt. Nämnden 
anger riktlinjer för när nybyggnadskarta ska upprättas.

Åtgärdsfaktor (kartavgift = NKF x N) vid upprättande av nybyggnadskarta m.m.
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Tabell 5 Avgift för enkel nybyggnadskarta

Avgift = mPBB x NKF x N

Nybyggnadskarta

NKF Enkel 
nybyggnadskarta Kr.

Kartan innehåller höjder, befintliga 
byggnader, plan- information och 
anslutningspunkter
Enbostadshus/enstaka byggnad Oavsett 
tomtyta 110 4 620 kr

Övriga byggnader; sammanbyggda 
enbostadshus, flerfamiljshus samt alla 
övriga byggnader och anläggningar. 

Tomtyta mindre eller lika med 1 999 m2. 110 4 620 kr

2  000-4 999 m2 150 6 300 kr

5  000-9 999 m2 200 8 400 kr

10  000-15  000 m2 250 10 500 kr

Tomtyta större än 15  000 m2

Nybyggnadskarta eller särskilda 
kompletteringar utanför primärkarteområdet Tidersättning Tidersättning
Granskning av nybyggnadskarta 10 420 kr
Komplettering av nybyggnadskarta 40 1 680 kr
Förhandskopia alt, preliminär 
nybyggnadskarta Tidersättning Tidersättning
Nybyggnadskarta eller särskilda 
kompletteringar utanför primärkarteområdet Tidersättning Tidersättning
Alla övriga åtgärder Tidersättning Tidersättning

Enkel nybyggnadskarta 
Kartan innehåller fastighetsgränser, höjder och befintliga byggnader.

Åtgärd
Analog karta
Digital karta
Digital karta för större områden än normaltomt

Åtgärden utgörs av myndighetsutövning och mervärdesskatt tillkommer inte.

Är samma som Tabell 23 A i plan och bygglovstaxa

Enkel nybyggnadskarta krävs om byggnadsnämnden anser det nödvändigt. 
Nämnden anger riktlinjer för när enkel nybyggnadskarta ska upprättas.
Åtgärdsfaktor (kartavgift = NKF x N) vid upprättande av nybyggnadskarta 
m.m.

KF eller tidersättning
15
15+15
Tidersättning  
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Tabell 6 Avgift för utstakning

Utstakningsavgift = mPBB x UF x N
Beskrivning UF Kr.

Huvudbyggnad – nybyggnad (4  punkter)

 Mindre tillbyggnader, garage, uthus m.m.1549 m2
80 3 360 kr

1199 m2
180 7 560 kr

200499 m2
210 8 820 kr

500999 m2
240 10 080 kr

10001 999 m2
290 12 180 kr

2 0002 999 m2
340 14 280 kr

Större än 3000 m2
390 16 380 kr

Tillägg per punkt utöver 4 10 420 kr
Objekt större än 3 000 m2. Avgiften ska beräknas för 
hela ärendet under förutsättning att det ingår i samma 
beslut. Anbudsförfarande

Utstakning, detaljpunkter, mätningslinjer och arbetsfixar Tidersätting se tabell 2
Komplementbyggnad – Nybyggnad garage/ Utstakningsfaktor UF Kr.
uthus till en- och tvåbostadshus (4 punkter).
15-199 m2 70 2 940 kr
Tillägg per punkt utöver 4 5 210 kr

Tillbyggnad – nybyggnad (4 punkter) Utstakningsfaktor UF

15199 m2
50 2 100 kr

2001  000 m2
100 4 200 kr

Tillägg per punkt utöver 4 5 210 kr

Övrig utstakning Utstakningsfaktor UF
Plank eller mur 50 2 100 kr
Transformatorstation 70 2 940 kr
Detaljpunkter och mätningslinjer Tidersättning (minst 1 h)
Grovutstakning kostar 50 % av priset för finutstakning.
Då åtgärden är uppdragstaxa så tillkommer mervärdeskatt.

Är samma som Tabell 24 i plan och bygglovstaxa

Avgiften för utstakning skall beräknas för hela ärendet om det ingår i samma beslut om lov, 
även om det består av flera fristående byggnader och dessa stakas ut vid samma tillfälle. När 
utstakning av grupphusområde görs vid flera tillfällen, korrigeras avgiften för extrakostnader i 
efterhand i samband med slutavräkning. Om ett ärende innehåller flera olika hustyper räknas 
sammanlagda byggnadsarean (BYA+ OPA) för varje hustyp för sig.

I avgiften för utstakning ingår markering av en höjdfix. Byggfixen redovisas i läge och höjd på 
utstakningsskissen.

Utstakning kan utföras av byggnadsnämndens personal eller annan med verifierad 
mätningsteknisk kunskap som byggherren föreslår.
Om utstakning utförs av annan än byggnadsnämndens personal, tas avgift ut för underlagsdata, 
grundmaterial m.m. med 20  % av den avgift, som skulle utgått om kommunen utfört arbetet.
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Tabell 7 Lägeskontroll

Avgift = mPBB x MF x N

Lägeskontroll sker för ny- och tillbyggnader större än eller 50 m2.

Lägeskontroll utförs inte i ärenden < 15 m2

Om ett ärende innehåller flera olika hustyper räknas sammanlagda
byggnadsarean (BYA + OPA) för varje hustyp för sig.

Huvudbyggnad nybyggnad (4 punkter) Mätningsfaktor (MF) Kr.

50199 m2
75 3 150 kr

200499 m2
90 3 780 kr

500999 m2
110 4 620 kr

1  0001 999 m2
130 5 460 kr

2  0002 999 m2
150 6 300 kr

3  0005 000 m2
170 7 140 kr

Tillägg per punkt utöver 4 2 0 kr

Komplementbyggnad – nybyggnad garage/
uthus till en och tvåbostadshus (4  punkter) Mätningsfaktor (MF)

50199 m2
40 1 680 kr

Tillägg per punkt utöver 4 1 42 kr

Tillbyggnader – nybyggnad(4 punkter) Mätningsfaktor (MF)

50199 m2
40 1 680 kr

2001 000 m2
80 3 360 kr

Tillägg per punkt utöver 4 1 42 kr

För ärende större än 5  000 m2 vid nybyggnad och större än 1 000 m² vid
tillbyggnad gäller anbudsförfarande.

Då åtgärden är uppdragstaxa så tillkommer mervärdeskatt.

Är samma som Tabell 25 i plan och bygglovstaxa
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Tabell 8 Avgift för tillfälligt nyttjande av digital geografisk
Information

Avgift per hektar (Ha) = mPBB x KF x N

(Mervärdeskatt med 6  % tillkommer)

Kommentar
Kommunen finansierar sina kostnader för kartproduktionen med en
blandning av skattemedel och avgifter.

För permanenta användare (nyttjare)  av kommunalt kartmaterial träffas
vid uttagande av avgift normalt avtal, som löper flera år.

Nedanstående taxa avses tillämpas för tillfälliga nyttjare  av det kommu-
nala kartmaterialet.

Kommunens kartmaterial är upphovsrättsligt skyddat. Vid upplåtelse av  
kommunalt kartmaterial överlåts normalt endast rätten att nyttja materia-
let för visst ändamål (icke exklusiv rätt). Nyttjanderätten bör normalt
begränsas i tiden och till visst angivet ändamål.

Primärkarta Innehåll i kartan Informationsandel i % KF Kr./Ha
Gränser och Fastighetsbeteckning 30 9 378 kr
Byggnader och övriga topografiska objekt 30 9 378 kr
Vägar, järnvägar, adresser 20 6 252 kr
Höjdinformation 20 6 252 kr
All information 100 30 1 260 kr

Övriga digitala kartprodukter KF
Översiktlig karta 2 84 kr
Stadskarta 1,5 63 kr

Är samma som Tabell 26 i plan och bygglovstaxa
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Stadsmodell 3D KF Kr.
Byggnader med takkonstruktion 7,5 315 kr
Byggnadskuber 5 210 kr
Terrängmodell, ytor 6,25 263 kr
Höjdgitter 5 210 kr

Digitalt ortofoto KF
Upplösning (m/pixel)

0,1 0,1 4 kr
0,2 0,05 2 kr
0,5 0,0125 1 kr

Karta / ortofoto / flygbild på papper KF

Nyttjanderättsavgift vid utskrift (dm2)
0-150 8 336 kr
150 < 4 168 kr

Vid utskrift tillkommer kostnad för material.
Tidersättning tas ut för layout- och bildbehandling i förekommande fall

Snedbild / fotografi KF Kr.
Kommersiellt bruk (digital bild) 25 1 050 kr
Privat bruk (digital bild) 6 252 kr
Privat bruk (utskrift på fotopapper A4) 2,5 105 kr
Privat bruk (utskrift på fotopapper A3) 4 168 kr
Tidersättning tas ut för layout- och bildbehandling i förekommande fall.
Vid utskrift i större format tillämpas täckande utskrift samt eventuell tidersätt-
 ning och materialkostnad.

Digital adressinformation KF Kr.
Adresspunkt inkl koordinat 0,0125 1 kr
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Tabell 10 Markering och inmätning av tillfällig mätpunkt

Avgift = mPBB x MF x N

Det föreslagna beloppet kan justeras med faktor N.

Objekt MF Kr.
Markering och inmätning av tillfällig mätpunkt 
(minimum 3 punkter per beställning) 10 420 kr

Då åtgärden är uppdragstaxa så tillkommer mervärdeskatt.

Tabell 28 Utskrift
 (Moms 6 % tillkommer)

Avgift  = mPBB x A x ÅF x N

Utskrift på papper

Area (dm2) ÅF Kr.
Text och linjer 0,08 3 kr
Täckande utskrift (ytor, raster) 0,16 7 kr

Då åtgärden är uppdragstaxa så tillkommer mervärdeskatt.

Är samma som Tabell 27 i plan och bygglovstaxa
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Tabell 11 Avgift för skyltplats vid industriområden i
kommunen

Denna taxa används vid reglering mot årsavgift samt nyetablering eller ändring 
av befintlig skyltanordning

Fakturering sker 1 gång per år med brytdatum 1januari till 31 december.
Vid nyetablering så ska startavgift samt årsabonnemang betalas inom första 
månadens utgång .

Årsabonnemangets första år kommer regleras efter vilken månad 
kontraktet tecknas så att brytdatum faller in rätt från 1 januari/ 31 december.

Skyltanordning som innefattas inom A-området är belägna på en central position 
av Osbykommun. Skylten ska vara belyst och även vara dubbelsidig.

A skylt beräkning SF Kr.
Startavgift, Engångsavgift vid tecknat 
avtal. 75 3 150 kr
Årsabonnemang, kommande årsavgift
Beräkning, mPBB*N*Antal 65 2 730 kr

Skyltanordning som innefattas inom B-område är belägna på en större infart till ett av 
Osby kommuns industriområden. Skylten har ingen belysning.

Bskylt beräkning SF Kr.
Startavgift, Engångsavgift vid tecknat 
avtal. 65 2 730 kr
Årsabonnemang, Kommande årsavgift
Beräkning, mPBB*N*Antal 45 1 890 kr

Skylten som innefattas inom C-område är belägna till ett industriområde och är en mindre 
form av skyltanordning och är inte större än B-skylt. Skylten har ingen belysning.

Cskylt beräkning SF Kr.
Startavgift, Engångsavgift vid tecknat 
avtal. 50 2 100 kr
Årsabonnemang, Kommande årsavgift
Beräkning, mPBB*N*Antal 15 630 kr

Då åtgärden är uppdragstaxa så tillkommer mervärdeskatt.
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Tabell 12 Trafikanordningsplaner (TA-planer)

En TA-plan är ett samlingsnamn på de krav som gäller för hur vägmärken, trafik- och 
skyddsanordningar ska anordnas och placeras vid ett vägarbete eller en markupplåtelse. 
En ansökan med TA-plan måste skickas in när verksamhet på offentliga platser kommer 
påverka trafik/gångtrafikant på något sätt.

Bestämmelser/rutiner avseende TA-planer tas fram av förvaltningen.

Avgift = mPBB x TAF x N

Trafikanordningsplan TAF Kr.
Handläggning av ansökan              
Avgiften avser handläggning av ansökan. 
Avgiften innebär att den sökande har sju 
dagars tillstånd att genomföra 
trafikanordningen. 35 1 470 kr
Skyndsam handläggning                
Forcerad handläggning inom 5 arbetsdagar, 
(om möjlighet finns inom förvaltningen). 
Avgiften innebär att den sökande har sju 
dagars tillstånd att genomföra 
trafikanordningen. Det gäller ej akuta 
arbeten så som vattenläcka, kabelbrott, 
olycka eller motsvarande. 70 2 940 kr
Ändring/komplettering
Ändring eller komplettering av ansökan. 25 1 050 kr
Tidsbunden taxa tillstånd
Per påbörjad vecka från 2:a veckan. 25 1 050 kr
Förlängning av tillstånd
Förlängning av tidigare handlagd ansökan. 25 1 050 kr
Avslag
Avgiften avser avslag av inkommen 
ansökan om  TA-plan. 10 420 kr
Generell TAplan
Medges endast i enstaka fall. 120 5 040 kr

Åtgärden utgörs av myndighetsutövning och mervärdesskatt tillkommer inte.
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Tabell 13 Grävtillstånd

Avgifter för grävtillstånd tillkommer utöver avgifter för TA-planen.
Bestämmelser/rutiner avseende grävtillstånd tas fram av förvaltningen.

Avgift = mPBB x GF x N
Grävtillstånd GF Kr.
Handläggning av ansökan              
Avgiften avser handläggning av ansökan 
om grävtillstånd. Avgiften innebär att den 
sökande har sju dagars tillstånd att 
genomföra arbetet. 35 1 470 kr
Skyndsam handläggning                
Forcerad handläggning inom 5 arbetsdagar 
(om möjlighet finns inom förvaltningen). 
Avgiften innebär att den sökande har sju 
dagars tillstånd att genomföra 
trafikanordningen. Det gäller ej akuta 
arbeten så som vattenläcka, kabelbrott, 
olycka eller motsvarande. 70 2 940 kr
Ändring/komplettering                   
Ändring eller komplettering av ansökan. 25 1 050 kr
Tidsbunden taxa tillstånd                      
Per påbörjad vecka från 2:a veckan. 25 1 050 kr
Förlängning av tillstånd            
Förlängning av tidigare handlagd ansökan. 25 1 050 kr
Avslag                                             
Avgiften avser avslag av inkommen 
ansökan om grävtilltånd 50 2 100 kr

Åtgärden utgörs av myndighetsutövning och mervärdesskatt tillkommer inte.

Kostnaden för framtida underhåll debiteras för att täcka framtida ökade kostnader
för underhåll av ytor som berörts av grävarbeten. Kostnaden baseras per (m2)
Hårdbelagd yta ≤ 3år                            
Kvadratmeterkostnaden avser samtliga 
hårdbelagda ytor t.ex. asfalt, plattor, sten

6 252 kr

Hårdbelagd yta > 3år                            
Kvadratmeterkostnaden avser samtliga 
hårdbelagda ytor t.ex. asfalt, plattor, sten

3 126 kr

Grusytor                   
Kvadratmeterkostnaden avser samtliga 
grusytor t.ex. grusvägar, grusparkeringar

1 42 kr

Grönytor                 
Kvadratmeterkostnaden avser samtliga 
grönytor t.ex. gräs, plantering

0,5 21 kr

Då åtgärden är uppdragstaxa så tillkommer mervärdeskatt.
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Tabell 14 Sanktionsavgifter Grävtillstånd & TA-planer

Vid grävning eller reglering av trafik i Osby kommun ska tillstånd erhållas och
anvisningar och bestämmelser följas. När brister uppdagas utgår 
sanktionsavgifter enligt följande.

Avgift = mPBB x SAF x N

Sanktionsavgifter SAF Kr.

Om arbete påbörjats/utförs utan beviljat 
TAplan. Detta gäller även akuta arbeten 
som inte anmälts följande arbetsdag. 230 9 660 kr
Om arbete påbörjats/utförs utan beviljat 
grävtillstånd. Detta gäller även akuta 
arbeten som inte anmälts följande 
arbetsdag. 357 14 994 kr
Om ingen tidsförlängning har begärts 
innan den godkända tiden för arbetet 
utgått. Avgift per påbörjad vecka 70 2940
Om godkänd TAplan inte finns på 
arbetsplatsen. 70 2 940 kr
Om information om ledningsägare och 
entreprenör saknas på arbetsplatsen. 70 2940
Om grundläggande vägmärken saknas 
jämfört med TAplan. 120 5 040 kr
Om arbetsområdet är farligt för 
trafikanter så säkerhet äventyras. 475 19950

Om enstaka detaljer saknas i den fysiska 
avstängningen eller är bristfälliga. 70 2 940 kr
Om personal saknar varselklädsel, eller 
brist i varselklädsel förekommer. Avgift 
per person. 120 5040
Om personal saknar erforderlig 
utbildning i arbete på väg eller visar 
tydligt bristande kompetens. Avgift per 
person. 120 5 040 kr

Åtgärden utgörs av myndighetsutövning och mervärdesskatt tillkommer inte.

Sida 22



Tabell 15 Tillfälliga markupplåtelser, torghandel mm

Ideella veksamheter och upplåtelser kopplade till skolverksamhet undantas från avgifter

Avgift = mPBB x MUF x N

Tillfällig markupplåtelse MUF Kr.
Fast torgplats helår, pris/m² 2,5 105 kr
Tillfällig torgplats heldag, pris/m²             
Minsta avgift 150 kr 0,3 13 kr
Elanslutning heldag 230 V 1,2 50 kr
Elanslutning heldag, 3fas 2 84 kr
Matvagn avgift/månad 36 1 512 kr
Uteservering, 1 Apr  30 Sep, pris/m²            
Minsta avgift 500 kr 2 84 kr
Bodar, containrar, etaberingar, upplag, 
ställingar m.m. pris/m² dag
Minsta avgift per ärende 1000 kr 0,05 2 kr
Ianspråktagande av parkeringsplats 
kr/dag 0,5 21 kr
Cirkus/Marknader/Tivoli pris/dag 10 420 kr

Då åtgärden är uppdragstaxa så tillkommer mervärdeskatt.
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Tabell 16 Upplåtelse av jakt

Budgivning kan ske om det finns mer än en intressent, då gäller högsta bud.
Dock minst enligt taxa.

Upplåtelse av jakt UJF Kr.
Hög/Småvilt, Beräkning per hektar, 
budgivning kan ske på mark 3,6 151 kr
Småvilt, Beräkning per hektar, 
budgivning kan ske på mark 2,4 101 kr

Då åtgärden är uppdragstaxa så tillkommer mervärdeskatt.
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Tabell 17 Upplåtelse av mark för enskilt avlopp

Taxa följer SBVT:s taxa som justeras årligen av kommunfullmäktige

Taxan avser ett hushåll

OBS varje ärende kräver beslut av samhällsbyggnadsnämnden
Anläggningsarrende ska automatiskt gå över till ny fastighetsägare vid ägarskifte.

Upplåtelse av mark för enskilt avlopp SBVT:s Avgift 2022 Kr.
Avgift för anläggningsarrende utgår 
enligt
SBVT:s taxa fast avgift för spillvatten 4 052,25 kr 810 kr
Avgift för anläggningsarrende utgår 
enligt SBVT:s taxa fast avgift för 
dagvattenhantering ska vara 20% av 
den fasta avgiften 4 052,25 kr 810 kr

Då åtgärden är uppdragstaxa så tillkommer mervärdeskatt.
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Samhällsbyggnadsnämnden 

Protokoll 
Sida 

1(2) 

Sammanträdesdatum 

2023-02-22 

 

 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 32 Taxa, Samhällsbyggnadsnämnden 
Dnr 2023-00055 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Förslag till kommunstyrelsen 

Förslag till kommunfullmäktige 

 

- antar ny taxa för samhällsbyggnadsnämnden. 

Sammanfattning av ärendet 

Ett förslag till ny taxa för samhällsbyggnadsnämnden är framtagen. Den 

bygger på samma upplägg som plan och bygglovstaxa för Osby kommun 

som redan är antagen av kommunfullmäktige. 

Tabell 1-10 är samma som i plan och bygglovstaxan förutom tabell 3, avgift 

för planverksamhet som föreslås ändras till tidsersättning. 

Tabell 11-17 är helt nya taxor för viss myndighetsutövning samt för tjänster 

som samhällsbyggnadsnämnden kan tillhandahålla. 

Det finns liknande taxor i andra kommuner där Osby hitintills har 

skattefinansierat dessa tjänster. 

Underlag för plan och bygglovstaxa bygger på underlag från Sveriges 

kommuner och landsting (SKR). 

Alla beräkningar bygger på kommunstorlek faktor (N), milliprisbasbelopp 

(mPBB) utom de som baserade på tidsersättning samt upplåtelse av mark för 

enskilt avlopp som är kopplat till kommunfullmäktiges VA-taxa. 

Detta innebär att de flesta taxa-tabeller räknas upp förhållande till 

förändringar i prisbasbeloppet. 

Barnkonsekvensanalys 

Är inte aktuellt i detta ärende 

Beslutsunderlag 

-Förslag till taxa för samhällsbyggnadsnämnden, daterad 2023-02-13 

-Tjänsteskrivelse "Taxa samhällsbyggnadsnämnden", daterad 2023-02-13 

 



 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Protokoll 
Sida 

2(2) 

Sammanträdesdatum 

2023-02-22 

 

 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Beslutet ska skickas till 

Mathias Karlsson, förvaltningschefen 

Jan Karlsson, mark och exploateringschefen 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

 



 

Kommunstyrelsen 

Protokoll 
Sida 

1(2) 

Sammanträdesdatum 

2023-03-08 

 

 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 76 Taxa Samhällsbyggnadsnämnden 2023 - 
Osby kommun  
Dnr 2023-00119 

Kommunstyrelsens beslut 

Föreslå kommunfullmäktige 

- Antar ny taxa för samhällsbyggnadsnämnden. 

Sammanfattning av ärendet 

Ett förslag till ny taxa för samhällsbyggnadsnämnden är framtagen. Den  

bygger på samma upplägg som plan och bygglovstaxa för Osby kommun  

som redan är antagen av kommunfullmäktige. 

Tabell 1-10 är samma som i plan och bygglovstaxan förutom tabell 3, avgift  

för planverksamhet som föreslås ändras till tidsersättning. 

Tabell 11-17 är helt nya taxor för viss myndighetsutövning samt för tjänster  

som samhällsbyggnadsnämnden kan tillhandahålla. 

Det finns liknande taxor i andra kommuner där Osby hitintills har  

skattefinansierat dessa tjänster. 

Underlag för plan och bygglovstaxa bygger på underlag från Sveriges  

kommuner och landsting (SKR). 

Alla beräkningar bygger på kommunstorlek faktor (N), milliprisbasbelopp  

(mPBB) utom de som baserade på tidsersättning samt upplåtelse av mark för  

enskilt avlopp som är kopplat till kommunfullmäktiges VA-taxa. 

Detta innebär att de flesta taxa-tabeller räknas upp förhållande till  

förändringar i prisbasbeloppet. 

 

Barnkonsekvensanalys 

Är inte aktuellt i detta ärende 

 



 

Kommunstyrelsen 

Protokoll 
Sida 

2(2) 

Sammanträdesdatum 

2023-03-08 

 

 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2023-02-22 § 32 

Förslag till taxa för samhällsbyggnadsnämnden, daterad 2023-02-13 

 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-12-07 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

§ 165 
Revidering av arbetsordning för kommunfullmäktige 

Dnr 2022-00375 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Föreslå kommunstyrelsen 
Föreslå kommunfullmäktige 

- Kommunfullmäktige beslutar att revidera kommunfullmäktiges 
arbetsordning. 

- Arbetsordningen träder i kraft 1 januari 2023 

- Tidigare arbetsordning beslutad av kommunfullmäktige 2019-12-09, 
§151 med senaste revidering 2020-12-14 §157 upphör att gälla 
samma dag. 

Sammanfattning 

Enligt kommunallagen kap 5 § 71 ska fullmäktige anta en arbetsordning för 
att ange ytterligare föreskrifter för sitt arbete utöver vad som finns reglerat i 
lag. En översyn av arbetsordning har skett med vissa förändringar och för
tydliganden. 

Beslutsunderlag 

Förslag till ny arbetsordning 

Tjänsteskrivelse 2022-11-30 från administrativ chef 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 

Sida 

20(31) 

Juster ndes si Expedierat Utdragsbestyrkande 

I{?/ I I 02._ t 1- '2.J I 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-12-14 

Kommunstyrelsen 

§ 251 
Revidering av arbetsordning för kommunfullmäktige 

Dnr 2022-00375 

Kommunstyrelsens beslut 
Föreslå kommunfullmäktige 

- Kommunfullmäktige beslutar att revidera kommunfullmäktiges 
arbetsordning. 

- Arbetsordningen träder i kraft 1 januari 2023 

Tidigare arbetsordning beslutad av kommunfullmäktige 2019-12-09, 
§ 151 med senaste revidering 2020-12-14 § 157 upphör att gälla 
samma dag. 

Sammanfattning 

Enligt kommunallagen kap 5 § 71 ska fullmäktige anta en arbetsordning för 
att ange ytterligare föreskrifter för sitt arbete utöver vad som finns reglerat i 
lag. En översyn av arbetsordning har skett med vissa förändringar och för
tydliganden. 

Beslutsunderlag 

Förslag till ny arbetsordning 

Tjänsteskrivelse 2022-11-30 från administrativ chef 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 

Sida 

35(46) 

Expedierat Utdrags bestyrkande 

I p.KJ 9-V 'UZ.D 
I 
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Arbetsordning för kommunfullmäktige för mandatperioden 

2023-2026 
 

Dokumenttyp 

Arbetsordning 

Dokumentansvarig 

Kanslienheten 

Beslutsdatum 
2023-03-27, § XX 

 

Beslutad av 

Kommunfullmäktige 

Dnr 

KS 2022-00375 

Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller 

bestämmelserna i denna arbetsordning. I detta dokument förkortas kommunallagen (2017:725) 

fortsättningsvis KL. 

 

Antalet ledamöter 

1§ 

Kommunfullmäktige består av det antal ledamöter som fullmäktige beslutat. För 

mandatperioden 2023-2026 innebär detta fyrtioen (41) ledamöter. Antalet ersättare framgå av 

vallagen (2005:837). 

 

Presidium 

2 § 

De år då val av kommunfullmäktige har ägt rum i hela landet, väljer kommunfullmäktige 

bland ledamöterna en ordförande samt en förste och en andre vice ordförande som 

tillsammans utgör kommunfullmäktiges presidium. Val av presidium ska förrättas på ett 

sammanträde som hålls före december månads utgång. Vid valet bestämmer 

kommunfullmäktige tiden för uppdragen. 

 

Vice ordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet i 

den mån ordföranden anser att det behövs. 

 

InterimsordförandeÅlderspresident 

3 § 

Till dess att val av presidiet har förrättats, tjänstgör som ordförande den som har varit ledamot 

i kommunfullmäktige längst tid (ålderspresidenten). 

 

Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid som ledamot, ska den äldste av dem vara 

ålderspresident. 
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Fyllnadsval till presidiet m.m. 

4 § 

Om ordföranden eller någon av vice ordförandena avgår som ledamot eller från sin 

presidiepost, bör kommunfullmäktige så snart det kan ske välja en annan ledamot för 

återstoden av tjänstgöringstiden för den som har avgått. Om samtliga i presidiet är hindrade 

att fullgöra uppdraget, fullgör ålderspresidenten ordförandens uppgifter. 

 

Upphörande av uppdrag 

5 § 

Om en förtroendevald som valts av kommunfullmäktige upphör att vara valbar upphör 

uppdraget vid nästa kommunfullmäktigesammanträde om inte kommunfullmäktige, efter 

ansökan, beslutar att den förtroendevalde får ha kvar sitt uppdrag under återstoden av 

mandattiden. En sådan ansökan ska vara skriftlig och innehålla skälen för att uppdraget ska 

bestå. Ansökan ska göras i så god tid att den hinner behandlas av kommunfullmäktige innan 

uppdraget upphör. Ansökan ges in till kommunstyrelseförvaltningens kanslienhet. 

 

Tid för sammanträden 

6 § 

Kommunfullmäktige håller ordinarie sammanträde på dag och tid som kommunfullmäktige 

för varje år bestämmer. 

 

Det år då val av kommunfullmäktige har ägt rum i hela landet, sammanträder det 

nyvalda kommunfullmäktige första gången efter den 15 oktober. 

 

Ålderspresidenten bestämmer dagen och tiden för det första sammanträdet efter samråd med 

kommunstyrelsens presidium. 

 

Extra sammanträde 

7 § 

Ett extra sammanträde hålls på den tid som ordföranden bestämmer efter samråd med vice 

ordförandena. 

 

En begäran om ett extra sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och ska innehålla 

uppgift om det eller de ärenden som önskas bli behandlade på det extra sammanträdet. 

 

Ändringar i sammanträdesordningen 

8 § 

Om det föreligger särskilda skäl, får ordföranden efter samråd med vice ordförandena ställa in 

ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för sammanträdet. 

 

Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för ett 

sammanträde ska ändras, låter ordföranden snarast underrätta varje ledamot och ersättare om 

beslutet. Uppgift om beslutet ska snarast tillkännages på kommunens anslagstavla. 
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Plats för sammanträde 

9 § 

Kommunfullmäktige sammanträder på plats som ordföranden, efter samråd med vice 

ordförandena, bestämmer.  

 

Kommunfullmäktige får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter 

närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och 

bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra 

varandra på lika villkor. 

Ledamot som önskar delta på distans ska i förväg anmäla detta till kommunstyrelsens 

kanslienhet, senast sju (7) dagar innan sammanträdet. Ordföranden avgör om närvaro får 

ske på distans.  

 

 

Placeringsordning 

10 § 

Ordföranden bestämmer, i samråd med vice ordförandena, den placeringsordning som ska 

gälla under mandatperioden för kommunfullmäktiges ledamöter. 

 

Tillkännagivande av sammanträde 

11 § 

Ordföranden ska tillkännage tid och plats för varje sammanträde med kommunfullmäktige 

och uppgifter om de ärenden som ska behandlas. 

 

Kommunfullmäktiges sammanträden ska tillkännages på kommunens anslagstavla minst en 

vecka före sammanträdesdagen. Varje ledamot och ersättare ska kallas till sammanträde minst 

en vecka före sammanträdesdagen. Kallelsen ska innehålla uppgift om tid och plats för 

sammanträdet och om de ärenden som ska behandlas. Kallelsen skickas via e-post, om inte 

skäl talar däremot. Kallelsen skickas digitalt via systemet för nämndadministration med en 

samtidig notifiering via e-post.  

 

Kommunfullmäktiges sammanträde ska, med angivande av tid och plats för aktuellt 

sammanträde, annonseras i tidning på orten en vecka före respektive sammanträdesdag. 

 

I 5 kap. 14 och 15 §§ KL finns undantagsbestämmelser för brådskande ärenden. 

 

Förlängning av sammanträde och fortsatt sammanträde 

12 § 

Om kommunfullmäktige inte hinner slutföra ett sammanträde på den utsatta 

sammanträdesdagen, kan kommunfullmäktige besluta att förlänga tiden för sammanträdet. 

 

Kommunfullmäktige kan också besluta att avbryta sammanträdet och att hålla fortsatt 

sammanträde en senare dag för att behandla de ärenden som återstår. I ett sådant fall 

beslutar kommunfullmäktige genast när och var sammanträdet ska fortsätta. 

 

Om kommunfullmäktige beslutar att hålla fortsatt sammanträde, utfärdar ordföranden ett 

tillkännagivande om det fortsatta sammanträdet på vanligt sätt. 
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Om sammanträdet ska fortsätta inom en vecka, behöver något tillkännagivande inte utfärdas. I 

ett sådant fall låter ordföranden dock underrätta de ledamöter och ersättare som inte är 

närvarande när sammanträdet avbryts om tiden och platsen för det fortsatta sammanträdet. 
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Gruppledare 

13 § 

Varje i kommunfullmäktige representerat politiskt parti ska utse och till 

kommunstyrelseförvaltningens kanslienhet rapportera in en (1) ledamot som gruppledare, och 

en (1) ledamot som ersättare för gruppledaren, för partiet i kommunfullmäktige. 

 

Varje i kommunfullmäktige representerat politiskt parti ska utse en (1) ledamot som 

gruppledare för partiet och en (1) ledamot som ersättare för gruppledaren, vilket rapporteras 

in till kommunstyrelseförvaltningens kanslienhet. 

 

Ärenden och handlingar till sammanträden 

14 § 

Ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordförandena när kommunfullmäktige ska 

behandla ett ärende, om inte annat följer av lag. 

 

15 § 

Kommunstyrelsens, övriga nämnders och beredningars förslag till beslut eller yttranden i de 

ärenden som tagits in i tillkännagivandet bör tillställas varje ledamot och ersättare före 

sammanträdet. Ordföranden bestämmer i vilken omfattning övriga handlingar ska tillställas 

ledamöter och ersättare före sammanträdet.  

 

Kallelse och övriga handlingar skickas elektroniskt. 

 

Handlingarna i varje ärende bör finnas tillgängliga för allmänheten i sammanträdeslokalen 

under sammanträdet.  
 

Interpellationer och frågor bör tillställas samtliga ledamöter och ersättare före det 

sammanträde vid vilket de avses bli ställda. 

 

Anmälan av hinder för tjänstgöring och inkallande av ersättare 

§ 16 

En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde ska 

snarast anmäla detta till gruppledaren för det politiska partiet vederbörande representerar. 

Gruppledaren och/eller ersättaren för gruppledaren ansvarar för att kalla in den/de ersättare 

som står i tur att tjänstgöra. Före det att respektive sammanträde tar sin början ska 

gruppledaren och/eller ersättaren för gruppledaren informera kommunfullmäktiges 

sekreterare om vilka som kallats in att tjänstgöra och för vem/vilka vederbörande ska 

tjänstgöra. 

 

Kommunfullmäktiges sekreterare kan, vid behov, biträda gruppledarna i att kalla in den/de 

ersättare som står i tur att tjänstgöra. 

 

17 § 

Om en ledamot utan föregående anmälan uteblir från ett sammanträde eller hinder 

uppkommer för en ledamot att vidare delta i ett pågående sammanträde, kallar ordföranden 

in den ersättare som är tillgänglig och står i tur att tjänstgöra. 
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Ledamot som avbryter sin tjänstgöring under ett pågående sammanträde ska anmäla detta till 

kommunfullmäktiges sekreterare. 
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18 § 

Det som sagts om ledamot i 16 och 17 §§ gäller också för ersättare, som kallats till 

tjänstgöring. 

 

19 § 

Ordföranden bestämmer när en ledamot eller en ersättare ska träda in och tjänstgöra under ett 

pågående sammanträde. Endast om det föreligger särskilda skäl för det bör inträde ske under 

pågående handläggning av ett ärende. 

 

Upprop 

20 § 

En uppropslista som visar de ledamöter och ersättare som tjänstgör ska finnas tillgänglig 

under hela sammanträdet. 

 

I början av varje sammanträde ska upprop ske enligt uppropslistan. Upprop ska också ske i 

början av varje ny sammanträdesdag, vid fortsatt sammanträde och när ordföranden anser att 

det behövs. 

 

Närvarande ersättare som inte tjänstgör ska antecknas vid uppropet. Ersättare som inställer sig 

efter uppropet ska anmäla sin ankomst till kommunfullmäktiges sekreterare. 

 

Ledamot som inställer sig efter det att uppropet avslutats ska anmäla sin ankomst till 

ordföranden som meddelar att ledamoten är närvarande och låter vederbörande påbörja sin 

tjänstgöring vid lämpligt tillfälle i enlighet med vad som anges i 19 §. 

 

Protokollsjusterare 

21 § 

Ordföranden bestämmer tiden och platsen för justeringen av protokollet från sammanträdet. 

 

Om inga andra omständigheter anges utses justerare i enlighet med § 44. 

 

Turordning för handläggning av ärenden 

22 § 

Kommunfullmäktige behandlar ärendena i den turordning som de har tagits upp i 

tillkännagivandet. Kommunfullmäktige kan dock besluta om ändrad turordning för ett eller 

flera ärenden. 

 

Ordföranden bestämmer när under ett sammanträde ett ärende ska behandlas som inte finns 

med i tillkännagivandet. 

 

Kommunfullmäktige får besluta att avbryta handläggningen av ett ärende under ett 

sammanträde för att återuppta det senare under sammanträdet. 
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Yttranderätt vid sammanträden 

23 § 

Rätt att delta i överläggningen har 

 kommunalråd//oppositionsråd 

 ordföranden och vice ordförandena i en nämnd eller en gemensam nämnd vid behandling 

av ett ärende där nämndens verksamhetsområde berörs, 

 ordföranden och vice ordförandena i en fullmäktigeberedning, när fullmäktige behandlar 

ett ärende som beredningen har handlagt, 

 ordföranden i en nämnd eller i en fullmäktigeberedning eller någon annan som besvarar en 

interpellation eller en fråga när överläggning hålls med anledning av svaret, 

 styrelsens ordförande i ett sådant företag som avses i 10 kap. 2-6 §§ KL, när 

kommunfullmäktige behandlar ett ärende som berör förhållandena i företaget. 

 

24 § 

De förtroendevalda revisorerna ska ges tillfälle att delta i överläggningen när 

kommunfullmäktige behandlar revisionsberättelsen och årsredovisningen samt 

delårsbokslutet. 

 

De förtroendevalda revisorerna får också delta i överläggningen, när kommunfullmäktige 

behandlar ett ärende som berör revisorernas granskning eller revisorernas egen förvaltning. 

 

Sakkunnigt biträde ska ges tillfälle att yttra sig vid kommunfullmäktiges behandling av 

revisionsberättelsen. 

 

25 § 

Ordföranden låter efter samråd med vice ordförandena, i den utsträckning som behövs, kalla 

ordförandena och vice ordförandena i nämnderna och fullmäktigeberedningarna, revisorerna 

samt anställda hos kommunen för att lämna upplysningar vid sammanträdena. Detsamma 

gäller utomstående sakkunniga. 

 

Ingår kommunen i en gemensam nämnd får ordföranden, efter samråd med vice ordförandena, 

i den utsträckning som det behövs kalla ordföranden och vice ordförandena i en gemensam 

nämnd och anställda i de samverkande kommunerna för att lämna upplysningar vid 

sammanträdena. 

 

Om kommunfullmäktige inte beslutar något annat, bestämmer ordföranden efter samråd med 

vice ordförandena i vilken utsträckning de som har kallats för att lämna upplysningar på ett 

sammanträde får yttra sig under överläggningarna. 

 

26 § 

Kommundirektören får delta i överläggningen i alla ärenden. Kommunfullmäktiges 

sekreterare får yttra sig om lagligheten av det som förekommer vid sammanträdena. 
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Talarordning och ordning vid sammanträden 

27 § 

Den som har rätt att delta i kommunfullmäktiges överläggningar får ordet i den ordning 

han/hon har anmält sig och har blivit uppropad. 

 

Den som har rätt att delta i kommunfullmäktiges överläggningar har också rätt till ett kort 

inlägg på högst två (2) minuter för en replik med anledning av vad en talare anfört. Inlägget 

görs omedelbart efter den talare som har ordet då begäran om att få göra inlägget framställs. 

Den talare som har föranlett repliken har därefter rätt att under högst två (2) minuter avge 

genmäle. Denna rätt till replik respektive genmäle är för envar, i ett ärende, begränsad till två 

(2) repliker och två (2) genmälen. 

 

Om någon i sitt yttrande skulle avlägsna sig från ämnet och inte rättar sig efter tillsägelse av 

ordföranden får ordföranden ta ordet från talaren. I övrigt får ingen avbryta en talare under 

hans/hennes anförande. 

 

Ordföranden kan utvisa den som uppträder störande och som inte rättar sig efter tillsägelse. 

Uppstår oordning som ordföranden inte kan avstyra, får ordföranden ajournera eller upplösa 

sammanträdet. 

 

Yrkanden 

28 § 

När kommunfullmäktige har förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går ordföranden 

igenom de yrkanden som har framställts under överläggningen och kontrollerar att de har 

uppfattats korrekt. 

 

Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte något yrkande ändras 

eller läggas till, om inte kommunfullmäktige beslutar medge det enhälligt. 

 

Om ordföranden anser att det behövs ska den ledamot som har framställt ett yrkande avfatta 

formulera det skriftligt. 

 

Deltagande i beslut 

29 § 

En ledamot som avser att avstå från att delta i ett beslut, ska anmäla detta till ordföranden, 

innan beslutet fattas. En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i 

beslutet, om fullmäktige fattar det med acklamation. 

 

Jäv 

30 § 

Ledamot och tjänstgörande ersättare ska antingen i förväg, till ordföranden eller någon av vice 

ordförandena, eller omedelbart när ärendet behandling påbörjas anmäla om vederbörande är 

jävig i ärendet. 

 

Ledamot som känner till en jävssituation bör påtala detta för ordföranden. 
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Omröstningar 

31 § 

När omröstningar genomförs, biträds ordföranden av de två (2) ledamöter som har utsetts att 

justera protokollet. 

 

Omröstningarna genomförs genom att ledamöterna avger sina röster efter upprop, enligt 

uppropslistan. Ordföranden avger alltid sin röst sist. 

 

När omröstningen har avslutats, befäster ordföranden detta med ett klubbslag. Därefter får 

inte någon ledamot avge sin röst. Inte heller får någon ledamot ändra eller återta en avgiven 

röst efter klubbslaget. 

 

Om oenighet uppstår om resultatet av en öppen omröstning, ska en ny omröstning genomföras 

omedelbart. 

 

32 § 

En valsedel som avlämnas vid en sluten omröstning ska uppta så många namn som valet avser 

samt vara omärkt, enkel och sluten. 

En valsedel är ogiltig om den 

 upptar namnet på någon som inte är valbar, 

 upptar flera eller färre namn än det antal personer som ska väljas, 

 upptar ett namn som inte klart utvisar vem som avses. 

 

Det som sagts nu gäller inte vid val som sker med tillämpning av proportionellt valsätt. För 

sådana val finns särskilda föreskrifter i lagen (1992:339) om proportionellt valsätt. 
 

Motioner 

33 § 

En motion 

 ska vara skriftlig och undertecknad av en eller flera ledamöter, 

 får inte ta upp ämnen av olika slag, 

 väcks genom att den ges in till kommunstyrelseförvaltningens kanslienhet, eller vid ett 

sammanträde med kommunfullmäktige. 

 

Med en skriftlig och undertecknad motion jämställs en motion som undertecknats och därefter 

skickats per e-post till kommun@osby.se och/eller e-post försedd med e-signatur. 
 

En ersättare får väcka en motion bara när ersättaren tjänstgör som ledamot vid ett 

sammanträde. Vad som anges ovan om möjligheten att ge in en motion via fax och/eller e-

post kan således inte tillämpas av en ersättare. 

 

Kommunstyrelsen ska en (1) gång varje år redovisa de motioner som inte har beretts färdigt. 

Redovisningen ska göras på kommunfullmäktiges ordinarie sammanträde i oktober månad. 

mailto:kommun@osby.se
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Medborgarförslag 

34 § 

Den som är folkbokförd i kommunen eller i en kommun inom landstinget får väcka ärende i 

kommunfullmäktige genom s.k. så kallat medborgarförslag. 

 

Ett medborgarförslag 

 ska vara skriftligt och undertecknat av en eller flera personer, 

 ska innehålla namnförtydligande, adress och telefonnummer, 

 får inte ta upp ämnen av olika slag, 

 väcks genom att det lämnas in till kommunstyrelseförvaltningens kanslienhet, eller vid ett 

sammanträde med kommunfullmäktige. 

 

Med ett skriftligt och egenhändigt undertecknat medborgarförslag jämställs ett 

medborgarförslag som undertecknats och därefter skickats per e-post till kommun@osby.se 

och/eller till denna e-post försedd med e-signatur. 

 

Ett medborgarförslag kan bara behandlas i sak i kommunfullmäktige om det ligger inom 

kommunfullmäktiges befogenhetsområde. 

 

Kommunfullmäktige kan i vissa fall överlåta till kommunstyrelsen eller annan nämnd att 

besluta i ärendet. Förslagsställaren ska i så fall underrättas om vilken nämnd som i 

fortsättningen kommer att handlägga ärendet. Om kommunfullmäktige har överlåtit ärendet 

till en nämnd gäller inte följande bestämmelser som avser handläggningen i 

kommunfullmäktige utan i stället vad som anges om medborgarförslag i ”Reglemente för 

Osby kommuns nämnder för mandatperioden 2019 – 2022 2023-2026”. 

 

Medborgarförslag ska beredas så att kommunfullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det 

förslaget väcktes. 

 

När ett medborgarförslag beretts färdigt och beslut ska fattas, ska förslagsställaren 

underrättas. 

 

Kommunstyrelsen och övriga nämnder ska en (1) gång per år redovisa de medborgarförslag 

som inte har beretts färdigt. Redovisningen, som ska omfatta såväl anledningen till att 

medborgarförslaget inte besvarats som när det bedöms kunna besvaras, ska göras på 

kommunfullmäktiges ordinarie sammanträde oktober månad. 

 

Företagens initiativrätt 

35 § 

Styrelsen i ett sådant företag som avses i 10 kap. 2–6 §§ KL får väcka ärenden i 

kommunfullmäktige i sådana ärenden som företaget är skyldigt att se till att 

kommunfullmäktige får ta ställning till. 

mailto:kommun@osby.se
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Interpellationer 

36 § 

En interpellation ska vara skriftlig och undertecknad av en ledamot. Den ska lämnas in till 

kommunstyrelsens kansli senast klockan 12.00, fjorton (14) vardagar tre (3) vardagar före 

det sammanträde vid vilket ledamoten avser att ställa den. En ersättare får lämna in en 

interpellation under ett sammanträde, om ersättaren tjänstgör som ledamot vid 

sammanträdet. 

 

En interpellation bör besvaras senast under det sammanträde som följer efter det då 

interpellationen avses att ställas. 

 

Ett svar på en interpellation ska vara skriftligt. Uppgift om att interpellationssvar kommer att 

lämnas vid visst sammanträde bör tas in i tillkännagivandet om sammanträdet. 

 

Den ledamot som har ställt interpellationen bör få del av svaret senast vardagen närmast före 

den sammanträdesdag då svaret ska lämnas. 

 

Om en interpellation avser förhållandena i ett sådant företag som avses i 10 kap. 2-6 §§ KL, 

får den ordförande till vilken interpellationen har ställts överlämna till en av 

kommunfullmäktige utsedd ledamot i företagets styrelse att besvara interpellationen. 

 

Ordföranden i en nämnd till vilken en interpellation ställts får överlåta besvarandet av 

interpellationen till ordföranden i förbundsstyrelsen eller till ordföranden i annan nämnd i ett 

kommunalförbund där kommunen är medlem, om denne på grund av sitt uppdrag har 

särskilda förutsättningar att besvara interpellationen. 

 

En ersättare som har ställt en interpellation får delta i överläggningen när svaret på 

interpellationen behandlas oberoende av om ersättaren tjänstgör vid sammanträdet eller inte. 
 

 

Frågor 37 § 

En fråga ska 

 

 vara skriftlig och undertecknad av en ledamot, 

 ges in till kommunstyrelseförvaltningens kanslienhet senast tre (3) vardagar före det 

sammanträde vid vilket ledamoten avser att ställa den. 

 

Vad som sägs i 36 § om interpellationer gäller i tillämpliga delar också fråga. Svar på frågan 

behöver dock inte vara skriftligt. 

 

En fråga bör besvaras under det sammanträde vid vilket den har ställts. 
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Frågestund 

38 § 

 

Varje sammanträde med kommunfullmäktige inleds med punkten ”Frågestund” och anges särskilt på 

kallelsen. Fråga får ställas av ledamot och/eller ersättare genom att den skriftligen ges in till 

kommunstyrelseförvaltningens kanslienhet senast klockan 08.00 på sammanträdesdagen för det sammanträde 

vid vilket ledamoten avser att ställa den. Frågestunden får högst pågå under trettio (30) minuter.  

 

 

Beredning av ärenden 

39 § 

Om kommunfullmäktige inte beslutar något annat, avgör kommunstyrelsen hur de ärenden 

som kommunfullmäktige ska behandla ska beredas. 

 

Kommunstyrelsen får uppdra åt en förtroendevald eller åt någon anställd att besluta om remiss 

av sådana ärenden. 

 

På varje ordinarie sammanträde med kommunfullmäktige ska redovisas de 

kommunfullmäktigeärenden som har kommit in efter det närmast föregående ordinarie 

sammanträdet samt de beslut som har fattats om beredning och remiss av sådana ärenden. 

 

Återredovisning från nämnderna 

40 § 

Kommunfullmäktige beslutar om omfattningen och formerna för nämndernas återredovisning 

av uppdrag som kommunfullmäktige lämnat. Närmare bestämmelser härom anges i 

”Reglemente för Osby kommuns nämnder för mandatperioden 2019 – 20222023-2026”. 

 
Prövning av ansvarsfrihet och anmärkning 

41 § 

Kommunfullmäktiges presidium bereder frågor och ärenden om ansvarsfrihet och 

anmärkning. 

 

Beredning av revisorernas budget 

42 § 

Kommunfullmäktiges presidium bereder revisorernas budget. 
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Valberedning 

43 § 

På det första sammanträdet med nyvalda kommunfullmäktige väljer kommunfullmäktige en 

valberedning för den löpande mandatperioden. Valberedningen består av nio (9) ledamöter 

och lika många ersättare. Valberedningen bestämmer själv sina arbetsformer. 

 

Bland ledamöterna väljer kommunfullmäktige vid samma tillfälle en ordförande och en vice 

ordförande för den tid som de har valts att vara ledamöter. 

 

Valberedningen ska lägga fram förslag i alla valärenden som kommunfullmäktige ska 

behandla med undantag av valen av kommunfullmäktiges presidium, valberedning eller 

fyllnadsval som inte är ordförandeval. 

 

Kommunfullmäktige kan dock besluta att förrätta även andra val utan föregående beredning. 

 

Justering av protokoll 

44 § 

Protokollet justeras av ordföranden och två (2) ledamöter. Om inget annat anges, utgörs dessa 

två ledamöter av kommunfullmäktiges 1:a vice ordförande och 2:a vice ordförande.    
 

Om två (2) eller flera ledamöter har fungerat som ordförande under ett sammanträde, justerar 

varje ordförande de paragrafer i protokollet som redovisar de delar av förhandlingarna som 

han/hon har lett. Kommunfullmäktige utser även en ny ledamot till justerare för 

paragrafen/paragraferna efter den ledamot som har fungerat som ordförande enligt första 

stycket. 

 

Kommunfullmäktige kan, i undantagsfall, besluta att en paragraf i protokollet ska justeras 

omedelbart. Den aktuella paragrafen ska, för att det inte ska föreligga några oklarheter om 

innehållet i beslutet, redovisas skriftligt innan kommunfullmäktige justerar den. 

 

Om möjligheten finns kan kommunfullmäktiges protokoll justeras digitalt. 

 

Reservation 

45 § 

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen, 

ska ledamoten göra det skriftligt. Med en skriftlig reservation jämställs en reservation som 

undertecknats och därefter skickats per e-post till kommun@osby.se och/eller till denna e-post 

försedd med e-signatur. 

 

Motiveringen ska lämnas till sekreteraren före den tidpunkt senast den tidpunkt som har 

fastställts för justeringen av protokollet. 

 

Om kommunfullmäktige beslutar att omedelbart justera den paragraf i protokollet som 

reservationen avser, ska motiveringen dock lämnas så snart det kan ske och senast under den 

sammanträdesdag beslutet fattades. 

mailto:kommun@osby.se
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Expediering och publicering av beslut och protokoll 

46 § 

Utdrag ur protokollet ska i första hand digitalt och i andra hand i pappersform tillställas de 

nämnder, andra myndigheter/organ och personer som berörs av ett beslut i protokollet. 

 

Kommunstyrelsen och kommunens förtroendevalda revisorer ska digitalt tillställas hela 

protokollet. 

 

Ordföranden undertecknar och sekreteraren kontrasignerar kommunfullmäktiges skrivelser 

och övriga handlingar som upprättas i kommunfullmäktiges namn, om inte 

kommunfullmäktige beslutar annat. 

 

47 § 

Tillkännagivande av justering av kommunfullmäktiges protokoll ska göras i enlighet med vad 

som föreskrivs i 8 kap. 12 § KL. Härutöver ska hela protokollet publiceras på kommunens 

anslagstavla i den utsträckning hinder inte möter på grund av lag eller annan författning. 

 

Allmänhetens frågestund 

§ 48 

Allmänheten ska beredas tillfälle att ställa frågor vid följande sammanträden med 

kommunfullmäktige 

 

 när kommunfullmäktige behandlar årsredovisningen, 

 när kommunfullmäktige behandlar budgeten, 

 vid övriga sammanträden om ordföranden, efter samråd med vice ordförandena, beslutat 

det. 

 

I tillkännagivandet av dessa sammanträden ska det anges att allmänhetens frågestund ska 

förekomma. 

 

Allmänhetens frågestund hålls, innan kommunfullmäktige behandlar det ärende där frågor 

från allmänheten får förekomma. 

Frågestunden bör pågå högst 30 minuter per sammanträde.  

 

Frågan ska vara skriftlig och ges in till kommunstyrelsens kansli senast kl. 12.00 samma 

dag som det sammanträde vid vilket medborgaren avser ställa den.  

Frågan ska vara kort och koncis. Frågan får inte beröra myndighetsutövning mot enskild 

och ej i övrigt vara individrelaterad. Frågan ska falla inom ramen för den kommunala 

kompetensen. 

Kommunfullmäktiges ordförande ska efter samråd med presidiet avgöra huruvida frågan 

får ställas eller inte.  

 

Under frågestunden får någon överläggning inte förekomma.  

 

Ordföranden bestämmer, efter samråd med vice ordförandena, hur frågestunden ska 

genomföras och låter kalla de förtroendevalda eller anställda hos kommunen som behövs 

för att lämna upplysningar under den. 
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Efter besvarandet av frågan får, efter medgivande av ordföranden, en kort följdfråga 

ställas. Frågan får riktas till ordförande eller vice ordförande i styrelse/nämnd samt till 

ordförande eller vice ordförande i sådant företag som avses i 10 kap 2-6 §§ 

kommunallagen. Något formellt tvång att besvara fråga föreligger ej. Sakupplysningar får 

lämnas av tjänsteman i kommunen.  

Frågans sakinnehåll ska enbart noteras till kommunfullmäktiges protokoll, ej redovisas i 

sin helhet och ej heller ska noteringar om svaret upptas.  

 

 

 

De förtroendevalda revisorernas möjlighet att lämna information 

§ 49 

De förtroendevalda revisorerna har vid varje sammanträde med kommunfullmäktige 

möjlighet att lämna information om sin pågående verksamhet. Om denna möjlighet avses 

utnyttjas ska ordföranden för de förtroendevalda revisorerna meddela 

kommunfullmäktiges ordförande detta senast fjorton (14) dagar för aktuellt sammanträde. 

 

Kompletterande bestämmelser om fullmäktigeberedningar 

§ 50 

Förutom vad som anges i KL om fullmäktigeberedningar gäller följande. 

 

Kommunfullmäktige får tillsätta en eller flera särskilda fullmäktigeberedningar för beredning 

av ett visst ärende eller behandling av en viss fråga. 

 

Kommunfullmäktige bestämmer för varje tillfälle antalet ledamöter och ersättare i en 

fullmäktigeberedning samt mandattiden för denna. 

 

En fullmäktigeberedning bereder de ärenden som kommunfullmäktige beslutar att överlämna 

till beredningen. 

 

Kommunfullmäktige bestämmer antalet ledamöter och ersättare i beredningarna. Bland 

ledamöterna väljer kommunfullmäktige en ordförande och en vice ordförande. Till 

ordföranden ska i första hand någon ur kommunfullmäktiges presidium utses. 

 

En fullmäktigeberedning ska följa den verksamhet inom kommunen som hör till 

fullmäktigeberedningens uppgiftsområde och hos kommunfullmäktige göra de 

framställningar som fullmäktigeberedningen finner påkallade. 

 

En fullmäktigeberedning får från kommunens nämnder och anställda begära in de 

upplysningar och de yttranden som behövs för att fullmäktigeberedningen ska kunna 

fullgöra sin uppgift. 

 

Kommunfullmäktige medger att sammanträden med en fullmäktigeberedning helt eller delvis 

ska vara offentliga. Det är dock fullmäktigeberedningen själv som avgör vid vilka 

sammanträden allmänheten ska tillåtas närvara. 
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För fullmäktigeberedningar ska i tillämpliga delar gälla vad som i kommunallagen är 

föreskrivet om nämnder i fråga om tidpunkt för sammanträden, beslutsförhet och protokoll. 
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Samordningsgrupp 

§ 51 

En samordningsgrupp, utan beslutanderätt, bestående av kommunfullmäktiges och 

kommunstyrelsens presidium samt kommundirektören ska inrättas. 

 

Kommunfullmäktiges ordförande är sammankallande i samordningsgruppen. 

 

Samordningsgruppens uppgift är, i syfte att stärka informationsflödet och transparensen i det 

demokratiska arbetet och den interna organisationen, att diskutera frågeställningar avseende 

ärendehandläggning och ärendeberedning mellan kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, 

övriga nämnder och förvaltningar. 

 

Vid samordningsgruppens möten förs minnesanteckningar av kommunsekreteraren. 

 

 

 

Denna arbetsordning fastställdes av kommunfullmäktige den 2019-12-09, § 151 
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I detta dokument förkortas kommunallagen (2017:725) fortsättningsvis KL.  
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1. Gemensamma regler och riktlinjer 

Bestämmelserna i underrubrikerna ”1.1 Nämndernas uppdrag” och ”1.2 Nämndernas 

arbetsformer och övriga gemensamma bestämmelser” i detta reglemente gäller alla 

nämnder1 i Osby Kommun, om inte annat anges i det nämndspecifika reglementet.   

1.1 Nämndernas uppdrag och behörighet 

Samtliga nämnder ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer 

som kommunfullmäktige bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning samt 

bestämmelserna i detta reglemente. Respektive nämnd ansvarar inom denna ram för 

upprättande av verksamhetsplan och budget. 

 

Respektive nämnd ska regelmässigt rapportera till kommunfullmäktige hur verksamheten 

utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret. 

 

Respektive nämnd svarar inom sitt område för att 

 

 informera om verksamheten och nämndens arbete såväl internt som till allmänheten,  

 en kontinuerlig uppföljning och utvärdering av det egna verksamhetsområdet görs,  

 upprätta förslag till budget för det egna verksamhetsområdet,  

 verka för att samråd sker med brukare av nämndens tjänster,  

 fortlöpande reformera det kommunala regelbeståndet inom verksamheten,  

 behandla personuppgifter som sker i dess verksamhet då nämnden är 

personuppgiftsansvarig enligt GDPR, se nedan under rubriken ”Behandling av 

personuppgifter”  

 det finns informationssystem som stödjer nämndens verksamhet och 

informationsförsörjning,  

 verksamheten bedrivs inom av kommunfullmäktige beslutad budgetram, 

 vid negativ budgetavvikelse till kommunstyrelsen presentera åtgärder och tidplan för 

dessa åtgärder för att nå den av kommunfullmäktige beslutade budgetramen, 

 i övrigt fullgöra de uppgifter som kommunfullmäktige överlämnar till nämnden. 

 

Processbehörighet/Talerätt 

Nämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden, 

undantaget personalärenden, inom sitt verksamhetsområde om inte någon annan ska göra det 

på grund av lag eller annan författning eller beslut av kommunfullmäktige och därvid träffa 

överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta annat avtal. 

I mål där någon har begärt laglighetsprövning enligt KL av kommunfullmäktiges beslut får 

kommunstyrelsen själv eller genom ombud föra kommunens talan, om inte 

kommunfullmäktige beslutar att själv föra talan i målet. 

                                                           
1 Med nämnd avses även kommunstyrelsen.  
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Firmateckning 

Samtliga nämnder, med undantag för krisledningsnämnden samt valnämnden, ska bland 

förtroendevalda och respektive nämnds förvaltnings tjänstepersoner utse ett antal 

firmatecknare som, två (2) i förening, tecknar nämndens firma. 

 

Undertecknande av handlingar 

Avtal, fullmakter, kontrakt, köpehandlingar, skrivelser och liknande handlingar som beslutas 

av nämnden ska i första hand undertecknas av ordföranden. Vid förfall för ordföranden ska 

vice ordföranden eller kommundirektören för kommunstyrelsen, förvaltningschef för annan 

nämnd, eller annan anställd, som nämnden bestämmer underteckna handlingar. Nämnden kan 

i enskilda ärenden/vid enskilda tillfällen bestämma att annan ledamot eller anställd ska 

underteckna avtal, andra handlingar och skrivelser. 

 

Med stöd av delegation från nämnden får delegat på nämndens vägnar underteckna handlingar 

som upprättats med anledning av dennes delegationsbeslut. Från förvaltning utgående 

skrivelser ska undertecknas på sätt som förvaltningschef bestämmer. 

Samverkan med andra nämnder 

För fullgörande av sina arbetsuppgifter får nämnden från kommunens övriga styrelser, 

nämnder, förvaltningar och tjänstepersoner inhämta de upplysningar som nämnden behöver 

för sin verksamhet. 

 

Nämnderna ska därutöver verka för en samverkan nämnder emellan för att gemensamt nå 

kommunens övergripande mål. 

Medborgar-/Brukardialog 

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

Arkiv 

Nämnden ansvarar för att nämndens arkiv vårdas och förtecknas i enlighet med arkivlagen 

(1990:782). För kommunen finns ett särskilt upprättat arkivreglemente, kommunstyrelsen är 

arkivmyndighet avseende analog information och förbundsstyrelsen för Kommunalförbundet 

Sydarkivera är arkivmyndighet avseende digital information.  

Taxefrågor och liknande 

Nämnden ska upprätta förslag till taxor och avgifter inom nämndens område för eventuellt 

beslut om antagande i kommunfullmäktige samt besluta i ärenden gällande tillämpningen av 

antagna taxor och avgifter.  

 

Nämnden får själv besluta om antagande av taxor och avgifter som inte är av principiell 

beskaffenhet, dvs. inte är av någon större kommunalekonomisk omfattning. 

Risk och sårbarhetsanalyser 

Nämnden ska utarbeta och anta risk- och sårbarhetsanalyser för sitt/sina verksamhetsområde(-

n). 
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1.2 Nämndernas arbetsformer och andra gemensamma bestämmelser 

I tillämpliga delar gäller dessa bestämmelser även i ett utskotts/en delegations arbete, om 

respektive nämnd inte beslutar annat. 

Uppdrag och verksamhet 

Samtliga nämnder ska inom sina respektive verksamhetsområden följa vad som anges i lag 

eller annan författning. De ska följa det kommunfullmäktige i reglementet, i samband med 

budget eller i annat särskilt beslut har bestämt att nämnden ska fullgöra, samt verka för att 

fastställda mål uppnås och i övrigt följa givna uppdrag och angivna riktlinjer. 

Organisation inom verksamhetsområdet 

Samtliga nämnder ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med hänsyn 

till av kommunfullmäktige fastställda mål och riktlinjer samt lagar och andra författningar för 

verksamheten. 

Samtliga nämnder, med undantag för krisledningsnämnden samt valnämnden, beslutar, med 

hänsyn till de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige fastställt, om organisering och 

utformning av respektive förvaltningsorganisation under nämnden, inom ramen för befintlig 

budget. 

Kommunstyrelsen har, utifrån förslag från kommundirektören, rätt att godkänna övergripande 

organisationsförändringar inom samtliga förvaltningar, samt inrättande och avvecklande av 

förvaltningschefstjänster, förvaltningar och verksamhetsområden i samråd med berörd nämnd. 

Personalansvar 

Respektive nämnd, med undantag för krisledningsnämnden samt valnämnden, är 

anställningsmyndighet för personal vid sin förvaltning. För de undantagna nämnderna är 

kommunstyrelsen anställningsmyndighet.  

Förvaltningschef anställs av kommundirektören i samråd med aktuell nämnds presidium. 

Nämnderna har i övrigt hand om personal- och arbetsmiljöfrågor inom sitt respektive 

verksamhetsområde med undantag av de frågor som anges nedan i det nämndspecifika 

reglementet för kommunstyrelsen, under rubrikerna ”Kommunstyrelsens 

personaldelegation” och ”Personalpolitiken” i detta reglemente. 

Behandling av personuppgifter 

Respektive nämnd är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker 

i dess verksamhet. Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för de behandlingar som är 

gemensamma för hela kommunen, i enlighet med vad som angetts i nämndens 

registerförteckning, enligt artikel 30 i dataskyddsförordningen. 

Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker 

i kommunfullmäktige samt hos eventuella fullmäktigeberedningar. Respektive nämnd ska 

utse dataskyddsombud. 
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Uppföljning, återredovisning (återrapportering) och rapportering till 

kommunfullmäktige 

Respektive nämnd ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet och, enligt 6 kap. 5 § KL, 

redovisa till kommunfullmäktige hur de har fullgjort de uppdrag som kommunfullmäktige 

lämnat till dem med stöd av 5 kap. 2 och 4 §§ KL. 

Två (2) gånger per kalenderår, per den 30 juni respektive 31 december, ska respektive nämnd 

redovisa de beslut av kommunfullmäktige under den senaste sexmånadersperioden som de 

ännu inte verkställt, skälen till detta samt när beslutet kan förväntas verkställas. 

Redovisningen lämnas till kommunstyrelsen som samordnar de olika nämndernas 

redovisningar till kommunfullmäktige. 

För samtliga nämnder, med undantag för kommunstyrelsen, gäller att de vid ovan angivna 

redovisningstillfällen även ska redovisa de beslut av kommunstyrelsen under den senaste 

sexmånadersperioden som de ännu inte verkställt, skälen till detta samt när beslutet kan 

förväntas verkställas. Redovisningen lämnas till kommunstyrelsen som också behandlar 

ärendet.  

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

kommunfullmäktiges arbetsordning. 

Nämnderna ska härutöver fullgöra rapporteringsskyldighet enligt speciallagstiftning. 

Information och samråd 

Respektive nämnd och kommunal- respektive oppositionsråd ska i möjligaste mån från annan 

nämnd erhålla den information och det underlag de behöver i sin verksamhet. Rätten till 

information och underlag omfattar inte uppgift för vilken sekretess råder.  

Nämnderna ska samråda när deras verksamhet och ärenden berör kommunstyrelsens eller 

annan nämnds verksamhet. 

Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa är särskilt berörda. 

Kommunstyrelsen/nämnden beslutar om formerna för samrådet. 

Självförvaltningsorgan 

Respektive nämnd får uppdra åt ett självförvaltningsorgan att helt eller delvis sköta driften av 

en viss anläggning eller en viss institution.  

Nämnden får uppdra åt självförvaltningsorganet att besluta på nämndens vägnar i ett visst 

ärende eller en viss grupp av ärenden. 

Nämnden ska i en arbetsordning fastställa självförvaltningsorganets uppgifter, 

sammansättning, arbetsformer och mandattid. 

Medborgarförslag 

Medborgarförslag, där kommunfullmäktige överlåtit till en nämnd att fatta beslut, ska om 

möjligt beredas så att nämnden kan fatta beslut inom sex (6) månader från det att förslaget 
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väcktes i kommunfullmäktige. Nämnden ska fortlöpande informera kommunfullmäktige om 

de beslut som fattats i anledning av ett medborgarförslag. 

Nämnden ska en (1) gång per år redovisa de medborgarförslag som inte beretts färdigt för 

beslut i kommunfullmäktige inom ett (1) år från det att förslagen väcktes i 

kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige ska informeras om anledningen till att ärendena 

inte avgjorts och när beslut kan förväntas fattas. Redovisningen ska göras på 

kommunfullmäktiges ordinarie sammanträde i oktober månad. 

När ett medborgarförslag beretts färdigt och beslut ska fattas, ska förslagsställaren 

underrättas. 

Nämnden får besluta att den eller de som har väckt ett ärende genom medborgarförslag får 

närvara när nämnden behandlar ärendet, delta i överläggningarna och närvara när beslut 

fattas. 

Närvaro- och yttranderätt 

Kommunal- och oppositionsråd samt kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande har 

rätt att närvara vid övriga nämnders sammanträden och delta i överläggningarna. Nämnd får 

därutöver, om särskilda skäl föreligger, medge ledamot i kommunstyrelsen denna rätt. Den 

förtroendevalde har i den utsträckning nämnden beslutar rätt att få sin mening antecknad i 

protokollet. 

Kommundirektören har närvaro- och yttranderätt i kommunens övriga nämnder. Denna rätt 

utnyttjas efter samråd med kommunstyrelsens presidium. Berörd nämndordförande och 

förvaltningschef ska informeras i förväg.  

Nämnd får ge annan förtroendevald, som inte är ledamot i nämnden, rätt att närvara vid 

nämndens sammanträden för att lämna upplysningar. Även anställd i kommunen och särskilt 

sakkunnig kan medges denna rätt. 

Närvarorätten enligt första och andra stycket ovan gäller inte i ärenden som rör 

myndighetsutövning mot enskild. 

Nämnd får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid nämndens sammanträden. 

Om nämnden beslutar det, får den som medgetts rätt att närvara vid ett sammanträde delta i 

överläggningarna.  

Digital nämndadministration och information till förtroendevalda 

Alla handlingar rörande nämnden hanteras digitalt och distribueras endast digitalt till 

ledamöter och ersättare i nämnderna. I undantagsfall, efter beslut av ordföranden i varje 

särskilt fall, får handlingar distribueras på annat sätt. Detta innebär även att övrig information 

till ledamöter och ersättare distribueras på samma sätt (om de förtroendevalda inte hinner få 

informationen under ett sammanträde), det vill säga digitalt och främst via e-post, om inte 

ordföranden i varje enskilt fall beslutar annat. Detta gäller samtliga nämnder utan hänsyn till 

vilket sammanträdesprogram som används.  
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Tidpunkt för sammanträden 

Respektive nämnd sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. Respektive 

nämnds ordförande, i samråd med vice ordförande, bestämmer dag och tid för beredning. 

 

Sammanträde ska hållas också om minst en tredjedel (1/3) av nämndens ledamöter begär det 

eller om ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra sammanträde ska göras 

skriftligen hos ordföranden och innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas 

behandlas på det extra sammanträdet. 

Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordföranden om tiden för extra sammanträde. 

Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller ändra dagen 

eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice ordföranden. 

Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för ett 

sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och ersättare snarast, i 

första hand med digitala hjälpmedel så som e-post, underrättas om beslutet. 

Kallelse 

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. När varken ordföranden 

eller vice ordföranden kan kalla till sammanträde ska den som varit ledamot i nämnden längst 

tid göra detta. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid ska den till åldern äldste 

ledamoten kalla till sammanträde. 

Kallelsen, som ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet, bör 

även innehålla en sammanställning av de ärenden som ska behandlas. Ordföranden 

bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende ska bifogas kallelsen.  

Kallelsen och övriga handlingar distribueras till varje ledamot och ersättare samt annan 

förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast fyra (4) arbetsdagar före 

sammanträdesdagen endast på sätt som anges ovan under rubriken ”Digital 

nämndadministration”. 

I undantagsfall, efter beslut av ordföranden i varje särskilt fall, får kallelse och övriga 

handlingar ske inom annan tid och/eller distribueras på annat sätt. 

Kallelsen och övriga handlingar bör i möjligaste mån publiceras på kommunens hemsida, 

www.osby.se senast fyra (4) dagar före sammanträdesdagen. 

Det åligger samtliga ledamöter och ersättare att regelbundet uppdatera 

sammanträdespunkterna fram till sammanträdet då kompletteringar och nya handlingar finns 

tillgängliga digitalt. Ingen information om eventuella uppdateringar skickas löpande via e-

post eller annat sätt, om inte ordförande vid undantagsfall beslutar annat.  

Om ledamöter och ersättare saknar handlingar eller inte ser handlingar via 

sammanträdesplattformen, samt saknar möjligheten att läsa kallelsen på hemsidan, ska den 

berörda ledamoten/ersättaren informera nämndens sekreterare eller kanslienheten om detta 

senast tre (3) dagar innan sammanträdet för att hinna få material i god tid. 

http://www.osby.se/
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Sammanträdesplaner för hela året skickas ut och beslutas i nämnderna/kommunfullmäktige, 

vilket underlättar för politiken att se när sammanträdena är. Om detta inte sker före 

sammanträdet är det den enskilde ledamotens och ersättarens ansvar att avgöra om de 

tjänstgör på sammanträdet. 

Deltagande i sammanträde på distans 

Ledamöter får delta i nämndens sammanträden på distans enligt de förutsättningar som anges 

i 5 kap. 16 § kommunallagen (2017:725). 

Kommunstyrelsen, hälsa- och omsorgsnämnden, barn- och utbildningsnämnden, 

samhällsbyggnadsnämnden, miljö- och byggnämnden samt krisledningsnämnden får, om 

särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant 

sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant 

sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. 

Ledamot som önskar delta på distans ska i förväg anmäla detta till 

kommunstyrelseförvaltningens kanslienhet, senast sju (7) dagar före sammanträdet. 

Ordföranden för respektive nämnd avgör om närvaro får ske på distans.  

Kommunstyrelsen, hälsa- och omsorgsnämnden, barn- och utbildningsnämnden, 

samhällsbyggnadsnämnden, miljö- och byggnämnden samt krisledningsnämnden får 

bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i respektive nämnds 

sammanträden. 

Gruppledare 

Varje i en nämnd representerat politiskt parti ska utse och till kommunstyrelseförvaltningens 

kanslienhet rapportera in en (1) ledamot som gruppledare, och en (1) ledamot som ersättare 

för gruppledaren, för partiet i respektive nämnd. 

Varje i en nämnd representerat politiskt parti ska utse en (1) ledamot som gruppledare för 

partiet och en (1) ledamot som ersättare för gruppledaren, vilket rapporteras in till 

kommunstyrelseförvaltningens kanslienhet.  

Förhinder 

En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde ska 

snarast anmäla detta till gruppledaren för det politiska partiet vederbörande representerar. 

Gruppledaren och/eller ersättaren för gruppledaren ansvarar för att kalla in den/de ersättare 

som står i tur att tjänstgöra. Före det att respektive sammanträde tar sin början Senast kl. 

12.00 dagen före sammanträde ska gruppledaren och/eller ersättaren för gruppledaren 

informera nämndens sekreterare om vilka som kallats in att tjänstgöra och för vem/vilka 

vederbörande ska tjänstgöra, i den mån det är möjligt.  

Nämndens sekreterare kan, vid behov, biträda gruppledarna i att kalla in den/de ersättare som 

står i tur att tjänstgöra. 

Ersättares tjänstgöring 

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett 

sammanträde eller i en del av ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. 

Den ersättare ska kallas in som står i tur att tjänstgöra enligt av kommunfullmäktige 

fastställda regler. 
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En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om 

en ersättare har trätt in i ledamotens ställe, dock först i samband med ett ärendes påbörjande. 

Om inte ersättarna väljs proportionellt ska ersättarna tjänstgöra enligt den av 

kommunfullmäktige mellan dem bestämda ordningen. Om ingen ordning är bestämd, kallas 

ersättare i den ordning de tagits upp i kommunfullmäktiges protokoll från valet. 

En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordningen. 

Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en ersättare som inställer sig 

under pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare som kommer längre ner i 

ordningen. 

Avvikande mening 

Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna och få sin muntliga avvikande 

mening antecknad till protokollet. 

Jäv, avbruten tjänstgöring 

En ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får 

tjänstgöra igen när ärendet handlagts.  

 

Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på grund av annat hinder 

än jäv, får åter tjänstgöra endast om ersättarens inträde har påverkat det etablerade 

majoritetsförhållandet mellan partierna. 

Ordföranden 

Nämndens ordförande ska  

 leda nämndens arbete och sammanträden,  

 kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente,  

 kalla ersättare,  

 inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i nämnden vid behov är 

beredda,  

 inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i nämnden som inte har ett 

arbetsutskott, där individutskott inte räknas som ett arbetsutskott, är beredda,  

 se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i nämnden,  

 bevaka att nämndens beslut verkställs, 

 med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för nämndens verksamhet, effektiviteten i 

densamma samt ta initiativ i dessa frågor,  

 främja samverkan mellan nämnden och kommunens övriga nämnder,  

 representera vid uppvaktningar, konferenser och sammanträden om inte nämnden bestämt 

annat i ett särskilt fall, 

Härutöver ska kommunstyrelsens ordförande  

 ha uppsikt över kommunens hela nämndförvaltning,  

 med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och ekonomiska 

intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa frågor,  
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 främja samverkan mellan kommunstyrelsen, kommunens övriga nämnder och 

kommunfullmäktige. 

Ordföranden får fatta beslut, på nämndens vägnar, i ärenden som är så brådskande att ärendets 

avgörande inte kan vänta till dess nämnden kan sammankallas. Dessa beslut ska anmälas vid 

nämndens nästkommande sammanträde. 

Presidium 

Nämndernas presidium, med undantag för barn- och utbildningsnämnden, ska bestå av 

ordföranden och vice ordföranden. Barn- och utbildningsnämndens presidium ska bestå av 

ordföranden och förste respektive andre vice ordföranden. Vice ordförandena (-a) ska biträda 

ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet i den mån ordföranden anser att 

det behövs.  

Ersättare för ordföranden och vice ordföranden 

Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett helt sammanträde eller en del av 

ett sammanträde, får nämnden utse en annan ledamot som ersättare för dessa. Tills valet 

förrättats, fullgörs ordförandens uppgifter av den som varit ledamot i nämnden längst tid. Om 

flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den äldste av 

dem. Motsvarande gäller om ordföranden eller vice ordföranden inte kan fullgöra sitt uppdrag 

under en längre tid. Ersättaren ska fullgöra samtliga ordförandens/vice ordförandens 

uppgifter. 

Kommunal- och oppositionsråd 

Efter det att val av kommunstyrelse/nämnd skett utser kommunfullmäktige ett (1) kommunal- 

och ett (1) oppositionsråd. Kommunfullmäktige beslutar om kommunal- och 

oppositionsrådens uppgifter, ansvarsområden och tjänstgöringsgrad.  

Yrkanden 

När nämnden förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går ordföranden igenom de 

yrkanden som har framställts under överläggningen och kontrollerar att de har uppfattats 

korrekt. Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte något 

yrkande ändras eller läggas till, om inte nämnden enhälligt beslutar att medge det.  

En ledamot som har framställt ett yrkande ska, om ordföranden anser att det behövs, avfatta 

yrkandet skriftligt. 

Deltagande i beslut 

En ledamot som, där detta är möjligt, avser att avstå från att delta i ett beslut, ska anmäla detta 

till ordföranden innan beslut fattas. En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha 

deltagit i beslutet, om nämnden fattar beslutet med acklamation. 

Justering av protokoll 

Protokollet justeras av ordföranden och en (1) ledamot. Justering kan ske digitalt om 

möjlighet till detta finns i de system som används.  

Nämnden kan, i undantagsfall, besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. 

Den aktuella paragrafen ska, för att det inte ska föreligga några oklarheter om innehållet i 

--
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beslutet, redovisas skriftligt vid sammanträdet och justeras av ordföranden och en (1) 

ledamot. 

Reservation 

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen ska 

ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren före  senast den 

tidpunkt som har fastställts för justering av protokollet. Motsvarande gäller vid omedelbar 

justering. 

Med en skriftlig reservation jämställs en reservation som undertecknats och därefter skickats 

per e-post till kommun@osby.se. 

Delgivning 

En nämnd delges genom ordföranden, kommundirektören för kommunstyrelsen, 

förvaltningschefen för annan nämnd, eller annan anställd i enlighet med vad nämnden 

bestämmer. 

  

mailto:kommun@osby.se
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2. Nämndspecifika reglementen  

2.1 Kommunstyrelsen 

Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen (2017:725) gäller 

bestämmelserna i detta reglemente. Kommunstyrelsen ansvarar för i detta reglemente angivna 

uppgifter samt sådana uppgifter som inte lagts på annan nämnd. Härutöver ansvarar 

kommunstyrelsen för de uppgifter som framgår av kommunallagen (2017:725) och annan 

lagstiftning. 

Sammansättning 

Kommunstyrelsen består av tretton (13) ledamöter och tretton (13) ersättare. 

Insynsplats 

Det/de politiska partier som är representerade i kommunfullmäktige men inte i kommun-

styrelsen har möjlighet att utse en namngiven förtroendevald, med namngiven personlig 

ersättare, som endast har närvarorätt när den ordinarie inte har möjlighet att närvara, till en 

s.k. så kallad insynsplats i kommunstyrelsen. Det politiska partiet som medges möjlighet till 

s.k. så kallad insynsplats i kommunstyrelsen ska meddela val av förtroendevald och dess 

personliga ersättare till kommunstyrelseförvaltningens kanslienhet. 

Närvarorätten för en förtroendevald som utsetts till en s.k. så kallad insynsplats i 

kommunstyrelsen gäller inte i ärenden avseende myndighetsutövning mot enskild.  

Förtroendevald som utsetts till en s.k. så kallad insynsplats i kommunstyrelsen får delta i 

överläggningarna men inte i besluten. 

Förtroendevald som utsetts till en s.k. så kallad insynsplats i kommunstyrelsen har rätt till 

ersättning för förlorad arbetsförtjänst och resekostnader enligt samma regelverk som övriga 

ledamöter/ersättare i kommunstyrelsen. 

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

arvode. 

Offentliga sammanträden 

Kommunstyrelsen får besluta att hela eller delar av kommunstyrelsens sammanträden ska vara 

offentliga. 

Kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande, kommundirektören samt 

kommunstyrelsens sekreterare samråder vid beredningen inför respektive sammanträde om 

upplägget av sammanträdet, vilka ärenden som ska vara offentliga, när dessa ärenden ska 

behandlas med mera. 

Det ska informeras på kommunens hemsida om möjligheten att närvara på kommunstyrelsens 

sammanträde. Detta sker främst genom informationen på kallelsens framsida.  

Övriga nämnders sammanträden är inte offentliga.  



Sida 16 av 35 
 

Kommunstyrelsens utskott och delegationer 

Kommunstyrelsen ska ha ett (1) arbetsutskott, ett (1) individutskott och en (1) 

personaldelegation.  

Arbetsutskottet ka ha fem (5) ledamöter och fem (5) ersättare, individutskottet ska ha fem (5) 

ledamöter och fem (5) ersättare och personaldelegationen ska ha tre (3) ledamöter och tre (3) 

ersättare.  

Inom såväl ett utskott, som personaldelegationen väljer kommunstyrelsen för den tid 

kommunstyrelsen beslutar bland utskottets/delegationens ledamöter en ordförande och en vice 

ordförande.  

Om ordföranden i ett utskott/en delegation på grund av sjukdom eller av annat skäl är 

förhindrad att fullgöra sitt uppdrag för längre tid får kommunstyrelsen utse en annan ledamot i 

utskottet/delegationen att som ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter. 

Ersättare ska närvara vid ett utskotts/en delegations sammanträden endast om ledamot är 

förhindrad att tjänstgöra. Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av kommunstyrelsen vid 

valet bestämda ordningen. Om ingen ordning är bestämd, kallas ersättare i den ordning de 

tagits upp i kommunstyrelsens protokoll från valet. 

En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, 

ska snarast underrätta den personliga ersättaren alternativt annan ersättare som står i tur om att 

denne ska tjänstgöra för ledamoten. Ersättare ska tjänstgöra enligt den ordning som 

kommunfullmäktige har bestämt. 

Avgår en ledamot eller en ersättare i ett utskott/en delegation, som inte utsetts vid 

proportionellt val, ska fyllnadsval snarast förrättas. 

Ett utskott/en delegation sammanträder på dag och tid som varje utskott bestämmer. 

Sammanträden ska också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst två (2) 

ledamöter i ett utskott respektive en (1) ledamot i personaldelegationen begär det. 

Ett utskott respektive personaldelegationen får handlägga ärenden bara när mer än hälften av 

deras respektive ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.  

Vid sammanträde med ett utskott/en delegation ska protokoll föras i de delar där utskottet inte 

enbart bereder ett ärende inför beslut i kommunstyrelsen. 

De ärenden som ska avgöras av kommunstyrelsen i dess helhet bör beredas av ett utskott/en 

delegation om beredning behövs. Ordföranden eller kommundirektören överlämnar sådana 

ärenden till utskottet/delegationen. När ärendet beretts ska utskottet/delegationen lägga fram 

förslag till beslut. I beredningen av ärenden ska även beräknad kostnad och/eller övriga 

ekonomiska konsekvenser av förslaget till beslut framgå. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Kommunstyrelsens arbetsutskott bereder och/eller beslutar i ärenden inom samtliga de av 

kommunstyrelsens ansvarsområden som framgår av detta reglemente, med undantag för vad 

som nedan anges om kommunstyrelsens tillväxtdelegation näringslivsråd.  

Kommunstyrelsens individutskott 

För behandling av individärenden ska kommunstyrelsen ha ett individutskott som dock inte 

ska likställas till ett arbetsutskott. 

För individutskottets ansvarsområde, se mer under rubrik ”Kommunstyrelsens uppgifter inom 

socialtjänst, arbetsmarknad och utbildning” då individutskottet via förvaltningen för Arbete 

och välfärd ansvarar för dessa uppgifter. 

Vid sammanträde med individutskottet ska protokoll föras. 

 

Kommunstyrelsens personaldelegation 

Personaldelegationens ansvarsområde är att fullgöra kommunens uppgifter som arbetsgivare 

och fatta beslut i följande ärendegrupper. 

 Styrning av kommunens personalpolitik,  

 Tolkning av arvodesregler för förtroendevalda 

 Förhandlingar 

 Fastställa ramar vid årlig löneöversyn 

 Uppföljning av personalekonomisk redovisning 

 Övriga personalfrågor 

 Andra grupper av ärenden där kommunstyrelsen delegerat sin beslutanderätt 

Kommunstyrelsens styrfunktion 

Kommunstyrelsen ska leda kommunens verksamhet genom att utöva en samordnad styrning 

och leda arbetet med att ta fram styrdokument för kommunen. 

Kommunstyrelsens ledningsfunktion 

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan och har ett 

helhetsansvar för kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning.  

Kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och 

ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet.  

Kommundirektören ska bistå kommunstyrelsen i den uppsikt över nämndernas verksamhet 

som styrelsen har enligt kommunallagen (2017:725).  

Kommunstyrelsen ska också ha uppsikt över verksamhet som bedrivs i kommunala företag, 

stiftelser och kommunalförbund. 

 

I kommunstyrelsens ledningsfunktion ingår att leda och samordna bland annat: 

 utvecklingen av den kommunala demokratin,  

 kommunens ekonomi-, upphandlings-, HR- och kansliorganisation, 

 kommunens räddningstjänstorganisation, 

 kommunens säkerhets- och beredskapsorganisation,  

 kommunens informations- och kommunikationsverksamheten,  
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 kommunövergripande utvecklingsfrågor, 

 näringslivsfrågor 

 kommunens digitala utveckling, 

 kommunens personalpolitik,  

 ansvara för genomförandet av markpolitiken  

 ansvara för att kommunen har en tillfredsställande markberedskap,  

 ansvara för mark- och bostadspolitiken, 

 ansvara för att bostadsförsörjningen och samhällsbyggandet främjas,  

 arbetet med att reformera det kommunala regelbeståndet,  

 den kommunala verksamhetens kvalitet och produktivitet,  

 utvecklingen av brukarinflytande 

 

Kommunstyrelsen ansvarar för det trygghetsskapande arbetet samt fullgör kommunens 

uppgifter avseende administration och samordning av det lokala brottsförebyggande rådet. För 

det lokala brottsförebyggande rådet finns, av kommunfullmäktige den 27 september 2021, § 

86 antaget reglemente. 

Kommunstyrelsen ansvarar för och fullgör kommunens uppgifter avseende administration och 

samordning av näringslivsrådet. För näringslivsrådet finns av kommunfullmäktige den 15 

februari 2021 § 7, antaget reglemente. 

Kommunstyrelsens uppföljningsfunktion 

Kommunstyrelsen ska följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och 

ekonomiska ställning och fortlöpande i samråd med övriga nämnder följa upp de fastställda 

målen och återrapportera till kommunfullmäktige. För att fullgöra denna uppföljningsfunktion 

ska kommunstyrelsen: 

 övervaka att av kommunfullmäktige fastställda kvalitetskrav, mål, riktlinjer, program och 

ekonomi för verksamheten följs upp i nämnderna, 

 övervaka att kommunens löpande förvaltning i övrigt sköts lagligt och ekonomiskt, 

 följa hur den interna kontrollen sköts i nämnderna, 

 två (2) gånger per år rapportera till kommunfullmäktige hur samtliga kommunens 

verksamheter utvecklas mot bakgrund av fastlagda mål och hur den ekonomiska 

ställningen är under budgetåret, 

 en (1) gång per år rapportera till kommunfullmäktige om kommunens avtalssamverkan 

enligt 9 kap. 37 § KL eller annan lag eller författning, 

 inom ramen för sin uppsiktsplikt övervaka att verksamheter som bedrivs av privata utförare 

kontrolleras och följs upp i enlighet med lag, avtal och av kommunfullmäktige fastställda 

program och direktiv, 

 senast den 1 april årligen lämna kommunfullmäktige en redovisning över beredningen av 

motioner som väckts i kommunfullmäktige och som inte slutligt handlagts av 

kommunfullmäktige,  

 följa upp att nämnderna driver sina verksamheter inom av beslutad budgetram, och vid 

avvikelse kräva in åtgärdsplan för att nå beslutad budgetram. 

 

-
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Kommunstyrelsens övergripande uppgifter 

Kommunstyrelsen ska:  

 Leda arbetet med och att samordna utformningen av övergripande och strategiska mål, 

riktlinjer och ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten samt göra 

framställningar i målfrågor som inte är förbehållen annan nämnd. 

 Utöva uppsikt över övriga nämnders beslut. 

 Ha uppsikt över sådan avtalssamverkan som sker enligt 9 kap. 37 § KL. 

 Ha ett övergripande ansvar för säkerhets- och säkerhetsskyddsfrågor i kommunen. Ha hand 

om kommunens personaladministrativa system, ekonomisystem, dokument- och 

ärendehanteringssystem, kommunikationssystem, skaderapporteringssystem och 

förtroendemannaregister. 

 Anställa kommundirektör och besluta om instruktion för denne. 

 Hos kommunfullmäktige, övriga nämnder och andra myndigheter göra de framställningar 

som behövs. 

 Kontinuerligt följa verksamheten i övriga nämnder. 

 Ansvara för utformning och utveckling av kommunens system för intern kontroll i enlighet 

med vad kommunfullmäktige särskilt beslutar. 

 Ansvara för samordningsträffar med nämndpresidierna och förvaltningscheferna. 

 Upprätta förslag till program med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter 

som utförs av privata utförare. 

 Bereda eller yttra sig i ärenden som handläggs av kommunfullmäktige i enlighet med 6 

kap. 13 § KL. 

 Verkställa kommunfullmäktiges beslut, om kommunfullmäktige inte beslutat annat. 

Om kommunfullmäktige inte har beslutat något annat, avgör kommunstyrelsen hur de ärenden 

som kommunfullmäktige ska handlägga ska beredas. Kommunstyrelsen får uppdra åt en 

förtroendevald eller en anställd att besluta om remiss av sådana ärenden. 

Kommunstyrelsens uppgifter inom socialtjänst, arbetsmarknad och utbildning 

Kommunstyrelsen ansvarar för och fullgör kommunens uppgifter via individutskottet enligt  

 Skollagen (2010:800) och annan lag eller författning inom vuxenutbildningen (Komvux) 

på grundläggande nivå, gymnasial nivå och som svenska för invandrare (SFI) samt särskild 

utbildning för vuxna (särvux) på grundläggande och gymnasial nivå. 

 Lag (2009:128) om yrkeshögskolan och annan lag eller författning inom området för 

Yrkeshögskola 

 Skollagen (2010:800) och annan lag eller författning avseende kommunens 

aktivitetsansvar.  

 Socialtjänstlagen (2001:453) och annan lag eller författning inom Individ och 

familjeomsorgen för vuxna, barn och unga samt deras familjer (missbruk och beroende, 

våld i nära relationer, ekonomiskt bistånd, barn och unga samt öppenvård inom nämnda 

områden) 

 ärenden om ekonomiskt bistånd, enligt socialtjänstlagen (2001:453), för ensamkommande 

barn, som bor i stödboende, 

 ärenden om utslussning och/eller stöd efter avslutad placering för ensamkommande barn 

som fyllt arton (18) år. 

--
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 lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, som ännu inte fyllt tjugotvå 

(22) år, och annan lag eller författning inom området, och 

 kommunens verksamhet inom det familjerättsliga området 

 lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall som annan lag eller författning inom 

området. 

 ansvarar för och fullgör kommunens uppgifter avseende ensamkommande barn enligt såväl 

lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande med flera som annan lag eller författning 

inom området. 

 Ekonomiskt bistånd enligt lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande med flera 

 inflyttnings-, integrations- och flyktingmottagningsfrågor och de uppgifter som kan 

aktualiseras med anledning härav, 

 sysselsättningsbefrämjande åtgärder och de uppgifter som kan aktualiseras i anledning 

härav, 

 budget- och skuldrådgivning, 

 dödsboanmälan enligt ärvdabalken (1958:637) och annan lag eller författning inom 

området, 

 ansvara för namnsättning av egna verksamhetslokaler.  

 

Kommunstyrelsens uppgifter inom området skydd mot olyckor 

Kommunstyrelsen ska fullgöra kommunens uppgifter enligt lagen (2003:778) om skydd mot 

olyckor och förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor och därmed ansvara för frågor i 

kommunen beträffande åtgärder för att förebygga/ begränsa omfattningen av brand och andra 

olyckor, utan att räddningschefens ansvar enligt 3 kap. 16 § lagen (2003:778) om skydd mot 

olyckor inskränks. 

Kommunstyrelsen ska, om inte denna uppgift lagts på annan nämnd, ansvara för och fullgöra 

kommunens uppgifter avseende prövning och tillsyn enligt  

 lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor, 

 förordningen (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor, 

 lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga 

kemikalieolyckor, 

 förordningen (2015:236) om åtgärder att förebygga och begränsa följderna av allvarliga 

kemikalieolyckor, 

 förordningen (2016:986) om avgifter för tillsyn av åtgärder för att förebygga och begränsa 

följderna av allvarliga kemikalieolyckor. 

Kommunstyrelsens övriga uppgifter 

Företag och stiftelser 

Kommunstyrelsen ska: 

 Ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag och stiftelser som kommunen helt 

eller delvis äger eller annars har intresse i, främst avseende ändamål, ekonomi och 

efterlevnad av uppställda direktiv samt övriga förhållanden av betydelse för kommunen. 

 Ansvara för att beslut om ägardirektiv till företagen fattas och kontinuerligt hålls 

uppdaterade. 
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 Ansvara för regelbundna möten mellan kommunstyrelsen och företags-

/stiftelseledningarna. 

 Löpande vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som anges i 10 kap 2–6 

§§ KL är uppfyllda avseende de företag och stiftelser kommunen äger eller har intresse i. 

 Årligen, senast den 30 april, i beslut pröva om den verksamhet som bedrivits i de 

aktiebolag som kommunen helt eller delvis äger under föregående kalenderår har varit 

förenlig med det fastställda ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 

befogenheterna. Beslutet ska snarast därefter anmälas till kommunfullmäktige. Anser 

kommunstyrelsen att brister förelegat ska kommunstyrelsen samtidigt med att beslutet 

anmäls till kommunfullmäktige lämna förslag till kommunfullmäktige om nödvändiga 

åtgärder. 

 Utse ombud till och lämna uppdrag till ombudet samt i övrigt tillvarata kommunens 

intressen vid bolags-/föreningsstämmor och andra likartade sammanträden i de företag där 

kommunen är hel- eller delägare. 

 I den mån kommunens inflytande möjliggör det även samordna verksamheterna i företag 

där kommunen är delägare men inte utövar bestämmande inflytande, med övriga 

kommunala verksamheter. 

Kommunfullmäktige ska dock alltid besluta i ärenden avseende 

 KL 3 kap 16 - 19 §§ 11-12 §§ 

 Mål och riktlinjer för verksamheten. 

 Kapitaltillskott. 

 Grunderna för ekonomiska förmåner till styrelseledamöter, revisorer och ersättare. 

 Ansvarsfrihet om revisor inte tillstyrkt sådan. 

 Förvärv eller bildande av dotterföretag eller annat företagsengagemang. 

 Frivillig likvidation. 

 Fusion och fission av företag. 

 Försäljning av företag, eller del av företag, eller sådant företags rörelse. 

Kommunalförbund 

Kommunstyrelsen ska ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i sådana 

kommunalförbund som kommunen är medlem i. 

Kommunstyrelsens ekonomi- och medelsförvaltning 

Kommunstyrelsen ska fullgöra följande uppgifter avseende ekonomi- och medelförvaltning. 

 Ansvara för kommunens medelsförvaltning och följa av kommunfullmäktige fastställda 

riktlinjer för denna. Medelsförvaltningen omfattar placering och upplåning av medel. I 

uppgiften ingår även att bevaka att kommunens intäkter kommer in, att betalningar görs i 

tid samt vidta de åtgärder som behövs för indrivning av förfallna fordringar. 

 Ansvara för kommunens övriga ekonomiska förvaltning. Denna förvaltning omfattar 

underhåll och förvaltning kommunens fasta och lösa egendom, se till att kommunens 

försäkringsbehov är tillgodosett samt kommunens egen donationsförvaltning och, efter 

samtycke från annan nämnd, placera sådana medel som ingår i donation som förvaltas av 

den nämnden. 

 Upprätta förslag till budget i enlighet med KL. 
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 Se till att bokföring och redovisning sker i enlighet med lagen (1997:614) om kommunal 

redovisning. lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning  

 Upprätta årsredovisning och delårsrapport i enlighet med lagen (1997:614) om kommunal 

redovisning lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning. 

 I enlighet med av kommunfullmäktige fastställda särskilda riktlinjer förvalta medel som 

avsatts till pensionsförpliktelser. 

 Överenskommelsen om fortsatt finansiering av överlåtna uppgifter enligt lag (1997:736) 

om färdtjänst och lag (1997:735) om riksfärdtjänst. 

Delegering från kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen är kommunal tillstånds- och registreringsmyndighet enligt spellagen 

(2018:1138) och har rätt att besluta om avgifter/taxa i ärenden om licens, tillstånd, registrering 

och tillsyn enligt denna lag. 

Kommunstyrelsen beslutar i följande grupper av ärenden, 

 ta upp lån inom de beloppsramar och riktlinjer som kommunfullmäktige fastställer, 

 lämna borgen inom de beloppsramar och riktlinjer som kommunfullmäktige fastställer, 

 på begäran av annan nämnd omfördela medel som anslagits till nämnden inom den 

budgeterade verksamhetsvolymen och av kommunfullmäktige fastställd beloppsram och 

andra riktlinjer, 

 ansvara för och fullgöra kommunens uppgifter enligt lagen (1997:736) om färdtjänst och 

lagen (1997:735) om riksfärdtjänst, 

 ansvara för och fullgöra kommunens uppgifter enligt lagen (2003:778) om skydd mot 

olyckor och förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor, 

 tillstånd att använda kommunens vapen, 

 avge yttrande och besluta i ärende som inte är av principiell betydelse för den kommunala 

självstyrelsen om angivet slutdatum för yttrande/beslut inte medger att ärendet behandlas 

på sammanträde med kommunfullmäktige, 

 anta prislista för räddningstjänstens externa tjänster, såsom insatser av personal, tjänster, 

transporter, tillstånd, uthyrning av materiel med mera.  

 ansvara för namnsättning av egna verksamhetslokaler. 

Personalpolitiken 

Kommunstyrelsen ska ha hand om sådana frågor som rör förhållandet mellan kommunen som 

arbetsgivare och dess arbetstagare och ska bland annat. 

 Med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal reglera förhållandet mellan 

kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare. 

 Förhandla på kommunens vägnar enligt lagstiftning om förhandlingsrätt utom vad avser 11 

- 14 och 38 §§ lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet inom andra nämnders 

verksamhetsområden. 

 Avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra bestämmelser avseende 

förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare. 

 Besluta om stridsåtgärd. 

 Lämna uppdrag enligt 6 kap. 3 § lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter. 
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Krig, krigsfara, krisledning och höjd beredskap 

Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens uppgifter enligt lagen (2006:544) om kommuners 

och landstings regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd 

beredskap samt lagen (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap. 

Krisledningsnämndens verksamhet regleras i detta reglemente under punkten 2.2 

Krisledningsnämnden och nämnden har enligt detta reglemente rätt att överta beslutanderätt 

från kommunens övriga nämnder i den utsträckning som nämnden anser det nödvändigt i den 

uppkomna krisen. 

Kommunstyrelsen har, enligt 11 § hemvärnsförordningen (1997:146), rätt att utse minst en (1) 

ledamot i ett hemvärnsråd som organiseras inom kommunen. 

Föreskrifter om den kommunala organisationen under krig och krigsfara finns i lagen 

(1988:97) om förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna 

under krig eller krigsfara m.m.  

 

Arbetslöshetsnämnd 

Kommunstyrelsen är arbetslöshetsnämnd enligt lagen (1944:475) om arbetslöshetsnämnd. 

Arkivmyndighet 

Kommunstyrelsen är arkivmyndighet. Närmare föreskrifter om arkivvården finns i av 

kommunfullmäktige antaget arkivreglemente. 

Webbaserad anslagstavla och webbplats 

Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens webbaserade anslagstavla. 

Kommunstyrelsen samordnar innehållet i och ansvarar för kommunens externa och interna 

webbplats. 

Författningssamling 

Kommunstyrelsen ansvarar för att uppdatera den kommunala författningssamlingen såväl 

avseende föreskrifter enligt 8 kap. 13 § KL som andra typer av dokument och ser till att denna 

hålls tillgänglig i lagstadgad form. Enligt detta reglemente ansvarar nämnderna dels för att 

beslut och föreskrifter inom det egna ansvarsområdet kungörs enligt gällande bestämmelser, 

dels för att kommunstyrelsen underrättas om ändringen och dess innehåll så snart en 

uppdatering av den kommunala författningssamlingen bedöms nödvändig. 

Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter med mera 

Kommunstyrelsen och nämnderna ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna 

ansvarsområdet kungörs enligt gällande bestämmelser.  

Nämnderna ska underrätta kommunstyrelsen om ändringen och dess innehåll så snart en 

uppdatering av den kommunala författningssamlingen bedöms nödvändig. 
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2.2 Krisledningsnämnden 

Utöver vad som föreskrivs om krisledningsnämnd i lagen (2006:544) om kommuners och 

landstings regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid gäller 

bestämmelserna i KL och detta reglemente. 

Sammansättning 

Krisledningsnämnden består av fem (5) ledamöter och fem (5) ersättare. Ledamöter 

respektive ersättare är samma personer som är ledamöter respektive ersättare i 

kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Krisledningsnämndens administration hanteras av kommunstyrelseförvaltningen. 

Krisledningsnämndens uppgifter 

Krisledningsnämnden är kommunens ledningsfunktion under extraordinära händelser i 

fredstid. Med en extraordinär händelse avses en händelse som avviker från det normala, 

innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga 

samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av en kommun. 

Krisledningsnämnden ska se till att kommunens verksamhet/-er bedrivs i enlighet med de 

ramar och det styrdokument som kommunfullmäktige har antagit för kommunens arbete med 

krisberedskap, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning samt bestämmelser i detta 

reglemente. 

Vid en extraordinär händelse har krisledningsnämnden rätt att ta i anspråk de 

förvaltningsresurser som den begär. Dock ska nämnden se till att samhällsviktig verksamhet 

bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige beslutat, de föreskrifter 

som kan finnas i lag eller annan författning samt bestämmelser i detta reglemente. 

Krisledningsnämnden ska tillse att kommunen under en extraordinär händelse ska kunna stå 

värd för en inriktnings- och samordningsfunktion (ISF), kunna ta fram en samlad lägesbild 

och verka för att information till allmänheten samordnas. 

Inkallande av krisledningsnämnden 

Ordförande eller, om ordföranden har förhinder, vice ordföranden ska bedöma/besluta om när 

en extraordinär händelse föreligger och då kalla in nämnden. 

Om så behövs, innan krisledningsnämnden har samlats, får ordförande eller, om ordföranden 

har förhinder, vice ordföranden, fatta nödvändiga beslut som därefter snarast ska anmälas till 

nämnden. 

Övertagande av övriga nämnders verksamhet 

När krisledningsnämnden är i funktion får den besluta att överta en annan nämnds 

verksamheter och därmed fatta beslut i den utsträckning det är nödvändigt med hänsyn till den 

extraordinära händelsens omfattning. Beslutet ska anmälas till närmast följande 

kommunfullmäktigesammanträde.  

De händelser som kan hanteras inom ordinarie organisation/verksamhet ska hanteras i denna 

och därmed inte övertas. 
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För krisledningsnämndens eventuella utlämnande av information, gäller den sekretess som 

skulle ha gällt i den ordinarie nämndorganisationen. 

Den som deltar eller har deltagit i en kommuns verksamhet med beredskap för eller åtgärder 

under extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap har tystnadsplikt enligt 7 kap 1 § 

lagen (2006:544) om kommuners och landstings regioners åtgärder inför och vid 

extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap samt, i förekommande fall, enligt 15 

kap. 2 § eller 18 kap. 13 § i Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 

Bistånd mellan kommuner och mellan kommuner och landsting regioner  

Kommunen får på begäran lämna hjälp till andra kommuner och landsting regioner som 

drabbats av en extraordinär händelse i fredstid samt bistå annan kommun eller annat landsting 

annan region med hälso- och sjukvårdsresurser vid extraordinär händelse i omfattning enligt 

hälso- och sjukvårdslagen (1982:736). Om bistånd har lämnats har kommunen rätt till skälig 

ersättning av den andra kommunen eller landstinget regionen. 

När en enskild persons vistelse i en kommun är föranledd av en extraordinär händelse, har 

vistelsekommunen rätt till ersättning från den kommun som drabbats av den extraordinära 

händelsen. 

Krisledningsnämnden får fatta beslut, enligt 4 kap 3 § lagen (2006:544) om kommuners och 

landstings regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd 

beredskap, om att lämna begränsat ekonomiskt stöd till enskild. 

Avveckling/upphörande av verksamhet 

Kommunstyrelsen får, när krisledningsnämndens verksamhet som är föranledd av den 

extraordinära händelsen inte längre behövs, besluta att verksamheten skall upphöra. Om 

kommunstyrelsen fattar ett sådant beslut återgår de verksamhetsområden som 

krisledningsnämnden har övertagit till ordinarie nämnd.  

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

kommunfullmäktige. 

Efter det att krisledningsnämnden varit inkallad ska en skriftlig redovisning av 

händelseförlopp, kostnader samt utvärdering lämnas till kommunfullmäktige så snart som 

möjligt. 

Kommunfullmäktige beslutar om en nämnd, genom krisledningsnämndens övertagande av 

nämndens beslutanderätt, ska kompenseras för oförutsedda kostnader vilka uppstått genom 

beslut av krisledningsnämnden. 

Rapportering och uppföljning 

Krisledningsnämndens beslut skall anmälas vid närmast följande 

kommunfullmäktigesammanträde. 

Krisledningsnämnden ska vid en extraordinär händelse ge länsstyrelsen, eller annan 

myndighet som regeringen bestämmer, lägesrapporter och information om händelseut-

vecklingen, tillståndet och den förväntade utvecklingen samt om vidtagna och planerade 

åtgärder. 
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2.3 Barn- och utbildningsnämnden 

Sammansättning 

Barn- och utbildningsnämnden består av nio (9) ledamöter och (9) ersättare. 

Utskott 

Barn- och utbildningsnämnden ska ha ett arbetsutskott. Arbetsutskottet ska ha fyra (4) 

ledamöter och fyra (4) ersättare. 

Arbetsutskottet bereder och/eller beslutar i ärenden inom barn- och utbildningsnämndens 

nedan angivna ansvarsområden. I beredningen av ärenden ska även beräknad kostnad 

och/eller övriga ekonomiska konsekvenser av förslaget till beslut framgå. 

Inom arbetsutskottet väljer barn- och utbildningsnämnden för den tid nämnden beslutar bland 

utskottets ledamöter en ordförande och en vice ordförande.  

Om ordföranden i ett utskott på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att fullgöra 

sitt uppdrag för längre tid får barn- och utbildningsnämnden utse en annan ledamot i utskottet 

att som ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter. 

Ersättare ska närvara vid ett utskotts sammanträde endast om ledamot är förhindrad att 

tjänstgöra. Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av barn- och utbildningsnämnden vid 

valet bestämda ordningen. Om ingen ordning är bestämd, kallas ersättare i den ordning de 

tagits upp i barn- och utbildningsnämndens protokoll från valet. 

En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, 

ska snarast underrätta den personliga ersättaren alternativt annan ersättare som står i tur om att 

denne ska tjänstgöra för ledamoten. Ersättare ska tjänstgöra enligt den ordning som 

kommunfullmäktige har bestämt. 

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

fyllnadsval snarast förrättas. 

Ett utskott sammanträder på dag och tid som varje utskott bestämmer. Sammanträden ska 

också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst två (2) ledamöter i ett utskott 

begär det. 

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till ett utskotts sammanträde. Kallelsen ska 

innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet samt uppgift om de ärenden som ska 

behandlas. Alla handlingar avseende ett utskott hanteras digitalt och distribueras endast 

digitalt till ledamöter och ersättare i utskottet. 

I undantagsfall, efter beslut av ordföranden i varje särskilt fall, får handlingar distribueras på 

annat sätt. 

Ett utskott får handlägga ärenden bara när mer än hälften av deras ledamöter är närvarande. 

Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.  

Vid sammanträde med ett utskott ska protokoll föras i de delar där utskottet inte enbart 

bereder ett ärende inför beslut i barn- och utbildningsnämnden. 
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Samtliga ärenden som anmälts inför ett nämndssammanträde, och som har godkänts av 

ordförande, ska beredas. Nämnden kan dock i vissa fall godkänna att ärenden tas upp på 

dagordningen utan att det har beretts om ärendet är av brådskande karaktär, men inte så 

brådskande att ordföranden behöver ta det på delegation.  

 

I beredningen av ärenden ska även beräknad kostnad och/eller övriga ekonomiska 

konsekvenser av förslaget till beslut framgå. 

Barn- och utbildningsnämndens verksamhet 

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för och fullgör kommunens uppgifter enligt  

 skollagen (2010:800) och annan lag eller författning inom området för skolformerna  

förskola, grundskola, grundsärskola, specialskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola samt 

fritidshem och pedagogisk omsorg, 

 Bibliotekslagen (2013:801) för frågor som rör kultur och fritid 

 

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för och fullgör, i förekommande fall, kommunens 

uppgifter avseende  

 den kommunala musikskolan.  

 avgifter för simhall och bibliotek, 

 bidrag och stöd till föreningslivet, i enlighet med de riktlinjer kommunfullmäktige fastställt 

samt 

 ansvara för namnsättning av egna verksamhetslokaler. 
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2.4 Miljö- och byggnämnden 

Sammansättning 

Miljö- och byggnämnden består av fem (5) ledamöter och fem (5) ersättare. 

Miljö- och byggnämndens verksamhet 

Miljö- och byggnämnden ansvarar för och fullgör kommunens uppgifter enligt såväl plan- och 

bygglagen (2010:900), med undantag för planläggning av mark och vatten, miljöbalken 

(1998:808), som annan lag eller författning inom plan- och byggområdet och/eller miljö- och 

hälsoskyddsområdet. 

Miljö- och byggnämnden ska, om inte denna uppgift lagts på annan nämnd, ansvara för och 

fullgöra kommunens uppgifter avseende prövning och tillsyn enligt följande lagstiftning 

 lagen (2006:1570) om skydd mot internationella hot mot människors hälsa, 

 lagen (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning, 

 smittskyddslagen (2004:168), 

 strålskyddslagen (2018:396), 

 livsmedelslagen (2006:804), 

 alkohollagen (2010:1622), 

 lag om tobak och liknande produkter (2018:2088),  

 lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel, 

 livsmedelslagen (2006:804), 

 lagen (2014:799) om sprängämnesprekursorer. 

samt övriga till respektive område hörande författningar och förordningar. 

Miljö- och byggnämnden ska ansvara för och fullgöra kommunens uppgifter enligt lagen 

(2018:222) om bostadsanpassningsbidrag. 

Miljö- och byggnämnden ska ansvara för och fullgöra kommunens myndighetsansvar i 

renhållningsfrågor enligt 15 kap miljöbalken (1998:808).  

 

Miljö- och byggnämnden ska i övrigt ansvara för och fullgöra kommunens uppgifter avseende 

prövning av ansökningar om tillåtelse, tillstånd, dispens och/eller undantag från av kommun-

fullmäktige antagen och vid varje tidpunkt gällande renhållningsordning. 

 

Miljö- och byggnämnden ska för de ärenden som nämnden ansvarar för även besluta om: 

 Namnsättning av egna verksamhetslokaler. 
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2.5 Samhällsbyggnadsnämnden 

Sammansättning 

Samhällsbyggnadsnämnden består av sju (7) ledamöter och sju (7) ersättare. 

Nämnden ska ha ett utskott men ingen (ärende)beredning inför utskottet och nämnden, 

utskottet kommer istället att vara det beredande organet, se punkten utskott nedan. 

Ärendeberedning  

Samhällsbyggnadsnämnden ska endast ha beredning inför nämndens sammanträden. 

 Följande deltagare ska delta på beredningarna:  

 Nämndens presidium, det vill säga nämndens ordförande och vice ordförande,  

 En ledamot  

 Förvaltningschef, samt de tjänstepersoner som denne bedömer behöver närvara. 

I beredningen av ärenden ska även beräknad kostnad och/eller övriga ekonomiska 

konsekvenser av förslaget till beslut framgå.  

Samtliga ärenden som anmälts inför ett nämndssammanträde, och som har godkänts av 

ordförande, ska beredas. Nämnden kan dock i vissa fall godkänna att ärenden tas upp på 

dagordningen utan att det har beretts om ärendet är av brådskande karaktär, men inte så 

brådskande att ordföranden behöver ta det på delegation.   

 

Utskott 

Samhällsbyggnadsnämnden ska ha ett arbetsutskott. Arbetsutskottet ska ha tre (3) ledamöter 

och tre (3) ersättare.  

Arbetsutskottet bereder och/eller beslutar i ärenden inom nämndens nedan angivna 

ansvarsområden. I beredningen av ärenden ska även beräknad kostnad och/eller övriga 

ekonomiska konsekvenser av förslaget till beslut framgå.  

Inom arbetsutskottet väljer nämnden för den tid nämnden beslutar bland utskottets ledamöter 

en ordförande och en vice ordförande.  

Om ordföranden i ett utskott på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att fullgöra 

sitt uppdrag för längre tid får nämnden utse en annan ledamot i utskottet att som ersättare för 

ordföranden fullgöra dennes uppgifter. 

Ersättare ska närvara vid ett utskotts sammanträden endast om ledamot är förhindrad att 

tjänstgöra. Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av nämnden vid valet bestämda 

ordningen. Om ingen ordning är bestämd, kallas ersättare i den ordning de tagits upp i 

nämndens protokoll från valet. 

En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, 

ska snarast underrätta den personliga ersättaren alternativt annan ersättare som står i tur om att 

denne ska tjänstgöra för ledamoten. Ersättare ska tjänstgöra enligt den i ordning som 

kommunfullmäktige har bestämt.  

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

fyllnadsval snarast förrättas.  

-
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Ett utskott sammanträder på dag och tid som varje utskott bestämmer. Sammanträden ska 

också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst två (2) ledamöter i ett utskott 

begär det. 

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till ett utskotts sammanträde. Kallelse ska 

innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet samt uppgift om de ärenden som ska 

behandlas. Alla handlingar avseende ett utskott hanteras digitalt och distribueras endast 

digitalt till ledamöter och ersättare i utskottet.  

I undantagsfall, efter beslut av ordföranden i varje särskilt fall, får handlingar distribueras på 

annat sätt.  

Ett utskott får handlägga ärenden bara när mer än hälften av deras ledamöter är närvarande. 

Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. 

Vid sammanträde med ett utskott ska protokoll föras i de delar där utskottet inte enbart 

bereder ett ärende inför beslut i samhällsbyggnadsnämnden. 

Samtliga ärenden som anmälts inför ett nämndssammanträde, och som har godkänts av 

ordförande, ska beredas av utskottet. Nämnden kan dock i vissa fall godkänna att ärenden tas 

upp på dagordningen utan att det har beretts om ärendet är av brådskande karaktär, men inte 

så brådskande att ordföranden behöver ta det på delegation.  

I beredningen av ärenden ska även beräknad kostnad och/eller övriga ekonomiska 

konsekvenser av förslaget till beslut framgå. 

Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet 

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för och fullgör kommunens uppgifter enligt  

 lagen (1978:234) om nämnder för vissa trafikfrågor, 

 kamerabevakningslagen (2018:1200),  

 lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall, 

 lagen (2006:378) om lägenhetsregister. 

Samhällsbyggnadsnämnden ska vara kommunal väghållningsmyndighet. 

 

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för och fullgör, i förekommande fall, kommunens 

uppgifter avseende, 

 fastighets- och lokalförvaltning, 

 lokalförsörjning,  

 utarrendera, hyra ut eller på annat sätt upplåta kommunen tillhörig fast egendom, 

 köp, försäljning och byte av fast egendom samt avtal om fastighetsreglering, allt inom av 

kommunfullmäktige fastställd kostnadsram och andra riktlinjer beträffande belopp och 

villkor i övrigt, 

 extern förhyrning av lokaler/fastigheter för kommunens behov, 

 driften av kommunens anläggningar, lokaler, gator, vägar, parker och allmänna platser, 

 den interna kost- och lokalvårdfunktionen i den omfattning som efterfrågas internt av 

kommunens verksamheter, 

 ärenden enligt plan- och bygglagen (2010:900) avseende den kommunala planläggningen 

av hur mark och vatten ska användas och markens lämplighet för bebyggelse och 

-

-
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bebyggelsens utformning, samt översikts- och detaljplanefrågor och de uppgifter som kan 

aktualiseras i anledning härav, 

 ärenden om gatukostnad enligt 6 kap 24 och 25 §§ plan- och bygglagen (2010:900), 

 lokaler och anläggningar inom kultur- och fritidsområdet som bibliotek, simhall, ishall och 

fritidsgård, 

 mätnings-, kart- och GIS-verksamhet. 

 Kost till barn och ungdomar i förskola, grundskola och gymnasium. 

 Kost till äldre på särskilda boende och i ordinärt boende. Avgift tas ut för kost till äldre 

enligt taxa som beslutats av kommunfullmäktige efter förslag från 

Samhällsbyggnadsnämnden. Innan större taxehöjningar görs bör samråd ske med Hälsa 

och omsorgsnämnden. 

 Lokalvård 

 Passersystem 

 Fordonsansvar för kommunens fordon med undantag för räddningstjänstens 

 Telekommunikation, fiber och bredband 

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för och fullgör, i förekommande fall, kommunens 

uppgifter avseende, 

 mark- och exploateringsfrågor och de uppgifter som kan aktualiseras i anledning härav, 

 tillväxtfrågor och företagslotsning 

 miljöstrategiska och ekologiska frågor och de uppgifter som kan aktualiseras i anledning 

härav, 

 energi- och klimatfrågor, 

 energirådgivning, 

 upplåtelse av allmän plats, 

 allmänna lokala ordningsföreskrifter, 

 lokala föreskrifter för gaturenhållning och skyltning, 

 lokala och regionala kommunikationer och trafikförsörjning, 

 handläggning och beredning av renhållnings- och avfallstaxa inför kommunfullmäktiges 

beslut. 

 Adressättning av gator, vägar, torg, parker, kvarter och motsvarande samt kommunens 

institutioner och anläggningar, enligt 10–11 §§ lagen (2006:378) om lägenhetsregister. 

 Namnsättning av gator, vägar, torg, parker, kvarter och motsvarande. 

 Namnsättning av egna verksamhetslokaler. 

Samhällsbyggnadsnämnden ska vara kommunens beställarfunktion/kontakt gentemot de 

delägda aktiebolagen Skåne Blekinge Vattentjänst AB och Östra Göinge Renhållnings AB. 

Delegering från kommunfullmäktige 

Samhällsbyggnadsnämnden fullgör kommunens uppgifter som huvudman enligt lagen 

(1998:814) om gaturenhållning och skyltning. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar i följande grupper av ärenden 

 antagande av planer enligt plan- och bygglagen (2010:900) som utarbetats enligt 

standardförfarande och inte är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, 
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 ansökan om förrättning för exploateringssamverkan,  

 ansökan om förrättning enligt fastighetsbildningslagen (1970:988) eller anläggningslagen 

(1973:1149) som behövs för att mark och vatten ska kunna användas för bebyggelse på ett 

ändamålsenligt sätt,  

 adressättning av gator, vägar, torg, parker, kvarter och motsvarande samt kommunens 

institutioner och anläggningar, enligt 10-11 §§ lagen (2006:378) om lägenhetsregister. 

 Namnsättning av gator, vägar, torg, parker, kvarter och motsvarande. 

 Namnsättning av egna verksamhetslokaler. 
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2.6 Hälsa- och omsorgsnämnden 

Sammansättning 

Hälsa- och omsorgsnämnden består av nio (9) ledamöter och nio (9) ersättare. 

(Ärende)beredning och individutskott 

Hälsa- och omsorgsnämnden ska endast ha (ärende)beredning inför nämndens sammanträden. 

För behandling av individärenden ska nämnden ha ett individutskott som dock inte ska 

likställas till med ett arbetsutskott. 

 

Följande deltagare ska vara med delta på beredningarna: 

 Nämndens presidium, det vill säga nämndens ordförande och vice ordförande, 

 En av nämnden vald representant från Sverigedemokraterna, 

 Verksamhetsansvarig, 

 Nämndens sekreterare eller annan sekreterare från kanslienheten, 

 Den tjänsteperson eller de tjänstepersoner som ordförande, i mån av tid i samråd med 

vice ordförande, finner lämplig för att diskutera de frågor som kommer upp på 

beredningen. 

Individutskottet ska ha fyra (4) ledamöter och fyra (4) ersättare. 

I beredningen av ärenden ska även beräknad kostnad och/eller övriga ekonomiska 

konsekvenser av förslaget till beslut framgå. 

Inom individutskottet väljer nämnden för den tid nämnden beslutar bland utskottets ledamöter 

en ordförande och en vice ordförande. 

Om ordföranden i individutskott på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att 

fullgöra sitt uppdrag för längre tid får nämnden utse en annan ledamot i utskottet att som 

ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter. 

Ersättare ska närvara vid individutskottets sammanträden endast om ledamot är förhindrad att 

tjänstgöra. Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av nämnden vid valet bestämda 

ordningen. Om ingen ordning är bestämd, kallas ersättare i den ordning de tagits upp i 

nämndens protokoll från valet av individutskottsförtroendevalda. 

En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, 

ska snarast underrätta den personliga ersättaren alternativt annan ersättare som står i tur om att 

denne ska tjänstgöra för ledamoten. Ersättare ska tjänstgöra enligt den ordning som 

kommunfullmäktige har bestämt. 

Avgår en ledamot eller en ersättare i arbetsutskottet, som inte utsetts vid proportionellt val, 

ska fyllnadsval snarast förrättas. 

Individutskottet sammanträder på dag och tid som utskottet bestämmer. Sammanträden ska 

också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst två (2) ledamöter i utskottet 

begär det. 
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Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till individutskottets sammanträde. Kallelsen 

ska innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet samt uppgift om de ärenden som ska 

behandlas. Alla handlingar avseende utskottet hanteras digitalt och distribueras endast digitalt 

till ledamöter och ersättare i utskottet. 

I undantagsfall, efter beslut av ordföranden i varje särskilt fall, får handlingar distribueras på 

annat sätt. 

Individutskottet får handlägga ärenden bara när mer än hälften av deras ledamöter är 

närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.  

Vid sammanträde med individutskottet ska protokoll föras. 

Samtliga ärenden som anmälts inför ett nämndssammanträde, och som har godkänts av 

ordförande, ska beredas. Nämnden kan dock i vissa fall godkänna att ärenden tas upp på 

dagordningen utan att det har beretts om ärendet är av brådskande karaktär, men inte så 

brådskande att ordföranden behöver ta det på delegation.  

 

I beredningen av ärenden ska även beräknad kostnad och/eller övriga ekonomiska 

konsekvenser av förslaget till beslut framgå. 

Hälsa- och omsorgsnämndens verksamhet 

Hälsa- och omsorgsnämnden ansvarar för och fullgör kommunens uppgifter  

 enligt såväl socialtjänstlagen (2001:453) och annan lag eller författning inom området 

äldreomsorg och socialpsykiatri för vuxna över 18 år2.  

 enligt såväl hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) som annan lag eller författning inom 

området i kommunens särskilda boenden, personer med funktionsvariationer samt för 

personer som bor i ordinärt boende, s.k. hemsjukvård.  

 enligt såväl lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade som annan 

lag eller författning inom området. 

 enligt lagen (2017:372) om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården. 

Hälsa- och omsorgsnämnden ansvarar för och fullgör, i förekommande fall, kommunens 

uppgifter avseende 

 POSOM 

 Namnsättning av egna verksamhetslokaler. 

Hälsa- och omsorgsnämnden ansvarar för och fullgör kommunens uppgifter avseende 

administration och samordning av det kommunala pensionärsrådets och rådet för personer 

med funktionsvariationer sammanträden. För båda dessa råd finns av kommunfullmäktige, 

den 11 mars 2019, § 16 respektive den 11 februari 2019, § 17, antagna reglementen.  

                                                           
2 Med undantag för lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, som ännu inte fyllt tjugotvå 

(22) år, och annan lag eller författning inom området. 
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2.7 Valnämnden 

Utöver vad som föreskrivs i KL och vallagen (2005:837) gäller bestämmelserna i detta 

reglemente. 

Sammansättning 

Valnämnden består av sju (7) ledamöter och sju (7) ersättare.  

Valnämndens verksamhet 

Valnämnden ska fullgöra de uppgifter som ankommer på en valnämnd samt ansvara för 

genomförande av val eller folkomröstning enligt vallagen (2005:837), folkomröstningslagen 

(1979:369) samt lagen (1994:692) om kommunala folkomröstningar. 

Valnämnden ansvarar för översyn av kommunens indelning i valdistrikt och ska fortlöpande 

följa upp och föreslå eventuella förändringar i kommunens indelning i valdistrikt. 

Valnämnden ansvarar för att det finns lämpliga vallokaler.  

Valnämnden svarar för information om sin verksamhet. 

Valnämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden inom 

sitt verksamhetsområde. 

Delegering från kommunfullmäktige 

Valnämnden beslutar i följande grupper av ärenden. 

 förhyrning av vallokaler,  

 rekrytering av och ersättning till röstmottagare till såväl förtidsröstning som valdag eller 

motsvarande, 

 upphandling av de varor och/eller tjänster som kan behövas för fullgörande av nämndens 

skyldigheter i samband med allmänna val och folkomröstningar inom kommunen. 

 

 



 

Besöksadress Västra Storgatan 35 
Postadress Kommunstyrelseförvaltning 
 283 80 Osby 

Telefon 0479-52 80 00 vx 
Fax 0479-52 52 81 86 
E-post kommun@osby.se 

Hemsida www.osby.se 
Organisationsnr 212000-0902 

 
Bankgiro 281-6809 

 

 

Tjänsteskrivelse 
2023-02-14 
 

Kommunstyrelseförvaltningen 
Margareta Larsson 
0479 - 52 80 29 
Administrativ chef Beslutsinstans: kommunfullmäktige  

Reglemente för Osby kommuns nämnder 2023-
2026 
Dnr KS 0.0.3 2023-00081 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna 

förslaget till reglemente för Osby kommuns nämnder för mandatperioden 

2023-2026.  

Sammanfattning av ärendet 

Föreligger förslag till revidering av reglementet för Osby kommuns nämnder 

för 2023-2026.  

Gulmarkerade textstycken föreslås tas bort. I övrigt finns spårade ändringar 

utifrån nu gällande reglemente samt kommentarer i dokumentet.  

Barnkonsekvensanalys 

Ärendet berör inte barn.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2023-02-14  

Förslag till Reglemente för Osby kommuns nämnder 2023-2026 

Beslutet ska skickas till 

Nämnderna  

Kansliet 

Kommunikation  

 

 

Petra Gummesson 

Kommundirektör  

 

Margareta Larsson 

Administrativ chef 

Sida 
1 (1) 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Protokoll 
Sida 

1(2) 

Sammanträdesdatum 

2023-02-22 

 

 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 24 Reglemente för Osby kommuns nämnder 
2023-2026 
Dnr 2023-00081 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Föreslå kommunstyrelsen 

Föreslå kommunfullmäktige 

- Kommunstyrelsen behåller insynspost för de partier som har en plats 

i kommunfullmäktige men som inte är representerade i 

kommunstyrelsen.  

- Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att se över 

arvodesreglementet så att insynsplatsen i kommunstyrelsen regleras 

gällande att sammanträdesersättning inte utgår men att politikern har 

rätt till förlorad arbetstidsförtjänst och resa.  

- Att godkänna förslaget till reglemente för Osby kommuns nämnder 

för mandatperioden 2023-2026.  

Sammanfattning av ärendet 

Föreligger förslag till revidering av reglementet för Osby kommuns nämnder 

för 2023-2026.  

Gulmarkerade textstycken föreslås tas bort. I övrigt finns spårade ändringar 

utifrån nu gällande reglemente samt kommentarer i dokumentet.  

 

Barnkonsekvensanalys 

Ärendet berör inte barn.  

Beslutsgång 

Yrkanden 

Tommy Augustsson (S) yrkar på att kommunstyrelsen behåller insynspost 

för de partier som har en plats i kommunfullmäktige men som inte är 

representerade i kommunstyrelsen.  

 

Daniel Landin (S) yrkar på att kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att 

se över arvodesreglementet så att insynsplatsen i kommunstyrelsen regleras 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Protokoll 
Sida 

2(2) 

Sammanträdesdatum 

2023-02-22 

 

 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

gällande att sammanträdesersättning inte utgår men att politikern har rätt till 

förlorad arbetstidsförtjänst och resa.  

Propositionsordningar 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts ordförande frågar kommunstyrelsens 

arbetsutskott om de ämnar besluta i enlighet med Tommy Augustssons (S) 

yrkande och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott gör så.  

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts ordförande frågar kommunstyrelsens 

arbetsutskott om de ämnar besluta i enlighet med Daniel Landins (S) 

yrkande och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott gör så.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2023-02-14  

Förslag till Reglemente för Osby kommuns nämnder 2023-2026 

 

Beslutet ska skickas till 

Kommunstyrelsen 

 



 

Kommunstyrelsen 

Protokoll 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2023-03-08 

 

 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 59 Reglemente för Osby kommuns nämnder 
2023-2026 
Dnr 2023-00081 

Kommunstyrelsens beslut 

Föreslå kommunfullmäktige  

- Godkänna förslaget till reglemente för Osby kommuns nämnder för 

mandatperioden 2023-2026.  

Sammanfattning av ärendet 

Föreligger förslag till revidering av reglementet för Osby kommuns nämnder 

för 2023-2026.  

Gulmarkerade textstycken föreslås tas bort. I övrigt finns spårade ändringar 

utifrån nu gällande reglemente samt kommentarer i dokumentet.  

 

Barnkonsekvensanalys 

Ärendet berör inte barn.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-02-22 § 24 

Tjänsteskrivelse 2023-02-14  

Förslag till Reglemente för Osby kommuns nämnder 2023-2026 

 

Beslutet ska skickas till 

Kommunfullmäktige 
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Reglemente för kommunala pensionärsrådet (KPR) i Osby 
kommun 

Dnr KS/2019:15 2023-42 

Antaget av kommunfullmäktige den 11 mars 2019, § 16 27 mars 2023, § XX 

1. Allmänt syfte med verksamheten i KPR 
Kommunen ska främja förutsättningar för goda levnadsförhållanden, bland annat för äldre, 

och i nära samverkan med organisationer främja goda miljöer i kommunen. 

 

Kommunens mål för vård och omsorg ska uppnås i samråd med företrädare för ålders- och 

förtidspensionärernas organisationer inom kommunen. 

 

Kommunens pensionärsråd (KPR) är ett viktigt organ för samråd och ömsesidig information 

mellan kommunen och företrädare för pensionärsorganisationerna. Det är därför angeläget, 

att KPR ges reella möjligheter att fullgöra sina uppgifter och att dess synpunkter beaktas. 

 

2. Organisatorisk tillhörighet 
KPR, som är ett samråds- och referensorgan knutet till hälsa- och 

välfärdsomsorgsnämnden, är sammansatt av representanter från kommunen och 

pensionärsorganisationer. 

 

3. KPR:s uppgifter 
Kommunen ska informera KPR om planer på förändringar av samhällsinsatsernas 

utformning och organisation, som berör pensionärskollektivet, och inhämta synpunkter från 

KPR i så tidigt skede, att synpunkter och förslag kan påverka ärendets handläggning i 

aktuell nämnd eller styrelse. 

 

Pensionärsorganisationernas representanter kan i KPR aktivt arbeta för förändringar i den 

kommunala verksamheten. De kan informera om och ge förslag till lämpliga anpassningar 

av det verksamhetsutbud som berör äldres förhållanden i samhället. KPR ska vara ett  

referens- och remissorgan med överläggningsrätt i frågor som berör pensionärer. 

 

KPR ska inte behandla ärenden som rör enskild person. 

 

4. Sammansättning 
KPR består, för en tid som motsvarar aktuell mandatperiod, av sammanlagt tio (10) leda- 

möter och tio (10) ersättare som utses i enlighet med vad som anges nedan. 

 

Hälsa- och välfärds- omsorgsnämnden respektive miljö- och byggnämnden föreslår till 

kommunstyrelsen vardera en (1) ledamot och en (1) ersättare i KPR. Kommunstyrelsen utser 

därefter dessa två (2) ledamöter och ersättare från hälsa- och välfärds-omsorgsnämnden 

respektive miljö- och byggnämnden att ingå i KPR. Den av hälsa- och 

välfärdsomsorgsnämnden föreslagna ledamoten och ersättare utses härvid till ordförande 

respektive ersättare för ordföranden i KPR. Härutöver utser kommunstyrelsen ytterligare en 

(1) ledamot och en (1) ersättare från kommunstyrelsen att ingå i KPR. 

~ OSBY 
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4. Sammansättning forts. 
 

Sju (7) ledamöter, med sju (7) personliga ersättare, utses av de pensionärsorganisationer med 

betalande medlemmar, som finns i kommunen och tillhör en riksorganisation av PRO eller 

SPF, enligt följande. 

 

Organisation Ledamöter Personliga ersättare 

SPF Osby 2 2 

PRO Loshult 1 1 

PRO Osby 2 2 

PRO Örkened 2 2 

 

Av dessa företrädare för pensionärsorganisationerna utses vice ordförande och ersättare för 

vice ordföranden i KPR. 

 

5. Arbetsordning för KPR 
Ersättare har närvaro- och yttranderätt. 

 

KPR ska sammanträda minst fyra (4) gånger per kalenderår, varav ett sammanträde ska 

hållas i anslutning till kommunens budgetbehandling. Sammanträdestider planeras av ord- 

föranden tillsammans med sekreteraren. 

 

Extra sammanträde ska hållas om KPR:s ordförande, majoriteten av ledamöterna eller hälsa- 

och välfärdsomsorgsnämnden begär det. 

 

Ledamot ska senast två (2) veckor före ordinarie sammanträde till ordförande eller sekretera- 

re anmäla ärende. Dagordningen bör endast innehålla föranmälda ärenden. Skriftlig kallelse 

och föredragningslista sänds till ledamöterna samt, för kännedom, till ersättare, senast tio 

(10) dagar före sammanträde. Om inga ärenden anmälts bör sammanträde ställas in. 

 

Presidiet bildar en beredningsgrupp med uppgift att bereda ärenden tolv (12) dagar före 

sammanträde och representera KPR i frågor där inte hela KPR sammankallas. 

 

En (1) ledamot i rådet för personer med funktionsvariationer i Osby kommun har närvarorätt 

på KPR:s möten. 

 

Hälsa- och välfärdsomsorgsnämnden ansvarar för och fullgör kommunens uppgifter 

avseende administration och samordning av KPR:s sammanträden. 

 

6. Sammanträdesersättning 
Ledamöter erhåller arvoden, traktaments- och resekostnadsersättning enligt av kommun- 

fullmäktige fastställt arvodesreglemente för förtroendevalda. 

 

Ändring av detta reglemente kan aktualiseras av KPR eller hälsa- och 

välfärdsomsorgsnämnden. 

-

-

-



 

Besöksadress Västra Storgatan 35 
Postadress Kommunstyrelseförvaltning 
 283 80 Osby 

Telefon 0479-52 80 00 vx 
Fax 0479-52 52 81 86 
E-post kommun@osby.se 

Hemsida www.osby.se 
Organisationsnr 212000-0902 

 
Bankgiro 281-6809 

 

 

Tjänsteskrivelse 
2023-02-13 
 

Kommunstyrelseförvaltningen 
Margareta Persson Larsson 
0479 - 52 80 29 
Administrativ chef Beslutsinstans: kommunfullmäktige  
      

Reglemente för kommunala pensionärsrådet 
(KPR) i Osby kommun 
Dnr KS 0.0.3 2023-00042 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa reglementet för kommunala 

pensionärsrådet (KPR) i Osby kommun. 

Sammanfattning av ärendet 
Föreligger förslag till nytt reglemente för kommunala pensionärsrådet (KPR) 

i Osby kommun. Bland annat har ena berörda nämnden ändrat namn sedan 

förra revideringen vid starten av förra mandatperioden 2018.  

Det omarbetade reglementet ska fastställas av kommunfullmäktige. 

 

Förslaget har skickats till respektive nämnd för synpunkter. Hälsa- och 

omsorgsnämndens förvaltningschef har responderat på förslaget utan 

synpunkter.   

 

Beslutsunderlag 
Reglemente för kommunala pensionärsrådet (KPR) i Osby kommun 

Barnkonsekvensanalys 

Ärendet berör inte barn.  

Beslutet ska skickas till 

Nämnderna  

Kansliet  

 

 

Petra Gummesson 

Kommundirektör  

 

Margareta Larsson 

Administrativ chef 

Sida 
1 (1) 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Protokoll 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2023-02-22 

 

 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 25 Reglemente för kommunala pensionärsrådet 
(KPR) i Osby kommun 
Dnr 2023-00042 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Föreslå kommunstyrelsen 

Föreslå kommunfullmäktige 

- Fastställa reglementet för kommunala pensionärsrådet (KPR) i Osby 

kommun. 

Sammanfattning av ärendet 

Föreligger förslag till nytt reglemente för kommunala pensionärsrådet (KPR) 

i Osby kommun. Bland annat har ena berörda nämnden ändrat namn sedan 

förra revideringen vid starten av förra mandatperioden 2018.  

Det omarbetade reglementet ska fastställas av kommunfullmäktige. 

 

Förslaget har skickats till respektive nämnd för synpunkter. Hälsa- och 

omsorgsnämndens förvaltningschef har responderat på förslaget utan 

synpunkter.   

 

Barnkonsekvensanalys 

Ärendet berör inte barn.  

Beslutsunderlag 

Reglemente för kommunala pensionärsrådet (KPR) i Osby kommun 

 

Beslutet ska skickas till 

Kommunstyrelsen 

 

 



 

Kommunstyrelsen 

Protokoll 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2023-03-08 

 

 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 60 Reglemente för kommunala pensionärsrådet 
(KPR) i Osby kommun 
Dnr 2023-00042 

Kommunstyrelsens beslut 

Föreslå kommunfullmäktige 

- Fastställa reglementet för kommunala pensionärsrådet (KPR) i Osby 

kommun. 

Sammanfattning av ärendet 

Föreligger förslag till nytt reglemente för kommunala pensionärsrådet (KPR) 

i Osby kommun. Bland annat har ena berörda nämnden ändrat namn sedan 

förra revideringen vid starten av förra mandatperioden 2018.  

Det omarbetade reglementet ska fastställas av kommunfullmäktige. 

Förslaget har skickats till respektive nämnd för synpunkter. Hälsa- och 

omsorgsnämndens förvaltningschef har responderat på förslaget utan 

synpunkter.   

 

Barnkonsekvensanalys 

Ärendet berör inte barn.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-02-22 § 25 

Reglemente för kommunala pensionärsrådet (KPR) i Osby kommun 

 

Beslutet ska skickas till 

Kommunfullmäktige 
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Reglemente för rådet för personer med funktionsvariationer 
(Funkisrådet) i Osby kommun 

Dnr KS/2019:15 Dnr KS 2023-41 

Antaget av kommunfullmäktige den 11 februari 2019, § 17. 

1. Allmänt syfte med verksamheten i Funkisrådet 
Kommunen ska främja förutsättningar för goda levnadsförhållanden, bland annat för per- 

soner med funktionsvariationer, och i nära samverkan med deras organisationer främja goda 

miljöer i kommunen. 

 

Kommunens mål för de funktionshindrade ska uppnås i samråd med företrädare för deras 

organisationer inom kommunen. 

 

Funkisrådet är ett viktigt organ för samråd och ömsesidig information mellan kommunen 

och företrädare för de organisationer som företräder personer med funktionsvariationer i 

Osby kommun. Det är därför angeläget, att rådet ges reella möjligheter att fullgöra sina 

uppgifter och att dess synpunkter beaktas. 

 

2. Organisatorisk tillhörighet 
Funkisrådet, som är ett samråds- och referensorgan knutet till hälsa- och omsorgsnämnden, 

är sammansatt av representanter från kommunen och från de organisationer som företräder 

personer med funktionsvariationer i Osby kommun. 

 

3. Funkisrådets uppgifter 
Kommunen ska informera Funkisrådet om planer på förändringar av samhällsinsatsernas 

utformning och organisation, som berör personer med funktionsvariationer i Osby kommun, 

och inhämta synpunkter från rådet i så tidigt skede, att synpunkter och förslag kan påverka 

ärendets handläggning i aktuell nämnd eller styrelse. 

 

Representanterna för personer med funktionsvariationer i Osby kommun kan i rådet aktivt 

arbeta för förändringar i den kommunala verksamheten. De kan informera om och ge förslag 

till lämpliga anpassningar av det verksamhetsutbud som berör personers med funktions-

variationer i Osby kommun förhållanden i samhället. Rådet ska vara ett referens- och remiss- 

organ med överläggningsrätt i frågor som berör personer med funktionsvariationer i Osby 

kommun. 

 

Rådet kommun ska inte behandla ärenden som rör enskild person. 

~ OSBY 
\,.e\_-1 KOMMUN 
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4. Sammansättning 
Funkisrådet består, för en tid som motsvarar aktuell mandatperiod, av fem (5) ledamöter och 

fem (5) personliga ersättare varav hälsa- och omsorgs-, barn- och utbildnings-, samhälls- 

byggnads- respektive miljö- och byggnämnden föreslår till kommunstyrelsen vardera en (1) 

ledamot och en (1) ersättare i KPR. Kommunstyrelsen utser därefter dessa fyra (4) ledamöter 

och ersättare från hälsa- och omsorgs-, barn- och utbildnings-, samhällsbyggnads- respektive 

miljö- och byggnämnden att ingå i rådet. 

 

Den av hälsa- och omsorgsnämnden föreslagna ledamoten och ersättaren utses härvid till 

ordförande respektive ersättare för ordföranden i rådet. Härutöver utser kommunstyrelsen 

ytterligare en (1) ledamot och en (1) ersättare från kommunstyrelsen att ingå i rådet. 

 

Härutöver består rådet, även det för en tid som motsvarar aktuell mandatperiod, av ledamö- 

ter och ersättare som företräder de organisationer som företräder personer med funktions- 

variationer i Osby kommun. Dessa organisationer bör beakta åldersfördelningen bland de 

personer som avses representera dem på så sätt att såväl barn, ungdomar, vuxna som äldre är 

representerade. 

 

Av dessa företrädare för organisationer som företräder personer med funktionsvariationer i 

Osby kommun utses vice ordförande och ersättare för vice ordföranden i rådet. 

 

5. Arbetsordning för Funkisrådet 
Hälsa- och omsorgsnämnden utser ordförande och ersättare för ordföranden i Funkisrådet. 

Vice ordförande och ersättare för vice ordföranden utses bland företrädarna för de organisa- 

tioner som företräder personer med funktionsvariationer i Osby kommun för mandatperio- 

den. 

 

Ersättare har närvaro- och yttranderätt. 

 

Rådet ska sammanträda minst fyra (4) gånger per kalenderår, varav ett sammanträde ska 

hållas i anslutning till kommunens budgetbehandling. Sammanträdestider planeras till- 

sammans med sekreteraren. 

 

Extra sammanträde ska hållas om rådets ordförande, majoriteten av ledamöterna eller hälsa- 
och omsorgsnämnden begär det. 

 

Ledamöter ska senast två (2) veckor före ordinarie sammanträde till ordförande eller sekre- 

terare anmäla ärende. Dagordningen bör endast innehålla föranmälda ärenden. Skriftlig 

kallelse och föredragningslista sänds till ledamöterna, för kännedom till ersättare, senast tio 

(10) dagar före sammanträden. Om inga ärenden anmälts bör sammanträde ställas in. 

 

Presidiet bildar en beredningsgrupp med uppgift att bereda ärenden tolv (12) dagar före 

sammanträde och representera rådet i frågor där inte hela rådet sammankallas. 
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5. Arbetsordning för Funkisrådet forts. 
 

En (1) ledamot från kommunala pensionärsrådet (KPR) har närvarorätt på rådets möten. 

 

Hälsa- och omsorgsnämnden ansvarar för och fullgör kommunens uppgifter avseende 

administration och samordning av rådets sammanträden. 

 

6. Sammanträdesersättning 
Ledamöter erhåller arvoden, traktaments- och resekostnadsersättning enligt av kommunfull- 

mäktige fastställda regler för förtroendevalda. 

 

Ändring av detta reglemente kan aktualiseras av Funkisrådet eller hälsa- och 

omsorgsnämnden. 



 

Besöksadress Västra Storgatan 35 
Postadress Kommunstyrelseförvaltning 
 283 80 Osby 

Telefon 0479-52 80 00 vx 
Fax 0479-52 52 81 86 
E-post kommun@osby.se 

Hemsida www.osby.se 
Organisationsnr 212000-0902 

 
Bankgiro 281-6809 

 

 

Tjänsteskrivelse 
2023-02-15 
 

Kommunstyrelseförvaltningen 
Margareta Persson Larsson 
0479 - 52 80 29 
Administrativ chef Beslutsinstans: kommunfullmäktige  
 
 
 

Reglemente för rådet för personer med 
funktionsvariationer (Funkisrådet) i Osby 
kommun 
Dnr KS 0.0.3 2023-00041 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna 

förslaget till reglemente för rådet för personer med funktionsvariationer i 

Osby kommun.  

Sammanfattning av ärendet 

Föreligger förslag till revidering av reglemente för Funkisrådet. De ändringar 

som gjorts är av redaktionell karaktär.  

Det omarbetade reglementet ska fastställas av kommunfullmäktige. 

 

Förslaget har skickats till respektive nämnd för synpunkter. Hälsa- och 

omsorgsnämndens förvaltningschef har responderat på förslaget utan 

synpunkter.   

Barnkonsekvensanalys 

Ärendet berör inte barn. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2023-02-15 

Förslag till reglemente för Funkisrådet  

Sida 
1 (2) 



Tjänsteskrivelse 
2023-02-15 
Sida 2 (2) 
 

 

 

 

 

Beslutet ska skickas till 

Nämnderna  

Kansliet  

Kommunikation  

 

 

Petra Gummesson 

Kommundirektör 

 

Margareta Larsson 

Administrativ chef 



 

Kommunstyrelsen 

Protokoll 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2023-03-08 

 

 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 61 Reglemente för rådet för personer med 
funktionsvariationer (Funkisrådet) i Osby 
kommun 
Dnr 2023-00041 

Kommunstyrelsens beslut 

Föreslå kommunfullmäktige 

- Godkänna förslaget till reglemente för rådet för personer med 

funktionsvariationer i Osby kommun.  

Sammanfattning av ärendet 

Föreligger förslag till revidering av reglemente för Funkisrådet. De ändringar 

som gjorts är av redaktionell karaktär.  

Det omarbetade reglementet ska fastställas av kommunfullmäktige. 

Förslaget har skickats till respektive nämnd för synpunkter. Hälsa- och 

omsorgsnämndens förvaltningschef har responderat på förslaget utan 

synpunkter.   

 

Barnkonsekvensanalys 

Ärendet berör inte barn. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-02-22 § 26 

Tjänsteskrivelse 2023-02-15 

Förslag till reglemente för Funkisrådet  

 

Beslutet ska skickas till 

Kommunfullmäktige 

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Protokoll 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2023-02-22 

 

 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 26 Reglemente för rådet för personer med 
funktionsvariationer (Funkisrådet) i Osby 
kommun 
Dnr 2023-00041 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Föreslå kommunstyrelsen 

Föreslå kommunfullmäktige 

- Godkänna förslaget till reglemente för rådet för personer med 

funktionsvariationer i Osby kommun.  

Sammanfattning av ärendet 

Föreligger förslag till revidering av reglemente för Funkisrådet. De ändringar 

som gjorts är av redaktionell karaktär.  

Det omarbetade reglementet ska fastställas av kommunfullmäktige. 

 

Förslaget har skickats till respektive nämnd för synpunkter. Hälsa- och 

omsorgsnämndens förvaltningschef har responderat på förslaget utan 

synpunkter.   

 

Barnkonsekvensanalys 

Ärendet berör inte barn. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2023-02-15 

Förslag till reglemente för Funkisrådet  

 

Beslutet ska skickas till 

Kommunstyrelsen 
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