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Detta är en regionplan
Regionplanen är en strategisk plan som omfattar hela
Skåne. Den ska visa Skånes samlade vilja och ge förutsättningar för utvecklingen av de fysiska strukturerna.
Regionplanen kommer tillsammans med de kommunala
översiktsplanerna att visa riktningen för hur det framtida Skåne ska se ut. Regionplaneprocessen ska bidra
till att skapa grunden för en samhällsutveckling som
ger förutsättningar för arbetsmarknad och näringsliv att
utvecklas och för att människor ska kunna bo och leva
i hela Skåne. Regionplanen ska ha den regionala skalan
i fokus och inriktas på de frågeställningar som kompletterar den kommunala översiktliga planeringen. Regionplanen är inte juridiskt bindande utan är vägledande
för efterföljande planering.

inriktningen är en fördjupning och vidareutveckling
av tidigare arbete inom Strukturbild för Skåne.
...överbrygga gapet mellan regionalt
tillväxtarbete och översiktsplaneringen

Regionplanen är den regionala utvecklingsstrategins
fysiska uttryck och beskriver strategier och principer
som ska utvecklas vidare och konkretiseras i den
kommunala översiktliga planeringen.
...se helheter och regionala utmaningar
och möjligheter

Särskilt målbilden och utvecklingsinriktningen med
planeringsstrategierna och planeringsprinciperna bidrar
till att vi gemensamt kan höja blicken och lösa utmaningarna vi alla står inför.

Därför regional planering

...diskutera och lösa frågor av mellankommunal

Vårt levnadssätt och omvärldens förutsättningar kräver
nya sätt att planera. Hur vi planerar för lokalisering
av verksamheter, service, bostäder och infrastruktur
har stor betydelse för vilken tillväxt, livskvalitet och
klimatpåverkan som skapas. Många planeringsfrågor
spänner över de kommunala och regionala gränserna
och vinner på att ses i ett regionalt sammanhang.
Det gäller till exempel infrastruktur och kollektivtrafik
samt förutsättningar för näringslivets utveckling, men
också klimat och energifrågor. Det handlar om vilka
villkor som ges för att människor ska kunna leva och
verka i hela Skåne. Därför behövs en regionplan som
hjälper oss att tillsammans...

och mellanregional karaktär

Infrastruktur och kollektivtrafik är sådana exempel.
Vi belyser det under de tematiska fördjupningarna
som i sin tur koppas till planeringsprinciperna.
...i olika sammanhang agera kring
gemensamma intressen

Bebyggelseutveckling i kollektivtrafiknära läge är ett
av flera sådana intressen. Du hittar detaljerad information under de tematiska fördjupningarna.
...stärka vår samordning och vårt samarbete

Utvecklingsinriktningen och genomförandet av regionplanen är centrala avsnitt för att fortsätta det gemensamma arbetet med regional fysisk planering.

...fördjupa vårt arbete med regional fysisk planering

Avsnittet om flerkärnighetsprincipen under utvecklings-
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Läsanvisningar

Tyck till om regionplanen

Regionplanen består av fem delar.

Just nu är vi i samrådsskedet för regionplanen och du
kan lämna synpunkter. Sedan kommer vi att sammanställa synpunkterna och det blir en granskning av
regionplanen under hösten 2021.

Mål och förutsättningar: Här finns information om
Region Skånes uppdrag, mål som planen förhåller sig
till, trender och utmaningar som påverkar utvecklingen
och framtida planering samt målbilden för regionplan
2022–2040.

Synpunkter på förslaget kan du lämna digitalt genom
att skicka e-post till region@skane.se.

Utvecklingsinriktning: Detta är regionplanens kärna.
Här beskrivs flerkärnighetsmodellen med planeringsstrategier och en strukturkarta. Detta avsnitt förtydligar den
övergripande rumsliga inriktningen för regionplanen.

Du kan också lämna synpunkter skriftligen till
Region Skåne, 291 89 Kristianstad.
Ange diarienummer 2019-RU000065 som referens.

Vad ska det leda till?

Tematiska fördjupningar: Denna del konkretiserar
planeringsstrategierna i form av ett antal fördjupningar
med planeringsprinciper. I detta avsnitt finns fyra tematiska fördjupningar och en sammanfattande regional
mark- och vattenanvändningskarta för Skåne.

De synpunkter som kommer in sammanställs i en samrådshandling. Synpunkterna ska bidra till att förbättra
regionplanen inför nästa beredning under hösten 2021.
De hjälper oss till exempel att identifiera frågor, oklarheter och målkonflikter som vi sedan kan bearbeta, lösa
eller förtydliga, beroende på vad det gäller.

Genomförande och uppföljning: I detta avsnitt
beskrivs hur regionplanen ska genomföras och följas upp.

Frågor?

Konsekvensbedömning: I detta avsnitt finns den
samlade konsekvensbedömningen av planförslaget till
ny regionplan för Skåne som en bilaga till planen.

Du som har frågor tveka inte att höra av dig till
regionplan@skane.se om det är något du undrar över.

Mål och
förutsättningar

Utvecklingsinriktning

Tematiska
fördjupningar

Genomförande
och uppföljning

Målbild

Planeringsstrategier

Planeringspriciper

Trender

Regionplanens kärna
och den övergripande
strategiska inriktningen.

Konkretiserar hur Skåne
kan utvecklas baserat på
planeringsstrategierna.

Konsekvensbedömning

Utmaningar

Strukturkarta

Tematiska kartor

Mål, planer, program

Mark- och vattenanvändningskarta
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Mål och förutsättningar
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Målår

Regionplan för Skåne ska vara ett stöd för den fysiska
planeringen i de skånska kommunerna vad gäller de
mellankommunala och regionala planeringsfrågorna
samt bidra till att skapa ett sömlöst Skåne för invånarna. Regionplanen är det fysiska uttrycket av den
regionala utvecklingsstrategin Det öppna Skåne 2030.

Regionplanen har ett långsiktigt perspektiv med målår
2040 och utblick mot 2050. Förändringar i den fysiska
miljön tar tid och resurser och det är nödvändigt att ha
god framförhållning och arbeta med förankring under
lång tid. Eftersom regionplanen ska vara vägledande
för den efterföljande kommunala planeringen är det
viktigt att den valda tidshorisonten inte är för kortsiktig.
Tidshorisonten behöver även kopplas till andra regionala
strategier som påverkar den fysiska miljön, som Strategi
för ett hållbart transportsystem i Skåne 2050.

Efter en ändring i Plan- och bygglagen (PBL) 7 kap om
regional planering 2019 har Region Skåne ansvar för
att ta fram en regionplan. Planen ska vara vägledande
för beslut i den efterföljande kommunala planeringen
och bland annat ange grunddragen för användning av
mark- och vattenområden, verka för insatser som kan
bidra till att det långsiktiga behovet av bostäder kan
tillgodoses samt verka för insatser som kan bidra till
att minska länets klimatpåverkan och dess effekter.

Förutsättningar för den
fysiska planeringen i Skåne

I Skåne har det sedan länge bedrivits ett arbete med
den fysiska planeringens regionala dimension. Genom
Strukturbild för Skåne har ett samarbete funnits sedan
2005 utifrån en önskan om en utvecklad dialog kring
samhällsplanering på regional nivå. Arbetsprocessen har
formats gemensamt av Region Skåne och de skånska
kommunerna.

Vi människor rör oss i en allt större geografi med allt
fler gränsöverskridande resor, transporter och samarbeten.
Regionplanen utgår ifrån trender, utmaningar och mål
som har särskild påverkan på den fysiska planeringen.

Trender

Strukturbild för Skåne har varit en viktig del av det regionala utvecklingsarbetet i Skåne. De fysiska strukturerna
utgör på många sätt grunden för samhällsutvecklingen
genom att de skapar förutsättningar för allt ifrån
företagande och tillväxt, till boende och integration,
pendling och transporter, rekreation och klimatpåverkan.
Därför är regionplaneuppdraget en förutsättning för
Skånes utveckling som helhet där vi gemensamt hittar
formerna för hur planeringsprocessen ska se ut och
bygger vidare på det samarbete som finns.

Skåne som en del av sin omvärld
Skåne är en del Öresundsregionen med över fyra miljoner
invånare och en internationell flygplats. Dessutom är Skåne
en port mellan Sverige och det kontinentala Europa. Dessa
geografiska förutsättningar gör kopplingen till omvärlden
till en viktig utvecklingsförutsättning för Skåne.
Förmågan att dra nytta av omlandets kritiska massa,
utveckla en gemensam gränsregional arbetsmarknad
och hantera utmaningar i form av större transport-
flöden och miljöbelastningar är avgörande för Skåne.
Det innebär att den fysiska planeringen måste se utanför
Skånes geografiska gränser och att samarbetet med våra
grannregioner i och utanför Sverige blir allt viktigare.

Målbild
Regionplanen ska vara ett verktyg för att stärka Skånes
utveckling som flerkärnig arbetsmarknads- och bostadsregion och vara en gemensam grund som underlättar
samordning av fysiska strukturer över kommungränserna. Det är ett arbete där Region Skåne och de
skånska kommunerna tillsammans planerar det framtida
Skåne. Syftet är att skapa goda livsmiljöer för alla och i
hela Skåne, så att vi skåningar ska kunna bo i en kommun, arbeta i en annan och ha våra fritidsaktiviteter
i en tredje. Regionplanen har ett långsiktigt, regionalt
perspektiv för den fysiska planeringen i Skåne.

Handelsutbytet med Europa är av stor och ökande betydelse. Skåne har en omfattande transittrafik eftersom
en stor del av Sveriges och Skandinaviens varuflöde går
via Skåne. Trafiken har ökat kraftigt och förväntas öka
ännu mer, inte minst när Fehmarn Bältförbindelsen
öppnar 2029. Det innebär ett större tryck på infrastrukturen och behov av ökad kapacitet över Öresund och
upp i landet samt av att flytta över en större del av
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godset till sjöfart. Skåne är en mycket viktig hamnregion
för Sverige med betydande och ökande godsflöden.
Hamnarna i Helsingborg, Malmö, Trelleborg och Ystad
är viktiga strategiska noder för godstransporter till, från
och genom Skåne.

Oslo

Fehmarn Bältförbindelsen kommer att innebära en
väsentligt ökad tillgänglighet till norra Tyskland vilket
ger stora möjligheter att starkare koppla samman Skåne
med Tyskland och det kontinentala Europa. Det kommer
att underlätta arbetspendling och öka möjligheterna för
samverkan inom forskning och utveckling, till exempel
mellan MAX IV, ESS och systeranläggningar i Hamburg.

Stockholm

Göteborg

Globalisering

Greater Copenhagen

Minskade kostnader för transport och informations
överföring har under de senaste decennierna skapat
en alltmer sammanknuten värld där människor, varor,
kapital, tjänster och information kan distribueras och
röra sig allt enklare. Detta medför en mer gemensam
ekonomi, kultur och politik samt att information sprids
allt snabbare. Globaliseringen innebär ett utökat utbyte
med omvärlden men också en ökad konkurrens om
talangattraktion och etableringar av företag.

Hamburg

Klimatpåverkan, anpassning
och energiomställning
Klimatförändringarna orsakade av människan är vår tids
största utmaning. Behovet av nya lösningar för energi
och transporter är stora. För att minska utsläppen krävs
en omställning av energisystemet till fossilfria källor.
Här blir samhällsplaneringen avgörande för utvecklingen.
Klimatförändringarna kommer att få stora effekter på
Skåne. Det innebär framför allt ändrade nederbörds
mönster, ökade temperaturer och fler väderhändelser,
men också förlust av ekosystemtjänster och biologisk
mångfald. Klimatanpassning av kustområdena kommer
att vara av särskild vikt för Skånes del eftersom det finns
långa kuststräckor med sandstränder som är erosionsdrabbade. Samhällsplaneringen behöver rikta in sig på
att möta förändringarna och därmed minska sårbarheten
i samhället.
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Demografiska förändringar
Världens befolkning fortsätter att öka, dock något
långsammare än de senaste åren. Människor blir äldre
och friskare, vilket gör att befolkningen i vissa delar av
världen totalt sett blir äldre. Detta påverkar både den
ekonomiska utvecklingen och den sociala strukturen,
men skapar också ett ökat tryck på välfärdssystemen.
Sedan början av 1980-talet har Skånes folkmängd ökat
i snabbare takt än i riket som helhet, främst för att
inflyttningen till Skåne från utlandet har varit större
än rikssnittet. Under 2018 var folkökningen i Skåne
1,3 procent, vilket är en historiskt hög nivå. Under
den kommande tioårsperioden förväntas andelen äldre
och yngre öka i Skåne medan andelen i arbetsför ålder
förväntas minska. Det innebär att allt fler kommer att
behöva försörjas av allt färre. Åldersstrukturen skiljer
sig mellan Skånes västra och östra sida vilket påverkar
den naturliga folkökningen. I västra Skåne, framför allt
i sydväst, är befolkningen yngre och det föds många
barn, vilket ger en naturlig folkökning. Den östra sidan
av Skåne har nästan ingen naturlig folkökning. Västra
Skåne har därmed haft en mer gynnsam demografisk
utveckling utifrån den framtida arbetskraftsförsörjningen.
Befolkningstillväxten i Skåne sker framförallt i de större
städerna, vilket ökar de demografiska skillnaderna mellan
stad och landsbygd. Att säkerställa ett välfärdsutbud på

landsbygden i Skåne kan komma att bli en allt viktigare
fråga framöver. Det kräver att samhällsplanering och
finansiering kan möta dessa förändringar.

Befolkning Skåne utblick 2050
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Befolkningsutveckling i Skåne, prognos för 2029 och utblick till 2050.
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Befolkningsförändring i Skånes tätorter mellan 2010 och 2018.

Öppna kartan som PDF här.

Befolkningsförändring i Skånes tätorter relativt Skånes befolkningstillväxt mellan 2010 och 2018.

Öppna kartan som PDF här.
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Försörjningskvot per kommun 2018. Kartan visar försörjningsbördan för de som är i arbetsför ålder.
Försörjningskvoten för Skåne år 2018 är ungefär 85,1.

Öppna kartan som PDF här.

Försörjningskvot per kommun 2028. Kartan visar försörjningsbördan för de som är i arbetsför ålder.
Försörjningskvoten för Skåne år 2028 är ungefär 90,7.

Öppna kartan som PDF här.
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Skillnader i livsvillkor
Den ekonomiska standarden har ökat stadigt i Sverige
men är ojämnt fördelad. Det beror till stor del på att
den inte växer lika starkt i alla grupper, främst beroende
på om man har arbete eller inte. Även inkomsterna av
kapital har ökat markant vilket framför allt kommit de
övre inkomstskikten till del. Den växande andelen äldre
påverkar också de ökande klyftorna och det finns allt
fler pensionärer med låg inkomst. Utrikes födda och
ensamstående kvinnor med barn är andra grupper med
låg inkomst som bidrar till allt större skillnader mellan
olika gruppers levnadsstandard.

Bostadsmarknaden i Skåne fungerar inte lika väl för
alla delar av befolkningen, vilket skapar en ökad
obalans på bostadsmarknaden. Det finns exempelvis
grupper med låga inkomster som inte har tillgång till
bostadsmarknaden. Det finns ett glapp mellan det
demografiska behovet av bostäder och den köpkraftiga
efterfrågan som driver bostadsbyggandet. Glappet förväntas öka framöver om byggandet minskar. Det finns
också ett historiskt glapp på grund av ett tidigare för
lågt byggande under många år. Trots ett högt bostadsbyggande de senaste åren står detta för ett litet procentuellt tillskott årligen då den stora delen av framtidens
bostäder redan är byggda. Den höga byggtakten skapar
inte tillräcklig rörlighet i det befintliga beståndet för att
hushåll med låga inkomster ska kunna få, och behålla,
en bostad. Personer med låga inkomster har det svårast
på bostadsmarknaden. Det gäller framför allt ungdomar
och nyanlända. Samhällsplaneringen är en avgörande
del i att bidra till att lösa utmaningarna.

Hälsoskillnaderna är stora i EU, liksom som i Sverige
och i Skåne. Trots ett prioriterat arbete med att minska
sociala skillnader i hälsa har dessa kvarstått och i vissa
fall ökat. Region Skånes folkhälsoenkät 2019 visade
kvarstående eller ökande hälsoskillnader, där skillnaden
i förväntad återstående medellivslängd mellan grupper
med kort respektive lång utbildning har ökat sedan
början av 1990-talet. Mellan olika kommuner i Skåne
skiljer sig befolkningens medellivslängd med som mest
drygt fyra år. Personer med låg utbildningsnivå och de
som står utanför arbetsmarknaden har i de flesta fall sämst
hälsa. I dessa grupper ses oftare riskbeteenden avseende
låg fysisk aktivitet, rökning, alkoholvanor och matvanor.
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Andel med bra självskattad hälsa uppdelat på kön och utbildningsnivå.

Andel med bra självskattad hälsa i Skånes kommuner.

Öppna kartan som PDF här.
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Digitalisering
Digitaliseringen är en av de stora trenderna som
förändrar förutsättningarna i vår omvärld. De senaste
årtiondena har det skett stora digitala förändringar på
arbetsmarknaden och inom välfärdstjänster.
I det allt mer digitaliserade samhället krävs också insatser för att alla ska ha samma möjlighet att tillgodogöra
sig information och ta del av samhällstjänster. Annars
riskerar delar av befolkningen att hamna i ett digitalt
utanförskap. Att planera för den digitala infrastrukturen
är en viktig del i det strategiska arbetet med att skapa
hållbara fysiska strukturer som gör det möjligt att bo,
leva och verka i hela Skåne.
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Utmaningar för Skåne
Utmaningarna pekar ut ett antal områden där den fysiska planeringen kan påverka utvecklingen.
De baseras på tidigare beskrivna trender och förutsättningar samt synliggör vissa motsättningar.

En planering som motverkar
orättfärdiga skillnader och även
verkar för goda livsmiljöer för alla
Socioekonomiska förutsättningar avspeglar sig såväl i
boendestandard, hälsa och livslängd som i utbildningsoch inkomstnivå. Orättfärdiga skillnader minskar tilltro
och tillit till demokratiska institutioner och bidrar till
sociala motsättningar och oro. Samhällsplaneringen
behöver skapa förutsättningar för goda livsmiljöer,
där tillgången till natur och rekreation är säkrad samt
främjar goda hållbara levnadsmönster som motverkar
ohälsa. Den fysiska planeringen kan inte ensam skapa
ett socialt hållbart och inkluderande samhälle, men den
kan bidra till att dämpa boendesegregationens konsekvenser och skapa bättre förutsättningar för integration
och en hälsosam livsstil.

En planering som möjliggör
hållbar tillväxt
Genom att planera utifrån ett helhetsperspektiv med
hållbar mark- och vattenanvändning finns det möjlighet
att skapa en välmående miljö med fungerande ekosystem
och biologisk mångfald, samtidigt som regional tillväxt
möjliggörs. Samhällsplaneringen måste skapa möjligheter som minskar avtrycken på miljön och klimatet,
då det kommer att krävas en omställning inom bland
annat resande och transporter, byggande, konsumtion,
livsmedelsproduktion och energiförsörjning.
I södra delen av Sverige produceras för lite el i förhållande till antalet hushåll och företag i området och till
elanvändningen. Skåne är därför beroende av elöverföring
från andra delar av Sverige och från grannländerna,
vilket innebär en högre risk för effektbrist än i övriga
landet. Stamnätets ledningar för överföring av el från
norra Sverige har dessutom en begränsad överföringskapacitet till södra Sverige, vilket ofta sammanfaller
med de timmar på dygnet när elbehovet är som störst.

Samhället behöver energi för produktion och distribution
av varor och tjänster samt transporter. Graden av självförsörjning av el är inte bara en resurs- eller näringslivsfråga utan även en långsiktig säkerhetsfråga för Skåne.
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En planering som säkerställer en ökad
tillgänglighet i regionen och även ett
hållbart innovativt transportsystem
Transportsektorns utmaning är att minska energianvändningen och klimatpåverkan samt att ställa om till
ett fossilfritt transportsystem, samtidigt som kraven på
ökad regional tillgänglighet ökar. Det kommer att vara
nödvändigt att fortsätta överflyttningen av både personoch godstransporter till järnvägen för att klara utmaningen. Utvecklingen av järnvägssystemet hindras dock
av kapacitetsbrist, eftersatt underhåll och långa investeringsprocesser, vilket skapar sårbarhet i systemet.
Teknikutveckling, digitalisering och elektrifiering av
transportsystemet kan bidra till att möta kraven på
ett hållbart transportsystem. Samhällsplaneringen kan
främja en helhetssyn på utvecklingen av bebyggelse
kopplad till utveckling av transportsystemet. Det kommer
att behövas en effektiv markanvändning där kollektivtrafiken är strukturbildande.

En planering som skapar
förutsättningar för både växande
städer samt utvecklar den
flerkärniga ortsstrukturen
Skånes utveckling går mot en mer fåkärnig struktur med
en stark tillväxt i sydvästra Skåne. Det är en utmaning
att kunna gynna snabbt växande storstäder och samtidigt
stärka den flerkärniga ortsstrukturen, båda delarna behövs
för att stärka regionens attraktivitet och konkurrenskraft.
Det finns stora skillnader mellan Skånes olika delar och
kommunerna står inför olika utmaningar och möjligheter.
Det kommer att behövas samverkan kring gemensamma
utmaningar och nyckelfrågor framöver samtidigt som
de skilda förutsättningarna bemöts. Stora samhälls
investeringar behöver användas kostnadseffektivt samtidigt som värden som är svåra att kvantifiera riskerar att
nedprioriteras och gå förlorade.
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En planering som stärker Skånes
globala konkurrenskraft och möjliggör
ökad integration med omvärlden
Kopplingen till omvärlden blir allt viktigare. Ökade
transportflöden kräver infrastrukturinvesteringar som
i sin tur ställer stora krav på samhällsplaneringen men
också på medfinansiering i ett läge där regioner och
kommuner har en alltmer ansträngd ekonomi. Fler
nationer väljer att sluta sig mot omvärlden vilket kan
påverka möjligheten att resa och handla. Globala kriser
som pandemier och ett förändrat säkerhetspolitiskt läge
kan påverka vår möjlighet att interagera med omvärlden.
För Skåne som gränsregion är det nödvändigt att
fortsätta samarbeta för att överbrygga kvarvarande
gränshinder. Ett fortsatt nationellt och internationellt
samarbete, ett utvecklat samarbete med grannregioner
och övriga svenska storstadsregioner kommer att vara
viktigt för att möta den ökade konkurrensen om arbetskraft och talang.

En planering som skapar förutsättningar
för en bebyggelseutveckling och en
hållbar markanvändning
Ett effektivt markutnyttjande med förtätad bebyggelse
skapar förutsättningar för hållbara samhällen med hög
servicegrad. Konkurrensen om marken kommer att
öka i takt med ökad befolkningstillväxt och utvecklad
transportinfrastruktur. För att säkerställa den biologiska
mångfalden, livsmedelsförsörjningen, hushållning med
naturresurserna och klimatanpassningen behövs ett
effektivt markutnyttjande, skydd av värdefull natur,
avsättning och utveckling av mångfunktionella ytor för
fördröjning och rening av vatten samt hushållning med
jordbruksmark och grön- och vattenområden.
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Mål, planer och program
Internationella och nationella mål

Det långsiktiga målet för den svenska klimat- och energipolitiken är att Sverige inte ska ha några nettoutsläpp av
växthusgaser till atmosfären senast år 2045. För att nå
målet har flera etappmål och ett särskilt sektorsmål för
inrikestransporter beslutats.

Samtliga internationella och nationella mål genom
syrar de regionala utvecklingsstrategiska planerna och
programmen. De kommer även att vara framträdande
i regionplanen på olika sätt.

Den nationella planen för transportsystemet, som fastställs av regeringen, innehåller investeringar i europavägnätet samt järnvägar, liksom driftoch underhåll och
bärighetsåtgärder på det nationella och regionala järnvägs- och vägnätet.

FN:s globala hållbarhetsagenda omfattar 17 mål och
sätter fyra utmaningar i fokus: att minska extrem fattigdom, att minska ojämlikheter och orättvisor samt att
lösa klimatkrisen. Liksom i Skånes regionala utvecklingsstrategi kräver regional fysisk planering att arbetet
går i linje med dessa mål för att skapa en hållbar utveckling. Avstämningen mot FN:s hållbarhetsmål sätter det
regionala arbetet i ett globalt sammanhang.

FN:s konvention om barns rättigheter har blivit svensk
lag. Det innebär ett förtydligande av att domstolar och
rättstillämpare ska beakta de rättigheter som följer av
barnkonventionen. Den är ett viktigt verktyg för att
säkerställa att barns rättigheter tillgodoses.

Genom Parisavtalet förbinder sig medlemsstaterna att
begränsa utsläppen av växthusgaser. Avtalet har ratificerats av EU och är därmed styrande även för klimat och
energiarbetet i Sverige. Då resor och transporter utgör en
stor del av utsläppen är planeringen av transportsystemet
tätt kopplat till dessa åtaganden. Även byggindustrin har
en viktig roll i utsläppsminskningen genom lokalisering,
produktion och energieffektiva byggnader.

Politik för gestaltad livsmiljö har formulerat ambitionen
med ett samhällsbygge som sätter människan i centrum,
där fler ska få bo och leva i inkluderande, väl gestaltade
och långsiktigt hållbara livsmiljöer. Det nationella målet
för gestaltad livsmiljö innebär att arkitektur, form och
design ska bidra till ett hållbart, jämlikt och mindre
segregerat samhälle.

De svenska miljömålen omfattar ett generationsmål
och sexton miljökvalitetsmål med tillhörande etappmål.
Det nationella generationsmålet, som slår fast att förut
sättningarna för att lösa miljöproblemen ska nås inom
en generation, är vägledande för miljöarbetet på alla
nivåer i samhället.

Internationell nivå
Agenda 2030

Nationell nivå

Regional nivå

De svenska miljömålen

Regional utvecklingsstrategi

De svenska energioch klimatmålen

Strategi för ett hållbart
transportsystem i Skåne

Nationell plan för
transportsystemet

Skånebilden

Barnkonventionen

Regional transportinfrastrukturplan

Politik för gestaltad
livsmiljö

Trafikförsörjningsprogram
för Skåne
Skånska åtgärder för
miljömålen
Klimat- och energistrategi
för Skåne
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Delregionala
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Regionala mål
Regional utvecklingsstrategi –
Det öppna Skåne 2030
Visionen konkretiseras i sex stycken visionsmål som i
sin tur har underrubriker som beskriver hur dessa ska
nås. Flera av visionsmålen ger en riktning för regionplanens innehåll, särskilt att Skåne ska vara en stark hållbar
tillväxtmotor, att mångfalden av goda livsmiljöer ska
stärkas och att Skåne ska ha en god miljö och en hållbar
resursanvändning.

Den regionala utvecklingsstrategin beskriver en gemensam vision om hur Skåne ska utvecklas till 2030. Fysisk
planering är en del av utvecklingen och regionplanen är
det fysiska uttrycket av den regionala utvecklingsstrategin.

Det öppna Skåne 2030

Regional utvecklingsstrategi – Det öppna Skåne 2030

”Skåne är hållbart, vilket innebär att både människan och platsen mår bra. Skåne är en förebild
i klimatarbetet och en motor för teknikutveckling
och innovation där åtaganden enligt Parisavtalet
är en drivkraft.
Här har alla människor likvärdiga möjligheter
att förverkliga sina mål i livet. Att vara delaktig
i samhället och engagera sig i den gemensamma
framtiden är en självklarhet. Demokratin fungerar
genom att ett brett spektrum av uppfattningar
välkomnas.
Här finns livskvalitet, trygghet och framtidstro.
Mångfalden är ett starkt signum, vilket innebär
respekt för allas livsval och åsikter. I Det öppna
Skåne rör sig människor fritt över gränserna mellan
regioner och länder. Integrationen tillvaratar nya
kompetenser för Skånes utveckling. Här finns
något för alla: människor, upplevelser, arbete,
kultur, rekreation, idrott, kapital, nya idéer, entreprenörskap, utbildning, god miljö, natur, dofter
och smaker. Allt byggt på en grund av miljömässig,
social och ekonomisk hållbarhet, de tre hållbarhetsdimensionerna i FN:s Agenda 2030 som utgör
grunden för hållbar utveckling.”
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Transportmål

Programmet anger planerna för regionens trafikutveckling
och utgör ett viktigt underlag i framtagandet av regionplanen och särskilt mark- och vattenanvändningen för
beslutade åtgärder.

Länsplanen för regional transportinfrastruktur, Regional
transportinfrastrukturplan för Skåne 2018–2029, utgör ett
viktigt underlag i framtagandet av regionplanen. Planen
som tagits fram av Region Skåne på uppdrag av regeringen visar, tillsammans med regeringens nationella
plan för transportsystemet, vilka investeringar som ska
göras i Skåne under perioden. Planen bygger på dialog
med kommuner, näringsliv och andra intressenter.
En fördjupning av transportinfrastrukturplanen finns
i form av Cykelvägsplan för Skåne 2018-2029. Det är en
fördjupning avseende cykelsatsningar och hanterar cykelvägar utmed statliga vägar samt statlig medfinansiering
till kommunala cykelvägar. Regionalt viktiga cykelstråk
är en viktig del i den fysiska planeringen av Skåne.
Regionplanen tar in båda dessa planer, tar höjd för möjlig utveckling till 2040, samt gör en utblick till 2050.

I planeringen för 2040 och i utblick 2050 utgör strategidokumentet Strategi för ett hållbart transportsystem i Skåne
2050 ett viktigt underlag för arbetet med denna regionplan och används även i arbetet med trafikförsörjningsprogrammet. Strategin ska vara vägledande för framtida
satsningar i befintlig infrastruktur och nyinvesteringar
i Skånes transportsystem. Strategin visar att det är av
största vikt att planera med en tydlig riktning samtidigt
som samverkan med övrig samhällsplanering sker på ett
effektivt sätt. Den i strategin uppsatta färdmedelsfördelningen anger en tydlig riktning för hur transportsystemet
ska utvecklas till att bli mer miljömässigt, ekonomiskt
och socialt hållbart.

En process har påbörjats för att ta fram en ny regional
transportinfrastrukturplan för Skåne. Denna kommer att
löpa parallellt med regionplaneprocessen och planerat
antagande är juni 2022. Den nu gällande regionala
transportinfrastrukturplanen för Skåne omfattar åren
2018–2029. Den nya RTI-planen kommer att gälla
2022–2033 alternativt 2022-2037, vilket kommer kommer
att beslutas av regeringen under våren 2021.

Överenskommelsen Skånebilden undertecknades 2015 av
Region Skåne och sju skånska kommuner. Skånebilden
ligger som plattform för de satsningar som krävs för att
tillförsäkra behovet i Skåne, med effekter för hela Sverige.

OSLO

STOCKHOLM

Region Skåne ska i egenskap av regional kollektivtrafikmyndighet regelbundet i ett trafikförsörjningsprogram
fastställa målen för den regionala kollektivtrafiken. Det
görs i Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2020–2030, ett
strategiskt dokument som övergripande ska beskriva det
samlade behovet för all kollektivtrafik i Skåne.
BLEKINGE

KÖPENHAMN

HAMBURG

Höghastighetsbana

Skånebilden.
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HH-Förbindelse

Öresundsmetro

MÅL OCH FÖRUTSÄTTNINGAR | Mål, planer och program

Regionplan för Skåne 2022–2040

Miljö- och klimatmål

bindande. De regionala perspektiven och värdet för Skåne
i stort inarbetas genomgående i regionplanens utvecklings
inriktning och tematiska fördjupningar. Kommunernas
översiktliga planering är viktig för att genomföra den
regionala utvecklingen och det är först genom översikts
planerna som regionplanen kommer att konkretiseras.

Miljö- och klimatfrågor spänner över många samhällsområden och är viktiga förutsättningar för en hållbar
regional utveckling.
Länsstyrelsen Skåne har i uppdrag att samordna det
regionala arbetet med att nå de nationella miljömålen.
För att få en mer positiv utveckling för miljön och öka
förutsättningarna för att nå miljömålen tar Länsstyrelsen
Skåne tillsammans med andra aktörer fram åtgärdsprogrammet Skånska åtgärder för miljömålen 2016-2020. Fem
utmaningar lyfts som särskilt viktiga: hållbara transporter, hänsyn till hav, sjöar och vattendrag, hushållning
med mark- och vattenresurser, skydd av natur- och
kulturvärden samt hållbar konsumtion.

I Skåne samarbetar kommunerna i delregioner med
att ta fram strukturplaner som dels är kopplade till kommunernas översiktsplaner och dels till Strukturbild för
Skåne och nu regionplanen. Familjen Helsingborg och
MalmöLundregionen har beslutade strukturplaner och
Skåne Nordost arbetar med att ta fram sin strukturplan
parallellt med regionplaneprocessen. Strukturplanerna
ska visa gemensamma ställningstaganden och vara ett
stöd för den översiktliga planeringen. De ska dessutom
vara ett underlag för dialog med bland annat Region
Skåne. De har ett tydligt regionalt fokus och är därför
värdefulla som underlag för regionplanen.

Klimat- och energistrategi för Skåne ska ge vägledning för
länets klimat- och energiarbete. Den innehåller regionala
målsättningar och prioriterade åtgärdsområden för arbetet fram till år 2030. Strategin tas fram av Länsstyrelsen
Skåne.
Klimatmål för Skåne till år 2030 är:

Region Skånes analys av kommunernas översiktsplaner
visar att samtliga har ett regionalt perspektiv med stort
fokus på Skånes flerkärnighet.

• Utsläppen av växthusgaser i Skåne ska vara minst 80
procent lägre än år 1990.

Riktlinjer för bostadsförsörjning
Enligt PBL ska det framgå av regionplanen hur hänsyn
tagits till kommunala riktlinjer för bostadsförsörjning.
Det hänger väl samman med förutsättningarna för
bebyggelseutvecklingen i Skåne. Länsstyrelsen ansvarar
för att ge kommunerna råd, information och underlag för
deras planering av bostadsförsörjningen. Länsstyrelsen i
Skåne följde 2018 upp läget gällande kommunala riktlinjer
för bostadsförsörjning i Skåne. Det materialet används
för att ta hänsyn till kommunala riktlinjer i regionplanen,
liksom kompletterande information från respektive
kommun i de fall riktlinjer tagits fram efter 2018.

• Utsläppen av växthusgaser från konsumtion i Skåne
ska vara högst fem ton koldioxidekvivalenter per
person och år.
• Energianvändningen i Skåne ska vara minst 20 procent
lägre än år 2005 och utgöras av minst 80 procent
förnybar energi.
• Andelen resor som görs med cykel eller gång ska vara
minst 30 procent och andelen resor som görs med
kollektivtrafik ska vara minst 28 procent av det totala
antalet resor i Skåne.
• Andelen resor som görs med cykel eller gång ska vara
minst 30 procent och andelen resor som görs med
kollektivtrafik ska vara minst 28 procent av det totala
antalet resor i Skåne.
• Utsläppen av växthusgaser från transporter i Skåne
ska vara minst 70 procent lägre än år 2010.

Kommunala planer, mål och program
Regionplanen ska enligt PBL ange hur hänsyn har tagits
till kommunala mål, planer och program som har
betydelse för en hållbar utveckling i länet. Regionplanen
ska även ge vägledning för beslut om översiktsplaner,
detaljplaner och områdesbestämmelser, men den är inte
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Arbetsmarknad och tillgång
till utbildning
Utbildningssystemet har en avgörande betydelse för
arbetsmarknaden och tillväxten. I en internationell
jämförelse är Sverige en kvalificerad kunskapsekonomi
och för att kunna behålla denna position krävs att fler
klarar gymnasiet, att dimensionering och planering av
utbildningssystemet bättre svarar mot arbetsmarknadens
behov, att fler utbildar sig inom bristyrken och att livslångt lärande blir en naturlig del av arbetslivet. Fortsatt
digitalisering och automatisering leder till hög strukturomvandling i arbetsmarknadens mellanskikt. Den
framtida arbetsmarknaden kommer att efterfråga nya
kompetenser som vi idag inte ens anar och konkurrensen på den globala marknaden är knivskarp.

Den fysiska planeringen skapar förutsättningar för tillgängligheten och närheten till utbildningsinstitutioner.
En kartläggning av yrkesutbildningarnas geografiska fördelning i Skåne är ett möjligt tillägg till regionplanen.
Genom ett medvetet regionalt samarbete kan utbildningsmöjligheter inom yrkesvux (gymnasial yrkesutbildning för vuxna) och yrkeshögskoleutbildning fördelas
över den geografiska ytan på ett bättre sätt för att
minska de samlade pendlingstiderna och bättre avspegla
arbetsplatserna i utbildningsortens närområde. Arbetsgivare kan motiveras till att ta en större roll i samspelet
mellan utbildning och arbetsliv. Deras agerande påverkar
vilka utbildningar studerande väljer och hur övergången
från utbildning till arbetsliv går. Arbetsgivare kan också
bidra till att påverka utbildningars innehåll och upplägg
och de kan bistå med praktikplatser.

Skåne har Sveriges lägsta sysselsättningsgrad, samtidigt
som många företag har svårt att hitta rätt kompetens för
att kunna utvecklas. Även inom offentlig sektor råder
stor brist på utbildade i till exempel pedagogiska yrken
och sjukvårdsyrken. I sviterna av coronapandemin har
det uppstått ett stort behov av omställningsförmåga
för individer på arbetsmarknaden. För att fler ska välja
utbildning måste den vara lättillgänglig. Den geografiska tillgängligheten till utbildning har mycket stor
betydelse för benägenheten till vidareutbildning och
omställning. Sverige har under lång tid präglats av ökad
urbanisering som gör att migration av arbetskraft till
större städer skapar bristsituationer i mindre orter.
Urbaniseringstrenden påverkar även näringslivet som
kan tvingas flytta för att hitta den arbetskraft de behöver.
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Utvecklingsinriktningen tar utgångspunkt i regionplanens
målbild samt i de utmaningar som Region Skåne identifierat som särskilt viktiga för den fysiska planeringen i
Skåne att bemöta. Den består av sex övergripande planeringsstrategier samt en strukturkarta som tillsammans
utgör planens övergripande strategiska riktning. Dessa
konkretiseras i planens tematiska fördjupningar i form
av planeringsprinciper samt i den regionala mark- och
vattenanvändningskartan.

bygden består av en variation av olika typer av bygder
med skilda karaktärer, från slättbygdens öppna jordbrukslandskap till mellanbygdens småbrutna landskap
och skogsbygdens sammanhängande skogsområden.
Med kust på tre sidor är avståndet till hav och strand
aldrig långt.
Den flerkärniga strukturen med en hög tätortstäthet,
korta avstånd och ett landskap som stark identitets
bärare är en stor styrka för Skåne. Mångfalden av olika
miljöer och orter sammanbundna av infrastruktur och
kollektivtrafik ger Skånes invånare tillgång till ett brett
utbud av arbetstillfällen, boendemiljöer, utbildningsmöjligheter, naturupplevelser och fritidsaktiviteter inom
nära avstånd.

Utvecklingsinriktningen pekar ut en tydlig regional
riktning och verkar för avvägningar som skapar hållbara
fysiska strukturer som långsiktigt gynnar Skåne som helhet.

Det flerkärniga Skåne

Pendlingen inom Skåne är stor och växer i takt med att
befolkningen ökar. Den sträcker sig också i hög grad
över kommungränserna. Interaktionen mellan de östra
och västra delarna av Skåne är dock låg vilket har skapat
en tudelad arbetsmarknad med negativa effekter på tillgången till arbete och näringslivsutveckling. Det ställer
krav på den fysiska planeringen att möjliggöra ökad
rörlighet inom Skåne.

Skåne är med sina 1,4 miljoner invånare en av Sveriges
tre storstadsregioner. Tillsammans med Köpenhamn
och Öresundsregionen utgör Skåne dessutom en europeisk storstadsregion med över fyra miljoner invånare.
Malmö är ett självklart nav i Skåne men regionen domineras inte av en storstad med omland. Skåne utmärker
sig genom att ha både en storstad, flera större städer
och en ortstruktur med många självständiga orter på
liten yta. Det innebär även att det i Skåne finns en unik
närhet mellan stad och landsbygd. Den skånska lands-

Strategi:

Strategi:

Växa effektivt
med en balanserad
och hållbar mark- och
vattenanvändning

Utveckla flerkärnigheten
och stärka samspelet
mellan stad och land

Strategi:

Stärka tillgängligheten
och binda samman Skåne

Det
flerkärniga
Skåne

Strategi:

Strategi:

Planera för en god
miljö och en hållbar
resursanvändning

Strategi:

Stärka mångfalden
av attraktiva och hälsofrämjande livsmiljöer med
tillgång till rekreation

Stärka Skånes relationer
med omvärlden
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Arbete

Tennis

Klättring
Fiske
Paddling
Saluhall

Konst
HÄSSLEHOLM

HELSINGBORG

Konst

KRISTIANSTAD

Vandring
Djurpark

Konst
Landskrona

Romantik
Arbete

Köpenhamn
Tivoli

LUND

Hem
& familj

Sommarstuga

Kiviks
marknad

Malmöfestivalen
MALMÖ

Semesterresor

Mormor
& morfar

Hästtävling

Konferens
Ystad

Trelleborg

Bad

Julmarknad

Akvarellkurs

I Skåne är det enkelt att bo i en kommun, arbeta i en annan och tillbringa sin fritid i en tredje.

Lokala arbetsmarknadsregioner i Skåne.

Öppna kartan som PDF här.
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Arbetspendling till, från och inom Skåne.

Öppna kartan som PDF här.

Flerkärnighetsmodellen har länge varit en viktig
utgångspunkt för den regionala fysiska planeringen
i Skåne. När Strategier för det flerkärniga Skåne antogs
2013 hade beslutet föregåtts av ett brett dialog- och
analysarbete. Bland annat analyserades fyra alternativa
långsiktiga framtidsscenarier med utgångspunkt från
effekter på tillväxt, transportsystemet, klimatpåverkan
samt social hållbarhet och integration. Scenarierna som
analyserades kan förenklat benämnas som utspridd,

Utspridd

enkärnig, fåkärnig och flerkärnig. Scenarierna hade alla
för- och nackdelar men den flerkärniga utvecklingen
var på många sätt mest fördelaktig då den bidrar till
ökad regional balans samt skapar förutsättningar för
bättre matchning på den regionala arbetsmarknaden.
Det flerkärniga scenariot skapar även särskilt goda förutsättningar till ökat kollektivtrafikresande genom god
samordning mellan transportsystem och bebyggelse.

Flerkärnig

Enkärnig

Kartorna visar fyra alternativ till långsiktiga framtidsscenarier som togs fram till Strategier för det flerkärniga Skåne 2013.
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Region Skåne lät under 2020 genomföra en analys av
hur det regionala perspektivet beaktas i Skånes översiktsplaner. Analysen visar att samtliga kommuner har
ett regionalt perspektiv med ett stort fokus på Skånes
flerkärnighet. Merparten av kommunerna lyfter regionala kärnor och tillväxtmotorer och ser vikten av att
vidareutveckla kopplingen mellan dessa. Det framgick
även att nyare översiktsplaner har ett tydligare regionalt
perspektiv än äldre planer. Inför uppstarten av arbetet
med regionplanen genomfördes dialogmöten med
planerare från Skånes kommuner. Ett tydligt medskick
var att hålla fast vid flerkärnighetsmodellen. Strategier
för det flerkärniga Skåne har också fått genomslag i den
regionala infrastruktur- och kollektivtrafikplaneringens
strategiska inriktning.
Utvecklingsinriktningen för regionplanen är fortsatt ett
flerkärnigt Skåne men modellen behöver anpassas efter
pågående utveckling och för att möta Skånes aktuella
utmaningar.
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Planeringsstrategier

Utveckla flerkärnigheten och stärka
samspelet mellan stad och land
I Skåne finns en mångfald av orter och en unik närhet
mellan stad och landsbygd. Den flerkärniga strukturen
ska stärkas för att skapa attraktiva livsmiljöer och konkurrenskraft i hela Skåne. Skåne består av en variation
av tillväxtmotorer, regionala kärnor, orter och byar.
Genom att öka förståelsen för det ömsesidiga beroendet
kan Skåne skapa en utveckling där alla delar stärks utifrån sina kvaliteter. Skåne ska bygga vidare på befintlig
ortstruktur med en tydligt sammanhållen bebyggelse
inom orterna. Det behövs en kraftsamling för att stärka
Skånes större städer som tillväxtmotorer för att öka hela
regionens konkurrenskraft, både nationellt och internationellt. De regionala kärnorna ska utvecklas utifrån
sina geografiska lägen och funktioner samt i högre grad
kunna stärka utvecklingen i sitt omland och Skåne. De
lokala kärnorna ska stärkas för att kunna erbjuda grundläggande service och utgöra betydelsefulla mötesplatser

för sitt närområde. Arbetsplatser, bostäder och handel
ska främst utvecklas i kollektivtrafiknära lägen för att
stärka Skånes utveckling som flerkärnig arbets- och
bostadsregion. Landsbygdens roll ska lyftas, inte bara
i relation till det urbana utan som en självständig och
central drivkraft. En livskraftig landsbygd är en förutsättning för att man ska kunna bo, verka och leva
i hela Skåne.
Det krävs ett aktivt och medvetet arbete för att värna
om och utveckla Skånes flerkärnighet. I detta arbete
är mellankommunal samverkan centralt, både mellan
enskilda kommuner men också inom olika delregionala
skånska samarbeten. Genom en framsynt fysisk planering som inkluderar både stad och landsbygd har
Skåne förutsättningar att utvecklas till en hållbar och
livskraftig region.
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Stärka tillgängligheten och binda samman Skåne

Att stärka tillgängligheten och säkerställa en väl utbyggd
transportinfrastruktur är nödvändigt för att binda
samman det flerkärniga Skåne och stärka regionens
utveckling. Tillgängligheten ska förbättras till Skånes
arbetsplatser, urbana miljöer och kultur samt natur och
grönområden. Fysisk och digital närhet ska säkerställa
en god tillgänglighet till hela Skåne och omvärlden.
För landsbygden behövs utvecklade mobilitetstjänster
och hållbara alternativ för bilen. Kapaciteten i Skånes
transportinfrastruktur är hårt utnyttjad och det behövs
satsningar på infrastruktur och kollektivtrafik på både
järnväg och väg. Satsningar behövs på de prioriterade
regionala stråken för personresor, godstransporter,
kollektivtrafik och cykel för att binda samman det
flerkärniga Skåne. Det är även viktigt att agera för ökade
satsningar på fler spår, nya stationer, godsnoder och utecklade kollektivtrafikkoncept. Dessutom är det viktigt
att de skånska aktörerna fortsätter att verka för att åtgärda
flaskhalsarna i den skånska transportinfrastrukturen.

Satsningar på kollektivtrafik och cykel ska tillsammans
med beteendepåverkan stärka det hållbara resandet.
Omställningen till ett klimatneutralt och energisnålt
transportsystem ska innefatta såväl högre nyttjande av
sjöfart och järnväg som fordon med fossilfria drivmedel.
I ett sammanhållet Skåne är utbyggda IT-tjänster med
en stärkt digitalisering av välfärden avgörande. Det ställer
krav på ökad tillgång till bredband. För att företag och
invånare ska kunna verka och leva i ett Skåne med hög
livskvalitet måste den tekniska infrastrukturen fungera.
Skåne ska satsa på att utveckla och förvalta den tekniska
infrastrukturen på ett robust och säkert sätt genom
framsynthet och samarbete inom och utanför Skåne.

29

UTVECKLINGSINRIKTNING | Planeringsstrategier

Regionplan för Skåne 2022–2040

Stärka mångfalden av attraktiva och hälsofrämjande
livsmiljöer med tillgång till rekreation

Att erbjuda attraktiva livsmiljöer såväl i städer och tätorter som på landsbygden är en viktig framtidsfråga för
Skåne. De nya miljöer som skapas behöver vara socialt
hållbara och skapas utifrån människans behov för att
därigenom främja hälsa, integration, jämlikhet, trygghet
och tolerans. Den fysiska planeringen ska bidra till att
utveckla miljöer som uppmuntrar till fysisk aktivitet och
sociala möten samt ger möjlighet till avkoppling och
återhämtning i natur- och kulturlandskapet. Det offentliga rummet spelar en viktig roll för att ge utrymme
för möten människor emellan. I Skåne ska det offentliga
rummet utvecklas för att skapa dynamiska mötesplatser
där människor möts och sociala relationer kan utvecklas. Genom fysisk planering finns möjlighet att tillföra
funktioner och kvaliteter till platser som bidrar till integration, jämställdhet och som främjar barns utveckling.
Alla ska ha nära till grönområden av bra kvalitet och
det ska vara enkelt att nå naturen genom hållbart och

kollektivt resande. Kvaliteten på närmiljö och tillgång
till rekreation har stor betydelse för människors hälsa
och livskvalitet, vilket i hög grad har aktualiserats under
coronapandemin.
En väl fungerande bostadsmarknad är också av vikt för
att säkerställa en god livsmiljö för invånarna och främja
Skånes tillväxt. En god bostadssituation för alla är en
central faktor för den enskilda individen och en förutsättning för att nå den positiva samhällsutveckling som
eftersträvas i Skåne. Det krävs regional samsyn och ett
gemensamt arbete mellan bostadsmarknadens aktörer
för att utveckla den skånska bostadsmarknaden. Fysisk
planering skapar förutsättningar som påverkar människors livsmiljö och det kommer att vara avgörande att
aktörerna samverkar för att utveckla Skåne till en attraktiv plats, var och en utifrån sitt ansvarsområde.
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Växa effektivt med en balanserad och
hållbar mark- och vattenanvändning

Skåne ska ha en långsiktigt hållbar mark- och vattenanvändning samtidigt som regionen växer såväl befolkningsmässigt som med fler arbetstillfällen. Skånes tillväxt
medför konkurrens om markens användning som
behöver hanteras av den fysiska planeringen genom att
olika samhällsintressen sammanvägs innan beslut fattas.
Mark- och vattenanvändningsfrågorna berör många
aktörer och medför också att ekonomiska värden ställs
mot andra värden. Det är därför viktigt att aktörerna
har en grundläggande samsyn och en fortsatt diskussion
som stärker helhetsperspektivet. En balanserad och
effektiv mark- och vattenanvändning med sammanhållen bebyggelse och en helhetssyn avseende trafik-,

bebyggelse-, blå- och grönstruktur är nödvändig för
Skånes attraktionskraft och hållbara utveckling. När Skåne
utvecklas kommer värdefull jordbruksmark ibland att
behöva tas i anspråk och det är då viktigt att detta sker
efter noggrant övervägande och analys av effekterna av
exploateringen. Genom att tillvarata lägen med goda
kommunikationer kan Skåne fortsätta att utvecklas mot
en alltmer sammanhållen och integrerad region med
positiva effekter för bostadsbyggande, arbetsmarknad
och näringsliv som följd. Därigenom finns det potential
att bidra till minskad klimatpåverkan och en effektiv
resursanvändning samt att tillvarata investeringar i
infrastruktur och kollektivtrafik.

31

UTVECKLINGSINRIKTNING | Planeringsstrategier

Regionplan för Skåne 2022–2040

Planera för en god miljö
och en hållbar resursanvändning

Det ska finnas en rik biologisk mångfald i Skåne. Skogar,
hav, kuster, sjöar, vattendrag och landskap ska må bra.
Mark, vatten och luft ska vara så rena att människor,
djur, växter och kulturvärden inte tar skada. Genom god
planering ska förutsättningar skapas för välfungerande
ekosystem på land såväl som i vatten. Havet som omger
Skåne ska vara i ekologisk balans och förses med vatten
från friska vattendrag och levande sjöar. Den blågröna
infrastrukturen ska leverera en mångfald av ekosystemtjänster och garantera bevarandet av arter med positiva
ekonomiska, ekologiska och sociala effekter för samhället.
Hot som miljö- och klimatpåverkan och konkurrens
om mark gör det särskilt viktigt att skydda och utveckla
dessa strukturer, både i landskapet och i städerna. Att
säkerställa blågrön infrastruktur av tillräcklig kvalitet och
kvantitet är avgörande för människors hälsa och livskvalitet och en långsiktigt hållbar utveckling i Skåne.

Skåne ska vara en resilient region som genom flexibilitet,
mångfald, anpassningsförmåga och robusthet har en
förmåga att förebygga och hantera både kända och
okända påfrestningar. Skånes aktörer ska verka för ett
klimatneutralt och fossilbränslefritt Skåne. Arbetet med
utsläppsminskning och klimatanpassning måste gå hand
i hand. Klimat- och miljöfrågorna sträcker sig över administrativa gränser vilket ställer krav på samverkan i planering av vatten, regionala stråk av blågrön infrastruktur,
biologisk mångfald, rekreations- och friluftsliv, besöksnäring och energiförsörjning. Insatserna ska bidra till
regionala och nationella miljömål.
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Stärka Skånes relationer med omvärlden
Skåne har ett strategiskt och fördelaktigt geografiskt läge
som port mellan Skandinavien och det kontinentala
Europa. Det innebär att Skånes utveckling i hög grad är
beroende av relationerna med omgivningen. Fehmarn
Bältförbindelsen skapar nya möjligheter och framtida
nya stambanor knyter Skåne tätare samman med regionerna i Sydsverige, Östersjöområdet och övriga Europa.
För att stärka Skånes konkurrenskraft, nationellt och
internationellt, är det viktigt att se möjligheten med och
dra nytta av det geografiska läget. Samarbetet med Danmark och inom södra Sverige ska fortsätta att utvecklas.
Det är viktigt att fortsatt verka för minskade gränshinder.
Angelägna frågor handlar även om att undanröja flaskhalsar, öka resiliensen och skapa redundans i förbindelser över Öresund för tillförlitlig gods- och persontrafik
till och från det kontinentala Europa. Det ställer krav
på stärkt och utvecklad kapacitet för gränsöverskridande
transporter. Det är centralt att fortsatt verka för genom-

förande av Skånebilden med ny fast förbindelse mellan
Helsingborg och Helsingör samt Öresundsmetro mellan
Malmö och Köpenhamn. En av de viktigaste satsningarna för framtiden är utbyggnaden av en ny stambana.
De skånska aktörerna behöver gemensamt agera för att
den nya stambanan och stationerna i Malmö, Lund och
Hässleholm realiseras på ett sätt som bidrar till lokal,
regional och nationell utveckling. Den nya stambanan
har också en viktig funktion för att öka tillgängligheten
till Köpenhamns flygplats.
Samtidigt som Skåne blir mer beroende av omvärlden
är det nödvändigt att säkerställa god krisberedskap,
robusthet och skydd av samhällsviktig verksamhet.
De skånska hamnarna har en nyckelroll för import,
export och transittrafiken genom regionen. Det är viktigt
att tillgängligheten till hamnarna utvecklas i takt med
ökade internationella godsvolymer och transporter.
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Strukturkarta
Strukturkartan visar Skånes ortsstruktur, den regionala
blågröna infrastrukturen och transportinfrastrukturen

med sikte på 2040. På följande sidor finns en närmare
beskrivning av kartans innehåll och innebörd.
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Den flerkärniga ortsstrukturen
Den flerkärniga ortsstrukturen utblick 2040
N

Infrastruktur utblick 2040

av Skåne
med stor betydelse för regionens utveckling.
Flygplats
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med
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och
som
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internationell
nod
för
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följande förändringar:

Nationell tillväxtmotor
Lund och Malmö utgör tillsammans en nationell
tillväxtmotor.
Tillväxtmotor
Helsingborg, Lund och Malmö. Hässleholm och
Kristianstad utgör tillsammans en tillväxtmotor.

Hamn

Corehamn och strategisk hamn i fallande
Förbinder
• Kommunhuvudorterna
får enstorleksordning.
tydligare roll
och pekas
Skåne med kontinenten. Viktiga för framförallt europeiska handelsflöden
och
även
för
persontrafik.
ut som lokala kärnor.

Regional kärna
Hässleholm, Kristianstad, Landskrona, Trelleborg och
Ystad. Ängelholm utreds som potentiell regional kärna.

Viktigt transportinfrastrukturstråk

• Malmö
Lund viktiga
pekasstråk
utförsom
en gemensam
Linjer och och
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Lokal kärna
Kommunhuvudorter.

Farled

Kartan illustrerar Skånes flerkärniga ortsstruktur med
sikte på 2040. Att utveckla och dra nytta av den flerkärPrioriterat grönt
niga ortsstrukturen
ärsamband
sedan länge viktiga utgångspunkPrioriterade gröna samband som ligger till grund för att
ter för denskapa
regionala
planeringen
i Skåne.
en sammanhängande
grönstruktur
i Skåne.I Strategier för
Utgörs främst av kusterna, å- och bäckdalar,
det flerkärniga
Skåne identifierades
tillväxtmotorer och
sammanhängande
betesmarker och skogspartier.
regionala kärnor.
De utgörs av större orter i olika delar
Befintligt grönområde

Viktiga farleder för
godsoch persontrafik pekas
på havet.ut som gemensam
• Kristianstad
och
Hässleholm
Planerad ny stambana
tillväxtmotor
utifrån att orterna gemensamt behöver
Schematisk dragning med planerade stationer i Hässleholm, Lund och
stärka
sin
roll
för nordöstra
Malmö. Viktiga framtida
transportnoder Skåne.
för hela Skåne samt grann-

Blågrön infrastruktur av regional betydelse utblick 2040

regionerna. Knyter Skåne närmre de övriga svenska storstadsregionerna

och Europa. Möjliggör utveckling av regional kollektivtrafik.
• Ängelholms
potentiella roll som regional kärna ska
Behov av nya förbindelser över Öresund
undersökas
närmare under samrådsskedet.
Viktiga för fortsatt tillväxt samt för att sprida och öka integrationen mellan
Skåne och Danmark. Utgörs av fast förbindelse.

Grönområden av regional betydelse med stora
ekologiska och rekreativa värden.
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Skånes tillväxtmotorer i samspel med sitt omland
Tillväxtmotorerna har en viktig roll för att driva utvecklingen och generera attraktionskraft till Skåne. De ska
förse regionens invånare med arbetstillfällen och ett
kunskapsintensivt näringsliv, högre utbildning, specialistsjukvård och ett brett handels- och kulturutbud. Starka
tillväxtmotorer påverkar hela Skåne positivt. Det är
viktigt att tillväxtmotorerna tar initiativ till och gemensamt driver mellankommunala och delregionala frågor

samt att de tillsammans med Region Skåne representerar Skåne och driver regionala frågor på nationell nivå.
Tillväxtmotorerna är beroende av Skånes regionala och
lokala kärnor samt landsbygden för kompetensförsörjning, bostadsutbud, tillgång till varierade livsmiljöer,
livsmedelsförsörjning samt rekreation och fritidsutbud.
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Malmö och Lund som gemensam nationell tillväxtmotor
Malmö och Lund med närliggande kommuner har
störst befolkningskoncentration och befolkningstillväxt
i Skåne. Malmö är en av Sveriges tre storstäder och
Skånes klart största stad med ett brett utbud av arbets
tillfällen, kultur, handel och upplevelser. Det ger staden
en unik dragningskraft. Lund är en av Nordens största
student- och utbildningsstäder och har en framträdande
roll inom högre utbildning, forskning, innovation och
företagande. Tillsammans och med den starka kopplingen till Köpenhamn har orterna en stark tillväxtkraft
och möjlighet att agera motor både regionalt och
nationellt.

till sydvästra Skåne. Detta stärker orternas tillväxtkraft
men innebär samtidigt utmaningar med att möta den
stora befolkningsökningen på ett hållbart sätt. Orterna
behöver växa effektivt med en hållbar markanvändning.
Andra utmaningar handlar om att allt fler har svårt att
efterfråga bostäder på marknadens villkor och att skillnader
i hälsa och välfärd ökar.
Viktiga utvecklingsfrågor för att stärka Malmö och Lund
som nationell tillväxtmotor är förbättrad internationell
tillgänglighet och minskade gränshinder samt ökad
sysselsättningsgrad och minskade sociala skillnader.
Därför är det viktigt att fortsätta utveckla samarbetet inom
Öresundsregionen. Det är avgörande att gemensamt verka
för kapacitetsstärkande infrastruktursatsningar som stärker
kopplingarna till Malmö och Lund.

Till 2040 väntas Skånes befolkning växa med omkring
250 000 invånare och en stor del av befolknings
tillväxten väntas även fortsättningsvis koncentreras
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Helsingborg
Helsingborg är en tillväxtmotor och ett nav i nordvästra
Skåne med ett strategiskt läge inom Öresundsregionen.
Staden har haft en stark befolkningstillväxt och har likt
Skånes övriga större städer en viktig roll för att förse
närliggande kommuner med arbetstillfällen samt ett
brett utbud av kultur, handel och upplevelser.
Helsingborg väntas ha en fortsatt stark befolknings
ökning och en viktig utvecklingsfråga är att hantera
tillväxten på ett hållbart sätt. Andra utmaningar är att
allt fler har svårt att efterfråga bostäder på marknadens
villkor och att skillnader i hälsa och välfärd ökar.
För att ytterligare stärka Helsingborg i sin roll som motor
för tillväxt i hela Skåne är kopplingen till Danmark och
integrationen inom Öresundsregionen av stor betydelse.

Den viktigaste satsningen är en fast förbindelse mellan
Helsingborg och Helsingör. Den skulle öka integrationen inom Öresundsregionen, öppna upp en större
arbetsmarknad, bidra till näringslivsutveckling och öka
stadens tillväxtkraft. God tillgänglighet till den planerade nya stambanan behöver säkerställas. Helsingborg
har länge arbetat med att utveckla stadens stationsnära
lägen vilket bidrar till att ta tillvara investeringar i kollektivtrafik och infrastruktur. Detta kommer att vara en
fortsatt viktig framtidsfråga.
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den största på södra stambanan mellan Stockholm och
Lund. Det gör Hässleholm till en viktig järnvägsknut
och kollektivtrafiknod både regionalt och nationellt.
Den planerade nya stambanan med station i Hässleholm
kommer att öka betydelsen ytterligare och är en central
utvecklingsfråga för nordöstra Skåne, såväl som för
Skåne som helhet. Stationen kommer att ha ett upp
tagningsområde som sträcker även utanför Skånes gränser.

Kristianstad och Hässleholm
Kristianstad och Hässleholm spelar en nyckelroll i
Skånes flerkärniga ortsstruktur. Orterna är betydelsefulla kärnor för nordöstra Skåne, delar av Blekinge och
Kronoberg och är viktiga för att skapa regional balans.
Tillsammans har de en viktig roll att fylla som skånsk
tillväxtmotor. De båda kommunerna har haft en positiv
befolkningsutveckling men deras tillväxtkraft behöver
stärkas för att kunna driva utvecklingen i Skåne.
Orterna behöver fortsätta att gemensamt identifiera
och utveckla sina styrkor och komplementära roller.
Nordöstra Skåne har ett rikt och varierat utbud av natur
och rekreationsmöjligheter och utmärker sig inom
Skåne med en stor andel gröna och blå miljöer i form
av skog, sjöar och våtmarker med mera. Kristianstad är
Skånes fjärde största stad med en attraktiv stadskärna
och ett brett handelsutbud samt en högskola. I Hässleholm möts tre järnvägsstråk och centralstationen är

För att stärka orternas tillväxtkraft spelar transport
infrastruktur och kollektivtrafik en central roll. Idag
finns det behov av stärkt kapacitet på Skånebanan mellan
Kristianstad och Hässleholm. I stråket mellan Hässleholm
och Lund behövs både stärkt kapacitet och kortare
restider vilket den nya stambanan ska bidra till. Detta
skulle knyta orterna närmare varandra och stärka nordöstra
Skånes integration i Öresundsregionen samt knyta Skånes
arbetsmarknadsregioner närmare varandra. För att få
önskad effekt är det viktigt att stationen stärker befintliga
strukturer i Hässleholms tätort och i kollektivtrafiksystemet. Likaså behöver den klara ett stort resandeunderlag
och möjliggöra effektiva byten. Det är viktigt att arbeta
aktivt med stadsutveckling med utgångspunkt från
stationen som attraktivitets- och tillväxtfaktor.
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Skånes regionala kärnor i samspel med sitt omland
De regionala kärnorna är större orter med betydelse
för sitt omland. De spelar även en viktig roll för Skåne
och den flerkärniga ortsstrukturen utifrån sina geografiska lägen och funktioner. Kärnorna behöver förse sitt
omland med arbetstillfällen, service samt handels- och

kulturutbud. De är både beroende av goda kopplingar
till sitt omland och till tillväxtmotorerna. Likt tillväxt
motorerna är det viktigt att de regionala kärnorna tar
en ledarroll och är drivande i mellankommunal och
delregional samverkan.
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Ystad
Ystads utveckling är viktig för att stärka Skånes flerkärniga ortstruktur och för Skåne som helhet. Som
regional kärna för sydöstra Skåne fyller Ystad en särskilt
viktig funktion eftersom avståndet till närmaste tillväxtmotor är långt. Sydöstra Skåne är beroende av interaktionen med Malmö och Lund. Dagens kapacitetsbrist
på Ystad- och Österlenbanan är därför en viktig utmaning då den medför störningskänslighet och begränsar
möjligheterna till utökat trafikutbud och minskade

restider. För att Ystad ska stärkas som regional kärna och
i högre grad kunna driva utvecklingen behövs en fortsatt samverkan mellan kommunerna i sydöstra Skåne,
där Ystad fortsätter att leda arbetet. Ystad erbjuder
service och handel till sitt omland, är en betydande
målpunkt för besöksnäring genom närheten till havet
och sin historiska stadskärna och har även viktiga färjeförbindelser för gods- och persontrafik.
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Landskrona och Trelleborg
Landskrona och Trelleborg är regionala kärnor utifrån
sina geografiska lägen och funktioner. Landskrona har
god tillgänglighet till Skånes tillväxtmotorer vilket ger
en stor utvecklingspotential. Samtidigt behöver Landskrona stärka sin roll som attraktiv kärna för sitt omland
och öka sitt influensområde. Även Trelleborg har ett

fördelaktigt geografiskt läge som ger stor utvecklingspotential. Stadens attraktivitet kan stärkas ytterligare i takt
med att Trelleborg utvecklar sin identitet som kuststad.
Trelleborg fyller en viktig funktion som logistiksnod
och port till Skåne och har en viktig roll för att Skåne
ska utvecklas till en hållbar gods- och logistikregion.
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Ängelholm som potentiell regional kärna
Ängelholm är storleksmässigt jämförbar med Landskrona
och Trelleborg och har en viktig roll för sitt omland
genom att erbjuda arbetstillfällen, ett varierat näringsliv,
handel och service. Det geografiska läget med närhet till
Helsingborg, Danmark och Halland gör att Ängelholm
kan spela en strategiskt viktig roll för att stärka inte-

grationen inom Greater Copenhagen. Dessa förutsättningar gör det potentiellt intressant att peka ut orten
som regional kärna. I det fortsatta regionplanearbetet
behöver frågan studeras vidare i dialog med Ängelholm
och kommunerna i nordvästra Skåne för att avgöra innebörden och effekterna av ett sådant ställningstagande.
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Lokala kärnor
De lokala kärnorna är tätorter som erbjuder grundläggande service och utgör viktiga mötesplatser för sitt
närmaste omland. Som kommunhuvudorter fyller de
även en viktig demokratisk funktion som samlingsplats
för kommunens offentliga funktioner och service.
För den flerkärniga skånska ortsstrukturen är det viktigt

att arbeta för att upprätthålla grundläggande service i
dessa orter och utveckla deras funktion som mötesplats.
Viktiga utvecklingsfrågor handlar om levande centrum,
attraktiva boenden, hållbar mobilitet samt god tillgänglighet med kollektivtrafik till närmaste regionala kärna
eller tillväxtmotor.
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Den flerkärniga ortsstrukturen utblick 2040
N

Infrastruktur utblick 2040
Flygplats
Köpenhamn, Malmö, Ängelholm-Helsingborg och Kristianstad-Österlen
flygplats. Köpenhamns flygplats har en avgörande betydelse för skånskt
näringsliv och som en internationell nod för regionens invånare.

Nationell tillväxtmotor
Lund och Malmö utgör tillsammans en nationell
tillväxtmotor.
Tillväxtmotor
Helsingborg, Lund och Malmö. Hässleholm och
Kristianstad utgör tillsammans en tillväxtmotor.

Hamn
Corehamn och strategisk hamn i fallande storleksordning. Förbinder
Skåne med kontinenten. Viktiga för framförallt europeiska handelsflöden
och även för persontrafik.

Regional kärna
Hässleholm, Kristianstad, Landskrona, Trelleborg och
Ystad. Ängelholm utreds som potentiell regional kärna.

Viktigt transportinfrastrukturstråk
Linjer och pilar illustrerar viktiga stråk för människor och gods; inte
enskilda järnvägar eller vägar. De bredare linjerna illustrerar stråk som är
särskilt viktiga för att förbinda Skåne med omvärlden och koppla samman
tillväxtmotorerna och de regionala kärnorna.

Lokal kärna
Kommunhuvudorter.

Farled
Viktiga farleder för gods- och persontrafik på havet.

Blågrön
infrastruktur
av regional betydelse utblick 2040
Blågrön
infrastruktur

Planerad ny stambana

bygden. Områdena
samman
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somi Hässleholm,
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dragning
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stationer
Malmö.
Viktiga
framtida
transportnoder
för
hela
Skåne
samt grannbestår av kusterna, å- och bäckdalar, sammanhängande
regionerna. Knyter Skåne närmre de övriga svenska storstadsregionerna
betesmarkeroch
och
skogspartier.
De befintliga
områdena
Europa.
Möjliggör utveckling
av regional
kollektivtrafik.
och stråken Behov
räckeravinte
för
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en
fungerande
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onal grönstruktur
utan
dessa
behöver
kopplas
samman
i
Viktiga för
fortsatt
tillväxt
samt för att
sprida och
öka integrationen
mellan
Skåne och Danmark. Utgörs av fast förbindelse.
ett finmaskigare
nät. Befintliga stråk med utvecklingspotential finns främst längs vattendrag i landskapet. Nya
stråk kan byggas i strategiska lägen utifrån mindre gröna
områden och fragment såsom dungar, kraftledningsgator,
småvatten med mera.

Prioriterat grönt samband
Prioriterade gröna samband som ligger till grund för att
skapa en sammanhängande grönstruktur i Skåne.
Utgörs främst av kusterna, å- och bäckdalar,
sammanhängande betesmarker och skogspartier.
Befintligt grönområde
Grönområden av regional betydelse med stora
ekologiska och rekreativa värden.

Kartan illustrerar översiktligt Skånes regionala blågröna
infrastruktur med sikte på 2040. Den visar befintliga grön
områden av regional betydelse och de prioriterade gröna
samband som behövs för att binda samman områdena.
Grönområden av regional betydelse med stora ekologiska
och rekreativa värden ligger främst i de centrala och
norra delarna av Skåne, kring åsarna, sjöarna och i mellan
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Transportinfrastruktur
Infrastruktur utblick 2040

Kartan illustrerar översiktligt Skånes transport
infrastruktur med sikte på 2040. Den visar viktiga
stråk för regionala person- och godstransporter samt
transportinfrastruktur som ingår i det transeuropeiska
transportnätet (TEN-T). Kartan visar även behov av
större satsningar på infrastruktur i nya sträckningar
som är viktiga för att förbinda Skåne med omvärlden.
Dessa tar utgångspunkt i Skånebilden.

Flygplats
Köpenhamn, Malmö, Ängelholm-Helsingborg och Kristianstad-Österlen
flygplats. Köpenhamns flygplats har en avgörande betydelse för skånskt
näringsliv och som en internationell nod för regionens invånare.
Hamn
Corehamn och strategisk hamn i fallande storleksordning. Förbinder
Skåne med kontinenten. Viktiga för framförallt europeiska handelsflöden
och även för persontrafik.
Viktigt transportinfrastrukturstråk
Linjer och pilar illustrerar viktiga stråk för människor och gods; inte
enskilda järnvägar eller vägar. De bredare linjerna illustrerar stråk som är
särskilt viktiga för att förbinda Skåne med omvärlden och koppla samman
tillväxtmotorerna och de regionala kärnorna.

Nya fasta förbindelser över Öresund bidrar till att
Öresundsregionen kan fortsätta växa och utvecklas
som en av Skandinaviens viktigaste tillväxtregioner.
Öresundsbrons anslutningar måste förbättras och
planeringen för nya förbindelser behöver fortsätta.

Farled
Viktiga farleder för gods- och persontrafik på havet.
Planerad ny stambana
Schematisk dragning med planerade stationer i Hässleholm, Lund och
Malmö. Viktiga framtida transportnoder för hela Skåne samt grannregionerna. Knyter Skåne närmre de övriga svenska storstadsregionerna
och Europa. Möjliggör utveckling av regional kollektivtrafik.
Behov av nya förbindelser över Öresund
Viktiga för fortsatt tillväxt samt för att sprida och öka integrationen mellan
Skåne och Danmark. Utgörs av fast förbindelse.

En fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör
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ger nordvästra Skåne liknande möjligheter som bron
har gett Lund och mellersta Skåne. Öresundsmetron
blir ett viktigt verktyg för att Malmö och Köpenhamn
sammanlänkas till en stark storstad som blir en regional
och nationell ekonomisk motor. I ett långsiktigt perspektiv
behövs båda förbindelserna och det är viktigt att skapa
handlingsberedskap för en sådan utveckling.

Köpenhamns flygplats är en gemensam trafikknutpunkt
för både Danmark och södra Sverige. Tillgången till
flygplatsen skapar attraktionskraft. Flygplatsen utsätts
för en ökande konkurrens från andra europeiska
flygplatser i till exempel Amsterdam och Berlin. Ett
viktigt gemensamt mål inom Greater Copenhagen är att
tillgängligheten till flygplatsen ska öka, i synnerhet med
kollektivtrafik från hela Greater Copenhagen, Jylland
och Fyn, Sverige och Nordtyskland.

En av de viktigaste satsningarna för framtiden är etablering och utbyggnad av nya stambanor. Den bidrar både
till ökad kapacitet för regional kollektivtrafik och till att
knyta Skåne närmare omvärlden.

Strukturkarta
Öppna strukturkartan som PDF här.
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Tematiska fördjupningar
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Denna del omfattar fyra övergripande teman som konkretiserar planeringsstrategierna. Temana fördjupas
utefter sakområden med tillhörande planeringsprinciper. Regionala mark- och vattenanvändningskartan för
Skåne ligger sist i detta avsnitt.

Bebyggelseutveckling
Utvecklingen av bebyggelsen i Skåne ska bidra till att
skapa inkluderande, väl gestaltade, långsiktigt hållbara
och hälsofrämjande livsmiljöer med regional tillgänglighet för alla. Bebyggelsen behöver utformas så att den
både är resurseffektiv och samtidigt bidrar till utveckling av näringsliv och bostadsbyggande. Den måste
också anpassas till ett förändrat klimat och utföras med
minsta möjliga klimatpåverkan. Det finns även socioekonomiska skillnader i Skåne som leder till att alla
inte har samma möjlighet till goda och hälsosamma livsmiljöer. Dessa utmaningar och målkonflikter behöver

hanteras i bebyggelseutvecklingen. De vägval som görs
i efterföljande kommunal planering har stor inverkan
på hur Skåne som helhet utvecklas. Hur vi planerar för
och var vi placerar bostäder, verksamheter, service och
infrastruktur kommer att ha stor betydelse för framtida
livskvalitet och tillväxt. Utgångspunkten är det flerkärniga Skåne där invånarna får större tillgång till arbete,
bostäder, utbildning, kultur och sjukvård.
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Skånes flerkärnighet
I Skåne finns en finmaskig ortstruktur med många
självständiga orter. Det är denna tätortstäthet och de
korta avstånden mellan orterna som är karaktäristiskt
för Skåne. Skånes alla delar fyller viktiga funktioner
för regionens utveckling och det är viktigt att alla

kommuner, orter och platser ser sin roll i den regionala
helheten. Det kan innebära att gemensamt stödja investeringar och etableringar i Skåne, även om det inte sker
i den egna kommunen.

Planeringsprinciper
• Satsa på Skånes tillväxtmotorer och regionala kärnor. De behöver ges goda förutsättningar för att
driva utvecklingen och förse Skåne med arbetstillfällen, högre utbildning, specialistsjukvård och större
kulturinstitutioner. Det är centralt att de regionala kärnorna och tillväxtmotorerna är väl sammankopplade. Övriga orter behöver kopplas till någon eller några av de regionala kärnorna eller tillväxtmotorerna. Då stärks utvecklingen av tillväxtmotorerna och de regionala kärnorna samtidigt som
effekterna av utvecklingen sprids till hela Skåne.
• Stärk den befintliga ortsstrukturen i hela Skåne. För att Skåne ska utveckla den flerkärniga orts
strukturen är det avgörande att bygga vidare på befintliga strukturer med tydlig sammanhållen bebyggelse i Skånes orter. Det gäller såväl de större städerna som mindre och mellanstora orter. Genom att
göra det kan de styrkor och förutsättningar som den flerkärniga strukturen innebär tas tillvara.
• Utveckla de lokala kärnorna så att deras grundutbud av service och funktion som
mötesplats upprätthålls.
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Planering av bebyggelsen
När regionen utvecklas och befolkningen växer blir
trycket på markens användning allt högre. Det ställer
krav på hur vi planerar för nya bostäder, verksamheter
och infrastruktur. För att hushålla med marken och
använda den så effektivt som möjligt är det avgörande
att huvuddelen av bebyggelseutvecklingen sker genom
förtätning och att bebyggelsen samplaneras med andra
övergripande strukturer, såsom transportinfrastruktur,

kollektivtrafik och grönstruktur. De kollektivtrafiknära
lägena behöver tillvaratas och utvecklas så att kollektiv
trafiksystemet nyttjas maximalt. Förtätning ställer höga
krav på utformning och gestaltning av den byggda
miljön så att viktiga värden inte går förlorade och nya
kvaliteter tillskapas.

Kartan pekar ut regionala kollektivtrafiknoder där bebyggelseutveckling gynnar utvecklingen av den flerkärniga
ortsstrukturen. Lokala förutsättningar som på olika sätt kan begränsa utvecklingsmöjligheterna runt noderna har
inte beaktats. Kartan ger inte en heltäckande bild av möjliga lägen för bebyggelseutveckling i Skåne.
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Planeringsprinciper
• Planera bebyggelsen utifrån befintliga strukturer och genom förtätning i strategiska lägen.
Samtidigt är det också viktigt att den byggda miljön utvecklas utifrån platsens förutsättningar och
i harmoni med kulturmiljö- och upplevelsevärden.
• Prioritera bebyggelse i kollektivtrafiknära lägen. För att dra nytta av flerkärnigheten är god tillgänglighet en förutsättning. Att bygga kollektivtrafiknära ger fler större tillgång till mer bostäder, arbetsplatser
och fritidsaktiviteter.
• Utveckla kollektivtrafiknoder till attraktiva mötesplatser med service. Bytespunkterna är inte bara effektiva
transportnoder utan även platser där många människor rör sig dagligen. Utifrån ett hela resan- perspektiv
behövs gena stråk för gång- och cykeltrafik som ansluter till stationer och bytespunkter.
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Gestaltad livsmiljö
Arkitektur, form och design påverkar alla människor
dagligen. Det som byggs och formges har inverkan på
hur alla hållbarhetens dimensioner kan hanteras. Med
perspektivet gestaltad livsmiljö följer en helhetssyn
på formandet av livsmiljön, från samhällsbyggnad till
detaljers utformning. Utifrån detta perspektiv är det
människan och människans behov som blir utgångspunkt. Det leder till att fler aspekter inkluderas i gestaltandet av den byggda miljön som i sin tur uppmärksammar fler av samhällsbyggets utmaningar.

Gestaltad livsmiljö fokuserar på hur arkitektur, form och
design på olika sätt formar samhället och invånarens
vardag. Metoder som byggs upp kring gestaltningsprocesser kan bidra till inkludering och ökat demokratiskt
deltagande.
Region Skånes strategi för gestaltad livsmiljö
- arkitektur, form och design

Planeringsprinciper
• Använd perspektivet gestaltad livsmiljö i samhällsplaneringen. Detta kan bland annat göras genom att
samhällens och orters attraktiva värden som skala, identitet och kulturmiljö tas tillvara och utvecklas.
• Värna om kvalitet och god gestaltning i all bebyggelseutveckling. Arkitektur, form och design utgör en
betydande resurs i utvecklingen av ett långsiktigt hållbart samhälle och Skånes attraktivitet.
• Vidareutveckla och sprid kunskap om gestaltad livsmiljö. Region Skåne kan här agera som inspiratör och
samlande kraft och verka för en ökad kunskap kring gestaltad livsmiljö i Skåne. Det offentliga har stora
möjligheter att agera förebildligt som beställare, byggherre och förvaltare.
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Bostadsförsörjning
En väl fungerande bostadsmarknad är en grundläggande
förutsättning för såväl den enskildes möjligheter i livet
som för samhällets utveckling i stort. Den skånska
bostadsmarknaden ska erbjuda en mångfald av boende
former i varierande storlek och läge samt med olika upplåtelseformer och prislägen så att människor kan bo
och leva över hela Skåne. Nyproduktion av bostäder

är viktigt men utgör samtidigt en liten del av det totala
beståndet. Nästan alla bostadsbyten sker inom det
befintliga beståndet. Rörligheten inom beståndet är
därför avgörande för människors tillgång till bostäder.
Tillgången till bostäder är en förutsättning för regional
utveckling i Skåne.

Planeringsprinciper
• Säkerställ att det finns bostäder som motsvarar behovet i Skåne. För detta behövs dels en bostads
produktion som motsvarar efterfrågan och dels att bostadsbeståndet nyttjas mer effektivt.
• Utveckla regional samverkan och samsyn. Region Skåne ska fortsätta att utveckla kunskap, förståelse och
samsyn om den skånska bostadsmarknaden. Ökad samverkan med de skånska kommunerna och andra
aktörer på bostadsmarknaden leder till gemensam förståelse av den regionala bostadsmarknaden och dess
funktioner. Framför allt behövs mer kunskap om obalansen på bostadsmarknaden för att glappet mellan
bostadsbehov och efterfrågan på bostäder ska minska.

54

TEMATISKA FÖRDJUPNINGAR | Bebyggelseutveckling

Regionplan för Skåne 2022–2040

Näringsliv och besöksnäring
Ett starkt näringsliv är viktigt för Skånes attraktivitet och
ekonomiska hållbarhet. I Skåne finns en rik branschbredd och ett starkt växande företagande. Det finns alltså
goda förutsättningar för att starta och driva företag i hela
Skåne. Det är då viktigt att hela Skåne ges förutsättningar

att utvecklas utifrån sina unika kvaliteter. En sammanlänkad arbetsmarknad med högeffektiva transportmöjligheter
för arbetskraften är den viktigaste faktorn för näringslivets
produktivitetsutveckling idag.

Planeringsprinciper
• Stärk förutsättningarna för näringslivets utveckling i Skåne. Det kan göras genom att säkra tillgång
till mark i befintliga och nya verksamhetsområden, liksom tillgång till el och digital infrastruktur.
För att näringslivet ska kunna växa och Skånes ekonomiska styrkor tas tillvara behövs också snabba
och direkta förbindelser såväl inom som till regionen.
• Fortsätt att utveckla regionala leder för vandring och cykling i Skåne så att Skånes varumärke som
turistdestination utvecklas. Detta kan göras genom att synliggöra och ta hänsyn till de nationella och
regionala lederna i den kommunala fysiska planeringen.
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Hälsofrämjande livsmiljö
Den allmänna hälsan hos en befolkning påverkas av de
individuella förutsättningarna och hur samhället är utformat. Att omsorgsfullt gestalta vår livsmiljö är nödvändigt
för god hälsa och minskade hälsoklyftor. Idag finns det

stora skillnader i folkhälsa beroende på boende, ålder och
socioekonomiska förhållanden. Barns och ungas tillgång
till ändamålsenliga miljöer är särskilt betydelsefullt för att
motverka psykisk och fysisk ohälsa.

Planeringsprinciper
• Planera hälsofrämjande miljöer. Väl gestaltade livsmiljöer och vardagsmiljöer som stimulerar till
fysisk aktivitet är hälsofrämjande. All fysisk planering ska ta hänsyn till det.
• Bevara och utveckla ytor för barns lek och rörelse samt gröna miljöer. Med förtätning och ökad
konkurrens om marken i städerna är det viktigt att bevara och utveckla ytor för lek och utevistelse.
• Gestalta sjukhus och vårdmiljöer så att de blir läkande miljöer. Gröna miljöer, liksom tillgång till
dagsljus och utblickar, har en bevisad positiv effekt på hjärnans återhämtning och får oss att må bättre.
Det medför i sin tur minskning av komplikationer, vårdtider och medicinering. Region Skåne kan
direkt påverka genom omsorgsfull gestaltning och planering av sjukhus och vårdmiljöer.
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Klimatanpassad bebyggelseutveckling
Vi står inför ett förändrat klimat. Förutom att minska
påverkan på klimatet måste vi också anpassa vår fysiska
miljö för att hantera konsekvenserna. Klimatanpassning
är en samhällsekonomisk nödvändighet eftersom klimat
förändringar kan orsaka stora skador. Väl gestaltade

åtgärder kan även bidra till att utveckla den fysiska
miljön. Särskilt viktigt ur ett barnperspektiv är att skapa
skuggiga platser på skolgårdar, lekplatser och andra
platser där barn rör sig.

Planeringsprinciper
• Anpassa den byggda miljön efter högre temperaturer och ökad nederbörd. Den byggda miljön påverkar
den lokala temperaturen genom fysiska strukturer med olika material, både på byggnader och mark
beläggningar med olika förmåga att absorbera värme. Möjliggör för svala offentliga miljöer och skapa
skugga. Ge plats för träd och grönytor. Hänsyn till värmeböljor och ökad nederbörd behöver hanteras i
översiktsplan och efterföljande planering.
• Arbeta tillsammans för gemensam kunskapsuppbyggnad. För att hantera utmaningar med höjda vattennivåer, erosion och översvämning behövs strategiska och samordnade insatser på lokal nivå, med vägledning
och stöd från regional och nationell nivå.
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Tätorternas grönstruktur
Kvalitet på närmiljö och tillgång till rekreation har stor
betydelse för människors hälsa och livskvalitet. Det är
viktigt att alla har nära till grönområden av bra kvalitet
och att det är enkelt att nå naturen genom hållbart och
kollektivt resande.

Det gäller även i mindre tätorter och på landsbygden
där delar av Skåne har sämre tillgång till grönområden
och natur. Tillgång till närrekreation är viktigt för alla,
men särskilt för barn, äldre och personer med funktionsvariation samt i områden med stor andel socioekonomiskt svaga hushåll. Blågrön infrastruktur ska också
utformas med beaktande av barnkonventionen.

Andelen grönyta i städerna och tätorterna minskar på
många platser och tillgång till grönytor med god kvalitet varierar mellan olika delar av Skåne. För att skapa
hållbara och attraktiva livsmiljöer i städer och tätorter
behövs god tillgång, nåbarhet och kvalitet på grönytor,
vatten och natur vid och i nära anslutning till bostäder.

Blågröna värden är viktiga för samhällets motståndskraft och anpassningsförmåga till klimatförändringar
samt för att Skånes invånare även i framtiden ska kunna
ta del av nödvändiga ekosystemtjänster.

Planeringsprinciper
• Planera och förvalta parker, grönområden och tätortsnära natur i Skånes städer och tätorter med utgångspunkt från att stärka deras förmåga att producera ekosystemtjänster och främja biologisk mångfald.
Gröna och blå strukturer behöver vara varierade, flerfunktionella, motståndskraftiga mot förändringar och
finnas i sammanhängande geografiska nätverk som kopplas ihop med regionala stråk och grönområden.
• Förtäta städer och tätorter med hänsyn till befintlig park och naturmark. Grönytor bör inte exploateras där
det är brist och förlorade blågröna värden bör kompenseras.
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Transporter
Skåne är en flerkärnig storstadsregion med en växande
befolkning. Dessutom är Skåne en del av Öresundsregionen med Köpenhamn som tillväxtmotor och Sveriges
port till kontinenten. Dessa geografiska förutsättningar
påverkar resandet och godsflödena genom och inom
Skåne och är därför viktiga utgångspunkter vid planeringen av transportinfrastruktur och kollektivtrafik.

Region Skåne har tagit fram mål för färdmedels
fördelning för gods- och persontransporter till 2050 för
att klara omställningen till ett hållbart transportsystem.
Målen innebär att fler behöver åka kollektivt, cykla eller
gå samt att en större andel av godstrafiken flyttas över
från väg till sjöfart och järnväg. För att uppfylla målen
behöver befintlig infrastruktur användas så effektivt
som möjligt samtidigt som det krävs stora investeringar
i kollektivtrafik och infrastruktur från såväl lokal och
regional som statlig nivå.

För att så många skåningar som möjligt ska få tillgång
till arbete, bostad och utbildning krävs en välfungerande
infrastruktur med kapacitetsstarka och robusta väg- och
järnvägsnät samt en attraktiv kollektivtrafik. Infrastrukturen och kollektivtrafiken är inte bara viktiga för att
binda samman Skåne. De är också viktiga för att knyta
ihop Skåne med grannregionerna i Sydsverige och Danmark samt med de övriga svenska storstadsregionerna.

Regional transportinfrastrukturplan för
Skåne 2018–2029 med interaktiva kartor över
regionala och nationella satsningar
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I Skåne finns det olika förutsättningar för valet av
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Flöden för persontransporter.

Öppna kartan som PDF här.

Flöden för godstransporter.

Öppna kartan som PDF här.
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Hållbart resande
Det finns en stor potential att öka det hållbara resandet
och kollektivtrafikens attraktivitet genom att stärka
kopplingar för gång, cykel och bil till kollektivtrafikens
bytespunkter. Cykeln fyller dessutom en viktig funktion
för att ta sig inom och mellan byar och städer. Attitydoch beteendepåverkan behövs för att transportsystemet
ska användas mer effektivt. Skåne behöver dra nytta av

teknikutvecklingen och den starka innovationskraft som
finns i regionen för att gynna det hållbara resandet.
Det är viktigt att skapa hållbara förutsättningar för bilen
inte minst som ett viktigt komplement som kan utöka
kollektivtrafikens upptagningsområde. Andelen fossilfria
drivmedel behöver öka.

Planeringsprinciper
• Satsa på stärkt infrastruktur för fotgängare och cyklister och stärk deras roll i samhällsplaneringen.
Förbättra kopplingar för gång och cykel till kollektivtrafiken. Fortsätt bygga ut och förbättra cykelinfrastrukturen inklusive satsningar på de så kallade supercykelstråken, högkvalitativa cykelstråk till
tillväxtmotorerna och de regionala kärnorna. När ett supercykelstråk blivit fastställt är det viktigt
att det beaktas i kommunala planer och strategier.

Cykelstråk i Skåne.

Öppna kartan som PDF här.
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• Skapa förutsättningar för hållbar bilanvändning och stärk bilens roll som anslutningsfärdmedel till
kollektivtrafik. Satsa på attraktiva pendlarparkeringar i anslutning till kollektivtrafik. Öka tillgången till
infrastruktur för tankning av fossilfria drivmedel och publik laddning för elfordon.

Öppna kartan som PDF här.

Hållbara drivmedel, laddstationer och tankställen 2020.

• Använd attityd- och beteendepåverkan för ett effektivare nyttjande av transportsystemet. Genom att
synliggöra nya resmöjligheter, ompröva invanda resebeteenden och öka acceptansen för fossilfria
drivmedel och elfordon kan efterfrågan på hållbara trafiklösningar öka. Samverkan behöver ske mellan
Region Skåne, Trafikverket samt Skånes kommuner.
Mobilitetsplan för Skåne

• Ta vara på möjligheterna med den tekniska utvecklingen inom transportsektorn. Region Skåne,
kommunerna och andra aktörer behöver vara aktiva i att tillämpa den tekniska utvecklingens fördelar.
Skåne behöver fortsatt vara en innovativ region som agerar som testbädd för nya tekniska lösningar.
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Kollektivtrafik
Kollektivtrafiken är ett verktyg för att binda samman
Skåne och nå målbilden i den regionala utvecklingsstrategin. En central utgångspunkt för att Skånes flerkärniga ortsstruktur ska nyttjas optimalt är att de regionala
kärnorna och tillväxtmotorerna är väl sammankopplade.
Kollektivtrafiken bidrar till hållbart resande och är viktig
för att så många skåningar som möjligt ska ha tillgång
till arbetstillfällen, utbildning, service och rekreation.

I Region Skånes trafikförsörjningsprogram identifieras
regionalt, delregionalt och lokalt viktiga kollektivtrafikstråk, som alla syftar till att koppla samman Skånes
orter på olika nivåer. Framkomligheten för kollektivtrafiken behöver förbättras. Stora satsningar kommer
att göras inom kollektivtrafiken de kommande åren
avseende infrastruktur, trafikering och nya koncept.

Öppna kartan som PDF här.

Kollektivtrafikstråk i Skåne.
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Planeringsprinciper
• Inkludera kollektivtrafiken i ett tidigt skede i planeringen. Region Skåne ska tillsammans med
kommunerna verka för att kollektivtrafiken får en strukturbildande roll vid tätortsutbyggnad så att
utbyggnad i första hand sker i lägen där tillgängligheten till kollektivtrafiken är god. Tågtrafiken och
de regionala superbusstråken har en särskilt stor strukturbildande potential.
• Agera gemensamt för att förmå staten att genomföra nödvändiga investeringar i infrastruktur samt
förebyggande underhåll av väg och järnväg. Region Skånes positionspapper Skånes utgångspunkter lyfter
fram behov av satsningar i transportsystemet på väg och järnväg och i Region Skånes Förslag till tågstrategi
identifieras satsningar på järnväg som behövs för att nå målbilden för tågtrafikering till 2040.
• Tillgodose kollektivtrafikens behov av ytor gällande spårreservat, depåer och stationer i planeringen.
Det är av största vikt att Skånes kommuner för en tidig dialog i planeringen kring behoven av mark
för kollektivtrafik.
• Prioritera kollektivtrafikens framkomlighet både i och utanför tätorter.
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Gränsöverskridande transporter
Inom Öresundsregionen bor över fyra miljoner
människor och befolkningen ökar. Utan mer kapacitet
riskerar Öresund att bli en flaskhals mellan södra och
norra Europa. Fehmarn Bältförbindelsen med ny
motorväg och järnväg mellan Danmark och Tyskland
kommer att öka trafiktrycket ytterligare. För tågtrafiken
över Öresund är det av största vikt att flaskhalsarna vid
Öresundsbrons landanslutningar på båda sidor sundet
åtgärdas, inte minst utbyggd spårkapacitet på Kastrup.
Kastrup är den största flygplatsen i Norden och är viktig
för skåningarnas koppling till omvärlden. Genom
Greater Copenhagens Trafikcharter finns starkt stöd för
fler fasta Öresundsförbindelser.

genom Skåne möjliggör snabba regionaltåg som på
ett bättre sätt skapar tillgänglighet mellan Skånes olika
delar. Den frigör samtidigt kapacitet och möjliggör
utvecklad trafikering på den befintliga stambanan genom
överflyttning av den nationella persontågtrafiken. Den
nya stambanan är en viktig funktion för hela Skåne och
det är viktigt att redan nu beakta hur den kommer att
påverka regionens utveckling.

Den pågående planeringen av nya stambanor som ska
förbinda storstadsregionerna är en av Sveriges största
infrastruktursatsningar någonsin. Den nya stambanan

Planeringsprinciper
• Stärk tillgängligheten för gränsöverskridande persontransporter. Det är centralt att Skåne fortsatt
verkar för att genomföra Skånebilden, med en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör och
Öresundsmetron mellan Malmö och Köpenhamn.
• Fortsätt att samverka inom Skåne om viktiga prioriteringar och satsningar på infrastruktur och
kollektivtrafik. Verka för genomförande av de överenskommelser som redan finns.
• Fortsätt att samverka inom Öresundsregionen och södra Sverige för att minska gränshinder och enas
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om viktiga prioriteringar och satsningar på infrastruktur och kollektivtrafik. Verka för att öka samarbetet
på nationell nivå mellan Sverige och Danmark för att undanröja gränshinder.

ETT ENAT
SYDSVERIGE
SKAPAR
ETT STARKT
SVERIGE

TRAFIKCHARTER
12 oktober 2016

I denna överenskommelse tecknas en gemensam
vision för hur en välfungerande, stabil och hållbar
infrastruktur kan bidra till att stärka rörligheten och
skapa ekonomisk tillväxt och välfärd. Överenskommelsen ska utgöra underlag för dialog med statliga
myndigheter på båda sidor av Öresund.

KOLLEKTIVTRAFIK
FÖR ETT ENAT
SYDSVERIGE

POSITIONSPAPPER

POSITIONSPAPPER
KOLLEKTIVTRAFIK
GREATER COPENHAGEN & SKÅNE COMMITTEE

2019

INFRASTRUKTUR & TRANSPORT

1

2016

1

Den svenska versionen är en översättning av det beslutade danska originaldokumentet

• De skånska aktörerna behöver gemensamt verka för att satsningen på ny stambana genomförs på ett
sätt som bidrar till lokal, regional och nationell utveckling. Viktiga frågor handlar om stationernas
lokalisering och utformning samt om anslutande trafikering och stadsutveckling. Det behöver utvecklas
bra och effektiva förbindelser med stambanans stationer, något som både påverkar utvecklingen mellan
orter och inom de större städerna.
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Godstransporter
Skåne är en transitregion som skapar förutsättningar
för utrikeshandeln i Sverige. En minskning av transit
trafikens negativa påverkan i form av trängsel, vägslitage,
klimat- och miljöbelastning och buller krävs. För att
klara ökande volymer och samtidigt leva upp till regionala och nationella miljö-och klimatmål, behöver en
betydligt större andel av godset som kommer in i Skåne
transporteras effektivare det vill säga med sjöfart närmare sin slutdestination, på järnväg samt i fordon med
fossilfria drivmedel. Det ska vara enkelt att kombinera
de olika trafikslagen till en effektiv kedja. Godstransporterna i tätorter ska vara så energieffektiva som möjligt
och bidra till att skapa en attraktiv och trivsam stadsmiljö. Det innebär att transporterna behöver ske med
så lite utsläpp och buller som möjligt.

Satsningar på exempelvis omlastningsterminaler och
samordnad citydistribution minskar lastbilstrafiken i
städerna, miljö- och klimatbelastningen blir lägre, bullret
minimeras och stadsmiljön blir mer attraktiv.
I Skåne finns några av Sveriges största hamnar. Malmö
och Trelleborg är två av fem svenska hamnar som
pekats ut som särskilt viktiga inom det transeuropeiska
transportnätet, TEN-T. De skånska hamnarna har
främst betydelse för de inomeuropeiska handelsflödena
och är av mindre vikt för den utomeuropeiska handeln.
Att säkerställa tillgänglighet i hamnarna är av europeiskt,
nationellt och regionalt strategiskt intresse.
Strategi för den hållbara gods- och logistikregionen

Öppna kartan som PDF här.

Infrastruktur för godstrafik i Skåne.
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Planeringsprinciper
• Främja klimatsmarta godstransporter genom att prioritera åtgärder för att föra över en större andel av
transittrafiken till järnväg och sjöfart.
• Säkerställ tillgänglighet för gränsöverskridande godstransporter. Regionala aktörer i Öresundsregionen
behöver säkerställa den långsiktiga funktionen i godstransportsystemet över Öresund samt tillgängligheten
i hamnarna. Kapacitetsutnyttjandet på Öresundsbron samt redundans i järnvägsnätet vad gäller gränspassager är centrala frågor.
• Arbeta proaktivt och utveckla ett regionalt helhetsperspektiv på gods- och logistikfrågor. Kommunerna
behöver tillsammans med Region Skåne leda utvecklingen av strategiska lägen och noder. Trafikverket,
Region Skåne och kommunerna behöver tillsammans skapa samsyn samt se över processer för att bättre
integrera gods i samhällsplaneringen. Även de urbana godstransporternas roll i stadsplaneringen
behöver stärkas.
TemaPM - Planera för urbana godstransporter
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Blågrön infrastruktur
Precis som att Skåne består av en mängd samman
länkade tätorter har Skåne en flerkärnig grön- och
blåstruktur som binds samman av stråk. En fungerande
blågrön infrastruktur är värdefull ur ett såväl ekonomiskt
som ekologiskt och socialt perspektiv. Den utgör en
plats för rekreation och bistår samhället med viktiga
ekosystemtjänster. Landskapet, med grönstruktur, åker
mark, sjöar, vattendrag och kust, är också en stor del
av Skånes identitet och attraktionskraft. Stora delar av
Skåne har en mycket begränsad tillgång till grönstruktur
och allemansrättsligt tillgänglig mark, då stora arealer
består av jordbruksmark, medan andra delar har god
tillgång till skog och natur.

den blågröna infrastrukturen, både i landskapet och i
städerna. Att säkerställa tillräcklig kvalitet och kvantitet
är avgörande för hälsa, livskvalitet och en långsiktigt
hållbar mark- och vattenanvändning som ger värden för
hela regionen.
Den förväntade utvecklingen innebär att kommunerna
och andra aktörer behöver ha framförhållning och ett
regionalt helhetsperspektiv i planeringen.
Grönstruktur i Skåne - Strategier för en
utvecklad grön struktur 2012

När regionen utvecklas och befolkningen växer blir
trycket på markens användning allt högre. Klimatförändringarna innebär ökade påfrestningar för ekosystemen
och arterna och i förlängningen Skånes förmåga att upprätthålla en långsiktigt hållbar produktion av ekosystemtjänster. Det är därför viktigt att skydda och utveckla
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Kartan för blågrön infrastruktur i Skåne utgår från Grönstruktur i Skåne - Strategier för en utvecklad grön
struktur 2012 och har uppdaterats efter kommunernas översiktsplaner, delregionala strukturkartor samt
Länsstyrelsen Skånes underlag för grön infrastruktur.
I mark- och vattenanvändningskartan redovisas enbart stråk av stor ekologisk betydelse och som korsar
kommungräns. Dessa bedöms spela en extra viktig roll i den regionala blågröna infrastrukturen och
utvecklingen av stråken gynnas av ett mellankommunalt samarbete.
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Regionala grönområden och stråk
Den regionala blågröna infrastrukturen består av värdekärnor, värdetrakter och blågröna stråk som länkar
samman områden ur ett rekreativt och ekologiskt
perspektiv. För att naturen ska kunna förse oss med
de ekosystemtjänster som vi behöver måste den vara
varierad, motståndskraftig mot förändringar och finnas
i funktionella, geografiska nätverk. De stora regionala
grönområdena är värdefulla för hela Skåne och kommer
att få en allt större betydelse i takt med att Skånes
befolkning ökar.

Den regionala blågröna infrastrukturen sträcker sig
över administrativa gränser. Det är därför viktigt att se
till helheten och planera sektorsövergripande. En bred
samverkan mellan Skånes aktörer är nödvändig för en
positiv utveckling av Skånes blågröna infrastruktur.

Planeringsprinciper
• Skydda, utveckla och bind samman regionala grönområden med höga naturvärden. Säkerställ att
det långsiktigt finns blågrön infrastruktur av tillräcklig kvantitet och kvalitet. Verka för att skapa ett
finmaskigare nät av blågröna stråk. Det finns potential att förbättra de befintliga stråken och utveckla
nya där det saknas.
• Planera ny infrastruktur och bebyggelse så att dessa inte blir barriärer för rekreativa och ekologiska
samband. Verka för att minska barriäreffekter från befintliga vägar och järnvägar. De stora ströv- och
vandringsområdena bör så långt möjligt utgöras av tysta områden och skyddas från buller.
• Utveckla mellankommunal och mellanregional samverkan samt involvera markägare och andra brukare
i frågor som rör planering av blågrön infrastruktur. Det finns ett stort värde i att utveckla delregionala
underlag för blågrön infrastruktur och samarbetet mellan kommunerna och Region Skåne.
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Biologisk mångfald
Skåne är den artrikaste regionen i landet men har också
flest hotade arter. Den biologiska mångfalden påverkas
starkt av hur mark och vatten planeras och används.
Arter har under senare år trängts undan av bland annat
exploatering och ett produktionsinriktat jord- och
skogsbruk. De nationella miljömålen, Ett rikt odlingslandskap och Ett rikt växt- och djurliv har i Skåne en negativ
utveckling. Det behövs aktiva insatser för att bibehålla,
skydda och utveckla den biologiska mångfalden.
Klimatförändringarna innebär ett stort hot för Skånes
biologiska mångfald och ökar bland annat risken för att
främmande växt- och djurarter ska sprida sig.

I Skåne ska det finnas en mångfald av ekosystem med
god anpassningsförmåga och motståndskraft mot
förändringar som också tar hänsyn till egenvärdet hos
olika arter. Många små förändringar kan sammantaget
leda till en stor påverkan. Genom att se helheten, planera
sektorsövergripande och samplanera bebyggelse, trafik
och grönstruktur kan negativa konsekvenser undvikas.

Öppna kartan som PDF här.

Skyddad natur i Skåne.
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Planeringsprinciper
• Skydda och utveckla områden med särskilt höga naturvärden. Kommunernas grönstrukturprogram
och naturvårdsprogram är bra verktyg för arbetet med biologisk mångfald i fysisk planering. Regionplanen
ska synliggöra regionala sammanhang som ett underlag för kommunernas planering och miljöarbete.
• Skapa förutsättningar för välfungerande ekosystem, både kvantitativt och kvalitativt, i landskapet
och i bebyggd miljö.
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Regionala leder för vandring och cykling

Planeringsprinciper

Skåne har främst genom Skåneleden ett stort och regionalt
sammanhållet system av vandringsleder. Lederna går att
nå med kollektivtrafik och flera delsträckor passar för
dagsturer. Längs Skånes kuster finns tre nationella leder
för cykling: Kattegattleden, Sydkustleden och Sydostleden. Genom service kring lederna bidrar de till ett
starkare lokalt näringsliv och en levande landsbygd.
En fortsatt utveckling av leder bidrar till att stärka
Skåne som turistdestination och till ett aktivt, rörligt
friluftsliv. Arbete med leder kan också kopplas till andra
aktiviteter som paddling. Region Skåne är ledhuvudman
för Skåneleden, Sydkustleden och Sydostleden. Region
Halland är huvudman för Kattegattleden med Region
Skåne som deltagande part.

• Synliggör och ta hänsyn till de nationella
och regionala lederna för cykling och vandring i den kommunala fysiska planeringen.
När en led pekats ut och fastställts är det
viktigt att den tas med i relevanta planer och
strategier för att få genomslag.
• Förbättra nåbarheten till Skånes natur för att
gynna friluftsliv och turism. Stärk cykelstråken
och kopplingarna mellan befintlig kollektivtrafik och målpunkter i naturen. Utveckla
Skåneleden med fler sträckningar som binder
ihop tätorterna med befintligt ledsystem.

Nationella och regionala leder för cykling och vandring i Skåne.

Öppna kartan som PDF här.
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Landskap, jordbruk och skogsbruk
Skåne har mycket värdefull oexploaterad mark, både
bestående av högvärdig åkermark och fina natur
områden. Det finns en stor variation av naturtyper
och landskapstyper med betydande värden för Skånes
identitet och attraktionskraft, turism, besöksnäring
och näringsliv. Olika delar av Skåne har olika natur
geografiska förutsättningar och behöver utvecklas efter
sina förutsättningar.

Det är en ojämn tillgång på allemansrättslig mark
i Skåne. Tillgången är sämre i de delar av Skåne där
befolkningen är störst och ökar mest, medan det i
skogsbygden finns stora områden med allemansrättsligt
tillgänglig mark med betydande värden för rekreation
och besöksnäring. Kartan nedan visar både tillgängliga
grönområden i tätorterna och naturområden utanför
tätorterna som är tillgängliga genom allemansrätten.

Andel allmänt tillgängliga grönområden i Skånes kommuner, inom och utanför tätorterna.
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Skånes jordbruksmark är viktig för livsmedels
försörjningen, både regionalt och nationellt, och har
en stor exportpotential. En stark inhemsk livsmedels
produktion ökar självförsörjningsgraden och minskar
sårbarheten vid krislägen. Skånes yta är till 38 procent
täckt av skog, vilket gör skogen till en betydande resurs
såväl ekonomiskt och socialt som miljömässigt. Skåne
har landets högsta produktion i skogen, en mycket
rik biologisk mångfald, knuten till både barrskog och

lövskog, liksom en variationsrik skog med mycket höga
rekreationsvärden. Klimatförändringarna innebär ökad
risk för skador på jord- och skogsbruk. Ökat upptag av
koldioxid i skog och mark är en strategi för att minska
Skånes nettoutsläpp av växthusgaser.
Att hushålla med Skånes jordbruks- och skogsmark är
en förutsättning för en hållbar markanvändning.

Jordbruksmark i Skåne. Klassificeringen gjordes 1974 i f.d. Kristianstads län respektive
Malmöhus län. Av kartan framgår att den mest produktiva jordbruksmarken är koncentrerad
till västra och södra Skåne.

Öppna kartan som PDF här.

Planeringsprinciper
• Hushålla med Skånes värdefulla jordbruksmark och utveckla samtidigt odlingslandskapets kvaliteter
för biologisk mångfald, rekreation, vattenfördröjning och infiltration. Det är särskilt viktigt i delar med
sämre tillgång till allmänt tillgängliga grönområden.
• Utveckla Skånes skogar i samverkan mellan olika aktörer. Ta hänsyn till miljö, produktion, rekreation
och innovation.
• Planera med hänsyn till Skånes kulturlandskap och landskapskaraktärer. Beakta den regionala identiteten
som de blågröna strukturerna bidrar till. Om det skånska landskapet blir alltför homogent riskerar det
att tappa den särart som bidrar till attraktivitet, bosättning, företagsetablering och turism.
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Vatten i landskapet
Framtidsprognoser visar entydigt att kvantiteten av
både yt- och grundvatten kommer att minska i Skåne
om inte aktiva åtgärder genomförs. Vatten av tillräcklig
kvantitet och kvalitet är en förutsättning för att kunna
bibehålla en god folkhälsa, livskraftigt jordbruk, hållbar
tillväxt i näringslivet samt en biologiskt rik blågrön
infrastruktur för rekreation och turism. Att öka markens
vattenhållande förmåga bidrar till att minska effekterna
av klimatförändringarna samt fördröjer och renar vattnet
innan det når dricksvattentäkterna och havet. Skåne ska
kraftsamla för att skapa en säker och hållbar dricks
vattenförsörjning samt bidra till en god livsmiljö för
växter och djur i sjöar och vattendrag.

Kommunerna har ett stort ansvar att genom sin
planering ge vattnet mer utrymme i landskapet och i
tätorterna. Vattnet sträcker sig över administrativa gränser och det behövs en bredare samverkan i beslut som
berör planering av gemensamt vatten inom avrinningsområdena. Målen för kommunernas vattenåtgärder
behöver vara ambitiösa på både kort och lång sikt för
att Skåne inte ska hamna i en krissituation med vattenbrist eller få otjänligt dricks- eller badvatten.

Planeringsprinciper
• Planera utifrån avrinningsområden. Samordna planeringen i mellankommunala och mellanregionala
strategier. Aktörerna inom varje avrinningsområde bör ta fram gemensamma strategier. Region Skåne
behöver utveckla sin roll och vara ett stöd i mellankommunala frågor avseende vatten.
• Planera för att öka vattnets utrymme i landskapet och markens vattenhållande förmåga. Kommunerna
ska tillsammans med andra aktörer verka för att öka kunskapen om Skånes vattentillgångar för att
säkra dricksvattenförsörjningen.
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Avrinningsområden i Skåne och angränsande regioner.

Öppna kartan som PDF här.
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Havet och kusten
Många intressen och värden ska samsas i havet och
längs Skånes kuster såsom sjöfart, yrkesfiske, energiutvinning, naturvård, rekreation, friluftsliv och turism.
Den oexploaterade kusten och dess värden är en gemensam resurs för hela Skåne. Havet är starkt påverkat av
övergödning, invasiva arter och föroreningar. Klimatförändringarna med stigande havsnivåer påverkar Skånes
kustnära natur och bebyggelse negativt med ökad
erosion och översvämningsrisk. Den långsiktiga målsättningen är ett hav och kust i balans med ekosystem som
förser atmosfären med syre, ger husrum till många arter,
reglerar väder och klimat samt höjer vår livskvalitet.
Fungerande ekosystem och en god miljö är en förut
sättning för de marina och maritima näringarna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV) har lämnat över
förslag till statliga havsplaner för Sverige till regeringen
som fattar beslut senast 2021. Det finns många kopplingar mellan den statliga havsplaneringen och kommunala och regionala frågor. Kustkommunerna har
en nyckelroll i havsplaneringen. HaV har identifierat
Öresund som ett fördjupningsområde inom Östersjöns
planområde, då området utnyttjas intensivt samt har
naturmiljöer som är värdefulla att bevara. Länsstyrelsen
i Skåne har i uppdrag att utreda hur behovet av ett
marint skydd kan tillgodoses.

Erosionsförhållanden längs Skånes kust.

Öppna kartan som PDF här.

80

TEMATISKA FÖRDJUPNINGAR | Blågrön infrastruktur

Regionplan för Skåne 2022–2040

Gränser för havsplaneringsområden i Skåne.

Öppna kartan som PDF här.

Gränser för havsplaneringsområden i Skåne. Källa: Havs- och vattenmyndigheten.
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Planeringsprinciper
• Använd havsplaneringen som verktyg för att skydda värdefulla områden och den biologiska mångfalden
i havet och skapa samtidigt förutsättningar för en fortsatt produktion av havets ekosystemtjänster.
Region Skåne behöver utveckla sin roll avseende havs- och kustplanering. Samordna havsplaneringen
med mellankommunala och mellanregionala strategier utifrån avrinningsområdena.
• Värna den oexploaterade kusten och dess värden för naturvård, rekreation, friluftsliv, besöksnäring och
identitet som en gemensam resurs för hela Skåne. Det är också viktigt för att ge utrymme för kustnära
våtmarker och strandängar som kan översvämmas och mildra erosion.
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Teknisk infrastruktur
Den tekniska infrastrukturen tillgodoser samhällets
behov av el, värme, kyla, energigas, dricksvatten och
digital uppkoppling samt säkerställer hantering av
dagvatten, avloppsvatten och avfall. Hållbar, resilient,
robust och säker teknisk infrastruktur kräver framsynt
planering och god samverkan mellan flertalet samhällsaktörer inom och utanför Skåne. Skånes invånare och
företag måste kunna lita på att den tekniska infrastrukturen levererar med tillräcklighet och tillförlitlighet.
Därtill ska försörjning av el, värme, kyla och energigaser
ske med låga utsläpp av växthusgaser och luftföroreningar som påverkar klimat, miljö och människors
hälsa. Dricksvatten ska vara rent och med säker tillgång.
Dagvatten, avloppsvatten och avfall ska hanteras med
låg påverkan på miljö, egendom och människors hälsa.
Digital uppkoppling ska ske med omsorg om hälsa och

integritet. Alla system måste ta höjd för klimatförändringar, extremväder och risker för olyckor och intrång.
En stor del av dagens tekniska infrastruktur är ålder
stigen och behöver förnyas innan 2040. Andra delar
måste utvecklas med nya lösningar för att möta och
stödja samhällets utveckling. Därigenom säkerställs
att alla får lika tillgång till teknisk infrastruktur av god
kvalitet. En generell digital omställning är viktig såväl
för individen som för det skånska näringslivet.
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Energiförsörjning
Utbyggnad av elnät tar lång tid, särskilt på stamnätsoch regionnätsnivå. Det är komplicerade processer med
flera inblandade parter och det behövs dessutom tillgång
till mark för ledningar och tekniska anläggningar. Det
är också väsentligt att ta hänsyn till kraftöverföringen i

det svenska stamnätet och från utlandet. Skåne har ett
stort behov av mer fossilfri elproduktion som bland
annat behövs för att minska elpriset i södra elområdet
såväl som risken för kapacitetsbrist i elnäten. Skåne har
potential att producera mer biogas och förnybar gas.

Transmissionsnät för el i Skåne.

Öppna kartan som PDF här.
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Anläggningar för elproduktion i Skåne.

Öppna kartan som PDF här.

Planeringsprinciper
• Främja utvecklingen av elnäten på alla nivåer. Det är viktigt att kommunerna tidigt i den fysiska
planeringen samverkar med lokalnätsägare och energibolag när nya bostadsområden och företagsetableringar planeras.
• Främja utbyggnaden av fossilfri energiproduktion. Det kommer att behövas mer vindkraft på land
och till havs i framtiden. Det finns också stor potential i Skåne att utveckla värme från djupgeotermi.
Utvecklingen av förnybar gas och biogas behöver främjas. Möjligheterna är goda i Skåne, men det
krävs bland annat att logistiken för distribution av förnybar gas till användare är god.
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Digital infrastruktur
I Skåne finns det utmaningar avseende utbyggnad av
bredbandsinfrastruktur, framför allt på landsbygden.
Samtidigt är det viktigt att det inte skapas digitala klyftor mellan stad och landsbygd. Det ska finnas förutsättningar för att kunna bo och vara verksam även utanför
Skånes urbana miljöer. En fullt utbyggd digital infrastruktur är en förutsättning för att digitalisera hälso- och
sjukvården och öka samhällets förmåga att erbjuda alla
invånare vård på samma villkor. Den digitala infrastrukturen kan även bidra till ett minskat resande vilket
också gör den till en klimatsmart och hållbar lösning.

I takt med att den digitala infrastrukturen blir bärare av
allt fler samhällskritiska funktioner ökar också behovet av
att trygga såväl robusthet som säkerhet. Infrastrukturen
måste vara tillförlitlig och ha hög säkerhet för överföring
av känslig information. Ur ett samhällsplaneringsperspektiv är det av högsta vikt att hänsyn tas till den
digitala infrastrukturen tidigt i planeringen.

Öppna kartan som PDF här.

Tillgång till bredband för hushåll i Skånes kommuner.
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Tillgång till bredband för arbetsställen i Skånes kommuner.

Öppna kartan som PDF här.

Planeringsprinciper
• Främja utbyggnad av digital infrastruktur på landsbygden. Det finns utmaningar som handlar om avstånd
till stamnät med ökad produktionskostnad som följd samt begränsad tillgång till potentiella aktörer.
• Planera för ökad digital robusthet och säkerhet för att säkra samhällskritiska funktioner.
Det är viktigt att den infrastruktur som förläggs följer anvisningarna framtagna av
samverkansorganisationen Robustfiber.se.
• Ta fram en handlingsplan för bredbandsutbyggnaden i Skåne. Arbetet har påbörjats inom Regionsamverkan Sydsverige. En kartläggning av nuläget i södra Sverige har initierats och på sikt ska en plan
för fortsatt bredbandsutbyggnad tas fram. Planen kommer att bygga på samverkan med södra Sveriges
alla nätägare.
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Dricksvattenförsörjning
Klimatförändringarna har tillsammans med de senaste
årens vattenbrist satt fokus på vattentillgången för både
hushåll och näringsliv. Skånes sötvattenresurs är redan
idag begränsad, särskilt under de varmare månaderna,
och behöver hanteras därefter. En långsiktigt hållbar
vattenförsörjning är en förutsättning för en resilient
samhällsutveckling, jordbrukets produktionsförmåga
och ett konkurrenskraftigt näringsliv. Många skånska

företag upplever redan idag att tillgången på vatten
sätter begränsningar för deras produktion och utvecklingsmöjligheter. Myndigheternas ansvar för drickvattenfrågan delas mellan Havs- och vattenmyndigheten,
Boverket, Länsstyrelserna, Livsmedelsverket, Socialstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd
och beredskap.

Planeringsprinciper
• Aktörerna i Skåne behöver planera för att säkra hela logistikkedjan från dricksvattentäkterna tills vattnet
når vattenanvändarna. Ett effektivare nyttjande och en cirkulär hantering av Skånes dricksvattenresurs
förutsätter ett ändrat samhällsbeteende och en ökad samverkan mellan kommuner, regioner samt med
myndigheter och andra intressenter.
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MARK- OCH VATTENANVÄNDNINGSKARTA
Regionplan för Skåne 2022 - 2040,
samrådshandling

Transportsystemet
Noder i transportsystemet, befintliga och planerade
Järnvägsstation

Planerad järnvägsstation

Rangerbangård

Planerad station på ny stambana

Hamn

Nod för regionalt superbusskoncept

Flygplats

Befintlig rangerbangård med
utvecklingsbehov

Järnväg, befintligt och planerat
Enkelspår

Uppgradering

Dubbelspår

Utbyggnad till dubbelspår

Flerspår

Utbyggnad till fyrspår
Ny järnvägsförbindelse
Utredningsområde för ny järnvägsförbindelse

Öresundsförbindelser, behov
Behov av nya förbindelser
över Öresund

Vägar, befintliga och planerade
Europaväg

Uppgradering/Utbyggnad

Annan väg

Regionalt superbusskoncept

Färjeled
Befintlig färjeled

Cykelstråk, befintliga och planerade
Basstråk och starka stråk

Förslag till utveckling av supercykelstråk

Teknisk infrastruktur
Transmissionsnät för el, befintligt och planerat
Station i stamnät

Ny förbindelse

Stamnät

Område för ny förbindelse

Regionnät

Anläggningar för elproduktion, befintligt och planerat
Förnybar energikälla
Ej förnybar energikälla
Projekteringsområden med
uppförda vindkraftverk 2020

Projekteringsområden utan
uppförda vindkraftverk 2020

Dricksvatten
Befintliga anläggningar för
dricksvattenförsörjning

Gröna områden och stråk, befintligt och planerat
Grönområden och stråk
med stora rekreationsoch naturvärden

Gröna stråk med utvecklingspotential

Leder för vandring och cykling, befintligt och planerat
Skåneleden
Nationell cykelturistled

Planerad sträckning för Skåneleden
Ny sträckning för nationell cykelturistled
Planerad regional cykelturistled

Kollektivtrafiknoder för strategisk bebyggelseutveckling
Tillväxtmotorer och regionala kärnor

Övriga

Sjukvård, befintligt
Sjukhus

Utbildning, befintligt
Universitet och/eller högskola finns på orten

Markanvändning
Tätorter och annan koncentrerad bebyggelse
Skogsmark
Odlad och annan öppen mark
Större sjöar
Vattendrag

Skala (A1) 1:300 000
Datum: 2020-11-19
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Genomförande av
regionplanen
Region Skåne ska leda och samordna arbetet med att
genomföra och följa upp den regionala fysiska planeringen i Skåne.

uppföljning av den betydande miljöpåverkan ska göras.
Ansvarig och tidplan: Region Skåne, löpande under
planperioden.

Den regionala utvecklingsstrategin anger att visionen
om Det öppna Skåne 2030 förverkligas genom att
utvecklingsaktörerna i Skåne samverkar. Alla aktörer
har ett ansvar och en möjlighet att bidra till att möta
samhällsutmaningar och nå visionsmålen tillsammans.
Regionplan för Skåne är ett område där Region Skåne
tydligt samordnar inriktning och genomförandet. Det är
genom områdesstrategierna – varav Regionplan för Skåne
är en – som den regionala utvecklingsstrategin genomförs.

Regionplanerådet
Till arbetet med regionplanen och regional fysisk
planering har knutits ett regionplaneråd bestående av
politiker från kommunerna och den regionala utvecklingsnämnden. Rådet fortsätter att ge inspel till regionplanearbetet genom tre årliga sammanträden.
Ansvarig och tidplan: Region Skåne och Regionplanerådet ansvarar. Tre årliga sammanträden som
sammankallas och leds av regionala utvecklingsnämndens ordförande.

Regionplanen genomförs dels genom olika former av
dialog och samverkan och dels genom lagstiftade uppdrag. Region Skåne för dialog med relevanta aktörer
på många olika sätt och dessa redovisas här i den
utsträckning de är relevanta för genomförandet av
regionplanen. Genomförandeprocessen kommer också
att utvärderas och justeras löpande i uppföljningen av
regionplanen.

Genomföra aktiviteter och
projekt i samverkan för fortsatt
kunskapsfördjupning
Arbetssättet att löpande identifiera gemensamma
utmaningar för Skåne tillsammans med de skånska
kommunerna samt att genomföra analyser, rapporter
och projekt för Skånes utveckling fortsätter i arbetet
med att genomföra och följa upp regionplanen.

Remissinstans för kommunala
översiktsplaner (reglerat förfarande
i Plan- och bygglag 2010:900)

Ansvarig och tidplan: Region Skåne ansvarar men
genomför i samverkan med Skånes kommuner och
andra relevanta aktörer. Arbetet sker löpande.

Region Skåne är formell remissinstans och yttrar sig
över kommunernas översiktsplaner och riktlinjer för
bostadsförsörjning. Region Skåne lämnar även yttranden över väg- och järnvägsplaner. Den kommunala
översiktsplaneringen ska ha en tydlig strategisk funktion
och en koppling till nationella och regionala strategier,
planer och program. Det är i den kommunala planeringen, främst i översiktsplanerna, som regionplanen
kan konkretiseras och tas vidare i frågor som omfattar
användningen av mark och vatten.

Planeringssamverkan
Planeringssamverkan är Region Skånes återkommande
arena för aktuella frågor om den regionala utvecklingen
med fokus på infrastruktur och kollektivtrafik. Planerings
amverkan riktar sig till tjänstemän i Skånes kommuner
och statliga myndigheter som arbetar inom kollektiv
trafik, infrastruktur och fysisk planering.

Ansvarig och tidplan: Region Skåne, löpande arbete
utifrån remiss av kommunala översiktsplaner och årlig
uppföljning till regionala utvecklingsnämnden.

Ansvarig och tidplan: Region Skåne ansvarar för
genomförandet och planering i samarbete med Trafikverket. Planeringssamverkan genomförs 1-2 gånger
per år.

Strategisk miljöbedömning och
uppföljning (reglerat förfarande
i Miljöbalk 1998:808)
Den strategiska miljöbedömningen, Konsekvensbedömning av Regionplan för Skåne 2022-2040, anger hur
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Strukturerad dialog med kommunala
politiker och tjänstemän

Skånes arkitekturpris
Skånes arkitekturpris delas ut årligen i samarbete med
Sveriges Arkitekter Skåne. När Region Skåne, genom
regionplan och strategi för gestaltad livsmiljö, tar ett
samlat grepp för att stärka mångfalden av goda livs
miljöer är Skånes arkitekturpris ett sätt att lyfta goda
exempel och uppmuntra och engagera samhällsbyggare
i Skåne. Priset är prestigefullt och hörsammas även
nationellt och i vissa fall internationellt.

Dialogen med de skånska kommunerna planeras med
särskilt fokus på ansvariga politiker och tjänstepersoner
inom samhällsbyggnad och fysisk planering. Dialog sker
såväl genom Region Skåne som i samverkan med andra
aktörer.
Ansvarig och tidplan: Region Skåne ansvarar och
dialog genomförs inom ramen för etablerade samarbeten
där så är relevant. Dialogen genomförs två till fyra
gånger årligen. Nyhetsbrev med aktuell information
skickas till målgrupperna löpande.

Ansvarig och tidplan: Region Skåne ansvarar, men
arbetet genomförs i samarbete med Sveriges Arkitekter
Skåne. Priset delas ut årligen.

Skånepanelen
I samband med regionplanens samrådsförfarande ska
en undersökning göras bland invånarna i Skåne genom
Region Skånes medborgarpanel, Skånepanelen. Fokus
är regionplanens genomförande med särskild relevans
för skåningarna.
Ansvarig och tidplan: Region Skåne ansvarar.
Genomförs en gång vart fjärde år.

Seminarieserien hållbar stadsutveckling
Seminarieserien genomförs årligen för att skapa en
mötesplats för det offentliga, akademin och privat
sektor kring aktuella stadsutvecklingsfrågor. Seminarierna
bygger på tanken att sprida goda exempel på stads
utveckling i framkant, visa innovativa exempel, inspirera
till att tänka nytt och våga vara proaktiva samt lyfta
aktuella utmaningar som är av vikt för Skånes fysiska
planering och regionplanens genomförande.
Ansvarig och tidplan: Region Skåne ansvarar, men
arbetet genomförs alltid i samverkan med andra aktörer
särskilt inom byggsektorn. Fyra till sex seminarier
genomförs per år och utvärderas löpande.
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Uppföljning av regionplanen
Aktualisering av regionplan

nå målen i Det öppna Skåne 2030 kopplade till fysisk
planering och en med dialoger för utvärdering och
uppföljning av befintlig plan.

Regionplanens aktualitet ska prövas en gång varje
mandatperiod. Då sammanställs lärdomar och analyser
som gjorts av nuläget i Skåne gällande fysisk planering,
för att inarbetas i ny version eller aktualisering av region
plan. Detta innebär två parallella processer; en för att
genomföra aktiviteter och projekt i samverkan för att

Ansvarig och tidplan: Region Skåne ansvarar.
Årligen i återrapport till regionala utvecklingsnämnden,
med särskilt fokus vart fjärde år.

VISION:
Det öppna Skåne
2030

OMRÅDESSTRATEGIER

Strategier
för det flerkärniga Skåne/
Regionplan

Strategi för
ett hållbart
transportsystem

Strategi för framtidens hälsosystem

Strategi
för långsiktigt hållbar kompetensförsörjning

Innovation
för hållbar
tillväxt

Åtgärder
för de
skånska
miljömålen

Behov:

Kulturplan

Strategi
för social
hållbarhet

HANDLINGSPLANER OCH
PROGRAM
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Uppföljning av Det öppna Skåne 2030
– Hur har det gått i Skåne?
Visionsmålen i Det öppna Skåne 2030 pekar ut riktningen
för Skånes utveckling. Fysisk planering är en del av
utvecklingen och regionplanen är det fysiska uttrycket
av den regionala utvecklingsstrategin. Uppföljningen
av utvecklingsstrategins mål kan därför i flera fall även
hänföras till regionplanen. Följande mål berör särskilt
regionplanens årliga uppföljning:
Visionsmål 1:
Skåne ska erbjuda framtidstro
och livskvalitet
• Skapa en attraktiv närmiljö med tillgänglig rekreation
Visionsmål 3:
Skåne ska stärka mångfalden
av goda livsmiljöer
• Dra nytta av Skånes flerkärniga ortsstruktur
• Stärka tillgängligheten och binda samman Skåne
• Skapa attraktiva platser med människan i centrum
• Samverka för en utvecklad bostadsmarknad
• Planera i samverkan för en hållbar mark- och vattenanvändning
Visionsmål 4:
Skåne ska ha en god miljö och
en hållbar resursanvändning
• Verka för ett klimatneutralt och fossilbränslefritt Skåne
• Skapa förutsättningar för välfungerande ekosystem
på land
• Kraftsamla för levande ekosystem i hav, sjöar och
vattendrag samt en hållbar vattenförsörjning
• Verka för en frisk luft och giftfri miljö
Visionsmål 6:
Skåne ska vara globalt attraktivt
• Stärka den internationella tillgängligheten
Ansvarig och tidplan: Region Skåne ansvarar.
Årligen i samband med uppföljning av Det öppna Skåne
2030 – Hur har det gått i Skåne?
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Konsekvensbedömningen av Regionplan för Skåne
2022-2040 innehåller en beskrivning av processen för
framtagandet av planen samt en redogörelse för dess
konsekvenser.

av regionplanen. Inspel till planförslaget har gjorts vid
ett flertal tillfällen och kommer att ske löpande under
planprocessen. Konsekvensbedömningen är alltså under
framtagande under hela planprocessen.

Konsekvensbedömningen utgör ett brett och kompletterande underlag till regionplanen. Den redogör inte för
planförslagets fördelar och kvaliteter som plan och tar
inte heller ställning till den breda samhällsutvecklingen
som planförslaget syftar till att hantera. Det är enbart
konsekvenser utifrån ekologisk, ekonomisk och social
hållbarhet som beskrivs.

Som en tolkning av lagen (PBL 7 kap 3§) har Region
Skåne valt att behandla och redovisa riksintressen i
denna konsekvensbedömning gentemot planförslagets
planeringsprinciper i Konsekvenser på planförslagets
tematiska fördjupningar. Även konsekvenser för allmänna
intressen bedöms gentemot planförslagets planeringsprinciper i Konsekvenser på planförslagets tematiska fördjupningar som sociala, ekonomiska och miljömässiga
konsekvenser.

Konsekvensbedömningen är en integrerad del i plan
processen och bidrar till denna genom att inte enbart
bli en efterhandsbedömning av det färdiga plan
dokumentet. Arbetet har därför påbörjats samtidigt
med starten av planprocessen och bedrivs parallellt
med denna för att löpande utvärdera konsekvenserna

Regionplan för Skåne 2022–2040
Konsekvensbedömning
Öppna som PDF här
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Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunfullmäktige
Förslag till kommunstyrelsens arbetsutskott
Förslag till kommunstyrelsen
-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

Barnkonsekvensanalys
Ärendet kan påverka barn indirekt. För mer information se barnkonsekvensanalys daterad
202X-XX.
Besöksadress Västra Storgatan 35
Postadress
Kommunstyrelseförvaltningen
283 80 Osby
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E-post kommun@osby.se

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

Emma Frostensson

Amra Eljami

Förvaltningschef, arbete och välfärd

Kanslichef

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

20

TK

✓

20

✓
✓
✓

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

AS
T

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

U

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

Med nämnd avses även kommunstyrelsen.
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Undertecknande av handlingar
Avtal, fullmakter, kontrakt, köpehandlingar, skrivelser och liknande handlingar som beslutas
av nämnden ska i första hand undertecknas av ordföranden. Vid förfall för ordföranden ska
vice ordföranden eller kommundirektören för kommunstyrelsen, förvaltningschef för annan
nämnd, eller annan anställd, som nämnden bestämmer underteckna handlingar. Nämnden kan
i enskilda ärenden/vid enskilda tillfällen bestämma att annan ledamot eller anställd ska
underteckna avtal, andra handlingar och skrivelser.
Med stöd av delegation från nämnden får delegat på nämndens vägnar underteckna handlingar
som upprättats med anledning av dennes delegationsbeslut. Från förvaltning utgående
skrivelser ska undertecknas på sätt som förvaltningschef bestämmer.
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Samverkan med andra nämnder
För fullgörande av sina arbetsuppgifter får nämnden från kommunens övriga styrelser,
nämnder, förvaltningar och tjänstepersoner inhämta de upplysningar som nämnden behöver
för sin verksamhet.

20

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

20

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

AS
T

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

TK

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

U

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

AS
T

20

20

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

TK

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

U

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

20

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

20

Nämnderna ska härutöver fullgöra rapporteringsskyldighet enligt speciallagstiftning.

AS
T

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

TK

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

U

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

20

20
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Närvarorätt
Kommunal- och oppositionsråd samt kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande har
rätt att närvara vid övriga nämnders sammanträden och delta i överläggningarna. Nämnd får
därutöver, om särskilda skäl föreligger, medge ledamot i kommunstyrelsen denna rätt. Den
förtroendevalde har i den utsträckning nämnden beslutar rätt att få sin mening antecknad i
protokollet.

AS
T

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

U

TK

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

20

20

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

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

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

20

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

TK

AS
T

20

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

U

Ersättares tjänstgöring
Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett
sammanträde eller i en del av ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.
Den ersättare ska kallas in som står i tur att tjänstgöra enligt av kommunfullmäktige
fastställda regler.
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om
en ersättare har trätt in i ledamotens ställe, dock först i samband med ett ärendes påbörjande.
Om inte ersättarna väljs proportionellt ska ersättarna tjänstgöra enligt den av
kommunfullmäktige mellan dem bestämda ordningen. Om ingen ordning är bestämd, kallas
ersättare i den ordning de tagits upp i kommunfullmäktiges protokoll från valet.
En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordningen.
Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en ersättare som inställer sig
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under pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare som kommer längre ner i
ordningen.
Avvikande mening
Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna och få sin muntliga avvikande
mening antecknad till protokollet.
Jäv, avbruten tjänstgöring
En ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får
tjänstgöra igen när ärendet handlagts.
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2

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

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

U

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

20

20

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

AS
T

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

TK

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

U

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

Sida 14 av 35

2. Nämndspecifika reglementen
2.1 Kommunstyrelsen
Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen (2017:725) gäller
bestämmelserna i detta reglemente. Kommunstyrelsen ansvarar för i detta reglemente angivna
uppgifter samt sådana uppgifter som inte lagts på annan nämnd. Härutöver ansvarar
kommunstyrelsen för de uppgifter som framgår av kommunallagen (2017:725) och annan
lagstiftning.
Sammansättning
Kommunstyrelsen består av tretton (13) ledamöter och tretton (13) ersättare.

20
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Insynsplats
Det/De politiska partier som är representerade i kommunfullmäktige men inte i kommunstyrelsen har möjlighet att utse en namngiven förtroendevald, med namngiven personlig
ersättare, som endast har närvarorätt när den ordinarie inte har möjlighet att närvara, till en
s.k. insynsplats i kommunstyrelsen. Det politiska partiet som medges möjlighet till s.k.
insynsplats i kommunstyrelsen ska meddela val av förtroendevald och dess personliga
ersättare till kommunstyrelseförvaltningens kanslienhet.

20

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

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

TK

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

U

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

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

20

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

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

TK

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

U

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

20
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Kommunstyrelsens näringslivs- och tillväxtdelegation
I näringslivs- och tillväxtdelegationens ansvarsområde ingår
✓ befolkningsutveckling,
✓ bostadsförsörjning,
✓ destinationsutveckling och destinationsmarknadsföring,
✓ handelsutveckling,
✓ kompetensförsörjning,
✓ landsbygdsutveckling,
✓ näringslivsfrågor samt åtgärder för att främja nyföretagande och utveckling av näringslivet
i kommunen,
✓ turism verksamhet.

AS
T

20

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

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

AS
T

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

U

TK

Kommunstyrelsens uppföljningsfunktion
Kommunstyrelsen ska följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och
ekonomiska ställning och fortlöpande i samråd med övriga nämnder följa upp de fastställda
målen och återrapportera till kommunfullmäktige. För att fullgöra denna uppföljningsfunktion
ska kommunstyrelsen:
✓ övervaka att av kommunfullmäktige fastställda kvalitetskrav, mål, riktlinjer, program och
ekonomi för verksamheten följs upp i nämnderna,
✓ övervaka att kommunens löpande förvaltning i övrigt sköts lagligt och ekonomiskt,
✓ följa hur den interna kontrollen sköts i nämnderna,
✓ två (2) gånger per år rapportera till kommunfullmäktige hur samtliga kommunens
verksamheter utvecklas mot bakgrund av fastlagda mål och hur den ekonomiska
ställningen är under budgetåret,
✓ en (1) gång per år rapportera till kommunfullmäktige om kommunens avtalssamverkan
enligt 9 kap. 37 § KL eller annan lag eller författning,
✓ inom ramen för sin uppsiktsplikt övervaka att verksamheter som bedrivs av privata utförare
kontrolleras och följs upp i enlighet med lag, avtal och av kommunfullmäktige fastställda
program och direktiv,
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✓ senast den 1 april årligen lämna kommunfullmäktige en redovisning över beredningen av
motioner som väckts i kommunfullmäktige och som inte slutligt handlagts av
kommunfullmäktige,
✓ följa upp att nämnderna driver sina verksamheter inom av beslutad budgetram, och vid
avvikelse kräva in åtgärdsplan för att nå beslutad budgetram.
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Kommunstyrelsens övergripande uppgifter
Kommunstyrelsen ska:
✓ Leda arbetet med och samordna utformningen av övergripande och strategiska mål,
riktlinjer och ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten samt göra
framställningar i målfrågor som inte är förbehållen annan nämnd.
✓ Utöva uppsikt över övriga nämnders beslut.
✓ Ha uppsikt över sådan avtalssamverkan som sker enligt 9 kap. 37 § KL.
✓ Ha ett övergripande ansvar för interna säkerhetsfrågor i kommunen.
✓ Ha hand om kommunens personaladministrativa system. ekonomisystem, dokument- och
ärendehanteringssystem, e-postsystem, IT-system, kommunikationssystem, skaderapporteringssystem, passersystem och förtroendemannaregister.
✓ Anställa kommundirektör och besluta om instruktion för denne.
✓ Hos kommunfullmäktige, övriga nämnder och andra myndigheter göra de framställningar
som behövs.
✓ Kontinuerligt följa verksamheten i övriga nämnder.
✓ Ansvara för utformning och utveckling av kommunens system för intern kontroll i enlighet
med vad kommunfullmäktige särskilt beslutar.
✓ Ansvara för samordningsträffar med nämndpresidierna och förvaltningscheferna.
✓ Upprätta förslag till program med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter
som utförs av privata utförare.
✓ Bereda eller yttra sig i ärenden som handläggas av kommunfullmäktige i enlighet med 6
kap. 13 § KL.
✓ Verkställa kommunfullmäktiges beslut, om kommunfullmäktige inte beslutat annat.

U

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

U

TK

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

U

TK

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

-1
2

✓

-2
2

✓

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

20

Delegering från kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen är kommunal tillstånds- och registreringsmyndighet enligt spellagen
(2018:1138) och har rätt att besluta om avgifter/taxa i ärenden om licens, tillstånd,
registrering och tillsyn enligt denna lag.

U

TK

AS
T

20

Kommunstyrelsen beslutar i följande grupper av ärenden,
✓ ta upp lån inom de beloppsramar och riktlinjer som kommunfullmäktige fastställer,
✓ lämna borgen inom de beloppsramar och riktlinjer som kommunfullmäktige fastställer,
✓ på begäran av annan nämnd omfördela medel som anslagits till nämnden inom den
budgeterade verksamhetsvolymen och av kommunfullmäktige fastställd beloppsram och
andra riktlinjer,
✓ ansvara för och fullgöra kommunens uppgifter enligt lagen (1997:736) om färdtjänst och
lagen (1997:735) om riksfärdtjänst,
✓ ansvara för och fullgöra kommunens uppgifter enligt lagen (2003:778) om skydd mot
olyckor och förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor,
✓ tillstånd att använda kommunens vapen,
✓ avge yttrande och besluta i ärende som inte är av principiell betydelse för den kommunala
självstyrelsen om angivet slutdatum för yttrande/beslut inte medger att ärendet behandlas
på sammanträde med kommunfullmäktige,
✓ anta prislista för räddningstjänstens externa tjänster, såsom insatser av personal, tjänster,
transporter, tillstånd, uthyrning av materiel m.m.
✓ ansvara för namnsättning av egna verksamhetslokaler.
Personalpolitiken
Kommunstyrelsen ska ha hand om sådana frågor som rör förhållandet mellan kommunen som
arbetsgivare och dess arbetstagare och ska bland annat.
✓ Med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal reglera förhållandet mellan
kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare.
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✓ Förhandla på kommunens vägnar enligt lagstiftning om förhandlingsrätt utom vad avser 11
- 14 och 38 §§ lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet inom andra nämnders
verksamhetsområden.
✓ Avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra bestämmelser avseende
förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare.
✓ Besluta om stridsåtgärd.
✓ Lämna uppdrag enligt 6 kap. 3 § lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter.
Krig, krigsfara, krisledning och höjd beredskap
Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens uppgifter enligt lagen (2006:544) om kommuners
och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap
samt lagen (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap.

-1
2

-2
2

Krisledningsnämndens verksamhet regleras i detta reglemente under punkten 2.2
Krisledningsnämnden och nämnden har enligt detta reglemente rätt att överta beslutanderätt
från kommunens övriga nämnder i den utsträckning som nämnden anser det nödvändigt i den
uppkomna krisen.
Kommunstyrelsen har, enligt 11 § hemvärnsförordningen (1997:146), rätt att utse minst en (1)
ledamot i ett hemvärnsråd som organiseras inom kommunen.

20

20

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

AS
T

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

TK

Webbaserad anslagstavla och webbplats
Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens webbaserade anslagstavla.

U

Kommunstyrelsen samordnar innehållet i och ansvarar för kommunens externa och interna
webbplats.
Författningssamling
Kommunstyrelsen ansvarar för att uppdatera den kommunala författningssamlingen såväl
avseende föreskrifter enligt 8 kap. 13 § KL som andra typer av dokument och ser till att denna
hålls tillgänglig i lagstadgad form. Enligt detta reglemente ansvarar nämnderna dels för att
beslut och föreskrifter inom det egna ansvarsområdet kungörs enligt gällande bestämmelser,
dels för att kommunstyrelsen underrättas om ändringen och dess innehåll så snart en
uppdatering av den kommunala författningssamlingen bedöms nödvändig.
Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter m.m.
Kommunstyrelsen och nämnderna ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna
ansvarsområdet kungörs enligt gällande bestämmelser.

Sida 23 av 35

U
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AS
T

20

20
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2
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Nämnderna ska underrätta kommunstyrelsen om ändringen och dess innehåll så snart en
uppdatering av den kommunala författningssamlingen bedöms nödvändig.
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2.2 Krisledningsnämnden
Utöver vad som föreskrivs om krisledningsnämnd i lagen (2006:544) om kommuners och
landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid gäller bestämmelserna i
KL och detta reglemente.
Sammansättning
Krisledningsnämnden består av fem (5) ledamöter och fem (5) ersättare. Ledamöter
respektive ersättare är samma personer som är ledamöter respektive ersättare i
kommunstyrelsens arbetsutskott.
Krisledningsnämndens administration hanteras av kommunstyrelseförvaltningen.

-2
2

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

20

-1
2

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

AS
T

20

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

TK

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

U

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

-2
2

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

-1
2

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

20

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

AS
T

20

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

TK

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

U

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

-2
2

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

-1
2

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

20

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

AS
T

20

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

TK

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

U

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

20
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Barn- och utbildningsnämndens verksamhet
Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för och fullgör kommunens uppgifter enligt
✓ skollagen (2010:800) och annan lag eller författning inom området för skolformerna
förskola, grundskola, grundsärskola, specialskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola,
kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna, svenskundervisning för
invandrare samt fritidshem och pedagogisk omsorg,
✓ socialtjänstlagen (2001:453) och annan lag eller författning inom området för barn och
ungdomar som ännu inte fyllt arton (18) år,
✓ lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, som ännu inte fyllt tjugotvå
(22) år, och annan lag eller författning inom området, och
✓ den s.k. familjerättslagstiftningen.
✓ ansvara för namnsättning av egna verksamhetslokaler.

AS
T

20

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

U

TK

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

20

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

AS
T

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

U

TK

Miljö- och byggnämnden ska i övrigt ansvara för och fullgöra kommunens uppgifter avseende
prövning av ansökningar om tillåtelse, tillstånd, dispens och/eller undantag från av kommunfullmäktige antagen och vid varje tidpunkt gällande renhållningsordning.
Miljö- och byggnämnden ska för de ärenden som nämnden ansvarar för även besluta om:
✓ Namnsättning av egna verksamhetslokaler.
Miljö- och byggnämnden omfattas inte av den ändrade politiska organisationen från den 1
januari 2020 till och med 31 december 2020. Därför förblir nämndens politiska organisation
oförändrad.
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2.5 Samhällsbyggnadsnämnden
Sammansättning
Samhällsbyggnadsnämnden består av sju (7) ledamöter och sju (7) ersättare.
Nämnden ska ha ett utskott men ingen (ärende)beredning inför utskottet och nämnden,
utskottet kommer istället att vara det beredande organet, se punkten utskott nedan.
Utskott
Samhällsbyggnadsnämnden ska ha ett arbetsutskott. Arbetsutskottet ska ha tre (3) ledamöter
och tre (3) ersättare.
Arbetsutskottet bereder och/eller beslutar i ärenden inom nämndens nedan angivna
ansvarsområden. I beredningen av ärenden ska även beräknad kostnad och/eller övriga
ekonomiska konsekvenser av förslaget till beslut framgå.
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Inom arbetsutskottet väljer nämnden för den tid nämnden beslutar bland utskottets ledamöter
en ordförande och en vice ordförande.
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Om ordföranden i ett utskott på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att fullgöra
sitt uppdrag för längre tid får nämnden utse en annan ledamot i utskottet att som ersättare för
ordföranden fullgöra dennes uppgifter.
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20

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

AS
T

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

TK

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

U

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

U

TK

AS
T

20

20
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Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för och fullgör, i förekommande fall, kommunens
uppgifter avseende,
✓ fastighets- och lokalförvaltning,
✓ lokalförsörjning,
✓ utarrendera, hyra ut eller på annat sätt upplåta kommunen tillhörig fast egendom,
✓ köp, försäljning och byte av fast egendom samt avtal om fastighetsreglering, allt inom av
kommunfullmäktige fastställd kostnadsram och andra riktlinjer beträffande belopp och
villkor i övrigt,
✓ extern förhyrning av lokaler/fastigheter för kommunens behov,
✓ driften av kommunens anläggningar, lokaler, gator, vägar, parker och allmänna platser,
✓ den interna kost- och lokalvårdfunktionen i den omfattning som efterfrågas internt av
kommunens verksamheter,
✓ ärenden enligt plan- och bygglagen (2010:900) avseende den kommunala planläggningen
av hur mark och vatten ska användas och markens lämplighet för bebyggelse och
bebyggelsens utformning, samt översikts- och detaljplanefrågor och de uppgifter som kan
aktualiseras i anledning härav,
✓ ärenden om gatukostnad enligt 6 kap 24 och 25 §§ plan- och bygglagen (2010:900),
✓ lokaler och anläggningar inom kultur- och fritidsområdet som bibliotek, simhall, ishall och
fritidsgård,
✓ mätnings-, kart- och GIS-verksamhet.
✓ Kost till barn och ungdomar i förskola, grundskola och gymnasium.
✓ Kost till äldre på särskilda boende och i ordinärt boende. Avgift tas ut för kost till äldre
enligt taxa som beslutats av kommunfullmäktige efter förslag från
Samhällsbyggnadsnämnden. Innan större taxehöjningar görs bör samråd ske med Hälsa
och omsorgsnämnden.
✓ Lokalvård
✓ Fordonsansvar för kommunens fordon med undantag för räddningstjänstens
✓ Telekommunikation, fiber och bredband
Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för och fullgör, i förekommande fall, kommunens
uppgifter avseende,
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✓ mark- och exploateringsfrågor och de uppgifter som kan aktualiseras i anledning härav,
✓ miljöstrategiska och ekologiska frågor och de uppgifter som kan aktualiseras i anledning
härav,
✓ energi- och klimatfrågor,
✓ energirådgivning,
✓ upplåtelse av allmän plats,
✓ allmänna lokala ordningsföreskrifter,
✓ lokala föreskrifter för gaturenhållning och skyltning,
✓ lokala och regionala kommunikationer och trafikförsörjning,
✓ handläggning och beredning av renhållnings- och avfallstaxa inför kommunfullmäktiges
beslut.
✓ Adressättning av gator, vägar, torg, parker, kvarter och motsvarande samt kommunens
institutioner och anläggningar, enligt 10-11 §§ lagen (2006:378) om lägenhetsregister.
✓ Namnsättning av gator, vägar, torg, parker, kvarter och motsvarande.
✓ Namnsättning av egna verksamhetslokaler.
Samhällsbyggnadsnämnden ska vara kommunens beställarfunktion/kontakt gentemot de
delägda aktiebolagen Skåne Blekinge Vattentjänst AB och Östra Göinge Renhållnings AB.

20

20

Delegering från kommunfullmäktige
Samhällsbyggnadsnämnden fullgör kommunens uppgifter som huvudman enligt lagen
(1998:814) om gaturenhållning och skyltning.
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Samhällsbyggnadsnämnden beslutar i följande grupper av ärenden
✓ antagande av planer enligt plan- och bygglagen (2010:900) som utarbetats enligt
standardförfarande och inte är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt,
✓ ansökan om förrättning för exploateringssamverkan,
✓ ansökan om förrättning enligt fastighetsbildningslagen (1970:988) eller anläggningslagen
(1973:1149) som behövs för att mark och vatten ska kunna användas för bebyggelse på ett
ändamålsenligt sätt,
✓ namn- och adressättning av gator, vägar, torg, parker, kvarter och motsvarande samt
kommunens institutioner och anläggningar, enligt 10-11 §§ lagen (2006:378) om
lägenhetsregister.
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2.6 Hälsa- och omsorgsnämnden
Sammansättning
Hälsa- och omsorgsnämnden består av nio (9) ledamöter och nio (9) ersättare.
(Ärende)beredning och individutskott
Hälsa- och omsorgsnämnden ska endast ha (ärende)beredning inför nämndens sammanträden.
För behandling av individärenden ska nämnden ha ett individutskott som dock inte ska
likställas till ett arbetsutskott.
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Följande deltagare ska vara med på beredningarna:
✓ Nämndens presidium, det vill säga nämndens ordförande och vice ordförande,
✓ En av nämnden vald representant från Sverigedemokraterna,
✓ Verksamhetsansvarig,
✓ Nämndens sekreterare eller annan sekreterare från kanslienheten,
Den eller de tjänsteman (tjänstemän) som ordförande, i mån av tid i samråd med vice
ordförande, finner lämplig för att diskutera de frågor som kommer upp på beredningen.
Individutskottet ska ha fyra (4) ledamöter och fyra (4) ersättare.

20

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

20

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

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

20

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

Med undantag för lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, som ännu inte fyllt tjugotvå
(22) år, och annan lag eller författning inom området.
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✓ ärenden om ekonomiskt bistånd, enligt socialtjänstlagen (2001:453), för ensamkommande
barn, som bor i stödboende,
✓ ärenden om utslussning och/eller stöd efter avslutad placering för ensamkommande barn
som fyllt arton (18) år.
✓ POSOM
✓ Namnsättning av egna verksamhetslokaler.
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Hälsa- och omsorgsnämnden ansvarar för och fullgör kommunens uppgifter avseende
administration och samordning av det kommunala pensionärsrådets och rådet för personer
med funktionsvariationer sammanträden. För båda dessa råd finns av kommunfullmäktige,
den 11 mars 2019, § 16 respektive den 11 februari 2019, § 17, antagna reglementen.
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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.
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Valnämnden ansvarar för att det finns lämpliga vallokaler.
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Valnämnden ansvarar för översyn av kommunens indelning i valdistrikt och ska fortlöpande
följa upp och föreslå eventuella förändringar i kommunens indelning i valdistrikt.

Valnämnden svarar för information om sin verksamhet.

20

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

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

-

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

Barnkonsekvensanalys
Ärendet berör barn både direkt och indirekt. För mer information, då de hör ihop, se
barnkonsekvensanalys för förslag till reviderat reglemente som föreslås gälla från och
med den 1 mars 2021.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2020-10-28, § 180 att godkänna en ny förvaltning under
kommunstyrelsen, Arbete- och välfärdsförvaltningen. Kommunfullmäktige beslutade
sedan 2020-12-14, § 156, att revidera reglementet för Osby kommuns nämnder för
mandatperioden 2019-2022 och i den ändringen ingick det bland annat att
kommunstyrelsen skulle få ett individutskott. I denna revidering förtydligas den nya
förvaltningens roll och delegation då förvaltningen är länkad till individutskottet.
Förslag till revidering av reglementet kommer också att behandlas parallellt med detta
ärende. För att övergången till det nya utskottet ska vara så bra som möjligt föreslås därför
både reglementet och delegationsordningen (som separata ärenden) antas för att den nya
förvaltningen ska kunna arbeta effektivt.
Då förvaltningen är ny så kommer delegationsordningen förmodligen att behöva revideras
flera gånger för att säkerställa att informationen är aktuell.
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Tjänsteskrivelse ”Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning för
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Allmänt om delegering av beslutanderätt
(6 kap. 37–42 §§ kommunallagen (KL))
Vad innebär delegering?
Delegering innebär att beslutanderätten, i ett visst ärende eller i en ärendegrupp,
flyttas över från nämnden till ett utskott, till en ledamot eller ersättare eller till en
anställd hos kommunen (=delegaten). Delegaten träder helt in i nämndens ställe.
Ett beslut av delegaten ses som ett beslut av nämnden och kan överklagas genom
laglighetsprövning. Nämnden kan inte ändra delegatens beslut, men kan när som
helst återkalla ett delegeringsuppdrag. Nämnden kan också föregripa ett beslut
genom att överta beslutanderätten och själv och fatta beslut. Motsvarande gäller
om en förvaltningschef vidaredelegerat sin beslutanderätt i enlighet med vad som
anges nedan under rubriken ”Vidaredelegation”
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Syftet med delegering av beslutanderätt
Syftet med att delegera beslutanderätten är dels att avlasta kommunstyrelsen
rutinärenden och på så sätt skapa utrymme för mer omfattande behandling av
ärenden av principiell beskaffenhet eller större vikt, dels att möjliggöra en
effektivare verksamhet genom att förkorta såväl handläggningstiden som tiden för
beslut.
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Förutsättningar för nämndens delegationsrätt
Delegering inom en nämnd förutsätter alltid beslut i två (2) led. Först måste
kommunfullmäktige i ett reglemente eller i ett särskilt beslut ha uppdragit till
nämnden att hantera vissa verksamhetsområden eller besluta i vissa ärenden eller
ärendegrupper. Därefter kan nämnden om den vill besluta om delegering av denna
beslutanderätt. Nämnden lämnar delegeringsuppdrag genom särskilt beslut eller
genom att fatta beslut om en delegationsordning där beslutanderätten i olika
ärenden överförs till delegater.
Vad kan delegeras

Nämndens delegationsrätt – delegeringsförbud

TK

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

U

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

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

3

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

Det är skillnad mellan beslut i KL:s mening och ren verkställighet. Gränsen mellan
beslut som kräver delegering och ren verkställighet går inte exakt att avgöra.
Beslut i kommunallagens mening kännetecknas bland annat av att det finns
utrymme för alternativa lösningar och att den som beslutar måste göra vissa
överväganden och bedömningar. Normalt kan denna typ av beslut överklagas
genom laglig-hetsprövning eller genom förvaltningsbesvär.
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Vid ren verkställighet saknas utrymme för självständiga bedömningar och beslutsalternativ. Det rör sig till exempel om att tillämpa en fastställd taxa eller där klara
riktlinjer anger förhållningssätt. Beslut av rent förberedande eller verkställande art
kan inte överklagas.
Beslut utan delegeringsuppdrag

20
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Om en delegat fattar beslut utan stöd av ett delegeringsuppdrag kan ett sådant
beslut inte överklagas genom laglighetsprövning eftersom beslutet inte existerar i
KL:s mening. Kommunen kan dock bli civilrättsligt bunden av beslutet om den
som beslutet avser är i god tro och det rör ett civilrättsligt förhållande.
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Vem kan man delegera till?
En nämnd kan lämna delegeringsuppdrag till ett utskott en ledamot eller ersättare i
nämnden eller en anställd hos kommunen. Ett delegeringsuppdrag kan inte lämnas
till flera anställda i grupp, till en anställd tillsammans med en ledamot eller
ersättare, s.k. blandad delegering, en anställd i av kommunen hel- eller delägt
aktiebolag, en konsult eller motsvarande. Det bör, i delegationsordningen eller på
annat sätt, klart anges vem som går in i en delegats ställe vid delegatens frånvaro.

U

TK

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

Lagrum

Överflyttning/mottagande av faderskapsutredning

2 kap. 3§ FB

Beslut om nedläggning av faderskapsutredning

2 kap. 7 och 9§§ FB

Beslut att inte påbörja faderskapsutredning

2 kap. 9§ FB

Yttrande till domstol i adoptionsärende

4 kap. 10§ FB

Anmälan/ansökan till domstol i fråga om vårdnad och förmyndarskap

6 kap. FB

Godkännande av avtal om underhållsbidrag i form av engångsbelopp

7 kap. 7§ FB

Förbud att utan barn- och utbildningsnämndens medgivande ta emot andras
underåriga barn för vistelse som inte är tillfällig

5 kap. 2§ SoL

4

Delegationsförbud gäller:

Lagrum

Uppdrag att besluta på socialnämndens vägnar får inte omfatta befogenhet att
meddela beslut i frågor som avses i 5 kap. 2 § denna lag eller att fullgöra
nämndens uppgifter enligt 16 kap. 18 § eller 18 kap. 19 § socialförsäkringsbalken.

Delegering av beslutanderätten i brådskande ärenden
där nämndens avgörande inte kan avvaktas
En nämnd får enligt KL uppdra åt ordförande eller en annan ledamot i nämnden att
besluta i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas.
Vilka beslut som kan delegeras och om det finns några begränsningar framgår inte
av lagtexten. Ärenden som avgjorts med stöd av denna bestämmelse skall anmälas
vid nämndens nästa sammanträde.

-1
2

-2
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Anmälan av delegationsbeslut
Beslut som fattas med stöd av delegering ska anmälas till nämnden. Syftet med
anmälan är att nämndens informations- och kontrollbehov ska tillgodoses, dessutom har det betydelse för när beslutet vinner lagakraft.

20

20

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

AS
T

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

TK

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

U

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

5

Den delegerade beslutanderätten kan endast användas av den som har att
handlägga dylika ärenden och endast i tilldelat ärende.
Vid förhinder för delegaten
Vid förhinder för delegat inträder i denna delegationsordning angiven ersättare
som delegat.
Om inte annan ersättare för kommunchefen anges i denna delegationsordning
inträder vid kommundirektören förhinder biträdande kommundirektören2 som
såväl delegat som ersättare för delegat.
Om inte annat anges i denna delegationsordning inträder vid förhinder för någon
av kommunstyrelsens enhetschefer kommundirektören som såväl delegat som
ersättare för delegat.

-1
2

-2
3

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

AS
T

20

20

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

U

TK

Vid överklagande av beslut och domar,
inhibitionsansökan och yttranden
Rätt att besluta i en viss ärendegrupp innefattar också rätt att
✓ besluta att överklaga beslut och domar som innefattar ändring av delegatens
beslut,
✓ besluta att avge yttrande till högre instans med anledning av överklagande av
delegatens beslut samt begära inhibition av överklagat beslut,
✓ ompröva överklagat beslut.
Undertecknande av handlingar
Avtalstecknande och undertecknande av handlingar är inte några beslut och ska
därför inte anges i delegationsordningen. Beslut att ingå ett avtal kan dock vara ett
beslut och kan delegeras, men det innefattar inte rätten att skriva under själva
avtalet. Kommunstyrelsen kan fatta särskilda beslut om rätten att underteckna
handlingar för förtroendevalda och tjänstemän inom sitt verksamhetsområde, dvs.
beslut om firmateckningsrätt.

2

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

6

Av ”Reglemente för Osby kommun”, som gäller för kommunens samtliga nämnder,
framgår under rubriken ”Undertecknande av handlingar” att avtal, fullmakter,
kontrakt, köpehandlingar, skrivelser och liknande handlingar som beslutas av
kommunstyrelsen i första hand ska undertecknas av ordföranden. Vid förfall för
ordföranden ska vice ordföranden eller kommundirektören, eller annan anställd,
som nämnden bestämmer underteckna handlingar. Kommunstyrelsen kan i
enskilda ärenden/vid enskilda tillfällen bestämma att annan ledamot eller anställd
ska underteckna avtal, andra handlingar och skrivelser.
Med stöd av delegation från kommunstyrelsen får delegat på kommunstyrelsens
vägnar underteckna handlingar som upprättats med anledning av dennes
delegationsbeslut.

-2
3

Från kommunstyrelseförvaltningen utgående skrivelser ska undertecknas på sätt
som kommundirektören bestämmer.

20

20

-1
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Utfärdande av fullmakt
Kommundirektören kan, enligt punkt 2.1 i delegationsordningen, utfärda fullmakt
att föra kommunens talan vid/inför domstol och andra myndigheter samt vid förrättningar av olika slag. Härigenom kan en tjänstepersons befogenhet utvidgas
utöver det som gäller inom delegationsordningen. Av fullmakten ska framgå vem
som ges fullmakten, för vilket ärende fullmakten gäller och under vilken tidsperiod
fullmakten är giltig. En förutsättning för utfärdandet av en fullmakt är att den som
utfärdar fullmakten själv har beslutanderätten avseende den aktuella
frågeställningen.

AS
T

Anmälan av beslut fattade på delegation
Samtliga beslut som fattats på delegation ska anmälas till kommunstyrelsen.
Respektive delegat noterar beslut på särskild blankett och kopia av underlaget till
beslutet ska bifogas.

U

TK

Överklagande av beslut
Delegatens beslut kan överklagas på samma sätt som kommunstyrelsens beslut.
Inom svensk förvaltningsrätt förekommer två (2) huvudtyper av överklagande,
förvaltningsbesvär och laglighetsprövning.
Vid förvaltningsbesvär prövar besvärsmyndigheten både beslutets laglighet och
lämplighet och om överklagandet bifalls så kan besvärsmyndigheten inte bara
upphäva beslutet utan också ändra dess innehåll eller ersätta det med ett nytt
beslut. Vid förvaltningsbesvär varierar besvärsinstanserna efter vilket
lagstiftningsområde det gäller.
Vid laglighetsprövning sker endast en prövning av beslutets laglighet. Om
överklagandet bifalls så kan besvärsmyndigheten upphäva det överklagade
beslutet, men inte ersätta det med ett nytt beslut. Vid laglighetsprövning är
förvaltningsrätten den första besvärsinstansen.

7

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

AFL

Lag (1962:381) om allmän försäkring

BrB

Brottsbalken (1962:700)

DataskyddsL

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

FB

Föräldrabalken (1949:381)

FBO

Förordningen (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor

FSO

Förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor

FFS

Försvarsmaktens föreskrifter om signalskyddstjänsten (FFS 2019:9)

FIB

Försvarsmaktens interna bestämmelser (FIB 2008:3)

FVL

Förvaltningslag (2017:900)

GDPR

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

KL

Kommunallag (2017:725)

LBE

Lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor

LEH

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

LFF

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

LMA

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

LOU

Lagen (2016:1145) om offentlig upphandling,

LUF

-1
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20

20

Lag (2003:778) om skydd mot olyckor
Lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna
Lag (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare

TK

LUL

AS
T

LSO

-2
3

AB

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

LY

Lag (2009:128) om yrkeshögskolan

U

LVU

NamnL

Namnlagen (1982:670)

OSL

Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)

PUA

Personuppgiftsansvarig

SFB

Socialförsäkringsbalken (2010:110)

SKR

Sveriges Kommuner och Regioner

SL

Skollagen (2010:800)

SoF

Socialtjänstförordning (2001:937)

SoL

Socialtjänstlagen (2001:453)

SSL

Säkerhetsskyddslagen (2018:585)

8

SÄF

Säkerhetsskyddsförordningen (2018:658)

TF

Tryckfrihetsförordningen (1949:105)

ÄktB

Äktenskapsbalken (1987:230)

Förkortningar delegater
Kommunstyrelsen arbetsutskott

KS

Kommunstyrelsen

KSO

Kommunstyrelsens ordförande

KSvO

Kommunstyrelsens vice ordförande

Pdelegation

Kommunstyrelsens personaldelegation

U

TK

AS
T

20

20

-1
2

-2
3

AU

9

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

Ärende

Delegat

Ersättare

Närmast
överordnad chef

Lagrum

1.1

Utse firmatecknare för
såväl kommunstyrelsen
som kommunen

AU

1.2

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

Närmast ansvarig chef

1.4

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

Närmast ansvarig chef

1.5

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

Närmast ansvarig chef

1.6

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

Respektive
utskott/delegation

6 kap 37 § KL

1.7

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

Delegaten i
ursprungsbeslutet

45–46 §§ FL

1.8

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

Delegaten i
ursprungsbeslutet

45–46 §§ FL

1.9

Avge yttrande i anledning
av överklaganden av
delegationsbeslut

Delegaten i
ursprungsbeslutet

6 kap 7§ och 10
kap 14 § OSL

20

-1
2

Närmast
överordnad chef

20

AS
T

TK

10 kap
15 § OSL

-2
3

Närmast ansvarig chef

12 kap 6 § SOL
DataskyddsL

U

1.3

TF, OSL,
GDPR

10

Kommentar

Nr

Ärende

1.10

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

Kanslichef

Kommunsekreter
are

Kanslichef

Kommunsekreter
are

Övergripande rutiner
utifrån fastställda riktlinjer

Kommundirektör

1.15

1.16

AU:s vice
ordförande

6 kap 6§ KL

AU:s ordförande

AU:s vice
ordförande

AU

-2
3

AU:s ordförande

för
styrdokument”,

AU:s ordförande och
vice ordförande
gemensamt

Respektive
enhetschef

1.18

Tecknande av
samverkansavtal med
andra myndigheter.

Respektive enhetschef

Kommundirektör

1.19

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

Kommundirektör

1. Biträdande
kommundirektör

Avge yttrande i
folkbokföringsärende
Lämna medgivande att
använda kommunens
vapen

Kanslichef

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

AU

U

TK

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

1.21

1.22

11

14–15 §§ FL
Enligt
”Riktlinjer

1.17

1.20

45–46 §§ FL

-1
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1.14

Lagrum

AU

20

1.13

Ersättare

20

1.12

AS
T

1.11

Delegat

antagna av
kommunfullmäk
tige
Enligt
”Riktlinjer
för
styrdokument”,

antagna av
kommunfullmäk
tige

6 kap. 15 § KL

2. Kommunjurist

Kommundirektör

Kommunsekreter
are
KSO

Ordföranden och
vice ordföranden
i AU gemensamt

Folkbokföringsl
agen (1991:481)

Kommentar

Nr

1.27

1.28

1.29

1.30

Ordföranden och
vice ordföranden
i AU gemensamt

AU

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

Arkivansvarig

Ordföranden och
vice ordföranden
i AU gemensamt
Registrator

KSO

KSvO

KSvO

AU

KSO

KSvO

AU

Kanslichef

Kommunsekreter
are

Kommundirektör

Kanslichef

Kommundirektör

Kanslichef

U

1.32

TK

AS
T

1.31

AU

Kommentar

-2
3

1.26

Beslut om antagande och
revidering av
kommunstyrelsens
dokumenthanteringsplan
Utse arkivansvarig

Lagrum

-1
2

1.25

Ersättare

20

1.24

Delegat

20

1.23

Ärende

1.33

Utse lokalt GDPR-ombud

12

Art 37 GDPR

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

Nr

Ärende

Delegat

Ersättare

Lagrum

Utse kontaktperson för
förbundsmedlem

Kommundirektör

1. Biträdande
kommundirektör
2. HR-chef

1.35

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

Respektive enhetschef

Biträdande
kommundirektör

Art 12.5 GDPR

1.36

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

Respektive enhetschef

Biträdande
kommundirektör

Art 15 GDPR

1.37

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

Respektive enhetschef

1.38

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

20

-1
2

-2
3

1.34

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

AS
T

Biträdande
kommundirektör

Art 17 GDPR

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

Respektive enhetschef

Biträdande
kommundirektör

Art 18 GDPR

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

TK

Respektive enhetschef

U
1.39

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

13

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

Art 16 GDPR

20

Biträdande
kommundirektör

Kommentar

Ärende

Delegat

Ersättare

Lagrum

1.40

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

Respektive enhetschef

Biträdande
kommundirektör

Art 19 GDPR

1.41

Beslut om den
registrerades rätt till
dataportabilitet3 enligt art
20 GDPR

Respektive enhetschef

Biträdande
kommundirektör

Art 20 GDPR

1.42

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

Respektive enhetschef

Biträdande
kommundirektör

1.43

Ingå/underteckna
personuppgiftsbiträdesavtal
med instruktioner

Respektive enhetschef

1.44

Beslut att anmäla en
personuppgiftsincident
enligt art 33 GDPR

-2
3

Nr

20

20

-1
2

Art 21 GDPR

Art 28 GDPR

Respektive enhetschef

Närmast
överordnad chef

Art 33 GDPR

Kommunjurist

Registrator/sekre
terare/systemför
valtare

TK

AS
T

Biträdande
kommundirektör

U

Upprätta anmälan och
sammanställa
dokumentation enligt art
33 GDPR

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

3

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

14

Nr

Ärende

Delegat

Ersättare

1.45

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

Respektive enhetschef

Biträdande
kommundirektör

Lagrum
Art 35 GDPR

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

AU

Ordföranden och
vice ordföranden
i AU gemensamt

Kontakcentervägledare

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

-2
3

1.47

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

-1
2

1.46

Löpande verksamhet enligt GDPR – fördelning av arbetsuppgifter
Ärende

Delegat

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

Kommunjurist

1.49

Fastställa laglig grund för
behandling av
personuppgifter enligt art 6
GDPR

Kommunjurist

1.50

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

1.51

Lagrum

Kommentar

Art 5
GDPR

Verkställighet behöver ej anmälas
till nämnd.

1. Kommunsekreterare
2. Kanslichef

Art 6
GDPR

Verkställighet behöver ej anmälas
till nämnd.

Kommunjurist

1. Kommunsekreterare
2. Kanslichef

Art 9
GDPR

Verkställighet behöver ej anmälas
till nämnd.

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

Kommunjurist

1. Kommunsekreterare
2. Kanslichef

Art 12.6
GDPR

Verkställighet behöver ej anmälas
till nämnd.

1.52

Föra register över
personuppgiftsbehandlingar
enligt art 30 GDPR

Kommunjurist

1. Kommunsekreterare
2. Kanslichef

Art 30
GDPR

Verkställighet behöver ej anmälas
till nämnd.

1.53

Informera den registrerade
om personuppgiftsincident
enligt art 34 GDPR

Kommunjurist

1. Kommunsekreterare
2. Kanslichef

Art 34
GDPR

Verkställighet behöver ej anmälas
till nämnd.

AS
T

TK

U
15

1. Kommunsekreterare
2. Kanslichef

20

1.48

Ersättare

20

Nr

Arbete och välfärd
Nr

Ärende

Delegat

Ersättare

Lagrum

Kommentar

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

KS

KSO

23 kap, 3, 2223 §§ SL

2.2

Beslut angående att
söka/ ej söka riktade
statsbidrag

Förvaltningschef för
arbete och välfärd

KS
individutskott

Kompletteras

2.3

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

Förvaltningschef för
arbete och välfärd

KS
individutskott

Kompletteras

2.4

Huvudmannens yttrande
till Skolinspektionen,
Barn- och elevombudet
och
Diskrimineringsombuds
mannen i
verksamhetsärende
Tillfälligt inställande av
undervisning alla
skolformer: 1 dag
Tillfälligt inställande av
undervisning alla
skolformer: >2 dagar
Beslut om att
utbildningen för en elev
ska upphöra

Förvaltningschef för
arbete och välfärd

KS
individutskott

2.8

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

Rektor

Områdeschef för
gymnasium och
vuxenutbildning

2.9

Beslut om att helt eller
delvis stänga av en elev

Rektor

Områdeschef för
gymnasium och
vuxenutbildning

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

Rektor

Områdeschef för
gymnasium och
vuxenutbildning

TK

-1
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Förvaltningschef för
arbete och välfärd

KS
individutskott

Kompletteras

Rektor

Områdeschef för
gymnasium och
vuxenutbildning

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

Kan överklagas i
Skolväsendets
överklagandenämnd

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

Kan överklagas i
Skolväsendets
överklagandenämnd

U

2.10

Kompletteras

AS
T

2.7

Kompletteras

KS
individutskott

20

2.6

Rektor

20

2.5

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

-2
3

2.1

Beslut om att
avstängning ska gälla
omedelbart.

Utbildning på grundläggande nivå eller inom särskild utbildning på grundläggande nivå
2.11

Beslut om att ta emot
elev till utbildning

Rektor

KS
individutskott

20 kap, 13 § och
14 § andra
stycket SL

Kan överklagas i
Skolväsendets
överklagandenämnd

2.12

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

Rektor

Områdeschef för
gymnasium och
vuxenutbildning

20 kap 7 § andra
stycket SL

Lagen avser både
grund- och
gymnasieskola

16

Nr

Ärende

Delegat

Ersättare

Lagrum

Kommentar

Utbildning på gymnasial nivå eller inom särskild utbildning på gymnasial nivå
2.13

Beslut om att ta emot
elev till utbildning

Rektor

Områdeschef för
gymnasium och
vuxenutbildning

20 kap 22 §
första stycket
SL

2.14

Beslut om att sökande
ska antas till utbildning

Rektor

20 kap 23 § SL

2.15

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

Rektor

Områdeschef för
gymnasium och
vuxenutbildning
Områdeschef för
gymnasium och
vuxenutbildning

Rektor

2.17

Beslut om att elever ska
hålla sig med enstaka
egna lärverktyg

Rektor

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

Rektor

AS
T

2.19

Rektor

Rektor

20 kap 7 §
tredje stycket
SL

9 § LY

Områdeschef för
gymnasium och
vuxenutbildning

19 § LY

9 § andra
stycket LY

TK

2.20

20 kap 33 § SL

Områdeschef för
gymnasium och
vuxenutbildning
Områdeschef för
gymnasium och
vuxenutbildning

20

2.18

Områdeschef för
gymnasium och
vuxenutbildning
Områdeschef för
gymnasium och
vuxenutbildning

-1
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Beslut om att person ska
tas emot till utbildningen

20

2.16

Lagen avser både
grund- och
gymnasieskola

-2
3

Utbildning i svenska för invandrare

20 kap 7 § andra
stycket SL

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

Beslut rörande barn och ungdom

U

Placering
2.21

Godkännande av
familjehems lämplighet
för vård och fostran
Bistånd till barn och
ungdom i form av vård i
familjehem
Godkännande av
jourhems lämplighet för
tillfällig vård och fostran
Beslut om tillfällig
vistelse i familjehem
eller jourhem

2.22

2.23

2.24

17

KS individutskott

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

KS individutskott

KS individutskott

1:e socialsekreterare

6 kap. 6 § tredje
stycket SoL
KS
individutskott

4 kap. 1 § SoL

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

2.26

2.27

2.28

KS individutskott

Enhetschef barnoch
familjeenheten

4 kap 1 § SoL

1:e socialsekreterare

KS
individutskott

Kompletteras

Socialsekreterare

Enhetschef barnoch
familjeenheten

Kompletteras

Enhetschef barn- och
familjeenheten

2.30

U

2.32

2.33

18

Kompletteras

6 kap 6 § första
stycket SoL

Socialsekreterare

KS
individutskott

16 kap 18 §
SFB 106 kap 6
§ SFB

Socialsekreterare

KS
individutskott

18 kap 19 §
SFB

Socialsekreterare

KS
individutskott

2§
förordningen
om
underhållsstöd

Socialsekreterare

KS
individutskott

2 kap 33 § andra
stycket
studiestödsförordningen

TK

2.31

KS
individutskott

KS individutskott

AS
T

2.29

Lagrum

-2
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Beslut om bistånd åt
barn och ungdom i form
av vård
(placering/omplacering)
i hem för vård eller
boende. Sammantagen
tid om högst 3 månader
samt sammantagen tid
som överstiger 3
månader
Beslut om ekonomiskt
bistånd åt barn och
ungdom i samband med
placering, omplacering
eller flyttning från
familjehem eller HVBhem.
Beslut om ersättning till
familjehem (arvode och
omkostnadsersättning)
gällande barn och
ungdom- enligt SKRs
rekommendationöver SKRs
rekommendation
Sluta avtal med hem för
vård och boende / SiSungdomshem
Medgivande att
underårig tas emot för
stadigvarande vård och
fostran i enskilt hem
som inte tillhör den
underåriges föräldrar
eller annan
vårdnadshavare
Begäran till
Försäkringskassan om
ändring av
betalningsmottagare för
barnbidrag
Begäran till
Försäkringskassan att
underhållsstödet betalas
ut till någon annan
lämplig person eller till
nämnden att användas
för barnets bästa
Underrättelse till
Försäkringskassan om
att barn med
underhållsstöd placerats
i familjehem respektive
återflyttat till biologiska
föräldrar
Beslut om framställning
till Centrala
Studiemedelsnämnden
om ändring av
betalningsmottagare för
studiemedel

Ersättare

-1
2

2.25

Delegat

20

Ärende

20

Nr

Kommentar

Ärende

2.34

Förälders ersättning till
kommunen för placerat
barn

Delegat

Ersättare

Lagrum

1:e socialsekreterare

KS
individutskott

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

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

Socialsekreterare

KS
individutskott

4 kap 1 § SoL

Socialsekreterare

Enhetschef barnoch
familjeenheten
KS
individutskott

4 kap 1 § SoL

Socialsekreterare

KS
individutskott

4 kap 1 § SoL

Enhetschef barn- och
familjeenheten

KS
individutskott

4 kap. 1 § SoL
och 6 kap 13 a §
FB

Socialsekreterare

-1
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Nr

Enhetschef barn- och
familjeenheten

KS
individutskott

4 kap 1 § SoL

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

Socialsekreterare

KS
individutskott

4 kap 1 § SoL

KS
individutskott

4 kap. 1 § SoL

Kommentar

Öppenvård

2.38

2.39

2.40

2.41

2.42

2.44

4 kap. 1 § SoL
och 6
kap 13 a § FB

Socialsekreterare
KS individutskott

6 kap 8 § SoL

Enhetschef barn- och
familjeenheten

KS
individutskott

8 kap 1 § 2 st
SoL

2.47

Beslut om att inleda
utredning

Socialsekreterare

KS
individutskott

11 kap 1 § SoL

2.48

Beslut om att utredning
inte skall inledas eller att
avskriva ärendet från
fortsatt handläggning.
Beslut om att inleda
utredning oavsett den
enskildes samtycke
Förlängning av
utredningstid i ärenden
som rör barn

1:e socialsekreterare

KS
individutskott

11 kap 1 § SoL

1:e socialsekreterare

KS
individutskott

11 kap 1,2 §§

Enhetschef barn- och
familjeenheten

KS
individutskott

11 kap 2 §
tredje stycket
SoL

2.50

19

Jämför med 3 kap.6 b §
SoL

KS
individutskott

Utredning

2.49

Jämför med 3 kap.6a §
SoL

KS
individutskott

U

TK

2.45

2.46

1:e socialsekreterare

AS
T

2.43

Enhetschef barn- och
familjeenheten

-2
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2.37

20

2.36

20

2.35

Minst var 6:e månad

Nr

Ärende

2.51

2.52

2.53

2.54

Delegat

Ersättare

Lagrum

Beslut om att utredning
inte skall föranleda
någon åtgärd
Beslut om uppföljning
efter avslutad utredning
utan insats, då behov av
insats bedöms föreligga
men samtycke saknas
Beslut om uppföljning
efter avslutad placering,
då behov av insats
bedöms föreligga men
samtycke saknas
Beslut om att avsluta
uppföljning utan insats

1:e socialsekreterare

KS
individutskott

11 kap 1 § SoL

1:e socialsekreterare

KS
individutskott

11 kap 4a § SoL

1:e socialsekreterare

KS
individutskott

11 kap 4b § SoL

1:e socialsekreterare

KS
individutskott

11 kap 4c § SoL

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

Enhetschef barn- och
familjeenheten

KS
individutskott

2 a kap 10 §
SoL

Enhetschef barn- och
familjeenheten

KS
individutskott

2 a kap 10 §
SoL

KS
individutskott

2a kap 11 § SoL

Kommentar

2.59

KS
individutskott

6 kap 11 §

Socialsekreterare

KS
individutskott

5 kap 3 §1–2
SoF

Socialsekreterare

KS
individutskott

5 kap 3 §1–2
SoF

Socialsekreterare

KS
individutskott

5 kap 3 § 3 SoF

Socialsekreterare

KS
individutskott

5 kap 2 § SoF

U

TK

2.60

2.61

Enhetschef barn- och
familjeenheten

AS
T

2.58

Enhetschef barn- och
familjeenheten

2.62

Beslut rörande familjerätt

20

-1
2

2.57

20

2.56

20

2.55

-2
3

Övrigt

Avser all slags egendom
ink ATP

2.66
2.67

2.68

1 kap 4§ 1st FB

Socialsekreterare/Fami
ljerättssekreterare

1 kap 4§ FB

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

Socialsekreterare/Fami
ljerättssekreterare

2 kap 1§ FB

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

Socialsekreterare/Fami
ljerättssekreterare

Socialsekreterare/Fami
ljerättssekreterare

3 kap 5§ 2st 6§
2 st FB

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

Socialsekreterare/Fami
ljerättssekreterare

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

U

TK

2.70

2.71

Socialadministratör/Fa
miljerättssekreterare

AS
T

2.69

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

Socialsekreterare/Fami
ljerättssekreterare

2.72

2.73

2.74

2.75

21

Lagrum

Enhetschef barn- och
familjeenheten

Kommentar

Ska förtydligas så att
det inte är samma som
BUN

-2
3

2.65

Ersättare

-1
2

2.64

Delegat

2 kap 1§ FB
2 kap 9§ 1st FB

20

2.63

Ärende

20

Nr

Enhetschef barn- och
familjeenheten

Enl. 4 kap
14 § FB

KS individutskott

6 kap 12§ SoL

KS individutskott

6 kap 13§ SoL

Socialsekreterare/Fami
ljerättssekreterare

6 kap 14§ SoL

KS individutskott

6 kap 14§ SoL

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

Får ej delegeras till
tjänsteperson

Ärende

Delegat

2.76

Yttrande till domstol i
ärende enligt namnlagen

Socialsekreterare/Fami
ljerättssekreterare

45 och 46 §§
NamnL

2.77

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

Socialsekreterare/Fami
ljerättssekreterare

5 kap 5 § 3 st
ÄktB

Socialsekreterare/Fami
ljerättssekreterare

15 kap 1 § 2 st
ÄktB

Socialsekreterare/Fami
ljerättssekreterare

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

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

Socialsekreterare/Fami
ljerättssekreterare

Beslut om att avge
utredning

2.81

2.82

2.83

2.84

2.85

Socialsekreterare/Fami
ljerättssekreterare
1:e socialsekreterare

2.87

6 kap 15 c § 3 st
FB

Socialsekreterare/Fami
ljerättssekreterare

4 kap 1 § SoL

7 kap 7 § 2 st
FB

Socialsekreterare/Fami
ljerättssekreterare

6 kap FB

Socialsekreterare/Fami
ljerättssekreterare

6 kap 20§ 2st
FB

Socialsekreterare/Fami
ljerättssekreterare

6 kap 19§
3st FB

AS
T

2.86

Socialsekreterare/Fami
ljerättssekreterare

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

U

TK

Beslut delegerat till sociala jouren i Kristianstad

2.88

Beslut i ärenden inom
barn- och familjeenheten
och Vuxenenheten som
handläggs utanför
kontorstid av Sociala
Jouren i Kristianstad

22

Socialsekreterare inom
Sociala Jouren

Kommentar

-2
3

2.80

Lagrum

-1
2

2.79

20

2.78

Ersättare

20

Nr

11 kap 1§ 4 kap
1§ SoL

Nr
2.89

2.90

Ärende

Delegat

Ersättare

Lagrum

Handläggning av ärende
jml LVU inför beslut av
barn- och
utbildningsnämndens
ordförande
Beslut om bistånd åt
barn och ungdom i form
av akut placering i
boende (hotell,
vandrarhem,
familjehem, HVB-hem,
SIS) till nästkommande
vardag. I
beslutsdelegationen
ingår beslut om
dygnskostnader för
placeringen

Socialsekreterare inom
Sociala Jouren

LVU
(Komplettering?
)

Socialsekreterare inom
Sociala Jouren

4 kap 1§ SoL

Kommentar

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

KS individutskott

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

KS individutskott

13§ 1 st LVU

Minst var 6:e mån

KS individutskott

13§ 2 st LVU

Inom 6 månader

Beslut hur den unges
umgänge med
vårdnadshavare utövas.

Ordförande för KS
individutskott

14 § 2 st1 p
LVU

OBS! Endast vid akuta
situationer.

2.98

Beslut att den unges
vistelseort inte ska röjas
för vårdnadshavare.

Ordförande för KS
individutskott

14 § 2 st2 p
LVU

OBS! Endast vid akuta
situationer.

2.99

Övervägande om beslut
rörande rätt till
umgänge,
umgängesförbud eller
hemlighållande av
vistelseort för den unge
ska kvarstå
Beslut om att vården ska
upphöra när vård inte
längre behövs
Beslut om kontaktperson
eller öppen behandling
(s.k. mellantvång)

KS individutskott

14 § 3 st LVU

Minst var 3:e månad

KS individutskott

21 § LVU

KS individutskott

22 § LVU

2.93

2.95

U

TK

2.96
2.97

KS individutskott

Ordförande för KS
individutskott

AS
T

2.94

2.100

2.101

23

Ordförande eller
vice ordförande
för KS
individutskott

6 § LVU

-1
2

KS individutskott

20

2.92

4 § LVU

Ordförande eller
vice ordförande
för KS
individutskott

20

2.91

-2
3

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

11§ 1–2 st LVU

9 § 3 st LVU

2.103

2.104

2.105

2.106

2.107

2.108

2.109

2.110

22 § 3 st LVU

KS individutskott

22 § 3 st LVU

KS individutskott

24 § LVU

KS individutskott

26 § LVU

KS individutskott

26 § 2 st LVU

KS individutskott

27 § LVU

KS individutskott

KS individutskott

Socialsekreterare

32 § 1 st LVU

KS individutskott

43 § 1 p LVU

Socialsekreterare

11 § 4 st LVU

TK
Beslut i ärenden om
försörjningsstöd

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

4 kap 1,3 §§
SoL
SoL
handläggare/assistent
SoL handläggare
SoL handläggare
SoL handläggare
9 kap 2§ SoL

24

Minst var 6:e mån

Minst var 3:e mån

31§ LVU

Beslut om ekonomiskt bistånd
2.113

Kommentar

30 § 2 st LVU

U

2.112

KS individutskott

AS
T

2.111

Lagrum

-2
3

Prövning om beslut om
förebyggande insats
skall upphöra att gälla
Beslut om att
förebyggande insats
enligt 22 § 1 st LVU
skall upphöra
Ansökan hos
Förvaltningsrätten om
flyttningsförbud
Övervägande om
flyttningsförbud
fortfarande behövs
Beslut om att
flyttningsförbud skall
upphöra
Beslut om tillfälligt
flyttningsförbud.
Ersättare när utskottets
beslut inte kan avvaktas.
Beslut om att tillfälligt
flyttningsförbud ska
upphöra
Beslut om den unges
umgänge med förälder
eller annan
vårdnadshavare efter
beslut om
flyttningsförbud när
överenskommelse ej kan
nås
Beslut om
läkarundersökning, att
utse läkare samt plats för
läkarundersökningen
Beslut om att begära
biträde av polis för att
genomföra
läkarundersökning.
Delegat eller ersättare
när utskottets beslut inte
kan avvaktas
Beslut rörande den
unges personliga
förhållanden i den mån
beslutet inte är att
hänföra till 11 § 1-2 st
LVU

Ersättare

-1
2

2.102

Delegat

20

Ärende

20

Nr

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

Nr

Ärende

2.114

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

2.117

2.119

4 kap 5§ SoL

4 kap 1,2 § SoL

SoL handläggare
/assistent
SoL handläggare

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

Enhetschef

Områdeschef

- ekonomiskt bistånd
utöver femtio (50)
procent av basbeloppet
Beslut om ekonomiskt
bistånd till
begravningskostna-der
och utgifter i omedelbar
anslutning till dödsfallet
Framställning till
Försäkringskassan om
utbetalning av
ersättningen för utgivet
försörjningsstöd
Beslut om att återkräva
ekonomiskt bistånd
enligt 4 kap 1 § SoL
Beslut om att återkräva
ekonomiskt bistånd
enligt 4 kap 2 § SoL
Beslut om bistånd till
Glappet i
etableringsreformen
* Kontakt ska tas med
Migrationsverket innan
ersättning betalas ut med
särskilt belopp
Beslut om att inleda
utredning

KS individutskott

SoL handläggare

11 kap 1 § SoL

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

SoL handläggare

11 kap 1 § SoL

Enhetschef

9 kap 4§ SoL

Enhetschef

9 kap 3 § SoL

-2
3

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

SoL handläggare
/assistent

SoL handläggare

4 kap 1 §
SoL

9 kap 2§ SoL

SoL handläggare

9 kap
1-2 §§ SoL

SoL handläggare

9 kap
2 § 2 st
SoL

SoL handläggare
/assistent

U

TK

2.120

2.121

SoL handläggare

AS
T

2.118

4 kap 4§ SoL

-1
2

- enligt riktlinjer

Lagrum

SoL handläggare

20

2.116

Ersättare

20

2.115

Delegat

2.122
2.123

2.124

2.125

25

Kommentar

Nr

Ärende

Delegat

2.126

Bevilja dagersättning
enligt LMA

SoL handläggare

2.127

Bistånd i form av
utslussningslägenhet

Enhetschef

2.128

Ekonomiskt bistånd vid
utslussning

SoL handläggare

Ersättare

Lagrum
17 § LMA

Områdeschef

4 kap 1 §
SoL
4 kap 1 §
SoL

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

Över 50 % av
basbeloppet
Beslut om bistånd i form
av vård i hem för vård
eller boende, skyddat
boende eller familjehem

KS individutskott

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

Enhetschef

Sammantagen tid som
överstiger tre (3)
månader

KS individutskott

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

Ordförande och vice
ordförande i KS
individutskott
gemensamt

-2
3

Enhetschef

-1
2

4 kap 1 § SoL

20

Områdeschef

SoL handläggare

4 kap 1 § SoL

TK

2.131

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

4 kap 1 § SoL

U

2.132

Upp till 50 % av
basbeloppet

AS
T

2.130

4 kap 1 § SoL

20

2.129

2.133

2.134

26

Enligt riktlinjer

Enhetschef

Områdeschef

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

KS individutskott
Enhetschef

Områdeschef

SoL handläggare

4 kap 1 § SoL

4 kap 1 §
SoL

Kommentar

Nr

Ärende

2.135

Beslut om bistånd i form
av boende

2.140

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

Enhetschef
SoL handläggare

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

Enhetschef
SoL handläggare

SoL handläggare

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

Beslut om att utredning
inte ska inledas eller att
inledd utredning ska
läggas ned
Begäran om
överflyttning av ärende
till annan kommun
Meddela inställning i
fråga om annan
kommuns begäran om
överflyttning av ärende
Ansökan hos
Inspektionen för vård
och omsorg om
överflyttning av ärende
till annan kommun

Enhetschef

11 kap 1 st SoL

Enhetschef

2a kap 10 § SoL

KS individutskott

2a kap 10 §
SoL

Enhetschef

2a kap 11 §
SOL

U

TK

2.142

2.143

SoL handläggare

2.144

2.145

2.146

2.147

27

Områdeschef
4 kap 1 §
SoL

SoL handläggare

4 kap 1 §
SoL

SoL handläggare

SoL handläggare

SoL handläggare

AS
T

2.141

Jourlägenhet

-2
3

2.139

4 kap 1 §
SoL

Områdeschef

8 kap8 1§ 1 st
SoL
42a § SoF

-1
2

2.138

Lagrum

20

2.137

Ersättare

20

2.136

Delegat

SoL handläggare

3 kap 15§
AFL

Kommentar

Nr

Ärende

2.148

Beslut om anmälan till
överförmyndaren om
behov av god
man/förvaltare
Beslut om anmälan till
överförmyndaren om att
behov av god
man/förvaltare inte
längre föreligger

2.149

Delegat

Ersättare

Lagrum

SoL handläggare

5 kap 3 § SoF

SoL handläggare

5 kap 3 § SoF

Kommentar

Beslut enligt lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall
Beslut om att ansöka hos
Förvaltningsrätt om vård
enligt LVM

KS individutskott

LVM 11 §

2.151

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

KS individutskotts
ordförande

KL 6 kap. 39 §

2.153

Beslut om omedelbart
omhändertagande av
missbrukare

KS individutskotts
ordförande

2.154

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

KS individutskott

-1
2

LVM 13 §

LVM 18b §

KS
individutskotts
vice ordförande

LVM 18b §

Enhetschef

Områdeschef

LVM 7§

Enhetschef

Områdeschef

LVM 7§

Enhetschef

Områdeschef

LVM 8 §

U

2.158

TK

2.157

KS
individutskotts
vice ordförande

KS individutskotts
ordförande

AS
T

2.156

LVM 13 §

20

2.155

KS individutskott

20

2.152

-2
3

2.150

2.159

2.160

2.161

28

SoL handläggare

LVM 9 §

Enhetschef

Områdeschef

LVM 45 §
1

Enhetschef

Områdeschef

LVM 45 §
2

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

Nr

Ärende

Delegat

Ersättare

Lagrum

Kommentar

Överklagande, yttranden och anmälningar mm till domstol, åklagarmyndighet och andra
myndigheter
2.162

Beslut om att föra talan i
Förvaltningsrätt om
återkrav

KS individutskott

2.163

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

Förvaltningschef
arbete och välfärd

2.165

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

KS individutskott

2.166

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

KS individutskott

Delegaten i
ursprungsbeslutet

27 § FvL (ses
över)

2.168

Omprövning av beslut

Delegaten i
ursprungsbeslutet

27 § FvL (ses
över)

2.169

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

Delegaten i ursprungsbeslutet

24 § 1st FvL
(ses över)

KS individutskott

9 § FvL (ses
över)

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

Delegaten i
ursprungsbeslutet

Enhetschef barn- och
familjeenheten

31 kap 1 § 1st
BrB

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

Enhetschef

31 kap 1 § 2 st
BrB

1e socialsekreterare

11 § 1st LUL

Yttrande till
Åklagarmyndigheten
med anledning av ev.
utredning beträffande
misstänkt under 15 år

1e socialsekreterare

33 § jfrt med 31
§ LUL

U

2.171

TK

2.170

2.172
2.173

2.174
2.175

29

Ordförande och
vice ordförande i
KS
individutskott

10 kap 2§ SoL,

10 kap 1, 2 §§
SoL, 3 kap 10 §,
6 kap 33 § och
34 § 3 p KL
10 kap 2 § SoL
Ärenden som är av
principiell beskaffenhet
eller annars av större
vikt omfattas inte av
denna delegation

-1
2

-2
3

Förvaltningschef
arbete och välfärd

KS
individutskotts
ordförande

10 kap 1, 2 §§
SoL 6 kap 39 §
KL

20

AS
T

2.167

9 kap 1 och 3 §§
SoL

20

2.164

Ordförande och
vice ordförande i
KS
individutskott
Enhetschef barnoch
familjeenheten

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

Nr

Ärende

Ersättare

Lagrum

Begäran hos åklagare
om förande av
bevistalan
Yttrande till
passmyndigheten vid
utfärdande av pass utan
vårdnadshavarens
medgivande
Yttrande till
tillsynsmyndigheten

Enhetschef barn- och
familjeenheten

37 § LUL

Socialsekreterare

3 § 2 st
passförordninge
n

Ordförande och vice
ordförande i KS
individutskott

KS
individutskott

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

Ordförande och vice
ordförande i KS
individutskott

KS
individutskott

Förvaltningschef
arbete och välfärd

Enhetschef barnoch
familjeenheten

2.181

Beslut om polisanmälan
om vissa brott mot
underårig

Enhetschef barn- och
familjeenheten

2.182

Beslut om polisanmälan
angående misstanke om
vissa grövre brott

Områdeschef
förskoleklass,
grundskola och
grundsärskola

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

Områdeschef
gymnasium och
vuxenutbildning

AS
T

2.180

12 kap 10 §
SoL, 10 kap. 21
§ OSL

12 kap 10 §
SoL, 10 kap. 23
§ OSL

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

KS individutskott

12 kap 10 §
SoL, 10 kap. 2 §
OSL

2.185

Yttrande i
körkortsärende

Socialsekreterare

2.186

Upplysning i
vapenärenden
* Samtycke krävs
Dödsboanmälan

SoL handläggare

U

TK

KS individutskotts
ordförande

2.183

2.184

2.187

30

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

-2
3

2.179

13 kap 2 §
SoL

-1
2

2.178

Kommentar

20

2.177

20

2.176

Delegat

Enhetschef

Administratör

Områdeschef

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

Ärvdabalken
(1958:637) 20
kap 8a §

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

Nr

Ärende

2.188

Beslut om att ordna med
gravsättning m.m.

Enhetschef

2.189

Yttrande angående
antagande av
hemvärnsmän
Yttrande till
Migrationsverket i
åldersfråga

SoL handläggare

Socialsekreterare

Enhetschef barnoch
familjeenheten

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

Förvaltningschef
arbete och välfärd

Enhetschef barnoch
familjeenheten

2.190

Ersättare
Områdeschef

Lagrum
Begravningslag
en (1990:1144)
5 kap. 2 §
Hemvärnsförordning-en
(1997:146), § 5
Begäran om
uppgifter enl 17
kap 1§
utlänningslagen

Områdeschef
förskoleklass,
grundskola och
grundsärskola

-2
3

2.191

Delegat

-1
2

Områdeschef
gymnasium och
vuxenutbildning

Områdeschef

20

Uppgiftslämnande till
smittskyddsläkare

U

TK

AS
T

2.192

31

20

Områdeschef
förskola och
pedagogisk
omsorg

6 kap 12 §
smitt-skyddslagen

Kommentar

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

Ärende

Delegat

Ersättare

Upplåning enligt budget
och riktlinjer och villkor
som fullmäktige angivet*

Ekonomichef

Kommundirektör

3.2

Omskrivning, inlösen eller
konvertering av lån
Placering av lån

Ekonomichef

Kommundirektör

Ekonomichef

Kommundirektör

3.4

Placering av likvida medel
samt kapital för stiftelser

Ekonomichef

Kommundirektör

3.5

Godkänna till kommunen
ställd säkerhet

Ekonomichef

Kommundirektör

3.6

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

Respektive enhetschef

Ekonomichef

3.7

Avskrivningar av
fordringar i övrigt

AU

3.8
3.9

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

Respektive enhetschef
Ekonomichef

3.10

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

Respektive enhetschef

3.11

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

Ekonomichef

Kommundirektör

3.12

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

AU

Ordföranden och
vice ordföranden
i AU gemensamt

3.13

Beslut om firmatecknare
för bankcheckar och
förladdade kort

Ekonomichef

Redovisningseko
nom

-1
2
20

Ordföranden och
vice ordföranden
i AU gemensamt
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Ekonomichef
Kommundirektör

20

AS
T

TK

U

3.3

-2
3

3.1

Lagrum

Kommentar
*Samråd sker med
kommunstyrelsens
ordförande

Lagrum

Kommundirektör

Biträdande
kommundirektör

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

AU

Förvaltningschef

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

Biträdande
kommundirektör

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

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

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

U

TK

I ovan angivna
upphandlingsärenden fatta
beslut om
✓ avbrytande av
upphandling,
✓ tilldelning av
kontrakt,
undertecknande av
avtal.
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-2
3

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

AS
T

3.16

Ersättare

Förvaltningschef

20

3.15

Delegat

Kommundirektör

20

3.14

Ärende

-1
2

Nr

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

Förvaltningschef

Kommentar

Ärende

Delegat

Ersättare

3.17

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

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

Biträdande
kommundirektör

Lagrum

U

TK

AS
T

20

20

-1
2

-2
3

Nr

34

Kommentar

Personaladministrativa ärenden
Nr

Ärende

Delegat

Ersättare

4.1

Anställning av
förvaltningschef

Kommundirektör

4.2

Beslut om anställning

Närmast överordnad
chef

4.3

Fastställa lön till nyanställd
kommundirektör

P-delegationen

KSO

4.4

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

Kommundirektör

HR-chef

4.5

Fastställa ramar, regler och
riktlinjer för löne-översyn

P-delegation

HR-chef

4.6

Träffa kollektivavtal

HR-chef

P-delegationen

4.7

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

HR-chef

HR-specialist

4.10

Omplacering mellan
förvaltningar när
överenskommelse inte
nåtts

HR-chef

Respektive
enhetschef

4.11

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

HR-specialist

Respektive
enhetschef

4.12

Uppsägning från
arbetsgivare på grund av
personliga omständigheter,
arbetsbrist

HR-chef

Kommundirektör

4.13

Träffa särskild
överenskommelse med
arbetstagare om avslutning
av anställning

Kommundirektör

HR-chef

4.14

Avsked

HR-chef

Kommundirektör

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

-2
3

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

-1
2

MBL § 10

HR-specialist

20

20

HR-chef

AS
T

Respektive enhetschef

HR-chef

AB § 8

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

U

4.9

TK

4.8

Lagrum

35

Innan överenskommelse
träffas ska samråd ske
med HR-enheten.

Ärende

Delegat

Ersättare

Lagrum

Avstängning

Respektive enhetschef

HR-chef

AB § 10

4.16

Prövning av löneförmåner
under avstängning

HR-chef

HR-specialist

AB § 10

4.17

Disciplinpåföljd

Respektive enhetschef

HR-chef

AB § 11

4.18

Polisanmälan av
medarbetare, efter samråd
med HR-enheten

Respektive enhetschef

HR-chef

AB § 10

4.19

Tvisteförhandling enligt
64–68 §§ MBL

HR-chef

P-delegationen

MBL 64–68 §§

4.20

Beslut om stridsåtgärder

P-delegationen

HR-chef

4.21

Tvisteförhandling på grund
av konflikt

P-delegationen

HR-chef

4.22

Beslut om samhällsfarlig
konflikt

P-delegationen

HR-chef

4.23

Förhöjd pensionsavgift

P-delegationen

4.24

Pensionsförstärkning,
förtida pensionsuttag

HR-chef

4.25

Särskild avtalspension

HR-chef

4.26

Minskad arbetstid 80-90100, 63–65 år

HR-chef, efter samråd
med kommundirektör

HR-chef

20

P-delegationen

P-delegationen

20

AS
T
TK
U
36

-2
3

4.15

-1
2

Nr

P-delegationen

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

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

Näringsliv/Tillväxt/Utveckling/Turism
Nr
5.1

5.2

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

Delegat

Ersättare

Lagrum

AU

Kommundirektör
AU

Administrativ
chef
KSO

U

TK

AS
T

20

20

-1
2

-2
3

5.3

Ärende
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Kommentar

Räddningstjänst
6.1

Föreläggande och förbud i
tillsynsärenden enligt LSO

6.2

Ersättare

Lagrum

Räddningschef

Tillsynsförrättare

5 kap. 2 § LSO

Medgivande om sotning

Räddningschef

Brandingenjör

3 kap. 4 § LSO

6.3

Föreläggande och förbud i
samband med
brandskyddskontroll

Skorstensfejarmästare

Skorstensfejartek
niker

3 kap. 6 § LSO

6.4

Beslut om kontroll ur
brandskyddssynpunkt i
särskilda fall

Räddningschef

Brandingenjör
Insatsledare/yttre
befäl

3 kap. 1 § LSO

6.5

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

Räddningschef

Insatsledare/yttre
befäl

2 kap. 7 § LSO

Räddningschef

Tillståndshandlä
ggare

17 § LBE

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

Räddningschef

Brandingenjör

18 § LBE

6.6
6.7

Räddningschef

Tillståndshandlä
ggare avseende
brandfarliga
varor

19 § LBE

20

6.8

Delegat

-2
3

Ärende

-1
2

Nr

Återkallande av tillstånd
för brandfarliga eller
explosiva varor

Räddningschef

6.10

Tillsyn över hantering av
brandfarliga och explosiva
varor

Räddningschef

Tillsynsförrättare

21 § LBE

6.11

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

Räddningschef

Brandingenjör

25 § LBE

Räddningschef

Brandingenjör

9 och 19 §§
LBE

Räddningschef

Tillståndshandlä
ggare avseende
brandfarliga
varor

16 § FBE

AS
T

TK

U

6.12

20

6.9

Brandingenjör
avseende
explosiva varor
Brandingenjör

6.13

6.14

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

38

Räddningschef

Brandingenjör
avseende
explosiva varor
Säkerhets- och
beredskapssamor
dnare

20 § LBE

3 kap. 8 § LSO

Kommentar

Säkerhet och beredskap
Ärende

Delegat

Ersättare

Lagrum

7.1

Uppgifter som
säkerhetsskyddschef enligt
Säf

Administrativ chef

Säkerhets- och
beredskapssamor
dnare

2 kap. 2 § SÄF

7.2

Ansvar för signalskydd
enligt gällande lagstiftning

Biträdande
signalskyddschef

Säkerhets- och
beredskapssamor
dnare

7.3

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

Säkerhets- och
beredskapssamordnare

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

-1
2

-2
3

Nr

U

TK

AS
T

20

20

Räddningschef

39

Kommentar

Åtgärder för att få budget 2018 i
balans
Uppföljning av kommunstyrelsens beslut 2018-05-30
Förklaring till belopp i ekonomikolumnen:
I de fall avvikelse finns från ursprungligt besparingsbelopp så
står ursprungligt belopp överstruket till vänster och nytt belopp
till höger.

Besparingar per förvaltning
Förvaltning (Tkr)

KS 30/5
2018

Uppf.
2018

KS 30/5
2019

Uppf
2019

Kommunledningsförvaltningen

500

2 000

2 000

2 000

Serviceförvaltningen

435

435

1 800

900

Samhällsbyggnadsförvaltningen

230

230

3 430

2 830

667

1 117

4 648

3 623

2 830

1 250

7 745

6 200

Vård- och omsorgsförvaltningen

1 565

1 565

2 280

2 280

Summa

6 227

5 097

21 903

17 833

Utbildning och arbete
Barn- och skolförvaltningen

2018-12-18

Sida 2

Åtgärder kommunledningsförvaltningen
Åtgärd

Ekonomi
(tkr)

Status/
Kommentar

Minskning av en
hr-specialist
(Delegation)

2018: 250

Verkställt.

Färre
förvaltningschefer
(Delegation)

2018:0
2019:1000

2018-12-18

2019: 500

Verkställt

Sida 3

Åtgärder kommunledningsförvaltningen
Åtgärd

Ekonomi
(tkr)

Status/
Kommentar

(Minskning av antalet
controllers/ekonomer)
(Delegation)

2018: 250
2019: 500

Verkställt.

2018-12-18

Sida 4

Förslag till åtgärder serviceförvaltningen
Åtgärd

Ekonomi
(tkr)

Status/
Kommentar

Ingen återbesättning vid
pensionsavgång inom
kosten.
(Delegation)

2018: 435
2019: 900

En (1) tjänst vardera i köket på Bergfast respektive
Klockarskogsskolan har inte återbesatts i samband med
pensionsavgång under augusti månad 2018. Verkställt.

Resursgrupp inom
lokalvården avvecklas.
(Delegation)

2018: 0
2019: 900 0

Ska inte verkställas förrän under år 2019. Bedömningen
är dock att ett verkställande av denna besparing kommer
att innebära en motsvarande högre kostnad för vikarier
inom lokalvården.

2018-12-18

Sida 5

Åtgärder samhällsbyggnadsförvaltningen
Åtgärd

Ekonomi
(tkr)

Fastighetsadminist 2018: 230
ratör tillsätts inte,
2019: 230
50 % tjänst.

Status/
Dokumentation
Genomförd.

(Delegation)

2018-12-18

Sida 6

Åtgärder samhällsbyggnadsförvaltningen
Åtgärd

Ekonomi
(tkr)

Status/
Dokumentation

Fastighetsförvaltning i
kommunens regi.

2020: 600
Beslutad. Fastighetsförvaltning i egen regi fr
2021: 1000 o m 2019.
(B)

1 tjänst + 400 tkr i
andra besparingar
från 2021

2018-12-18

Sida 7

Förslag till åtgärder
samhällsbyggnadsförvaltningen
Åtgärd

Ekonomi
(tkr)

Status/
Kommentar

Konsolidera
biblioteksverksamheten till
huvudbiblioteket.
(Nämnd/Styrelse)

2019: 500

Besparingen hanteras av Barn- och utbildning då
Kultur- och fritid övergår dit den 1 januari 2019.

Ändrad inriktning av
besparingsförslaget,
ej stängning av
filialer.
Besparingsbeloppet
ligger kvar.

2018-12-18

Sida 8

Åtgärder samhällsbyggnadsförvaltningen
Åtgärd

Ekonomi
(tkr)

Status/
Kommentar

Upprättande av
beställarkompetens och
införande av
gemensam
organisation för
fastighetsenhet
och driftenhet
samt beslut om
skötselplan.
(Delegation)

2019: 300
2020: 600
2021: 600

Beslutad. Genomförs under 2019.

2018-12-18

Sida 9

Åtgärder samhällsbyggnadsförvaltningen
Åtgärd

Ekonomi (tkr)

Status/
Kommentar

Försäljning av
fastigheten
Tandläkaren 1
(Briohuset)

2019: 2400 1800
2020: 2400
2021: 2400

Beslutad. Fastigheten ligger hos mäklare för
försäljning. Besparingsbelopp förutsätter
genomförd försäljning under kv 1 2019.

2018-12-18

Sida 10

Åtgärder utbildning och arbete
Åtgärd

Ekonomi (tkr)

Status/Kommentar

Områdeschef

2018: 0 236
2019: 944 475

Fr o m 18-09-21 50% områdeschef utbildning
Fr o m 19-01-01 områdeschef arbete 0%

områdeschef utbildning 50%
1/1 – 30/6
Neddragning 25%
vaktmästartjänst
VUX

2018-12-18

2018: 18 70
2019: 140

Verkställd

Sida 11

Åtgärder utbildning och arbete
Åtgärd

Ekonomi
(tkr)

Ej tillsättning 2018: 125
av syv-tjänst 2019: 250
(Delegation)

2018-12-18

Status/kommentar

Verkställd

Sida 12

Åtgärder utbildning och arbete
Åtgärd

Ekonomi
(tkr)

Elevstöd minskning 40% 2018: 50
(Delegation)
2019: 100

2018-12-18

Status/kommentar

Verkställd

Sida 13

Åtgärder utbildning och arbete
Åtgärd

Ekonomi (tkr)

Status/kommentar

Chefstjänst
AME/ekonomiskt
bistånd
(Delegation)

2018: 0 120
2019: 747

En enhetschefstjänst (HVB-hem för
ensamkommande) är indragen, dock inte AME/ek
bistånd eftersom det förslaget byggde på det
gamla organisationsförslaget.

1:e
socialsekreterare
(Delegation)

2018: 436
2019: 653

Verkställd

2018-12-18

Sida 14

Åtgärder utbildning och arbete
Åtgärd

Ekonomi (tkr)

Status/kommentar

Socialsekreterare
flyktingmottagning
(Delegation)

2018: 0
2019: 475 0

Vakant tjänst. Konsult. Besparingen är ej möjlig att
göra from 2019.

2018-12-18

Sida 15

Åtgärder utbildning och arbete
Åtgärd

Ekonomi
(tkr)

Status/kommentar

1,0
Behandlingspedago
g/boendestödjare
(Delegation)

2018: 38 80
2019: 458

Vakant tjänst från och med november 2018.
Tjänsten finns kvar 2019 men finansieras av
hemtjänstens budget.

2018-12-18

Sida 16

Åtgärder utbildning och arbete
Åtgärd

Öka externa intäkter
främst från
arbetsförmedlingen.
Ökad försäljning av
platser för
arbetsträning.
(Delegation)

Alternativ B:1

2018-12-18

Ekonomi
(tkr)

Status/kommentar

2018: 0
2019: 100

Effekt först under 2019. En förutsättning är att
verksamheter i hela kommunen ställer upp och tar emot
personer.

Sida 17

Åtgärder utbildning och arbete
Åtgärd

Fler arbetsmarknadspolitiska anställningar,
tex extratjänster och
resursanställningar i
olika kommunala
verksamheter. Prioritera
personer med
försörjningsstöd.
(Delegation)

Ekonomi
(tkr)

Status/kommentar

En ökning med Effekt först under 2019. En förutsättning är att
5 personer blir verksamheter i hela kommunen ställer upp och tar emot
en uppskattad extratjänster.
besparing på
försörjningsstöd
med ca 600 000
på årsbasis.
Ökad kostnad
på AME
ca 250 000.

Alternativ B:2
2018: 0
2019: 350

2018-12-18

Sida 18

Åtgärder utbildning och arbete
Åtgärd

Öka antalet anställda
inom servicegruppen.
Prioritera personer med
försörjningsstöd.
(Delegation)
Alternativ B:3

Ekonomi
(tkr)

Status/kommentar

En ökning med Servicegruppen har svårt att utökas med fler personer
5 personer blir just nu. Arbetet pågår.
en uppskattad
besparing på
försörjningsstöd
med ca 600 000
på årsbasis.
Ökad kostnad
på AME
ca 250 000.
2018: 0
2019: 350

2018-12-18

Sida 19

Åtgärder
Barn- och skolförvaltningen
Åtgärd

Ekonomi (tkr)

Status/kommentar

Minska antalet
elevassistenter
(Delegation)

2018: 0
2019: 1200 2200

Verkställd

Minska tjänst på
centrala elevhälsan
(Delegation)

2018: 350 250
2019: 625 250

Delvis genomförd p.g.a vakans
Går ej att minska i grundbemanningen då
uteblir statsbidrag

Färre tjänster
grundsärskolan
Parkskolan
(Delegation)

2018: 350 0
2019: 700?

Ej verkställd. Arbete pågår.

2018-12-18

Sida 20

Åtgärder
Barn- och skolförvaltningen
Åtgärd

Ekonomi
(tkr)

Status/kommentar

Samlokalisera
högstadiet i Osby
tätort tills ny 7-9skola är klar.
(Nämnd)

2018: 0
2019: 750 0

Pågående arbete. Brist på lokaler.

2018-12-18

Sida 21

Åtgärder
Barn- och skolförvaltningen
Åtgärd

Ekonomi (tkr)

Status/kommentar

Färre
förskoleavdelningar
Killeberg
(Delegation)

2018: 15 0
2019: 240 0

Ej verkställd p.g.a volymökning

Färre
förskoleavdelningar
Osby tätort
(Delegation)

2018: 675 500
2019: 1350 1600

Verkställd.
Ytterligare en avdelning fr o m ht-19

Öka barnantalet per
förskoleavdelning
(18 barn i snitt)

2018: 1125 500
2019: 2250 1000

Verkställs successivt.

2018-12-18

Sida 22

Åtgärder
Barn- och skolförvaltningen
Åtgärd

Ekonomi (tkr)

Status/kommentar

Färre
resurspedagoger på
förskolan
(Delegation)

2018: 315 0
2019: 630 450

Verkställd, men p.g.a ett högre antal resurspedagoger under vt-18 ger det effekt först
2019.

2018-12-18

Sida 23

Åtgärder
Barn- och skolförvaltningen
Åtgärd

Ekonomi
(tkr)

Status/kommentar

Avveckla moduler.
Arbete pågår för att
hitta möjligheter.

2018: 0
2019: ?

Pågående arbete

(Visseltofta, Naturbruk,
ny skola)

2018-12-18

Sida 24

Åtgärder Vård –och omsorgsförvaltning
Åtgärd

Ekonom
i (tkr)

Status/kommentar

Minska tjänst
social
samordning
inom
äldreomsorg
en

2018: 125
2019: 250

Åtgärden är genomförd enligt plan.

0,5 åarb
(Delegation)

2018-12-18
Sida 25

Åtgärder Vård –och omsorgsförvaltning
Åtgärd

Ekonomi (tkr)

Status/kommentar

Samordna
dagverksamhet
för personer
med psykisk
funktionsnedsät
tning
0,25 åarb
(Delegation)

2018: 100
2019: 100

Åtgärden är beslutad, planeringsarbete pågår.

2018-12-18
Sida 26

Åtgärder Vård –och omsorgsförvaltning
Åtgärd

Vakanshålla 1
enhetschefstjänst
t o m augustiöversyn av
ledningsorganisation

Ekonomi (tkr)

Status/kommentar

2018: 500
(1025)
2019: 0
(175)

Åtgärden är genomförd. Totalt har ca 1,4 enhetschefstjänst
vakanshållits under året. En enhetschefstjänst kommer
fortsatt att vara vakant under första kvartalet 2019.

1,0 åarb
(Delegation)

2018-12-18
Sida 27

Åtgärder Vård –och omsorgsförvaltning
Åtgärd

Ekonomi (tkr)

Status/kommentar

Samordningsvinst när LOV
avslutas

2018:

Åtgärden är större än beräknat. Överskottet
kommer att finansiera behandlingspedagog.

50
(200)
2019: 250
(300)

0,5 åarb
(Beslut fattat i
KF)

2018-12-18
Sida 28

Åtgärder Vård –och omsorgsförvaltning
Åtgärd

Ekonomi (tkr)

2018: 650
Volym
2019: 1400
anpassning
efter avslutat
ärende
hemtjänst natt

Status/kommentar

Åtgärden genomförd enligt plan.

3,0 åarb
(I prognos för
april)

2018-12-18
Sida 29

Åtgärder Vård –och omsorgsförvaltning
Åtgärd

Ekonomi
(tkr)

Status/kommentar

Reducera
uppsökande
verksamhet
50%

2018: 140
2019: 280

Åtgärd är genomförd enligt plan.

0,5 åarb
(Delegation)

2018-12-18
Sida 30

Åtgärder för att få budget
2018 i balans
30 maj 2018
Osby kommun

Besparingsförslag och
effektiviseringar
Formatering:
•
•
•

Förslag som inte ska utredas vidare finns kvar i materialet med
genomstruken text
Beslutsforum har lagts till i åtgärdskolumn (delegation eller
nämnd/styrelse)
Vissa besparingsförslag inom utbildning och arbete har markerats
med alternativ A eller B då ställningstagande görs om att antingen A
eller B genomförs

Förslag till besparingar totalt Osby
kommun
A och B avser olika alternativ inom utbildning och arbete

Tkr

2018

2019

2020

2021

Personalkostnader

A 6 227
B 6227

A 20 393
B 19 703

A 21 803
B 21 113

A 24 803
B 24 113

Övriga
kostnader

A0
B0

A 2 400
B 3 200

A 2 400
B 3 200

A 2 400
B 3 600

A 6 227
B 6 227

A 22 793
B 22 903

A 24 203
B 24 313

A 27 603
B 27 713

Ursprunglig
total

7 317

33 153

34 563

37 963

Förslag att
inte utreda
vidare enligt
KS beslut

1 090

10 360

10 360

10 360

Ny total

2018-05-24

Sida 3

Förslag till besparingar per
förvaltning

A och B avser olika alternativ inom utbildning och arbete
Förvaltning (Tkr)

2018

2019

2020

2021

Kommunledningsförvaltningen

500

2 000

2 000

2 000

Serviceförvaltningen

435

1800

1800

1800

Samhällsbyggnadsförvaltningen

230

3 430

4 330

4 730

Utbildning och arbete

A 667
B 667

A 4 538
B 4 648

A 4 538
B 4 648

A 4 538
B 4 648

Barn- och skolförvaltningen

2830

8 745

9 255

12 255

Vård- och omsorgsförvaltningen

1565

2280

2280

2280

Total

A 6 227
B 6 227

A 22 793
B 22 903

A 24 203
B 24 313

A 27 603
B 27 713

2018-05-24

Sida 4

Besparingsförslag 2018
Kommunledningsförvaltningen

Sammanfattning
kommunledningsförvaltningen
2018

2019

Antal tjänster

2

1

Besparing/ effektivisering

500 tkr

2000 tkr

2018-05-24

2020

2021

2000 tkr

2000 tkr

Sida 6

Förslag till åtgärder
kommunledningsförvaltningen
Åtgärd

Ekonomi
(tkr)

Mål

Medarbetare

Medborgare

Minskning av en hrspecialist
(Delegation)

2018: 250

Osby kommun ska
genom delaktigt,
gott ledarskap och
god arbetsmiljö
vara en attraktiv
arbetsgivare.

Uppsägning

Ingen direkt
påverkan.

Sänkt
ambitionsnivå med
förebyggande
arbete

Chefer får mindre
stöd i
personalärenden

Ingen direkt
påverkan.

Ingen direkt
påverkan.

2019: 500
2020: 500
2021: 500
(B)

Färre förvaltningschefer
(Delegation)

2018-05-24

2018:0
2019:1000
2020:1000
2021:1000
(B)

Ökad
arbetsbelastning
för kvarvarande
medarbetare.

Ingen direkt
påverkan.

Sida 7

Förslag till åtgärder
kommunledningsförvaltningen
Åtgärd

Ekonomi
(tkr)

Mål

Medarbetare

Medborgare

(Minskning av antalet
controllers/ekonomer)
(Delegation)

2018: 250
2019: 500
2020: 500
2021: 500

Ingen direkt
konsekvens.

Ökad
arbetsbelastning
för kvarvarande
medarbetare.

Ingen direkt
konsekvens.

(B)

2018-05-24

Chefer får mindre
stöd i arbetet med
ekonomi

Sida 8

Besparingsförslag 2018
Serviceförvaltningen

Sammanfattning serviceförvaltningen
(Tkr)

2018

2019

Antal tjänster

2

2

Besparing/ effektivisering

435

1800

2018-05-24

2020

2021

1800

1800

Sida 10

Förslag till åtgärder serviceförvaltningen
Åtgärd

Ekonomi
(tkr)

Mål

Medarbetare

Medborgare

Ingen återbesättning vid
pensionsavgång inom
kosten.
(Delegation)

2018: 435
2019: 900
2020: 900
2021: 900
(B)

Ingen påverkan på
vare sig
fullmäktige- eller
nämndsmålen.

Ingen påverkan för
medarbetarna.

Ingen påverkan för
medborgarna.

Resursgrupp inom
lokalvården avvecklas.
(Delegation)

2018: 0
2019: 900
2020: 900
2021: 900
(V o B)

Ingen påverkan på
vare sig
fullmäktige- eller
nämndsmålen.

Möjligen ett visst
missnöje hos
medarbetare som
anser lokalvården
avseende deras
arbetsplats inte är
tillräcklig.

Ingen påverkan för
medborgarna.

2018-05-24

Sida 11

Besparingsförslag 2018
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Sammanfattning
samhällsbyggnadsförvaltningen
2018

2019

2020

2021

Antal tjänster

0,5

1,75

0

0,00

Besparing/ effektivisering
(tkr)

230

3 430

4 330

4 730

2018-05-24

Sida 13

Förslag till åtgärder
samhällsbyggnadsförvaltningen
Åtgärd

Ekonomi
(tkr)

Mål

Medarbetare

Medborgare

Tjänst
drogförebyggande
arbete tillsätts
endast med 50%
tjänst endast
under 2018.

2018: 250

Påverkar två
nämndmål
negativt

Tjänsten är
inte tillsatt
varför ingen
medarbetare
påverkas
negativ.

Påverkar
möjligheten att
starta ett
drogförebyggande
arbete i
kommunen,
vilket påverkar
medborgarna
negativt.

2018-05-24

(B)

Sida 14

Förslag till åtgärder
samhällsbyggnadsförvaltningen
Åtgärd

Ekonomi
(tkr)

Fastighetsadminist 2018: 230
ratör tillsätts inte,
2019: 230
50 % tjänst.
2020: 230
(Delegation)
2021: 230
(B)

2018-05-24

Mål

Medarbetare

Medborgare

Ingen direkt
Medför högre
Ingen direkt
konsekvens för belastning på
konsekvens för
nämndmålen. befintlig
medborgarna
personal,
alternativt att
andra
arbetsuppgifter
inte blir
utförda.

Sida 15

Förslag till åtgärder
samhällsbyggnadsförvaltningen
Åtgärd
Fastighetsförvaltning i
kommunens regi.

Ekonomi
(tkr)

Mål

2020: 600
Positiv
2021: 1000 påverkan på
ett nämndmål
(B)
om medlen
1 tjänst + 400 tkr i
som frigörs
andra besparingar
används för
från 2021
underhåll av
kommunens
fastigheter
som ger en
bättre
arbetsmiljö.

2018-05-24

Medarbetare

Medborgare

Samordningsvinster medför
att en tjänst
sannolikt kan
sparas in
under år 2020
vilket påverkar
medarbetarna
negativt.

Ingen direkt
konsekvens för
medborgarna

Sida 16

Förslag till åtgärder
samhällsbyggnadsförvaltningen
Åtgärd

Ekonomi
(tkr)

Mål

Medarbetare

Medborgare

Konsolidera
biblioteksverksamheten till
huvudbiblioteket.
(Nämnd/Styrelse)

2019: 500
2020: 500
2021: 500

Negativ
påverkan på två
nämndmål.

Stängning av
filialerna har
negativ
påverkan på en
tjänst.

Påverkar
medborgarnas
tillgänglighet till
bibliotekets
tjänster negativt
då de får längre
geografiskt
avstånd till
biblioteken. Kan
eventuellt leda
till att färre läser
böcker och
nyttjar andra
tjänster som
biblioteken
tillhanda håller.

(B)
1 tjänst

2018-05-24

Sida 17

Förslag till åtgärder
samhällsbyggnadsförvaltningen
Åtgärd

Ekonomi
(tkr)

Mål

Medarbetare

Medborgare

Upprättande av
beställarkompetens och
införande av
gemensam
organisation för
fastighetsenhet
och driftenhet
samt beslut om
skötselplan.
(Delegation)

2019: 300
2020: 600
2021: 600

Nämndmålen
bedöms inte
påverkas dock
kan det
övergripande
målet om
attraktiv boende
kommun
påverkas om
skötseln av
grönytor
minskar.

Påverkan på
tjänster. Säker
bedömning om
omfattningen
kan göras först i
samband med
beslut om
organisationen
och då
ambitionsnivån
enligt
skötselplanen
beslutats av
utskottet.

Medborgarnas
intryck av
kommunen som
attraktiv boende
kommun kan
påverkas om
skötseln av
grönytorna
minskar.

2018-05-24

(B,V)

Sida 18

Förslag till åtgärder
samhällsbyggnadsförvaltningen
Åtgärd

Ekonomi
(tkr)

Mål

Medarbetare

Medborgare

Stäng en simhall

2019: 1210
2020: 1210
2021: 1210

Negativ
påverkan på två
nämndmål.

1,9 tjänster
(810 tkr/år) +
400 tkr i
lägre driftkostnad

En minskning av
utbudet genom
stängning av en
simhall påverka
fritidslivet och
folkhälsan
negativt.

Vid stängning av
en simhall
kommer även
bemanningen att
behöva minskas
vilket påverkar
medarbetarna i
verksamheten
negativt.

Minskad
simundervisning
för skolelever,
minskad öppettid
för allmänhet
samt minskade
tider för
föreningar. Det
krävs en
utredning om
vilka
verksamheter
som ska
prioriteras om en
simhall
avvecklas.

(B)

2018-05-24

Sida 19

Förslag till åtgärder
samhällsbyggnadsförvaltningen
Åtgärd

Ekonomi
(tkr)

Mål

Medarbetare

Medborgare

Stäng ishallen

2019: 4 000
2020: 4000
2021: 4000

Negativ
påverkan på två
nämndmål

Varav
personalkost
nad 1 300
och
driftkostnad
2 700.

En minskning av
utbudet genom
stängning av en
ishall påverka
fritidslivet och
folkhälsan
negativt.

Stängning av
ishallen innebär
påverkan på att
3,75 tjänster

Avveckling av
ishallen har en
negativ
påverkan både
för medborgare
som nyttjar
allmänhetens
åkning,
skolelever samt
för föreningarna
som brukar
hallen för
träningar och
tävlingar

(B)

2018-05-24

Sida 20

Förslag till åtgärder
samhällsbyggnadsförvaltningen
Åtgärd

Ekonomi
(tkr)

Mål

Medarbetare

Medborgare

Sälja Briohuset

2019: 2400
2020: 2400
2021: 2400

Ingen
konsekvens för
något nämndmål

Ingen
konsekvens för
medarbetarna

Ingen direkt
konsekvens för
medborgarna då
nuvarande
verksamhet som
kommunen
bedriver i huset
bedöms kunna
vara kvar även
med en ny
fastighetsägare.

(KS-beslut finns)

(V)

2018-05-24

Sida 21

Besparingsförslag 2018
Förvaltning Utbildning och arbete

Sammanfattning förvaltningen för utbildning
och arbete

A och B avser två olika besparingsalternativ där ställningstagande görs för ett av
alternativen

2018

2019

Antal tjänster

9,5

4,0

Besparing/ effektivisering

A 667 tkr
B 667 tkr

A 4 538 tkr
B 4 648 tkr

2018-05-24

2020

2021

A 4 538 tkr
B 4 648 tkr

A 4 538 tkr
B 4 648 tkr

Sida 23

Förslag till åtgärder utbildning och arbete
Åtgärd

Ekonomi (tkr) Mål

Områdeschef
??

2018: 0
2019: 944
2020: 944
2021: 944

Neddragning 25%
vaktmästartjänst VUX+25%
yrkesskolan
(Delegation)

2018-05-24

(B)
2018: 18
2019: 221
2020: 221
2021: 221
(B)

Sämre
samverkan
SNO, mindre
kvalitetsutvecklin
g

Medarbetare

Högre
arbetsbelastning
rektor och
förvaltningschef
för Barn och
utbildning
Ingen påverkan på
Risk föreligger att servicen
fullmäktige- eller nämndsmål till personal försämras och
att en del arbetsuppgifter
läggs på andra medarbetare

Medborgare

Ingen påverkan
för medborgare

Ingen påverkan för
medborgare

Sida 24

Förslag till åtgärder utbildning och arbete
Åtgärd

Ekonomi
(tkr)

Ej tillsättning av syv- 2018: 125
tjänst
2019: 250
(Delegation)
2020: 250
2021: 250
(B)

2018-05-24

Mål

Medarbetare

Det kommer att vara svårt Ökad belasting på övriga
för kommuninvånare i Osby medarbetare, främst syv
kommun att få det det stöd men även lärare IM och
som behövs.
rektor.

Medborgare

Det kommer bli svårt att ge eleverna det stöd de
behöver för vidare studier. Det förebyggande arbetet
kommer att försvinna, minskad tid att arbeta för och
lyfta fram yrkesutbildningar och den framtida
yrkesbana som finns där. Det är ett arbete som
kräver tid, vilket vi kan se i ungdomarnas studieval. Vi
har en stor del elever som inte har någon kunskap om
de svenska utbildningssystemen och de behöver
mycket vägledning, för att få kunskap om alla
möjligheter som olika utbildningar innebär.

Sida 25

Förslag till åtgärder utbildning och arbete
Åtgärd

Ekonomi
(tkr)

Elevstöd minskning 40% 2018: 50
(Delegation)
2019: 100
2020: 100
2021: 100
(B)

2018-05-24

Mål

Ingen konsekvens

Medarbetare

Språklärare tar 20 %
assistenstid.
Förändrad tjänst för
språklärare som kan
innebära stress alt
uppsägning.

Medborgare

Elev får byta
assistent. Kan
innebära sämre
hjälp för eleven
eftersom den som
har gjort detta
arbete tidigare kan
detta. Om
språklärare ska ta
över blir det
dessutom en ny
person som ska ta
över och lära känna
eleven.

Sida 26

Förslag till åtgärder utbildning och arbete
Åtgärd

Ekonomi (tkr) Mål

Medarbetare

Medborgare

Chefstjänst
AME/ekonomiskt
bistånd
(Delegation)

2018: 0kr
2019: 747
2020: 747
2021: 747
(V;B)

Ingen
konsekvens på
fullmäktige- eller
nämndsmål.

Högre
arbetsbelastning
på kvarvarande
chef.

Ingen
konsekvens för
medborgare.

1:e
socialsekreterare
(Delegation)

2018: 436
2019: 653
2020: 653
2021: 653
(B)

Ingen
konsekvens på
fullmäktige- eller
nämndsmål.

Högre
arbetsbelastning
på kvarvarande
chef, samt på
arbetsgruppen.

Ingen
konsekvens för
medborgare.

2018-05-24

Sida 27

Förslag till åtgärder utbildning och arbete
Åtgärd

Ekonomi (tkr) Mål

Medarbetare

Medborgare

1 socialsekreterare
flyktingmottagning
(Delegation)

2018: 0
2019: 475
2020: 475
2021: 475

Mindre effekt,
anpassning till
minskad behov i
och med att vi
har färre
ensamkommand
e barn.

Mindre effekt,
anpassning till
minskad behov i
och med att vi
har färre
ensamkommand
e barn.

(V)

2018-05-24

Ingen påverkan
på fullmäktigeeller
nämndsmål.

Sida 28

Förslag till åtgärder utbildning och arbete
Åtgärd

Ekonomi
(tkr)

Mål

Medarbetare

Medborgare

1,0
Behandlingspedago
g/boendestödjare
(Delegation)

2018: 38
2019: 458
2020: 458
2021: 458

Ökad chans att
medborgare får
det stöd och den
individuella
kompetensutveckl
ing de behöver för
att utveckla sin
fulla potential.

Det finns en
uppenbar risk
med att ta bort
allt
förebyggande
och att det i
stället leder till
högre
placeringskostna
der.

Medborgare
med alkohol
och/eller
drogrelaterade
problem kan inte
få hjälp. Risk om
ingen kan följa
upp och stötta
dem efter
fullföljd
behandling.

(B)

2018-05-24

Sida 29

Förslag till åtgärder utbildning och arbete
Åtgärd

Ekonomi
(tkr)

Neddragning 50%
arbetsmarknadshandläggare.
(Delegation)

2018: 0
2019: 260
2020: 260
2021: 260

Alternativ A:1

(B)

2018-05-24

Mål

Medarbetare

Risk att medborgare Ökad
inte får det stöd och arbetsbelastning på
den individuella
andra
kompetensutvecklin arbetsmarknadsg de behöver för att handläggare.
utveckla sin fulla
potential.
Risk för svårigheter
att skapa och
upprätthålla goda
relationer med
medborgare,
näringslivet och
andra aktörer.

Medborgare

Sämre kvalité och
sämre tillgång till
individuellt stöd och
vägledning.
Sämre tillgång till
verksamheten för
medborgare i
bidragsberoende.
Förlängd tid i
utanförskap
arbetslöshet och
bidragsberoende.
Ökad risk för ohälsa.
Ökad risk för social
problematik.

Sida 30

Förslag till åtgärder utbildning och arbete
Åtgärd

Neddragning 50%
handledare
servicegruppen
(Delegation)

Ekonomi Mål
(tkr)
2018: 0
2019: 230
2020: 230
2021: 230

Alternativ A:2
(B)

2018-05-24

Medarbetare

Medborgare

Risk att medborgare Ökad arbets-belastning på Sämre kvalité och
inte får det stöd och andra handledare.
sämre tillgång till
den individuella
Risk för ökad arbetslastning handledarskap vid
kompetensutveckling på personal i andra
arbetsträning inom
de behöver för att kommunala verksamheter servicegruppen.
utveckla sin fulla
om servicegruppen
Sämre tillgång till
potential.
minskas, och därför tvingas verksamheten för
Risk för svårigheter minska på utfört praktiskt medborgare i
att skapa och
arbete.
bidragsberoende.
upprätthålla goda Risk för ökat
Förlängd tid i
relationer med
försörjningsstöd.
utanförskap,
medborgare,
Risk för ökade kostnader i arbetslöshet och
näringslivet och
olika kommunala
bidragsberoende.
andra aktörer.
verksamheter om
Ökad risk för ohälsa.
servicegruppen minskas, Ökad risk för social
och därför tvingas minska problematik.
på utfört praktiskt arbete.

Sida 31

Förslag till åtgärder utbildning och arbete
Åtgärd

Neddragning på budget
för resursanställningar
med 200 000.
(Delegation)

Ekonomi
(tkr)
2018: 0 ktr
2019: 200 tkr
2020: 200 tkr
2021: 200 tkr

Alternativ A:3

(B)

2018-05-24

Mål

Medarbetare

Risk att medborgare Ingen/begränsad
inte får det stöd och
den individuella
kompetensutvecklin
g de behöver för att
utveckla sin fulla
potential.
. Risk för ökat
försörjningsstöd

Medborgare

Sämre tillgång till
verksamheten för
medborgare i
bidragsberoende.
Förlängd tid i
utanförskap
arbetslöshet och
bidragsberoende.
Ökad risk för ohälsa.
Ökad risk för social
problematik.
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Förslag till åtgärder utbildning och arbete
Åtgärd

Ekonomi
(tkr)

Öka externa intäkter
2018: 0 ktr
främst från
2019: 100 tkr
arbetsförmedlingen.
2020: 100 tkr
Ökad försäljning av
2021: 100 tkr
platser för arbetsträning.
(Delegation)
(B)
Alternativ B:1

2018-05-24

Mål

Medarbetare

Ökad
Ökad chans att
arbetsbelastning för
medborgare inte får handläggare och
det stöd och den
handledare.
individuella
kompetensutvecklin
g de behöver för att
utveckla sin fulla
potential.

Medborgare

Ökad möjlighet att
få en insats för att
gå från
bidragsberoende till
egen försörjning.
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Förslag till åtgärder utbildning och arbete
Åtgärd

Fler arbetsmarknadspolitiska anställningar,
tex extratjänster och
resursanställningar i
olika kommunala
verksamheter. Prioritera
personer med
försörjningsstöd.
(Delegation)

Ekonomi
(tkr)

Mål

En ökning med Ökad chans att
5 personer blir medborgare får det
en uppskattad stöd och den
besparing på individuella
försörjningsstöd kompetensutvecklin
med ca 600 000 g de behöver för att
på årsbasis.
utveckla sin fulla
Ökad kostnad potential.
på AME
ca 250 000.

Medarbetare

Ökad
arbetsbelastning för
handläggare och
handledare.

Medborgare

Fler går ur
bidragsberoende.
Bättre ekonomi,
bättre liv, bättre
hälsa, mm.

Alternativ B:2
2018: 0 kr
2019: 350 tkr
2020: 350 tkr
2021: 350 tkr
(B)
2018-05-24
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Förslag till åtgärder utbildning och arbete
Åtgärd

Öka antalet anställda
inom servicegruppen.
Prioritera personer med
försörjningsstöd.
(Delegation)
Alternativ B:3

Ekonomi
(tkr)

Mål

En ökning med Ökad chans att
5 personer blir medborgare får det
en uppskattad stöd och den
besparing på individuella
försörjningsstöd kompetensutvecklin
med ca 600 000 g de behöver för att
på årsbasis.
utveckla sin fulla
Ökad kostnad potential.
på AME
ca 250 000.

Medarbetare

Ökad
arbetsbelastning för
handläggare och
handledare.

Medborgare

Fler går ur
bidragsberoende.
Bättre ekonomi,
bättre liv, bättre
hälsa, mm.

2018: 0 kr
2019: 350 tkr
2020: 350 tkr
2021: 350 tkr
(B)

2018-05-24
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Besparingsförslag 2018
Barn- och skolförvaltningen

Sammanfattning
Barn- och skolförvaltningen
2018

2019

2020

2021

Antal tjänster

Xx

Xx

Xx

Xx

Besparing/ effektivisering

2 830

8 745

9 255

12 255

2018-05-24
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Förslag till åtgärder
Barn- och förvaltningen
Åtgärd

Ekonomi
(tkr)

Mål

Medarbetare

Medborgare

Minska antalet
elevassistenter
(Delegation)

2018: 0
2019: 1 200
2020: 1 200
2021: 1 200
(V, B)

Ingen påverkan
fullmäktige- eller
nämndmål

Uppsägningar

Ingen påverkan,
nytt arbetssätt.
Oro elever och
föräldrar.

Minska tjänst på
centrala elevhälsan
(Delegation)

2018: 350
2019: 625
2020: 625
2021: 625
(V, B)

Ingen påverkan
fullmäktige- eller
nämndmål

Uppsägning

Mindre
förebyggande
arbete.

Färre tjänster
grundsärskolan
Parkskolan
(Delegation)

2018: 350
2019: 700
2020: 700
2021: 700
(V, B)

Ingen påverkan
fullmäktige- eller
nämndmål

Omplacering
inom
förvaltningen

Ingen påverkan,
nytt arbetssätt.

2018-05-24
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Förslag till åtgärder
Barn- och skolförvaltningen
Åtgärd

Ekonomi
(tkr)

Mål

Medarbetare

Medborgare

Samlokalisera
högstadiet i Osby
tätort tills ny 7-9skola är klar.
(Nämnd)

2018: 0
2019: 750
2020: 1 500
2021: 1 500
(B)

Ingen påverkan
fullmäktige- eller
nämndmål

Byte av enhet,
nya arbetslag,
tillfällig lösning

Elever tvingas
byta klasser och
skolenhet.

Stänga
Visseltoftaskolan

2018: 0
2019: 1 000
2020: 1 000
2021: 1 000
(B)

Går emot KFbeslut
(beredningen)

Få medarbetare
som behöver
byta enhet

Påverkar mest
elever boende i
Visseltofta.

2018: 0
2019: 3 000
2020: 3 000
2021: 3 000
(B)

Ingen påverkan
fullmäktige- eller
nämndmål

Uppsägningar

Mindre utbud
inom kulturen
Inriktning musik
på gymnasiet
påverkas.

(kostnad personal)
Avveckla
Musikskolan

2018-05-24
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Förslag till åtgärder
Barn- och skolförvaltningen
Åtgärd

Ekonomi
(tkr)

Mål

Medarbetare

Medborgare

Färre
förskoleavdelningar
Killeberg
(Delegation)

2018: 15
2019: 240
2020: 0
2021: 0
(B)

Ingen påverkan
fullmäktige- eller
nämndmål

Större
arbetsbelastning

Större
barngrupper,
påverkar lärmiljö
(ej statsbidrag)

Färre
förskoleavdelningar
Osby tätort
(Delegation)

2018: 675
2019: 1 350
2020: 1 350
2021: 1 350
(V)

Ingen påverkan
fullmäktige- eller
nämndmål

Omplacering till
annan förskola

Ingen påverkan.

Öka barnantalet per
förskoleavdelning (18
barn i snitt)
(Revidera riktlinjer
från
fullmäktigeberedning)

2018: 1 125
2019: 2 250
2020: 2 250
2021: 2 250
(B)

Går emot KFbeslut och
Nationella
riktlinjer

Större
arbetsbelastning

Påverkar
barnens lärmiljö
(ej statsbidrag)

2018-05-24
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Förslag till åtgärder
Barn- och skolförvaltningen
Åtgärd

Mål

Medarbetare

Medborgare

Avveckla pedagogisk 2018: 420
omsorg i Osby tätort 2019: 600
2020: 600
2021: 600
(B)

Går emot KFbeslut
(beredningen)

Pension

Ett alternativ till
barnomsorg
försvinner.

Färre
resurspedagoger på
förskolan
(Delegation)

Ingen påverkan
fullmäktige- eller
nämndmål

Omplaceringar
inom
förvaltningen

Mindre resurser
till barn i behov
av särskilt stöd.

2018-05-24

Ekonomi
(tkr)

2018: 315
2019: 630
2020: 630
2021: 630
(B)
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Förslag till åtgärder
Barn- och skolförvaltningen
Åtgärd

Ekonomi
(tkr)

Avveckla moduler
2018: 0
Arbete pågår för att
2019: ?
kartlägga möjligheter 2020: ?
(Visseltofta, Naturbruk)
(Nämnd/Styrelse)

(V, B)

En högstadieskola
Osby kommun

2018: 0
2019: 0
2020 : 0
2021: 3 000
(minst) (B)

2018-05-24

Mål

Medarbetare

Medborgare

Ingen påverkan
fullmäktige- eller
nämndmål

Byte av enheter,
arbetslag och ev
varje läsår.

Tillfälliga
lösningar och ev
byte av klasser.
Oro från elever
och föräldrar.

Går emot KFbeslut
(beredningen)

OK

Bra kvalitet på
undervisningen.
Långa resor för
några elever.
Oro föräldrar.
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Besparingsförslag 2018
Vård och omsorgsförvaltningen

Sammanfattning Vård-och
omsorgsförvaltningen
2018
Antal tjänster
Vakans 2018

4,75
1,0

Besparing/ effektivisering

1 565

2018-05-24

2019

2020

2021

2 280

2 280

2 280
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Förslag till åtgärder Vård och
omsorgsförvaltning
Åtgärd

Ekonomi
(tkr)

Mål

Medarbetare

Stänga en
dagverksamhet för
personer med
kognitiv svikt

2018: 420
2019: 750
2020 : 750
2021: 750

Insatser ska
syfta till att
brukare och
vårdtagare får
leva ett värdigt
liv och känna
välbefinnande

•
•

Hyra ut lägenhet
på Bergfast där
dagvht är idag

1,5 åarb

2018-05-24

Insatser ska
syfta till en
individuell,
personcentrerad
vård och
omsorg, som
skapar en
meningsfull
vardag

•

•

•

Inga uppsägningar
Risk för
kompetensför-lust
Ökad belastning på
den kvarvarande
verksamheten
Minskad attraktionskraft, svårare att
rekrytera
+Spets-kompetens i
en vht

Medborgare
•
•

•

•

•

•

Minskad
tillgänglighet
Ökad belastning på
anhöriga
Risk att den
enskilde och
anhöriga väljer att
vara kvar hemma.
Risk för ökat behov
av hemtjänst och
särskilda boenden
Sämre hälsa för
både vårdtagare
och anhöriga
Minskar kön, ger
fler möjlighet att
hyra trygghbostad
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Förslag till åtgärder Vård –och
omsorgsförvaltning
Åtgärd

Ekonom Mål
i (tkr)

Medarbetare

Minska tjänst
social
samordning
inom
äldreomsorg
en

2018: 125
2019: 250
2020: 250
2021: 250



0,5 åarb
(Delegation)

Insatser ska syfta till att
brukare och vårdtagare
får leva ett värdigt liv och
känna välbefinnande

Insatser ska syfta till en
individuell,
personcentrerad vård och
omsorg, som skapar en
meningsfull vardag
VoN ska ha en god dialog
med medborgare,
vårdtagare, brukare och
deras närstående






En unik kompetens tas
bort
Ökat tryck på
enhetschefer
Försämrad kvalité när
det gäller social
dokumentation och
värdegrundsarbete
Uppnådda resultat när
det gäller samverkan
med frivilliga och övriga
organisationer samt
övriga förvaltningar
riskerar att gå förlorade

Medborgare






Sämre utbud
av aktiviteter
Försämrad
kvalité när det
gäller social
dokumentation
och
värdegrundsar
bete
Viss del av
aktiviteter för
vårdtagare i
ordinärt
boende
försvinner

2018-05-24
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Förslag till åtgärder Vård –och
omsorgsförvaltning
Åtgärd

Ekonomi (tkr) Mål

Medarbetare

Samordna
dagverksamhet
för personer
med psykisk
funktionsnedsät
tning
0,25 åarb
(Delegation)

2018: 100
2019: 100
2020 : 100
2021: 100



Ingen
påverkan



Ökat tryck på
kvarvarande
verksamhet
Positiva effekter kan
vara samordning
mellan befintliga
verksamheter.

Medborgare



Sämre
tillgång till
aktiviteter;
kan leda till
isolering och
försämrad
psykisk
hälsa

2018-05-24
Sida 47

Förslag till åtgärder Vård –och
omsorgsförvaltning
Åtgärd

Vakanshålla 1
enhetschefstjänst
t o m augustiöversyn av
ledningsorganisation
1,0 åarb
(Delegation)

Ekonomi Mål
(tkr)

Medarbetare

2018: 500
2019: 0
2020: 0
2021: 0



VON ska vara en
attraktiv
arbetsgivare
genom att
erbjuda goda
arbetsförhållande
n där
medarbetarna
ska känna sig
sedda och
delaktiga i
verksamheten







Ökat tryck på övriga
enhetschefer samt
områdeschefer
Svårt att bedriva
utvecklingsarbete inte bara
på den enhet som är utan ec
och även övriga enheter (t ex
hemtjänst, Soldalen och
hemsjukvården)
Risken för ökade kostnader
pga sämre möjligheter att
arbeta aktivt med
bemanningen, budgeten mm
Försämrat
rehabiliteringsarbete med
ökad sjukskrivning som följd

Medborgare




Försämrad
tillgänglighet
till
chefsresurser
Försämrad
kvalité pga
svårigheter att
bedriva
kvalitets- och
utvecklingsarb
ete

2018-05-24
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Förslag till åtgärder Vård –och
omsorgsförvaltning
Åtgärd

Ekonomi (tkr) Mål

Medarbetare

Samordningsvinst när LOV
avslutas

2018: 50
2019: 250
2020 : 250
2021: 250



0,5 åarb
(Beslut fattat
KF?)

Ingen
påverkan

•

Positiv konsekvens
för hemsjukvårdens
personal; arbetar
mot en utförare i
stället för två
Något ökat tryck på
verksamheterna.

Medborgare

•

Försämrad
kontinuitet
under
övergångsperioden

2018-05-24
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Förslag till åtgärder Vård –och
omsorgsförvaltning
Åtgärd

Ekonomi (tkr) Mål

Medarbetare

Medborgare

Volym
anpassning
efter avslutat
ärende
hemtjänst natt

2018: 650
2019: 1400
2020: 1400
2021: 1400

Inga konsekvenser.
Medarbetarna har
erbjudits fortsatt
timanställning

Ingen

Ingen
påverkan

3,0 åarb
(I prognos för
april)

2018-05-24
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Förslag till åtgärder Vård –och
omsorgsförvaltning
Åtgärd

Ekonomi
(tkr)

Mål

Reducera
uppsökande
verksamhet
50%

2018: 140
2019: 280
2020 : 280
2021: 280

Vård och
omsorgsnämnde 
n ska erbjuda en
likvärdig vård
och omsorg av
hög kvalitet
genom att arbeta
systematiskt och
förebyggande


0,5 åarb
(Delegation)

Medarbetare

Medborgare


Minskat
förebyggande arbete
kan ge försämrad
hälsa som ökar
behoven av
hemtjänst och HSLinsatser
Försämrar

möjligheten att
rekrytera ny personal
(framför allt

sjuksköterskor) samt
att behålla befintlig
personal.

Färre antal
uppsökande
besök-risken
att behov av
hjälp/
skador/
försämrad
hälsa ökar.
Uppföljningar
av besöken
skjuts fram.
Minskad
möjlighet att
stötta och
följa upp
sköra
personer
som besöks.

2018-05-24
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Budget 2019 och flerårsplan 20202021
För att nå ett resultat på 2% av skatter och bidrag om
befolkningsutvecklingen följer riksprognosen dvs ökar med
135-140 invånare per år krävs att kostnaderna minskar
med cirka:
Prognos feb
Prognos april
2019
49 mnkr
47 mnkr
2020
68 mnkr
66 mnkr
2021
78 mnkr
76 mnkr

2018-05-24
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Vad påverkar?
• Investeringar – avskrivningar, räntor
• Eventuella underskott tidigare år
• Beslutade besparingar/effektiviseringar

2018-05-24
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Ankom till Osby kommunstyrelse
2020-12-14

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

2020-12-14

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

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

2020-12-14

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

Jan

Feb

Mar

April

Maj

Juni

Juli

Aug

Sep

Okt

Nov

Ack 2021

Dec

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

30,0

2,0

2,0

185,0

195,0

240,0

785,0

400,0

175,0

175,0

158,0

335,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

Actual 2019

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

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

0,0
230,0
189,7

Korrigerat

50,0
469,7

Sponsormedel

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

26,0

26,0

26,0

41,0

41,0

41,0

50,0
65,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

0,0
15,0

15,0

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

SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER

71,0

43,0

43,0

250,0

210,0

255,0

800,0

415,0

190,0

190,0

173,0

350,0

2 990,0

2 489,5

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

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

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

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

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

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

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

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

45%

45%

45%

45%

45%

45%

45%

45%

45%

45%

41%

43%

44%

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Outlet + ökad somm

#NAMN?

Fler utlandsturister

-80,1
-627,8

-326,1

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

Årsstäd enl faktura
Enl bokf + Fastighetsägaren får stå för

oklar. Dec=tomtar

Ankom till Osby kommunstyrelse 2020-12-14

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-2,6
-2,6

-2,6
-2,6

-2,6
-2,6

-2,6
-2,6

-2,6
-2,6

-2,6
-2,6

-2,6
-2,6

-2,6
-2,6

-2,6
-2,6

-2,6
-2,6

-2,6
-2,6

-2,6
-2,6

-31,2
-31,2

-149,0

-123,9

-137,7

-244,1

-251,8

-256,3

-428,0

-313,7

-275,7

-233,2

-246,2

-329,4

-2 989,3

-2 900,3

-78,0

-80,9

-94,7

5,9

-41,8

-1,3

372,0

101,3

-85,7

-43,2

-73,2

20,6

-408,1

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

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

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

120,0
-31,8
54
34,2

140,0
-55,0
63
22,0

160,0
-48,0
72
40,0

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

220,0
-65,0
99
56,0

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

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

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

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

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

Avskrivningar
7832 Avskrivningar på inventarier och verktyg
Summa avskrivningar

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

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

-1 351,9

-25,6 Avskrivning klart?

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Sida

1(2)

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

Finansiering av omställningsstöd 2021
Dnr KS/2020:257 020

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

Besöksadress Västra Storgatan 35
Postadress
Kommunstyrelseförvaltningen
283 80 Osby

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

Hemsida www.osby.se
Organisationsnr 212000-0902

Bankgiro 281-6809

Sida
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Petra Gummeson

Gunnar Elvingsson

Kommundirektör

Ekonomichef

Beslutet skickas till
Kommunstyrelseförvaltningen, ekonomienheten

