
 

KALLELSE 
Datum 

2021-11-24  

Sida 
  1(2) 

 

Besöksadress Västra Storgatan 35 
Postadress 
Kommunstyrelseförvaltningen 
283 80 Osby 

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

Hemsida www.osby.se 
Organisationsnr 212000-0902 

PlusGiro 11 16 61-5 
Bankgiro 281-6809 

 

 

 

 

Kommunstyrelsen  
Tid: onsdag den 1 december 2021, klockan 10:00  

Plats: Sammanträdesrum Osby 

 

Ärende  

 
1 Upprop och protokollets justering, kl. 10.00 – 10.10 

2 Godkännande av dagordning, kl. 10.00 – 10.10 

3 Anmälningar, kl. 10.00 – 10.10 

4 Anmälning av delegationsbeslut, kl. 10.00 – 10.10 

5 Information, klockan 10.10 – 11.15 

- Kommundirektören informerar 
- Information från förvaltningschef Emma Frostensson 

Paus 11.15 – 11.25 

 

Sammanträdet öppnar för allmänheten, klockan 11.25 

6 Återrapportering investeringar, förvaltningschef Mathias Karlsson, kl. 11.25 – 12.00 

Lunch 12.00 – 13.00 

7 Renhållningsföreskrifter för 2022, VD ÖGRAB Per Erlandsson och förvaltningschef 
Mathias Karlsson, kl. 13.00 – 13.30 

8 Svar på motion - Minska antalet ledamöter i kommunfullmäktige till 31 - Lars-Anton 
Ivarsson (M), kl. 13.30 – 13.40 

9 Återrapportering verkställigheten för kommunstyrelsens beslut 2021-01-01 - 2021-06-30, 
kl. 13.40 – 13.50 

http://www.osby.se/
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10 Återrapportering verkställigheten för kommunfullmäktiges beslut 2021-01-01 - 2021-06-
30, kl. 13.40 – 13.50 

11 Återrapportering besvarade/obesvarade medborgarförslag, november 2021, kl. 13.40 – 
13.50 

12 Budgetuppföljning oktober 2021, arbete och välfärd, förvaltningschef Emma 
Frostensson, kl. 13.50 – 14.00 

13 Budgetuppföljning, oktober 2021 kommunstyrelseförvaltningen, ekonomichef Gunnar 
Elvingsson, kl. 14.00 – 14.10 

14 Budgetuppföljning, oktober 2021, övriga nämnder, ekonomichef Gunnar Elvingsson, kl. 
14.10 – 14.20 

Paus 14.20 – 14.40 

15 Nämndsplan 2022, arbete- och välfärdsförvaltningen, förvaltningschef Emma 
Frostensson, kl. 14.40 – 15.10 

16 Nämndsplan 2022 för kommunstyrelseförvaltning, ekonomichef Gunnar Elvingsson, kl. 
15.10 – 15.30 

17 Behov av särskilt boende-platser, kl. 15.30 – 16.00 

18 Taxor och avgifter inom kultur och fritid 2022, kl. 16.00 – 16.05 

19 Svar på medborgarförslag - Ändra avgift för vattenräkning, kl. 16.05 – 16.10 

 

  

 

 

Niklas Larsson  Robin Skoglund  

Ordförande Sekreterare 
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 Återrapportering av ej verkställda beslut för KF och
KS kv 2 2021                                                    

Budgetanvisningar   Tilläggsbudget
Intern kontroll                        Avstämning mot det

kommunala ändamålet och de kommunala
befogenheterna (Bolag)                      Dialogmöte

nämnderna          

Års- och koncernredovisning
Ägardialoger med helägda kommunala

bolag     Budgetuppföljning mars

Budgetuppföljning  april   

Budgetuppföljning maj
Budget 2023 FP 2024-2025

Återrapportering av ej verkställda beslut för
KF och KS kv 1 2022                  

Delårsrapport per 31 augusti    Ägardialoger
helägda kommunala bolag   Dialogmöte

nämnder 

Budgetuppföljning oktober   Budget  2023 FP
2024-2025                                Ägardialoger

delägda kommunala bolag
Taxeförändringar                                     

 Nämndplan 2023
Budget inkl. investeringsbudget och

borgensram för bolagen       

Kommunstyrelsen 2022

26-jan

09-mar

06-apr

11-maj

01-jun

07-sep

05-okt

02-nov

23-nov
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Kommunstyrelsen 2022

Period TEXT UTANFÖR
januari 2022  Återrapportering av ej verkställda beslut för KF och KS kv 2 2021                                                    
mars 2022 Budgetanvisningar   Tilläggsbudget              Intern kontroll                        Avstämning mot det kommunala ändamålet och de kommunala befogenheterna (Bolag)                      Dialogmöte nämnderna          
april 2022 Års- och koncernredovisning     Ägardialoger med helägda kommunala bolag     Budgetuppföljning mars
maj 2022 Budgetuppföljning  april   
juni 2022 Budgetuppföljning maj                            Budget 2023 FP 2024-2025
september 2022 Återrapportering av ej verkställda beslut för KF och KS kv 1 2022                  
oktober 2022 Delårsrapport per 31 augusti    Ägardialoger  helägda kommunala bolag   Dialogmöte nämnder 
november 2022 Budgetuppföljning oktober   Budget  2023 FP 2024-2025                                Ägardialoger delägda kommunala bolag         Taxeförändringar                                     
december 2022  Nämndplan 2023                                               Budget inkl. investeringsbudget och borgensram för bolagen       

TEXT I TÅRTBITARNA
26-jan

09-mar
06-apr
11-maj
01-jun
07-sep
05-okt
02-nov
23-nov

Period Aktivitet Nämnd Bolag Deltagare Kommentar
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Löpande under året Protokoll x x

Nämnder och bolag sänder
löpande sina protokoll till
kommunstyrelsen.

Mars. Särskild tidplan Intern kontroll x x

Tidplan framställs och
kommuniceras av
kommunstyrelseförvaltningen

April. Särskild tidplan
Bokslut och
årsredovisning x x

Tidplan framställs och
kommuniceras av
kommunstyrelseförvaltningen

April och oktober Ägardialog Helägda

KSau och bolagens presidium samt
kommundirektör, biträdande
kommundirektör och ekonomichef

Ägardialog med helägda bolag 2
ggr per år och delägda 1 gång per
år

November Ägardialog Delägda

KSau och bolagens presidium samt
kommundirektör, biträdande
kommundirektör och ekonomichef

Utöver dessa ägardialoger
förekommer dialoger mellan
samtliga ägare och aktuellt bolag.

Oktober. Särskild tidplan Delårsrapport x x

Tidplan framställs och
kommuniceras av
kommunstyrelseförvaltningen

November
Taxeförändringar där
beslut krävs av ks/kf x x

Överlämnas till ks senast 31
oktober.

November

Budget inkl
investeringsbudget
och borgensram för
kommunala bolag x

Överlämnas till ks senast 15
november.
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Mars, april, maj, okt Budgetuppföljning x

Tidpunkter för budgetuppföljning
fastställs i samband med
budgeten.

Juni Budgetberedning x

Enligt särskild tidplan för
budgetprocess där även deltagare
framgår.

Mars

Avstämning mot det
kommunala
ändamålet och de
kommunala
befogenheterna x

Bolagen ska uttala sig om de
bedrivit verksamheten inom
ramen för det kommunala
ändamålet och inom de
kommunala befogenheterna.
Rapporteras till KS senast 28
februari.

Efter varje kvartal
Återrapportering ej
verkställda beslut x Kansliet

4 ggr/år VD-träffar x

Kommundirektör, biträdande
kommundirektör, VD:ar,
förvaltningschefer

Kommundirektören genomför VD-
träffar för information och
samordning med de kommunala
bolagen. Samhällsbyggnadschef är
sammankallande

Mars och oktober Dialogmöte nämnder x
KS presidium, respektive
nämndspresidium, kommundirektör

4 ggr per år Resultatdialoger x
Kommundirektör, ekonomichef,
förvaltningschef, controller

Resultatdialoger hålls för
uppföljning av ekonomi och
verksamhet enligt särskild
rutinbeskrivning

2-3 ggr/år Nämndsbesök x
KS ordförande, vice ordförande och
kommundirektör, nämnd

KS ordförande, vice ordförande
och kommundirektör besöker
respektive nämnds sammanträde
2-3 ggr per år.
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Särskild tidplan
Ordförandeberedninga
r x

KS ordförande och
nämndsordföranden, ev. vice
ordföranden
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 Återrapportering av ej verkställda beslut för KF och
KS kv 2 2021                                                    

Budgetanvisningar   Tilläggsbudget
Intern kontroll                        Avstämning mot det

kommunala ändamålet och de kommunala
befogenheterna (Bolag)                      Dialogmöte

nämnderna          

Års- och koncernredovisning
Ägardialoger med helägda kommunala

bolag     Budgetuppföljning mars

Budgetuppföljning  april   

Budgetuppföljning maj
Budget 2023 FP 2024-2025

Återrapportering av ej verkställda beslut för
KF och KS kv 1 2022                  

Delårsrapport per 31 augusti    Ägardialoger
helägda kommunala bolag   Dialogmöte

nämnder 

Budgetuppföljning oktober   Budget  2023 FP
2024-2025                                Ägardialoger

delägda kommunala bolag
Taxeförändringar                                     

 Nämndplan 2023
Budget inkl. investeringsbudget och

borgensram för bolagen       

Kommunstyrelsen 2022
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09-mar

06-apr

11-maj

01-jun

07-sep

05-okt

02-nov
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Budgetanvisningar   Tilläggsbudget              Intern kontroll                        Avstämning mot det kommunala ändamålet och de kommunala befogenheterna (Bolag)                      Dialogmöte nämnderna          

Budgetuppföljning oktober   Budget  2023 FP 2024-2025                                Ägardialoger delägda kommunala bolag         Taxeförändringar                                     
 Nämndplan 2023                                               Budget inkl. investeringsbudget och borgensram för bolagen       



Instruktion

Text utanför är texten utanför hjulet och Text i tårtibitarna är texten innuti i hjulet.

Scrolla ned till rad 44 och börja skriva texten som ska vara utanför i kolumn C.

Scrolla ned till rad 58 och börja skriva texten som ska vara i tårtbitarna i kolumn C.

Klicka 2 gånger på en textruta och dra i kanten för att reglera storleken om det behövs.

Utetextrutorna för juni och juli kan få svårt att få plats så de kan behöva justeras.

Mallen består av 2 grafer varav den för innetexter ligger framför den för utetexter.

Utetexterna hör till en graf som ligger bakom huvudgrafen. Om du inte "får tag" i
utetextrutorna för att redigera dem så börja med att klicka på utetext för juni eller juli så
aktiveras den bakre grafen.





Beslut Beslutsfattare Organisation ärendeÄrendetyp BeloppBeslutsdatumBeslutsnr Eftergift
belopp

Beslutsform

Avsluta Yttr 11 § LUL Ralsgård, Linda IFO Barn och
familjeenheten

IFO Barn/Vuxen2021-10-01118063

Avsluta utredn 0-17 utan
åtgärd

Alpar, Carina IFO Barn och
familjeenheten

IFO Barn/Vuxen2021-10-01118065

Utredn 11:1
Anmälan/Annat sätt 0-17
år

Widbom, Lisa IFO Barn och
familjeenheten

IFO Barn/Vuxen2021-10-07118158

Utredn 11:1
Anmälan/Annat sätt 0-17
år

Widbom, Lisa IFO Barn och
familjeenheten

IFO Barn/Vuxen2021-10-07118161

Utredn 11:1
Anmälan/Annat sätt 0-17
år

Widbom, Lisa IFO Barn och
familjeenheten

IFO Barn/Vuxen2021-10-07118162

Utredn 11:1
Anmälan/Annat sätt 0-17
år

Sundin, Anneli IFO Barn och
familjeenheten

IFO Barn/Vuxen2021-10-07118164

Avsluta utredn 0-17 utan
åtgärd

Widbom, Lisa IFO Barn och
familjeenheten

IFO Barn/Vuxen2021-10-07118180

Avsluta utredn 0-17 utan
åtgärd

Widbom, Lisa IFO Barn och
familjeenheten

IFO Barn/Vuxen2021-10-07118181

DelegationsbeslutOsby kommun

Framställd:

Sida 1(6)

2021-11-08 15:22

Beställd av: Marie Johnsson Anledning: Del beslut oktober barn och familj

Urval:

Fördelning: Beslutsnr

Treserva Sida 1(6)Källa:



Beslut Beslutsfattare Organisation ärendeÄrendetyp BeloppBeslutsdatumBeslutsnr Eftergift
belopp

Beslutsform

Avsluta utredn 0-17 utan
åtgärd

Widbom, Lisa IFO Barn och
familjeenheten

IFO Barn/Vuxen2021-10-07118182

Avsluta utredn 0-17 utan
åtgärd

Widbom, Lisa IFO Barn och
familjeenheten

IFO Barn/Vuxen2021-10-11118279

Lägga ner utredning Sundin, Anneli IFO Barn och
familjeenheten

IFO Barn/Vuxen2021-10-12118296

Lägga ner utredning Sundin, Anneli IFO Barn och
familjeenheten

IFO Barn/Vuxen2021-10-12118297

Lägga ner utredning Sundin, Anneli IFO Barn och
familjeenheten

IFO Barn/Vuxen2021-10-12118302

Lägga ner utredning Sundin, Anneli IFO Barn och
familjeenheten

IFO Barn/Vuxen2021-10-12118307

Sär Kostnader Öppna
insatser

Alpar, Carina IFO Barn och
familjeenheten

IFO Barn/Vuxen 3 509,002021-10-12118312

Utredn 11:1 pågående
LVU ärende

Nyström, Helena IFO Barn och
familjeenheten

IFO Barn/Vuxen2021-10-13118336

Utredn 11:1 pågående
LVU ärende

Nyström, Helena IFO Barn och
familjeenheten

IFO Barn/Vuxen2021-10-13118337

Utredn 11:1 pågående
LVU ärende

Nyström, Helena IFO Barn och
familjeenheten

IFO Barn/Vuxen2021-10-13118338

DelegationsbeslutOsby kommun

Framställd:

Sida 2(6)

2021-11-08 15:22

Beställd av: Marie Johnsson Anledning: Del beslut oktober barn och familj

Urval:

Fördelning: Beslutsnr

Treserva Sida 2(6)Källa:



Beslut Beslutsfattare Organisation ärendeÄrendetyp BeloppBeslutsdatumBeslutsnr Eftergift
belopp

Beslutsform

Utredn 11:1 Ansökan 0-
17 år

Widbom, Lisa IFO Barn och
familjeenheten

IFO Barn/Vuxen2021-10-13118348

Öppenvård Sundin, Anneli IFO Barn och
familjeenheten

IFO Barn/Vuxen2021-10-14118388

Utredn 11:1 Ansökan 18-
20

Lund Rantzer, Ida IFO Barn och
familjeenheten

IFO Barn/Vuxen2021-10-15118447

Avge Yttr m a a överkl av
beslut, BF

KS/IU/Ordf IFO Barn och
familjeenheten

IFO Barn/Vuxen2021-10-13118547

Avge Yttr m a a överkl av
beslut, BF

KS/IU/Ordf IFO Barn och
familjeenheten

IFO Barn/Vuxen2021-10-13118550

Utredn 11:1
Anmälan/Annat sätt 0-17
år

Widbom, Lisa IFO Barn och
familjeenheten

IFO Barn/Vuxen2021-10-18118568

Utredn 11:1 Ansökan 0-
17 år

Widbom, Lisa IFO Barn och
familjeenheten

IFO Barn/Vuxen2021-10-19118594

Avsluta utredn 0-17 med
insats

Nerpin, Inger IFO Barn och
familjeenheten

IFO Barn/Vuxen2021-10-19118638

Öppenvård Nerpin, Inger IFO Barn och
familjeenheten

IFO Barn/Vuxen2021-10-19118639

DelegationsbeslutOsby kommun

Framställd:

Sida 3(6)

2021-11-08 15:22

Beställd av: Marie Johnsson Anledning: Del beslut oktober barn och familj

Urval:

Fördelning: Beslutsnr

Treserva Sida 3(6)Källa:



Beslut Beslutsfattare Organisation ärendeÄrendetyp BeloppBeslutsdatumBeslutsnr Eftergift
belopp

Beslutsform

Särskilda kostnader eget
boende

Schnoor, Marie IFO Barn och
familjeenheten

IFO Barn/Vuxen 3 675,002021-10-20118647

Avsluta utredn 0-17 med
insats

Nerpin, Inger IFO Barn och
familjeenheten

IFO Barn/Vuxen2021-10-19118712

Öppenvård Nerpin, Inger IFO Barn och
familjeenheten

IFO Barn/Vuxen2021-10-20118714

Utredn 11:1
Anmälan/Annat sätt 0-17
år

Nerpin, Inger IFO Barn och
familjeenheten

IFO Barn/Vuxen2021-10-20118730

Utredn 11:1
Anmälan/Annat sätt 0-17
år

Widbom, Lisa IFO Barn och
familjeenheten

IFO Barn/Vuxen2021-10-22118952

Avsluta utredn 0-17 utan
åtgärd

Widbom, Lisa IFO Barn och
familjeenheten

IFO Barn/Vuxen2021-10-22118953

Avsluta utredn 0-17 utan
åtgärd

Widbom, Lisa IFO Barn och
familjeenheten

IFO Barn/Vuxen2021-10-22118954

Avsluta utredn 0-17 utan
åtgärd

Widbom, Lisa IFO Barn och
familjeenheten

IFO Barn/Vuxen2021-10-22118955

Avsluta utredn 0-17 med
insats

Nerpin, Inger IFO Barn och
familjeenheten

IFO Barn/Vuxen2021-10-19118956

DelegationsbeslutOsby kommun

Framställd:

Sida 4(6)

2021-11-08 15:22

Beställd av: Marie Johnsson Anledning: Del beslut oktober barn och familj

Urval:

Fördelning: Beslutsnr

Treserva Sida 4(6)Källa:



Beslut Beslutsfattare Organisation ärendeÄrendetyp BeloppBeslutsdatumBeslutsnr Eftergift
belopp

Beslutsform

Utredn 11:1
Anmälan/Annat sätt 0-17
år

Widbom, Lisa IFO Barn och
familjeenheten

IFO Barn/Vuxen2021-10-25119003

Utredn 11:1 Yttr/Upplysn
IFO

Ralsgård, Linda IFO Barn och
familjeenheten

IFO Barn/Vuxen2021-10-26119096

Utredn 11:1 Yttr/Upplysn
IFO

Ralsgård, Linda IFO Barn och
familjeenheten

IFO Barn/Vuxen2021-10-26119119

Utredn 11:1
Anmälan/Annat sätt 0-17
år

Sundin, Anneli IFO Barn och
familjeenheten

IFO Barn/Vuxen2021-10-27119146

Avsluta utredn 0-17 utan
åtgärd

Widbom, Lisa IFO Barn och
familjeenheten

IFO Barn/Vuxen2021-10-14119153

Avsluta utredn 0-17 utan
åtgärd

Alpar, Carina IFO Barn och
familjeenheten

IFO Barn/Vuxen2021-10-28119253

Avsluta utredn 0-17 utan
åtgärd

Alpar, Carina IFO Barn och
familjeenheten

IFO Barn/Vuxen2021-10-28119254

Överväg 13 §  LVU,
fortsatt vård

KS/IU/Ordf IFO Barn och
familjeenheten

IFO Barn/Vuxen2021-10-20119289

Överväg 13 §  LVU,
fortsatt vård

KS/IU/Ordf IFO Barn och
familjeenheten

IFO Barn/Vuxen2021-10-20119291

DelegationsbeslutOsby kommun

Framställd:

Sida 5(6)

2021-11-08 15:22

Beställd av: Marie Johnsson Anledning: Del beslut oktober barn och familj

Urval:

Fördelning: Beslutsnr

Treserva Sida 5(6)Källa:



Beslut Beslutsfattare Organisation ärendeÄrendetyp BeloppBeslutsdatumBeslutsnr Eftergift
belopp

Beslutsform

Överväg 13 §  LVU,
fortsatt vård

KS/IU/Ordf IFO Barn och
familjeenheten

IFO Barn/Vuxen2021-10-20119292

Avsluta utredn 0-17 med
insats

Sundin, Anneli IFO Barn och
familjeenheten

IFO Barn/Vuxen2021-10-15119545

Avsluta utredn 0-17 med
insats

Sundin, Anneli IFO Barn och
familjeenheten

IFO Barn/Vuxen2021-10-15119546

Antal beslut: 48

DelegationsbeslutOsby kommun

Framställd:

Sida 6(6)

2021-11-08 15:22

Beställd av: Marie Johnsson Anledning: Del beslut oktober barn och familj

Urval:

Fördelning: Beslutsnr

Treserva Sida 6(6)Källa:



Beslut Beslutsfattare Organisation ärendeÄrendetyp BeloppBeslutsdatumBeslutsnr Eftergift
belopp

Beslutsform

Bekräft S protokoll Gem
vårdnad

Andersson, Cecilia IFO FamiljerättFader-/ Föräldraskap2021-10-04118074

Bekräft S protokoll Gem
vårdnad

Jönsson, Albin IFO FamiljerättFader-/ Föräldraskap2021-10-08118208

Bekräft S protokoll Gem
vårdnad

Andersson, Cecilia IFO FamiljerättFader-/ Föräldraskap2021-10-15118445

Bekräft S protokoll Gem
vårdnad

Andersson, Cecilia IFO FamiljerättFader-/ Föräldraskap2021-10-15118454

Bekräft S protokoll Gem
vårdnad

Jönsson, Albin IFO FamiljerättFader-/ Föräldraskap2021-10-18118545

Bekräft S protokoll Gem
vårdnad

Andersson, Cecilia IFO FamiljerättFader-/ Föräldraskap2021-10-21118767

Lägga ner utredning Hagberg, Jenny IFO FamiljerättFamiljerätt2021-10-19118845

Lägga ner utredning Hagberg, Jenny IFO FamiljerättFamiljerätt2021-10-19118846

Antal beslut: 8

DelegationsbeslutOsby kommun

Framställd:

Sida 1(1)

2021-11-08 15:27

Beställd av: Marie Johnsson Anledning: Del beslut oktober familjerätten

Urval:

Fördelning: Beslutsnr

Treserva Sida 1(1)Källa:



Beslut Beslutsfattare Organisation ärendeÄrendetyp BeloppBeslutsdatumBeslutsnr Eftergift
belopp

Beslutsform

Utredn 11:1 Yttr/Upplysn
IFO

Reimer, Maria IFO VuxenenhetenIFO Vuxen2021-10-05118132

Öppenvård Reimer, Maria IFO VuxenenhetenIFO Vuxen2021-10-06118133

Avsluta Yttr/utredn övrigt
IFO

Reimer, Maria IFO VuxenenhetenIFO Vuxen2021-10-07118169

Boende i akut situation Selin Romberg, Patricia IFO VuxenenhetenIFO Vuxen2021-10-11118281

Öppenvård Reimer, Maria IFO VuxenenhetenIFO Vuxen2021-10-07118346

Boende i akut situation Reimer, Maria IFO VuxenenhetenIFO Vuxen2021-10-15118431

Öppenvård Selin Romberg, Patricia IFO VuxenenhetenIFO Vuxen2021-10-20118729

Boende i akut situation Selin Romberg, Patricia IFO VuxenenhetenIFO Vuxen2021-10-25119044

Boende i akut situation Selin Romberg, Patricia IFO VuxenenhetenIFO Vuxen2021-10-26119138

Öppenvård Reimer, Maria IFO VuxenenhetenIFO Vuxen2021-10-08119528

Lägga ner utredning Möller, Mariana IFO VuxenenhetenIFO Vuxen2021-10-27119788

Lägga ner utredning Möller, Mariana IFO VuxenenhetenIFO Vuxen2021-10-27119790

Antal beslut: 12

DelegationsbeslutOsby kommun

Framställd:

Sida 1(1)

2021-11-08 15:28
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Försörjningsstöd 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 8 477,002021-10-01118061

Avslag 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2021-10-01118064

Försörjningsstöd 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 4 180,002021-10-01118067

Avslag 4:1 Merhawi, Yodit IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2021-10-04118071

Livsföring i övrigt 4:1 Merhawi, Yodit IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 1 375,002021-10-04118072

Avslag 4:1 Merhawi, Yodit IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2021-10-04118073

Lägga ner utredning Mujagic, Nina IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2021-10-04118077

Livsföring i övrigt 4:1 Mujagic, Nina IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 399,002021-10-04118078

Livsföring i övrigt 4:1 Möller, Mariana IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 13 139,002021-10-04118082

Återkrav bistånd 9:1 SoL Merhawi, Yodit IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 5 985,002021-10-05118084

Försk på förmån 9:2
Försörj stöd

Merhawi, Yodit IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 3 750,002021-10-05118085

Försörjningsstöd 4:1 Hansson, Erika IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 7 641,002021-10-05118089

Livsföring i övrigt 4:1 Merhawi, Yodit IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 2 067,502021-10-05118093

Avslag 4:1 Alagic, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2021-10-05118097

Försörjningsstöd 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 2 350,002021-10-06118116
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Försörjningsstöd 4:1 Engström, Jennifer IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 40,502021-10-06118135

Livsföring i övrigt 4:1 Mujagic, Nina IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 75,002021-10-06118146

Avslag 4:1 Merhawi, Yodit IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2021-10-06118154

Överklagan rätt tid Merhawi, Yodit IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2021-10-07118156

Avge Yttr m a a överkl av
beslut

Merhawi, Yodit IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2021-10-07118157

Livsföring i övrigt 4:1 Mujagic, Nina IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 1 210,002021-10-07118167

Försörjningsstöd 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 1 199,002021-10-07118168

Avslag 4:1 Jonasson, Sara IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2021-10-07118170

Livsföring i övrigt 4:1 Hansson, Erika IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 2 760,002021-10-07118172

Avslag 4:1 Hansson, Erika IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2021-10-07118177

Försörjningsstöd 4:1 Hansson, Erika IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 6 225,002021-10-08118189

Avslag 4:1 Jonasson, Sara IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2021-10-08118216

Försörjningsstöd 4:1 Alagic, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 320,002021-10-08118228

Försörjningsstöd 4:1 Merhawi, Yodit IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 304,002021-10-08118234

Livsföring i övrigt 4:1 Merhawi, Yodit IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 2 790,002021-10-11118248
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Försörjningsstöd 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 9 511,002021-10-11118256

Livsföring i övrigt 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 199,002021-10-11118257

Avslag 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2021-10-11118258

Försörjningsstöd 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 10 011,002021-10-11118259

Livsföring i övrigt 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 199,002021-10-11118260

Avslag 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2021-10-11118261

Försörjningsstöd 4:1 Jonasson, Sara IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 5 200,002021-10-11118275

Avslag 4:1 Jonasson, Sara IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2021-10-12118283

Försörjningsstöd 4:1 Mujagic, Nina IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 18 179,002021-10-12118287

Livsföring i övrigt 4:1 Mujagic, Nina IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 200,002021-10-12118288

Försörjningsstöd 4:1 Mujagic, Nina IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 17 873,002021-10-12118292

Livsföring i övrigt 4:1 Mujagic, Nina IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 295,002021-10-12118293

Livsföring i övrigt 4:1 Mujagic, Nina IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 295,002021-10-12118294

Livsföring i övrigt 4:1 Mujagic, Nina IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 850,002021-10-12118300

Försörjningsstöd 4:1 Merhawi, Yodit IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 13 121,002021-10-12118303

Livsföring i övrigt 4:1 Merhawi, Yodit IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 355,002021-10-12118304
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Överklagan rätt tid Alagic, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2021-10-12118309

Livsföring i övrigt 4:1 Mujagic, Nina IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 320,002021-10-12118310

Avge Yttr m a a överkl av
beslut

Alagic, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2021-10-12118311

Försörjningsstöd 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 8 187,002021-10-13118313

Försörjningsstöd 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 8 187,002021-10-13118314

Livsföring i övrigt 4:1 Merhawi, Yodit IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 871,002021-10-13118315

Försörjningsstöd 4:1 Alagic, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 12 304,002021-10-13118316

Försörjningsstöd 4:1 Alagic, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 9 820,002021-10-13118319

Försörjningsstöd 4:1 Alagic, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 2 786,002021-10-13118327

Livsföring i övrigt 4:1 Alagic, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 305,002021-10-13118328

Avslag 4:1 Alagic, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2021-10-13118329

Livsföring i övrigt 4:1 Alagic, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 449,002021-10-13118330

Avslag 4:1 Alagic, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2021-10-13118332

Försörjningsstöd 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 3 235,002021-10-13118335

Försörjningsstöd 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 1 199,002021-10-13118340

Avslag 4:1 Alagic, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2021-10-13118343

Försörjningsstöd 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 2 508,002021-10-13118344

Avslag 4:1 Merhawi, Yodit IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2021-10-14118349
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Livsföring i övrigt 4:1 Mujagic, Nina IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 11 740,002021-10-14118350

Försörjningsstöd 4:1 Alagic, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 4 081,002021-10-14118354

Livsföring i övrigt 4:1 Alagic, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 57,002021-10-14118355

Livsföring i övrigt 4:1 Alagic, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 400,002021-10-14118356

Försörjningsstöd 4:1 Alagic, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 8 951,002021-10-14118357

Avslag 4:1 Alagic, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2021-10-14118358

Försörjningsstöd 4:1 Merhawi, Yodit IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 8 937,002021-10-14118359

Livsföring i övrigt 4:1 Merhawi, Yodit IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 738,002021-10-14118360

Försörjningsstöd 4:1 Merhawi, Yodit IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 6 993,002021-10-14118366

Livsföring i övrigt 4:1 Merhawi, Yodit IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 52,002021-10-14118367

Livsföring i övrigt 4:1 Merhawi, Yodit IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 200,002021-10-14118368

Livsföring i övrigt 4:1 Merhawi, Yodit IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 400,002021-10-14118369

Avslag 4:1 Merhawi, Yodit IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2021-10-14118373

Försörjningsstöd 4:1 Merhawi, Yodit IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 9 672,002021-10-14118375

Livsföring i övrigt 4:1 Merhawi, Yodit IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 400,002021-10-14118376

Försörjningsstöd 4:1 Alagic, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 13 172,002021-10-14118377

Försörjningsstöd 4:1 Hansson, Erika IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 19 429,002021-10-14118379

Avslag 4:1 Hansson, Erika IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2021-10-14118380
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Beslut Beslutsfattare Organisation ärendeÄrendetyp BeloppBeslutsdatumBeslutsnr Eftergift
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Beslutsform

Försörjningsstöd 4:1 Merhawi, Yodit IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 11 016,002021-10-14118381

Avslag 4:1 Merhawi, Yodit IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2021-10-14118382

Avslag 4:1 Merhawi, Yodit IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2021-10-14118383

Försörjningsstöd 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 8 363,002021-10-14118384

Försörjningsstöd 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 8 409,002021-10-14118385

Livsföring i övrigt 4:1 Alagic, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 2 290,002021-10-14118386

Försörjningsstöd 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 5 473,002021-10-14118390

Försörjningsstöd 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 5 558,002021-10-14118392

Livsföring i övrigt 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 374,002021-10-14118393

Försörjningsstöd 4:1 Merhawi, Yodit IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 2 952,002021-10-14118394

Livsföring i övrigt 4:1 Merhawi, Yodit IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 243,002021-10-14118395

Livsföring i övrigt 4:1 Merhawi, Yodit IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 332,002021-10-14118396

Avslag 4:1 Merhawi, Yodit IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2021-10-14118397

Försörjningsstöd 4:1 Alagic, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 16 199,002021-10-14118398

Livsföring i övrigt 4:1 Alagic, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 658,002021-10-14118399

Avslag 4:1 Alagic, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2021-10-14118400
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Försörjningsstöd 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 9 153,002021-10-15118403

Livsföring i övrigt 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 195,002021-10-15118404

Försörjningsstöd 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 9 158,002021-10-15118405

Livsföring i övrigt 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 195,002021-10-15118406

Försörjningsstöd 4:1 Merhawi, Yodit IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 14 318,002021-10-15118410

Livsföring i övrigt 4:1 Merhawi, Yodit IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 350,002021-10-15118411

Försörjningsstöd 4:1 Hansson, Erika IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 6 047,002021-10-15118412

Försörjningsstöd 4:1 Alagic, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 10 264,002021-10-15118413

Livsföring i övrigt 4:1 Alagic, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 291,002021-10-15118414

Avslag 4:1 Hansson, Erika IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2021-10-15118415

Försörjningsstöd 4:1 Mujagic, Nina IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 8 409,002021-10-15118418

Försörjningsstöd 4:1 Merhawi, Yodit IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 2 532,002021-10-15118419

Livsföring i övrigt 4:1 Merhawi, Yodit IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 429,002021-10-15118420

Försörjningsstöd 4:1 Merhawi, Yodit IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 8 091,002021-10-15118423

Livsföring i övrigt 4:1 Merhawi, Yodit IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 399,002021-10-15118424

Försörjningsstöd 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 8 749,002021-10-15118425

Livsföring i övrigt 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 573,002021-10-15118426

Livsföring i övrigt 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 388,002021-10-15118427
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Beslut Beslutsfattare Organisation ärendeÄrendetyp BeloppBeslutsdatumBeslutsnr Eftergift
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Beslutsform

Försörjningsstöd 4:1 Merhawi, Yodit IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 10 182,002021-10-15118429

Avslag 4:1 Merhawi, Yodit IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2021-10-15118430

Avslag 4:1 Merhawi, Yodit IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2021-10-15118432

Försörjningsstöd 4:1 Merhawi, Yodit IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 7 655,002021-10-15118437

Livsföring i övrigt 4:1 Merhawi, Yodit IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 302,002021-10-15118438

Avslag 4:1 Merhawi, Yodit IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2021-10-15118439

Försörjningsstöd 4:1 Alagic, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 8 348,002021-10-15118443

Livsföring i övrigt 4:1 Alagic, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 94,002021-10-15118444

Försörjningsstöd 4:1 Mujagic, Nina IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 36 690,002021-10-15118446

Försörjningsstöd 4:1 Merhawi, Yodit IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 11 882,002021-10-15118448

Livsföring i övrigt 4:1 Merhawi, Yodit IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 654,002021-10-15118449

Livsföring i övrigt 4:1 Merhawi, Yodit IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 200,002021-10-15118450

Livsföring i övrigt 4:1 Merhawi, Yodit IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 379,002021-10-15118451

Avslag 4:1 Merhawi, Yodit IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2021-10-15118452

Försörjningsstöd 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 15 666,002021-10-15118457

Livsföring i övrigt 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 200,002021-10-15118458
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Livsföring i övrigt 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 329,002021-10-15118459

Avslag 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2021-10-15118460

Försörjningsstöd 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 15 396,002021-10-15118462

Livsföring i övrigt 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 329,002021-10-15118464

Livsföring i övrigt 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 1 200,002021-10-15118465

Avslag 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2021-10-15118466

Försörjningsstöd 4:1 Alagic, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 5 472,002021-10-18118499

Försörjningsstöd 4:1 Mujagic, Nina IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 10 060,002021-10-18118500

Livsföring i övrigt 4:1 Mujagic, Nina IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 515,002021-10-18118501

Livsföring i övrigt 4:1 Mujagic, Nina IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 103,002021-10-18118502

Försörjningsstöd 4:1 Hansson, Erika IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 3 563,002021-10-18118506

Livsföring i övrigt 4:1 Hansson, Erika IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 200,002021-10-18118507

Försörjningsstöd 4:1 Alagic, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 9 691,002021-10-18118510

Försörjningsstöd 4:1 Merhawi, Yodit IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 14 805,002021-10-18118511

Livsföring i övrigt 4:1 Merhawi, Yodit IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 203,002021-10-18118512

Livsföring i övrigt 4:1 Merhawi, Yodit IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 542,002021-10-18118514

Livsföring i övrigt 4:1 Merhawi, Yodit IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 800,002021-10-18118515

Avslag 4:1 Merhawi, Yodit IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2021-10-18118516
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Försörjningsstöd 4:1 Alagic, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 11 677,002021-10-18118518

Livsföring i övrigt 4:1 Alagic, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 800,002021-10-18118519

Avslag 4:1 Alagic, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2021-10-18118520

Försörjningsstöd 4:1 Merhawi, Yodit IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 1 867,002021-10-18118523

Försörjningsstöd 4:1 Alagic, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 14 071,002021-10-18118526

Försörjningsstöd 4:1 Merhawi, Yodit IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 2 553,002021-10-18118531

Försörjningsstöd 4:1 Hansson, Erika IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 7 329,002021-10-18118541

Livsföring i övrigt 4:1 Mujagic, Nina IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 12 509,002021-10-18118542

Avslag 4:1 Hansson, Erika IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2021-10-18118543

Avslag 4:1 Mujagic, Nina IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2021-10-18118544

Försörjningsstöd 4:1 Alagic, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 6 069,002021-10-18118546

Livsföring i övrigt 4:1 Alagic, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 241,002021-10-18118548

Livsföring i övrigt 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 161,002021-10-18118551

Avslag 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2021-10-18118552

Försörjningsstöd 4:1 Jonasson, Sara IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 5 676,002021-10-18118553

Livsföring i övrigt 4:1 Jonasson, Sara IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 409,002021-10-18118554
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Avslag 4:1 Jonasson, Sara IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2021-10-18118555

Livsföring i övrigt 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 515,002021-10-18118556

Avslag 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2021-10-18118557

Försörjningsstöd 4:1 Hansson, Erika IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 2 175,002021-10-18118558

Försörjningsstöd 4:1 Jonasson, Sara IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 15 907,002021-10-18118559

Livsföring i övrigt 4:1 Jonasson, Sara IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 420,002021-10-18118560

Avslag 4:1 Jonasson, Sara IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2021-10-18118562

Försörjningsstöd 4:1 Alagic, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 3 616,002021-10-18118564

Avslag 4:1 Alagic, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2021-10-18118565

Livsföring i övrigt 4:1 Alagic, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 1 042,002021-10-18118566

Försörjningsstöd 4:1 Mujagic, Nina IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 1 074,002021-10-18118567

Försörjningsstöd 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 8 754,002021-10-19118569

Livsföring i övrigt 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 250,002021-10-19118570

Livsföring i övrigt 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 388,002021-10-19118571

Avslag 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2021-10-19118572

Försörjningsstöd 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 2 990,002021-10-19118573

Försörjningsstöd 4:1 Mujagic, Nina IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 10 585,002021-10-19118574

Livsföring i övrigt 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 80,002021-10-19118575
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Livsföring i övrigt 4:1 Mujagic, Nina IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 200,002021-10-19118576

Livsföring i övrigt 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 798,002021-10-19118577

Livsföring i övrigt 4:1 Mujagic, Nina IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 301,002021-10-19118578

Försörjningsstöd 4:1 Alagic, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 7 772,002021-10-19118579

Försörjningsstöd 4:1 Hansson, Erika IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 5 882,002021-10-19118581

Försörjningsstöd 4:1 Jonasson, Sara IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 10 460,002021-10-19118582

Livsföring i övrigt 4:1 Hansson, Erika IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 400,002021-10-19118583

Livsföring i övrigt 4:1 Hansson, Erika IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 449,002021-10-19118584

Avslag 4:1 Hansson, Erika IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2021-10-19118585

Försörjningsstöd 4:1 Alagic, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 2 935,002021-10-19118586

Livsföring i övrigt 4:1 Alagic, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 400,002021-10-19118587

Försörjningsstöd 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 6 665,002021-10-19118588

Livsföring i övrigt 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 299,002021-10-19118589

Avslag 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2021-10-19118590

Försörjningsstöd 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 7 381,002021-10-19118591

Livsföring i övrigt 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 299,002021-10-19118592
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Avslag 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2021-10-19118593

Försörjningsstöd 4:1 Jonasson, Sara IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 17 732,002021-10-19118595

Livsföring i övrigt 4:1 Jonasson, Sara IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 825,002021-10-19118596

Avslag 4:1 Jonasson, Sara IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2021-10-19118597

Försörjningsstöd 4:1 Hansson, Erika IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 17 909,002021-10-19118598

Livsföring i övrigt 4:1 Hansson, Erika IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 200,002021-10-19118599

Livsföring i övrigt 4:1 Hansson, Erika IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 319,002021-10-19118600

Livsföring i övrigt 4:1 Alagic, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 360,002021-10-19118602

Försörjningsstöd 4:1 Jonasson, Sara IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 18 051,002021-10-19118603

Livsföring i övrigt 4:1 Jonasson, Sara IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 856,002021-10-19118604

Livsföring i övrigt 4:1 Jonasson, Sara IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 638,002021-10-19118605

Försörjningsstöd 4:1 Alagic, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 11 684,002021-10-19118607

Livsföring i övrigt 4:1 Alagic, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 677,002021-10-19118608

Livsföring i övrigt 4:1 Alagic, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 438,002021-10-19118609

Försörjningsstöd 4:1 Jonasson, Sara IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 13 183,002021-10-19118610

Livsföring i övrigt 4:1 Jonasson, Sara IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 954,002021-10-19118611

Försörjningsstöd 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 12 298,002021-10-19118612

Försörjningsstöd 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 12 298,002021-10-19118613
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Försörjningsstöd 4:1 Jonasson, Sara IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 4 052,002021-10-19118614

Livsföring i övrigt 4:1 Jonasson, Sara IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 150,002021-10-19118615

Försörjningsstöd 4:1 Merhawi, Yodit IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 15 248,002021-10-19118616

Livsföring i övrigt 4:1 Jonasson, Sara IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 399,002021-10-19118617

Livsföring i övrigt 4:1 Merhawi, Yodit IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 698,002021-10-19118618

Avslag 4:1 Merhawi, Yodit IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2021-10-19118619

Livsföring i övrigt 4:1 Mujagic, Nina IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 600,002021-10-19118620

Avslag 4:1 Jonasson, Sara IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2021-10-19118621

Livsföring i övrigt 4:1 Mujagic, Nina IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 420,002021-10-19118622

Livsföring i övrigt 4:1 Mujagic, Nina IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 60,002021-10-19118623

Försörjningsstöd 4:1 Alagic, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 11 647,002021-10-19118624

Försörjningsstöd 4:1 Mujagic, Nina IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 8 292,002021-10-19118626

Livsföring i övrigt 4:1 Mujagic, Nina IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 400,002021-10-19118627

Livsföring i övrigt 4:1 Mujagic, Nina IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 481,002021-10-19118628

Livsföring i övrigt 4:1 Mujagic, Nina IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 150,002021-10-19118629

Försörjningsstöd 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 8 438,002021-10-19118630
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Avslag 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2021-10-19118631

Försörjningsstöd 4:1 Merhawi, Yodit IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 5 896,002021-10-19118632

Livsföring i övrigt 4:1 Merhawi, Yodit IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 400,002021-10-19118633

Försörjningsstöd 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 8 116,002021-10-19118634

Livsföring i övrigt 4:1 Merhawi, Yodit IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 453,002021-10-19118635

Livsföring i övrigt 4:1 Merhawi, Yodit IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 241,002021-10-19118636

Avslag 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2021-10-19118637

Försörjningsstöd 4:1 Alagic, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 5 282,002021-10-20118643

Avslag 4:1 Jonasson, Sara IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2021-10-20118646

Försörjningsstöd 4:1 Alagic, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 4 827,002021-10-20118649

Avslag 4:1 Alagic, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2021-10-20118650

Livsföring i övrigt 4:1 Alagic, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 47,002021-10-20118651

Livsföring i övrigt 4:1 Alagic, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 397,002021-10-20118652

Avslag 4:1 Alagic, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2021-10-20118653

Försörjningsstöd 4:1 Jonasson, Sara IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 29 873,002021-10-20118654

Livsföring i övrigt 4:1 Jonasson, Sara IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 958,002021-10-20118655

Försörjningsstöd 4:1 Hansson, Erika IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 14 570,002021-10-20118656

Avslag 4:1 Jonasson, Sara IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2021-10-20118657
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Livsföring i övrigt 4:1 Hansson, Erika IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 768,002021-10-20118658

Livsföring i övrigt 4:1 Hansson, Erika IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 299,002021-10-20118659

Försörjningsstöd 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 11 010,002021-10-20118660

Livsföring i övrigt 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 122,002021-10-20118661

Avslag 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2021-10-20118662

Avslag 4:1 Hansson, Erika IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2021-10-20118663

Försörjningsstöd 4:1 Jonasson, Sara IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 17 380,002021-10-20118664

Livsföring i övrigt 4:1 Jonasson, Sara IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 152,002021-10-20118665

Livsföring i övrigt 4:1 Jonasson, Sara IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 758,002021-10-20118666

Försörjningsstöd 4:1 Mujagic, Nina IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 4 769,002021-10-20118669

Försörjningsstöd 4:1 Alagic, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 10 704,002021-10-20118670

Avslag 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2021-10-20118671

Avslag 4:1 Alagic, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2021-10-20118672

Livsföring i övrigt 4:1 Alagic, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 256,002021-10-20118673

Livsföring i övrigt 4:1 Alagic, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 455,002021-10-20118674

Livsföring i övrigt 4:1 Alagic, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 369,002021-10-20118675
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Avslag 4:1 Alagic, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2021-10-20118676

Avslag 4:1 Mujagic, Nina IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2021-10-20118677

Försörjningsstöd 4:1 Jonasson, Sara IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 6 261,002021-10-20118678

Livsföring i övrigt 4:1 Jonasson, Sara IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 590,002021-10-20118679

Avslag 4:1 Jonasson, Sara IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2021-10-20118680

Försörjningsstöd 4:1 Mujagic, Nina IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 9 329,002021-10-20118683

Livsföring i övrigt 4:1 Mujagic, Nina IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 165,002021-10-20118684

Livsföring i övrigt 4:1 Mujagic, Nina IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 458,002021-10-20118685

Försörjningsstöd 4:1 Alagic, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 4 000,002021-10-20118688

Försörjningsstöd 4:1 Mujagic, Nina IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 8 692,002021-10-20118691

Livsföring i övrigt 4:1 Mujagic, Nina IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 227,002021-10-20118694

Livsföring i övrigt 4:1 Mujagic, Nina IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 1 288,002021-10-20118695

Livsföring i övrigt 4:1 Mujagic, Nina IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 214,002021-10-20118697

Försörjningsstöd 4:1 Jonasson, Sara IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 17 447,002021-10-20118698

Livsföring i övrigt 4:1 Jonasson, Sara IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 858,002021-10-20118699

Försörjningsstöd 4:1 Mujagic, Nina IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 11 263,002021-10-20118700

Livsföring i övrigt 4:1 Mujagic, Nina IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 245,002021-10-20118701

Livsföring i övrigt 4:1 Mujagic, Nina IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 245,002021-10-20118702
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Avslag 4:1 Jonasson, Sara IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2021-10-20118703

Försörjningsstöd 4:1 Hansson, Erika IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 12 322,002021-10-20118704

Livsföring i övrigt 4:1 Hansson, Erika IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 367,002021-10-20118705

Livsföring i övrigt 4:1 Hansson, Erika IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 367,002021-10-20118706

Livsföring i övrigt 4:1 Hansson, Erika IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 1 600,002021-10-20118707

Avslag 4:1 Hansson, Erika IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2021-10-20118708

Försörjningsstöd 4:1 Mujagic, Nina IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 22 375,002021-10-20118709

Livsföring i övrigt 4:1 Mujagic, Nina IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 269,002021-10-20118710

Livsföring i övrigt 4:1 Mujagic, Nina IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 269,002021-10-20118711

Livsföring i övrigt 4:1 Mujagic, Nina IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 320,002021-10-20118715

Försörjningsstöd 4:1 Mujagic, Nina IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 5 881,002021-10-20118716

Livsföring i övrigt 4:1 Mujagic, Nina IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 150,002021-10-20118717

Livsföring i övrigt 4:1 Mujagic, Nina IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 299,002021-10-20118718

Avslag 4:1 Mujagic, Nina IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2021-10-20118719

Försörjningsstöd 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 6 047,002021-10-20118720

Försörjningsstöd 4:1 Jonasson, Sara IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 10 825,002021-10-20118724
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Livsföring i övrigt 4:1 Jonasson, Sara IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 996,002021-10-20118725

Livsföring i övrigt 4:1 Jonasson, Sara IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 818,002021-10-20118726

Avslag 4:1 Jonasson, Sara IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2021-10-20118727

Försörjningsstöd 4:1 Hansson, Erika IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 15 795,002021-10-20118731

Livsföring i övrigt 4:1 Hansson, Erika IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 299,002021-10-20118732

Livsföring i övrigt 4:1 Hansson, Erika IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 299,002021-10-20118733

Livsföring i övrigt 4:1 Hansson, Erika IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 84,002021-10-20118734

Avslag 4:1 Hansson, Erika IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2021-10-20118735

Försörjningsstöd 4:1 Alagic, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 8 354,002021-10-21118737

Avslag 4:1 Alagic, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2021-10-21118738

Livsföring i övrigt 4:1 Alagic, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 85,002021-10-21118739

Försörjningsstöd 4:1 Jonasson, Sara IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 3 122,002021-10-21118742

Avslag 4:1 Jonasson, Sara IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2021-10-21118743

Försörjningsstöd 4:1 Jonasson, Sara IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 23 895,002021-10-21118744

Livsföring i övrigt 4:1 Jonasson, Sara IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 975,002021-10-21118745

Livsföring i övrigt 4:1 Jonasson, Sara IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 878,002021-10-21118746

Avslag 4:1 Jonasson, Sara IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2021-10-21118747

Försörjningsstöd 4:1 Jonasson, Sara IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 23 073,002021-10-21118750
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Livsföring i övrigt 4:1 Jonasson, Sara IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 898,002021-10-21118751

Avslag 4:1 Jonasson, Sara IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2021-10-21118752

Avslag 4:1 Jonasson, Sara IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2021-10-21118754

Försörjningsstöd 4:1 Alagic, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 5 902,002021-10-21118758

Livsföring i övrigt 4:1 Alagic, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 299,002021-10-21118759

Avslag 4:1 Alagic, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2021-10-21118760

Försörjningsstöd 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 14 740,002021-10-21118761

Försörjningsstöd 4:1 Jonasson, Sara IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 14 561,002021-10-21118764

Avslag 4:1 Jonasson, Sara IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2021-10-21118765

Försörjningsstöd 4:1 Jonasson, Sara IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 5 604,002021-10-21118766

Försörjningsstöd 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 1 133,002021-10-21118768

Försörjningsstöd 4:1 Alagic, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 7 522,002021-10-21118769

Försörjningsstöd 4:1 Hansson, Erika IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 11 891,002021-10-21118771

Livsföring i övrigt 4:1 Hansson, Erika IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 222,002021-10-21118774

Livsföring i övrigt 4:1 Hansson, Erika IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 222,002021-10-21118776

Livsföring i övrigt 4:1 Hansson, Erika IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 377,002021-10-21118777
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Livsföring i övrigt 4:1 Hansson, Erika IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 1 180,002021-10-21118779

Avslag 4:1 Hansson, Erika IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2021-10-21118780

Försörjningsstöd 4:1 Alagic, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 4 118,002021-10-21118795

Livsföring i övrigt 4:1 Alagic, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 397,002021-10-21118796

Försörjningsstöd 4:1 Mujagic, Nina IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 1 129,002021-10-21118797

Avslag 4:1 Alagic, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2021-10-21118798

Livsföring i övrigt 4:1 Mujagic, Nina IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 398,002021-10-21118799

Försörjningsstöd 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 9 969,002021-10-21118801

Livsföring i övrigt 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 253,002021-10-21118802

Avslag 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2021-10-21118803

Försörjningsstöd 4:1 Mujagic, Nina IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 10 468,002021-10-21118806

Livsföring i övrigt 4:1 Mujagic, Nina IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 200,002021-10-21118807

Livsföring i övrigt 4:1 Mujagic, Nina IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 85,002021-10-21118808

Avslag 4:1 Mujagic, Nina IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2021-10-21118809

Försörjningsstöd 4:1 Hansson, Erika IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 4 179,002021-10-21118810

Livsföring i övrigt 4:1 Hansson, Erika IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 439,002021-10-21118811

Livsföring i övrigt 4:1 Hansson, Erika IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 439,002021-10-21118812

Försörjningsstöd 4:1 Mujagic, Nina IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 9 823,002021-10-21118813
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Livsföring i övrigt 4:1 Mujagic, Nina IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 200,002021-10-21118814

Försörjningsstöd 4:1 Mujagic, Nina IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 9 390,002021-10-21118815

Avslag 4:1 Hansson, Erika IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2021-10-21118816

Livsföring i övrigt 4:1 Mujagic, Nina IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 520,002021-10-21118817

Försörjningsstöd 4:1 Mujagic, Nina IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 10 875,002021-10-21118818

Livsföring i övrigt 4:1 Mujagic, Nina IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 400,002021-10-21118819

Livsföring i övrigt 4:1 Mujagic, Nina IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 368,002021-10-21118820

Försörjningsstöd 4:1 Mujagic, Nina IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 11 746,002021-10-21118822

Livsföring i övrigt 4:1 Mujagic, Nina IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 374,002021-10-21118823

Avslag 4:1 Mujagic, Nina IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2021-10-21118824

Försörjningsstöd 4:1 Hansson, Erika IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 14 211,002021-10-21118825

Livsföring i övrigt 4:1 Hansson, Erika IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 250,002021-10-21118826

Livsföring i övrigt 4:1 Hansson, Erika IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 250,002021-10-21118827

Försörjningsstöd 4:1 Hansson, Erika IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 17 534,002021-10-21118828

Försörjningsstöd 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 8 003,002021-10-22118837

Livsföring i övrigt 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 675,002021-10-22118838
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Avslag 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2021-10-22118839

Försörjningsstöd 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 8 003,002021-10-22118840

Försörjningsstöd 4:1 Hansson, Erika IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 13 189,002021-10-22118841

Försörjningsstöd 4:1 Hansson, Erika IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 16 811,002021-10-22118842

Avslag 4:1 Hansson, Erika IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2021-10-22118843

Försörjningsstöd 4:1 Jonasson, Sara IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 22 190,002021-10-22118847

Livsföring i övrigt 4:1 Jonasson, Sara IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 196,002021-10-22118848

Livsföring i övrigt 4:1 Jonasson, Sara IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 798,002021-10-22118849

Avslag 4:1 Jonasson, Sara IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2021-10-22118854

Försörjningsstöd 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 8 774,002021-10-22118855

Livsföring i övrigt 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 200,002021-10-22118856

Livsföring i övrigt 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 200,002021-10-22118857

Försörjningsstöd 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 8 774,002021-10-22118858

Livsföring i övrigt 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 200,002021-10-22118859

Försörjningsstöd 4:1 Mujagic, Nina IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 6 621,002021-10-22118860

Försörjningsstöd 4:1 Merhawi, Yodit IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 3 094,002021-10-22118861

Livsföring i övrigt 4:1 Mujagic, Nina IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 660,002021-10-22118862

Försörjningsstöd 4:1 Jonasson, Sara IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 7 047,002021-10-22118863

DelegationsbeslutOsby kommun

Framställd:

Sida 23(35)

2021-11-08 15:30

Beställd av: Marie Johnsson Anledning: Del beslut oktober  Ekonomiskt bistånd

Urval:

Fördelning: Beslutsnr

Treserva Sida 23(35)Källa:



Beslut Beslutsfattare Organisation ärendeÄrendetyp BeloppBeslutsdatumBeslutsnr Eftergift
belopp

Beslutsform

Avslag 4:1 Jonasson, Sara IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2021-10-22118864

Försörjningsstöd 4:1 Merhawi, Yodit IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 2 015,002021-10-22118865

Livsföring i övrigt 4:1 Merhawi, Yodit IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 921,002021-10-22118867

Försörjningsstöd 4:1 Mujagic, Nina IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 9 690,002021-10-22118872

Försörjningsstöd 4:1 Alagic, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 7 599,002021-10-22118873

Livsföring i övrigt 4:1 Mujagic, Nina IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 114,002021-10-22118874

Försörjningsstöd 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 8 346,002021-10-22118878

Livsföring i övrigt 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 200,002021-10-22118879

Avslag 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2021-10-22118881

Försörjningsstöd 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 9 657,002021-10-22118890

Försörjningsstöd 4:1 Hansson, Erika IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 19 735,002021-10-22118892

Livsföring i övrigt 4:1 Hansson, Erika IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 399,002021-10-22118894

Livsföring i övrigt 4:1 Hansson, Erika IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 399,002021-10-22118895

Avslag 4:1 Hansson, Erika IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2021-10-22118897

Försörjningsstöd 4:1 Jonasson, Sara IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 19 706,002021-10-22118900

Livsföring i övrigt 4:1 Jonasson, Sara IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 200,002021-10-22118901
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Livsföring i övrigt 4:1 Jonasson, Sara IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 1 098,002021-10-22118902

Livsföring i övrigt 4:1 Jonasson, Sara IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 800,002021-10-22118903

Försörjningsstöd 4:1 Mujagic, Nina IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 10 742,002021-10-22118905

Avslag 4:1 Jonasson, Sara IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2021-10-22118906

Försörjningsstöd 4:1 Merhawi, Yodit IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 18 546,002021-10-22118907

Livsföring i övrigt 4:1 Mujagic, Nina IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 1 077,002021-10-22118908

Livsföring i övrigt 4:1 Merhawi, Yodit IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 703,002021-10-22118910

Försörjningsstöd 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 11 829,002021-10-22118911

Avslag 4:1 Merhawi, Yodit IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2021-10-22118912

Livsföring i övrigt 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 100,002021-10-22118914

Livsföring i övrigt 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 468,002021-10-22118916

Livsföring i övrigt 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 600,002021-10-22118917

Försörjningsstöd 4:1 Hansson, Erika IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 19 002,002021-10-22118918

Livsföring i övrigt 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 81,002021-10-22118919

Livsföring i övrigt 4:1 Hansson, Erika IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 300,002021-10-22118920

Livsföring i övrigt 4:1 Hansson, Erika IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 300,002021-10-22118921

Avslag 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2021-10-22118922

Försörjningsstöd 4:1 Jonasson, Sara IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 13 949,002021-10-22118923
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Livsföring i övrigt 4:1 Jonasson, Sara IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 400,002021-10-22118924

Avslag 4:1 Hansson, Erika IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2021-10-22118925

Försörjningsstöd 4:1 Mujagic, Nina IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 10 718,002021-10-22118926

Livsföring i övrigt 4:1 Mujagic, Nina IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 229,002021-10-22118928

Försörjningsstöd 4:1 Mujagic, Nina IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 6 459,002021-10-22118935

Avslag 4:1 Mujagic, Nina IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2021-10-22118936

Försörjningsstöd 4:1 Hansson, Erika IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 16 587,002021-10-22118938

Livsföring i övrigt 4:1 Hansson, Erika IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 144,002021-10-22118939

Livsföring i övrigt 4:1 Hansson, Erika IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 399,002021-10-22118940

Livsföring i övrigt 4:1 Hansson, Erika IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 399,002021-10-22118941

Avslag 4:1 Hansson, Erika IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2021-10-22118942

Försörjningsstöd 4:1 Alagic, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 1 562,002021-10-22118943

Försörjningsstöd 4:1 Mujagic, Nina IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 7 771,002021-10-22118944

Försörjningsstöd 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 9 450,002021-10-22118945

Livsföring i övrigt 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 349,002021-10-22118946

Avslag 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2021-10-22118947
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Försörjningsstöd 4:1 Hansson, Erika IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 23 826,002021-10-22118948

Livsföring i övrigt 4:1 Hansson, Erika IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 299,002021-10-22118949

Livsföring i övrigt 4:1 Hansson, Erika IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 299,002021-10-22118950

Avslag 4:1 Hansson, Erika IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2021-10-22118951

Försörjningsstöd 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 9 450,002021-10-25118963

Livsföring i övrigt 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 349,002021-10-25118964

Avslag 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2021-10-25118965

Försörjningsstöd 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 5 256,002021-10-25118966

Avslag 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2021-10-25118967

Försörjningsstöd 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 2 596,002021-10-25118968

Försörjningsstöd 4:1 Jonasson, Sara IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 13 539,002021-10-25118969

Avslag 4:1 Jonasson, Sara IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2021-10-25118970

Försörjningsstöd 4:1 Hansson, Erika IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 23 930,002021-10-25118971

Livsföring i övrigt 4:1 Hansson, Erika IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 200,002021-10-25118972

Försörjningsstöd 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 5 236,002021-10-25118973

Livsföring i övrigt 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 329,002021-10-25118974

Avslag 4:1 Hansson, Erika IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2021-10-25118976

Avslag 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2021-10-25118977
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Försörjningsstöd 4:1 Hansson, Erika IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 944,002021-10-25118978

Försörjningsstöd 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 5 236,002021-10-25118981

Livsföring i övrigt 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 329,002021-10-25118982

Försörjningsstöd 4:1 Mujagic, Nina IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 4 180,002021-10-25118983

Avslag 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2021-10-25118984

Försörjningsstöd 4:1 Mujagic, Nina IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 11 437,002021-10-25118985

Livsföring i övrigt 4:1 Mujagic, Nina IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 349,002021-10-25118986

Livsföring i övrigt 4:1 Mujagic, Nina IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 173,002021-10-25118987

Livsföring i övrigt 4:1 Mujagic, Nina IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 350,002021-10-25118988

Försörjningsstöd 4:1 Alagic, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 10 280,002021-10-25118989

Livsföring i övrigt 4:1 Alagic, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 60,002021-10-25118990

Livsföring i övrigt 4:1 Alagic, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 390,002021-10-25118991

Försörjningsstöd 4:1 Hansson, Erika IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 25 540,002021-10-25118992

Livsföring i övrigt 4:1 Hansson, Erika IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 499,002021-10-25118993

Avslag 4:1 Hansson, Erika IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2021-10-25118994

Försörjningsstöd 4:1 Mujagic, Nina IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 14 041,002021-10-25118995
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Livsföring i övrigt 4:1 Mujagic, Nina IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 79,002021-10-25118996

Försörjningsstöd 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 2 596,002021-10-25119001

Försörjningsstöd 4:1 Mujagic, Nina IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 8 921,002021-10-25119004

Livsföring i övrigt 4:1 Mujagic, Nina IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 395,002021-10-25119005

Avslag 4:1 Mujagic, Nina IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2021-10-25119011

Försörjningsstöd 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 9 784,002021-10-25119014

Försörjningsstöd 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 12 320,002021-10-25119015

Försörjningsstöd 4:1 Jonasson, Sara IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 9 891,002021-10-25119017

Livsföring i övrigt 4:1 Jonasson, Sara IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 610,002021-10-25119018

Avslag 4:1 Jonasson, Sara IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2021-10-25119019

Försörjningsstöd 4:1 Alagic, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 455,002021-10-25119028

Försörjningsstöd 4:1 Hansson, Erika IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 13 689,002021-10-25119029

Försörjningsstöd 4:1 Alagic, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 12 924,002021-10-25119031

Avslag 4:1 Merhawi, Yodit IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2021-10-25119034

Avslag 4:1 Alagic, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2021-10-25119035

Avslag 4:1 Alagic, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2021-10-25119036

Livsföring i övrigt 4:1 Alagic, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 450,002021-10-25119037

Livsföring i övrigt 4:1 Alagic, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 508,002021-10-25119038
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Avslag 4:1 Alagic, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2021-10-25119039

Avslag 4:1 Alagic, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2021-10-25119040

Försörjningsstöd 4:1 Jonasson, Sara IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 33 644,002021-10-25119041

Livsföring i övrigt 4:1 Jonasson, Sara IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 927,002021-10-25119042

Livsföring i övrigt 4:1 Jonasson, Sara IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 75,002021-10-25119043

Avslag 4:1 Jonasson, Sara IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2021-10-25119045

Försörjningsstöd 4:1 Hansson, Erika IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 11 864,002021-10-25119046

Försörjningsstöd 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 6 009,002021-10-25119047

Livsföring i övrigt 4:1 Hansson, Erika IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 329,002021-10-25119048

Livsföring i övrigt 4:1 Hansson, Erika IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 329,002021-10-25119049

Avslag 4:1 Hansson, Erika IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2021-10-25119050

Avslag 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2021-10-25119051

Försörjningsstöd 4:1 Alagic, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 5 072,002021-10-26119058

Försörjningsstöd 4:1 Hansson, Erika IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 8 216,002021-10-26119059

Livsföring i övrigt 4:1 Hansson, Erika IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 389,002021-10-26119060

Livsföring i övrigt 4:1 Hansson, Erika IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 389,002021-10-26119061
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Avslag 4:1 Hansson, Erika IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2021-10-26119062

Försörjningsstöd 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 7 705,002021-10-26119063

Livsföring i övrigt 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 555,002021-10-26119064

Försörjningsstöd 4:1 Merhawi, Yodit IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 19 017,002021-10-26119066

Försörjningsstöd 4:1 Jonasson, Sara IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 13 617,002021-10-26119068

Livsföring i övrigt 4:1 Jonasson, Sara IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 627,002021-10-26119069

Försörjningsstöd 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 12 242,002021-10-26119070

Livsföring i övrigt 4:1 Alagic, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 2 425,002021-10-26119071

Livsföring i övrigt 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 349,002021-10-26119073

Avslag 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2021-10-26119074

Försörjningsstöd 4:1 Hansson, Erika IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 60 443,002021-10-26119075

Livsföring i övrigt 4:1 Hansson, Erika IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 480,002021-10-26119076

Livsföring i övrigt 4:1 Hansson, Erika IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 700,002021-10-26119077

Livsföring i övrigt 4:1 Hansson, Erika IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 700,002021-10-26119078

Avslag 4:1 Hansson, Erika IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2021-10-26119079

Försörjningsstöd 4:1 Jonasson, Sara IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 38 116,002021-10-26119082

Livsföring i övrigt 4:1 Jonasson, Sara IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 798,002021-10-26119083

Avslag 4:1 Jonasson, Sara IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2021-10-26119084
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Försörjningsstöd 4:1 Hansson, Erika IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 512,002021-10-26119086

Livsföring i övrigt 4:1 Hansson, Erika IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 956,002021-10-26119087

Avslag 4:1 Hansson, Erika IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2021-10-26119090

Försörjningsstöd 4:1 Hansson, Erika IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 11 323,002021-10-26119098

Försörjningsstöd 4:1 Jonasson, Sara IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 6 883,002021-10-26119101

Livsföring i övrigt 4:1 Jonasson, Sara IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 329,002021-10-26119102

Avslag 4:1 Jonasson, Sara IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2021-10-26119104

Försörjningsstöd 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 1 510,002021-10-26119105

Försörjningsstöd 4:1 Hansson, Erika IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 31 076,002021-10-26119106

Avslag 4:1 Mujagic, Nina IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2021-10-26119107

Livsföring i övrigt 4:1 Hansson, Erika IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 725,002021-10-26119108

Livsföring i övrigt 4:1 Hansson, Erika IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 409,002021-10-26119109

Livsföring i övrigt 4:1 Hansson, Erika IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 409,002021-10-26119110

Avslag 4:1 Hansson, Erika IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2021-10-26119118

Försörjningsstöd 4:1 Jonasson, Sara IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 92,002021-10-26119122

Avslag 4:1 Jonasson, Sara IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2021-10-26119123
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Livsföring i övrigt 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 1 500,002021-10-26119124

Försörjningsstöd 4:1 Merhawi, Yodit IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 8 645,002021-10-26119129

Livsföring i övrigt 4:1 Merhawi, Yodit IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 102,002021-10-26119130

Överklagan - avvisas Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2021-10-26119131

Avslag 4:1 Merhawi, Yodit IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2021-10-26119132

Försörjningsstöd 4:1 Hansson, Erika IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 3 965,002021-10-26119134

Livsföring i övrigt 4:1 Hansson, Erika IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 559,002021-10-26119135

Avslag 4:1 Hansson, Erika IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2021-10-26119137

Försörjningsstöd 4:1 Merhawi, Yodit IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 153,002021-10-15119144

Försörjningsstöd 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 4 002,002021-10-27119152

Avslag 4:1 Hansson, Erika IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2021-10-27119155

Försörjningsstöd 4:1 Merhawi, Yodit IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 4 180,002021-10-27119159

Försörjningsstöd 4:1 Alagic, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 9 459,002021-10-27119164

Avslag 4:1 Alagic, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2021-10-27119166

Avslag 4:1 Alagic, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2021-10-27119167

Livsföring i övrigt 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 2 495,002021-10-27119170

Försörjningsstöd 4:1 Mujagic, Nina IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 2 180,002021-10-27119177

Livsföring i övrigt 4:1 Alagic, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 2 290,002021-10-27119178
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Livsföring i övrigt 4:1 Hansson, Erika IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 674,002021-10-27119179

Avslag 4:1 Hansson, Erika IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2021-10-27119180

Livsföring i övrigt 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 2 090,002021-10-27119189

Livsföring i övrigt 4:1 Jonasson, Sara IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 1 290,002021-10-28119197

Överklagan rätt tid Jonasson, Sara IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2021-10-28119226

Livsföring i övrigt 4:1 Alagic, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 2 245,002021-10-28119227

Livsföring i övrigt 4:1 Mujagic, Nina IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 1 910,002021-10-06119228

Avge Yttr m a a överkl av
beslut

Jonasson, Sara IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2021-10-28119229

Livsföring i övrigt 4:1 Alagic, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 200,002021-10-28119233

Avslag 4:1 Hansson, Erika IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2021-10-28119235

Försörjningsstöd 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 855,002021-10-28119239

Avslag 4:1 Jonasson, Sara IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2021-10-28119241

Livsföring i övrigt 4:1 Hansson, Erika IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 2 905,002021-10-29119290

Försörjningsstöd 4:1 Alagic, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 1 756,002021-10-29119359

Livsföring i övrigt 4:1 Alagic, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 400,002021-10-29119374
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Avslag 4:1 Alagic, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2021-10-29119376

Livsföring i övrigt 4:1 Hansson, Erika IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 2 240,002021-10-29119377

Antal beslut: 575
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Datum: 2021-11-10

Delegationsbeslut

Nämnd: Kommunstyrelsen 

Ärende och ärendenummer enligt delegationsordningen: 
Kommunstyrelsens delegationsordning

FAV Delegationsbeslut Arbete och välfärd 2021 (april-december) KS/2021:148 750 
I enlighet med vad som anges i ”Kommunstyrelsens delegationsordning, reviderad av kommunstyrelsen 
den 23 juni 2021, § 96, har undertecknad rätt att, efter samråd med kommundirektören och respektive 
nämnds presidium, delegation att fatta beslut om inrättande, indragning, ändring av tjänster och 
förändring av förvaltningens ledningsorganisation inom ramen för befintlig budget.

Ett nytt arbetssätt inom enheten för ekonomiskt bistånd har införts. Det innebär att alla klienter skickas 
till Osby kommun Kompetensa för kartläggning och planering. Det innebär minskade arbetsuppgifter på 
enheten för ekonomiskt bistånd samtidigt som det innebär en ökad arbetsbelastning på Osby kommun 
Kompetensa. Med anledning därav omvandlas två socialsekreterartjänster till en 
arbetsmarknadshandläggartjänst samt en socialrådgivartjänst på Osby kommun Kompetensa. Ärendet 
har förhandlats med de fackliga organisationerna inom ramen för facklig samverkan.  

Beslut

Två tjänster inom enheten för ekonomiskt bistånd omvandlas till en arbetsmarknadshandläggartjänst och 
en socialrådgivartjänst på Osby kommun Kompetensa.

Delegatens underskrift

Namnförtydligande:  Emma Frostensson, förvaltningschef  



Datum: 2021-11-04

Delegationsbeslut

Nämnd: Kommunstyrelsen 

Ärende och ärendenummer enligt delegationsordningen: 
Kommunstyrelsens delegationsordning 

FAV Delegationsbeslut Arbete och välfärd 2021 (april-december) KS/2021:148 750 
I enlighet med vad som anges i ”Kommunstyrelsens delegationsordning, reviderad av kommunstyrelsen 
den 23 juni 2021, § 96, har undertecknad rätt att, efter samråd med kommundirektören och respektive 
nämnds presidium, delegation att fatta beslut om inrättande, indragning, ändring av tjänster och 
förändring av förvaltningens ledningsorganisation inom ramen för befintlig budget.

En tjänst inom Barn och familj som förste socialsekreterare/verksamhetsutvecklare förändras till en 
socialt ansvarig samordnare och flyttas till förvaltningsledningen. Ärendet har förhandlats med de 
fackliga organisationerna inom ramen för facklig samverkan. 

Beslut

Tjänst inom Barn och familj omvandlas från förste socialsekreterare/verksamhetsutvecklare till en 
socialt ansvarig samordnare och flyttas till förvaltningsledningen.

Delegatens underskrift

Namnförtydligande:  Emma Frostensson, förvaltningschef  







Datum: 2021-11-18

Delegationsbeslut

Nämnd: Kommunstyrelsen 

Ärende och ärendenummer enligt delegationsordningen:1.19

FAV Uppsägning avtal Kriscentrum KS/2021:359 700 
Förvaltningen har beslutat sig för att dra sig ur samarbetet kring Kriscentrum och kommer utveckla 
verksamhet i egen regi. 

Beslut

Uppsägning av avtal kring gemensamt kriscentrum i Kristianstad sker

Delegatens underskrift

Namnförtydligande:  Emma Frostensson, förvaltningschef Arbete och välfärd   
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1 Inledande bestämmelser 

1 § Med stöd av 15 kap. 38,39 och 41 §§ MB (1998:808) och 9 kap. 1-2 §§ 74-

75, avfallsförordningen (2020:6142011:927) meddelar kommunfullmäktige 

dessa föreskrifter för avfallshantering i Osby kommun. 
 

Definitioner 

2 § Följande termer och begrepp används i dessa föreskrifter med de betydelser som 

här anges: 

1. Med avfall under kommunalt ansvar hushållsavfall avses detsamma som i 

15 kap. 203 § miljöbalken, det vill säga kommunalt avfall, avloppsfraktioner 

och filtermaterial från enskilda avloppsanläggningar och latrin, samt bygg- 

och rivningsavfall som inte producerats i en yrkesmässig verksamhet. 

1.2. Med kommunalt avfall avses detsamma som i 15 kap. 3 § miljöbalken, det 

vill säga avfall som kommer från hushåll och sådant avfall från andra källor 

som till sin art och sammansättning liknar avfall från hushålldärmed 

jämförligt avfall från annan verksamhet. 

2.3. Med farligt avfall avses ett ämne eller föremål som är avfall som i bilaga 

3 avfallsförordningen (2020:614) beskrivs med en avfallskod markerad 

med en asterisk och som är markerat med en (*). i bilaga 4 till 

avfallsförordningen eller som omfattas av föreskrifter som har meddelats 

med stöd av 12 § avfallsförordningen. 

3.4. Med grovavfall avses kommunalt hushållsavfall som är så tungt eller 

skrymmande eller har andra egenskaper som gör att det inte är lämpligt att 

samla in i säck eller kärl. Avfall från omfattande bygg-, renoverings- och 

rivningsarbeten klassas ej som grovavfall.hushållsavfall och omfattas ej av det 

kommunala renhållningsansvaret. 

4.5. Med kärl- och säckavfall avses den del av kommunalt hushållsavfallet som 

normalt läggs i kärl, inklusive matavfall, förpackningar och 

returpappertidningar, men exklusive trädgårdsavfall. I begreppet inkluderas 

även liknande avfall som lämnas i andra insamlingssystem, t.ex. i 

underjordsbehållare. 

5.6. Med brännbart avfall avses sorterat brännbart kärl- och säckavfall. Med detta 

avses det avfall som kvarstår när matavfall, farligt avfall, förpackningar, 

returpapper, elavfall och annat avfall som omfattas av producentansvar har 

sorterats ut från hushållets kärl- och säckavfall. 

6.7. Med matavfall avses allt biologiskt nedbrytbart avfall som uppkommer i och 

med livsmedelshanteringen i hushåll, restauranger, storkök, butiker och 

liknande och som skulle kunna, eller har kunnat, användas som livsmedel och 

som utgör hushållsavfall under kommunalt ansvar. I termen matavfall som 

utgör avfall under kommunalt ansvar ingår också avfall som hälls ut i vasken 

(flytande livsmedel såsom mjölk eller livsmedel som sköljs ur förpackningar) 

i de fall detta samlas upp i sluten tank. Förutom detta ingår också skal, ben 

etc. som visserligen inte är mat men ändå är intimt förknippat med det. 

7.8. Med deponi avses föremål av porslin, keramik, glas och metall, exempelvis 
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tallrikar, krukor, dricksglas, bestick. 

8.9. Med elavfall avses elutrustning som omfattas av förordning (2014:1075) om 

producentansvar för elutrustning och som har blivit avfall. 
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9.10. Med animaliska biprodukter avses hela kroppar eller delar av 

kroppar från djur, produkter av animaliskt ursprung eller andra produkter 

som fås från djur och inte är avsedda som livsmedel. 

10.11. Med fastighet menas ett avgränsat markområde med egen 

fastighetsbeteckning, inklusive de byggnader och tillbehör som finns på 

marken. Med fastighet jämställs permanentbostad och annan bostad som utgör 

ett eget hushåll och en självständig del av en fastighet. 

11.12. Med permanentbostad menas den bostad där någon är eller skall anses 

vara folkbokförd enligt folkbokföringslagen (1991:481). 

12.13. Med annan bostad menas en fastighet där ingen person är folkbokförd 

enligt folkbokföringslagen (1991:481). 

13.14. Med fastighetsinnehavare avses den som är fastighetsägare eller den 

som enligt 1 kap. 5 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses som 

ägare, exempelvis tomträttsinnehavare och samfällighetsförening. 

14.15. Med nyttjanderättshavare avses den som, utan att omfattas av begreppet 

fastighetsinnehavare, har rätt att bruka eller nyttja fastighet, exempelvis 

arrendator och ägare på ofri grund. 

15.16. Med små avloppsanläggningar avses konstruktion där någon av följande 

komponenter ingår: slutna tankar, slamavskiljare, fosforfilter, minireningsverk 

eller annan motsvarande avloppsanordning. Oljeavskiljare innefattas inte i 

detta begrepp. 

16.17. Med behållare avses exempelvis kärl av plast, säck, container, 

underjordsbehållare, tank för matavfall, latrinbehållare eller någon annan 

anordning för uppsamling av hushållsavfall utom avfall från små 

avloppsanläggningar. 

17.18. För definitioner av andra termer och begrepp som används i dessa 

föreskrifter hänvisas till 15 kap. miljöbalken och avfallsförordningen 
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2 Kommunens ansvar för avfallshantering och tillsyn 

3 § Kommunstyrelsen har verksamhetsansvar, enligt 15 kap. 20 § miljöbalken, för 

hanteringen av avfall under kommunalt ansvarhushållsavfall i kommunen, med särskilt 

ansvar för att kommunalt avfall under kommunalt ansvar hushållsavfall som utgörs av 

farligt avfall samlas in och transporteras till en behandlingsanläggning. 

Hantering av det avfall som omfattas av kommunens ansvar utförs av Östra Göinge 

Renhållnings AB (ÖGRAB), nedan kallad renhållaren. 

4 § Tillsynen över avfallshanteringen enligt 15 kap. miljöbalken och enligt föreskrifter 

meddelade med stöd av miljöbalken utförs av miljö- och byggnämnden (Osby 

kommun)/tillsyns- och tillståndsnämnden (Östra Göinge kommun), eller motsvarande. 
 

Betalning och information 

5 § Renhållaren informerar allmännhet, företag, skolor och bostadsbolag med flerahushållen 

om de insamlingssystem för förpackningar, returpapper och konsumentelavfall som finns 

tillgängliga i kommunen. 

6 § Avgift ska betalas för insamling, transport, återvinning och bortskaffande av 

hushållsavfall och för att täcka övriga kostnader som kan hänföras till den avfallshantering 

som utförs genom kommunens försorg och i enlighet med avfallstaxan som kommunen har 

antagit med stöd av 27 kap. 4§ miljöbalken. Fastighetsägaren är betalningsskyldig för 

avgifter enligt avfallstaxan. Avgiften skall erläggas till renhållaren. Fastighetsinnehavaren 

är skyldig att för fastigheten teckna erforderliga abonnemang enligt kommunens 

avfallstaxa. Avgiftsskyldighet föreligger oavsett om avtal träffats om abonnemang. 

 

7 § Fastighetsinnehavare och nyttjanderättshavare är skyldig att i behövlig omfattning 

informera den eller dem som bor på eller är verksamma inom fastigheten om gällande regler 

för avfallshantering. 

 

 

 
3 Kommunalt Hushållsavfall 

Sortering av avfall 

8 § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare ska sortera ut följande avfallsslag och 

hålla det skilt från annat avfall: 

• Avfall som inte är hushållsavfall (till exempel bygg- och rivningsavfall från 

bygg-, renoverings- och rivningsarbeten på fastigheten) 

• Farligt avfall sorterat i fraktioner enligt renhållarens anvisningar 

• Bygg- och rivningsavfall enligt renhållarens anvisningar 

• Matavfall 

• Returpapper 

• Grovavfall sorterat i fraktioner enligt renhållarens anvisningar 

• Trädgårdsavfall 

• Latrin 

• Slam och fosforfiltermaterial från små avloppsanläggningar 

• Fett från fettavskiljare 
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• Matfetter och frityroljor 

• Glödande avfall 

• Kanyler  

• Döda sällskapsdjur samt avfall från husbehovsjakt och husbehovsslakt  

Andra animaliska biprodukter 

För att regelverken om animaliska biprodukter inte ska bli tillämpliga på allt 

matavfall från butiker, krävs att butiksavfall som inte utgör före detta livsmedel hålls 

skiljt från butiksavfall som utgör före detta livsmedel. 

Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare ska dessutom sortera ut följande avfallsslag, 

som omfattas av producentansvar och hålla det skilt från annat kommunalt hushållsavfall: 

• Förpackningar (av papper, glas, metall, plast och wellpapp) 

• Returpapper (tidningar, broschyrer och liknande) 

• Bilbatterier (blybatterier) 

• Bärbara batterier (småbatterier). Om kasserade produkter innehåller lösa 

bärbara batterier ska dessa plockas ur. Är de bärbara batterierna inbyggda i produkten 

hanteras den som elavfall. 

• Övrigt elavfall 

• Däck 

• Läkemedel 

• Annat avfallsslag som omfattas av producentansvar 

9 § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare ska säkerställa möjligheter att sortera ut 

och hålla åtskilda de avfallsfraktioner som enligt dessa föreskrifter ska överlämnas till 

renhållaren för borttransport. 

Fastighetsinnehavare, som inte använder fyrfackskärl, ska säkerställa att abonnemang tecknas 

för hämtning av brännbart avfall, matavfall, förpackningar av papper, färgat glas, ofärgat glas, 

metall och plast samt returpappertidningar. 

Den del i detta stycke som avser förpackningar och returpappertidningar gäller från det datum 

kommunen ansvarar för insamling av förpackningar och returpappertidningar och som 

renhållaren bestämmer. 
 

Skyldighet att överlämna kommunalt hushållsavfall 

10 § Kommunalt Hushållsavfall under kommunens ansvar ska lämnas till renhållaren om inte 

annat sägs i dessa föreskrifter. 

Utsorterade avfallsslag hämtas vid fastigheten, vid överenskommen eller anvisad plats enligt § 

18 eller lämnas på plats som anvisas i § 25. Det utsorterade avfallet ska transporteras bort från 

fastigheten så ofta att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppstår. 

Förbrukat fosforfiltermaterial från enskilda avloppsanläggningar som är dimensionerade för 

högst 25 personekvivalenter är avfall under kommunalt ansvar. Förbrukat fosforfiltermaterial 

ska lämnas för borttransport och hantering till renhållaren såvida inte kommunen beviljat 

undantag. 
 

Emballering av hushållsavfall, fyllnadsgrad och vikt 

11 § I behållare och utrymme för avfall får endast läggas sådant avfall för vilket behållaren 

eller utrymmet är avsett. Avfall som ska emballeras, enligt nedan, ska vara väl emballerat så 

att skada, arbetsmiljöproblem eller olägenhet för människors hälsa eller miljön inte 

uppkommer. 
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Hämtning av löst avfall från golv eller mark ingår inte i kommunens åtaganden så länge det 

inte är fråga om grovavfall. 

Brännbart avfall ska läggas i påse eller paket av lämpligt material och storlek. Det 

paketerade avfallet ska vara väl förslutet så att avfallet inte kan spridas.  

Matavfall som samlas in i kärl eller underjordsbehållare ska först läggas i särskild påse, som 

tillhandahålls av renhållaren. Alternativt får matavfall köras i kvarn och därefter förvaras i 

tank som är ansluten till kvarnen. 

Deponi för separat borttransport av renhållaren ska läggas i därför avsedd behållare, utan 

emballage. 

Förpackningar och returpappertidningar som läggs i behållare vid fastigheten ska läggas 

i avsett fack, eller kärl enligt anvisning från renhållaren. 

Farligt avfall ska vara tydligt märkt med uppgift om innehåll eller lämnas i uppmärkt 

behållare. Skrymmande farligt avfall behöver inte märkas när det lämnas på anvisad, 

uppmärkt, plats och när det är uppenbart vad avfallet utgörs av (t.ex. kyl- och frysskåp, 

impregnerat trä och asbest). Olika typer av farligt avfall får inte blandas. 

Grovavfall för separat borttransport av renhållaren ska i den mån det är möjligt, buntas eller 

förpackas i lämpligt emballage. Grovavfall som utgörs av elavfall ska hållas skilt från annat 

grovavfall. Grovavfall ska förses med märkning som klargör att det är fråga om grovavfall. 

Trädgårdsavfall från hushåll för separat borttransport av renhållaren ska läggas löst i kärl 

och inte packas så hårt att tömningen försvåras. 

Latrinbehållare ska rengöras på utsidan och förslutas av fastighetsinnehavaren eller 

nyttjanderättshavaren. 

Fosforfiltermaterial och annat jämförbart filtermaterial ska vara förpackat och tillgängligt på 

ett sådant sätt att hämtning kan utföras av fordon utrustat med kran. 

Matfetter och frityroljor ska förvaras i flaska eller dunk med tätslutande lock eller kork. 

Skärande och stickande avfall i form av kanyler ska läggas i särskild behållare som hämtas 

från Apotek enligt anvisning från renhållaren. 

12 § Behållare får inte fyllas mer än att den kan stängas helt. Den får inte heller vara så tung 

att det blir uppenbara svårigheter att flytta den eller att arbetsmiljökrav inte kan tillgodoses. 

Behållare bör vara fri från snö och is vid hämtningstillfället. 
 

Anskaffande, anläggande, underhåll och skötsel av behållare och 
annan utrustning 

13 § I kommunen får endast de behållare användas som föreskrivs genom avfallstaxan och 

som kan tömmas med den utrustning som används i kommunens insamlingssystem. Typ, 

antal och storlek på behållare för användning vid fastigheten avgörs av renhållaren i samråd 

med fastighetsinnehavaren. 

Vid alla en- och tvåbostadshus och fritidshus, som inte ingår i gemensam avfallslösning enligt 

§ 36b, ska fyrfackskärl användas. 

14 § Kärl och latrinbehållare, som ska tömmas eller hämtas av renhållaren, ägs och 

tillhandahålls av renhållaren. 

Extrasäckar anskaffas av fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren. 

Container får ägas av renhållaren, entreprenör, fastighetsinnehavaren eller 

nyttjanderättshavaren. 
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Underjordsbehållare, små avloppsanläggningar, fettavskiljare och tank för matavfall anskaffas 

och installeras av fastighetsinnehavaren. Matavfall från avfallskvarn får endast ledas till 

sluten tank, ej till avloppsnät eller små avloppsanläggningar. 

Fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren ansvarar för och bekostar dimensionering, 

installation och underhåll av övriga inom fastigheten förekommande anordningar och 

utrymmen för avfallshanteringen. Såväl behållare som inom fastigheten förekommande 

anordningar och utrymmen för avfallshantering ska installeras och underhållas så att kraven 

på god arbetsmiljö uppfylls och risken för olycksfall minimeras. 

Vid installation av underjordsbehållare som töms med kran ska anläggningen utformas så att 

den är åtkomlig för tömning med fordon utrustat med kran. Den fria höjden ska vara minst sju 

meter över kranfordonet och mellan kranfordonets uppställningsplats och behållaren. 

Borttransport av avfall i underjordsbehållare utförs inte såvida den inte är försedd med av 

renhållaren godkänd och fungerande tömningsanordning. 

För små avloppsanläggningar fettavskiljare eller tank för matavfall kan avgift enligt 

avfallstaxan debiteras om avstånd mellan uppställningsplats för slambil och anslutningspunkt 

för tömning överstiger tjugo (20) meter. Detsamma gäller om höjdskillnaden mellan fordonets 

uppställningsplats och botten på anläggningen överstiger fem (5) meter. 

Anläggningar som ska tömmas med kranfordon får inte installeras så att avståndet mellan 

fordonets uppställningsplats och behållarens lyftanordning överstiger fem (5) meter, om inte 

särskilda skäl föreligger. Filterkassett eller storsäck får väga högst 1 000 kilogram. Avstånd 

upp till tio (10) meter godtas för filterkassett eller storsäck som väger högst 500 kilogram. 

15 § Vid anslutning till kommunalt avloppsnät, eller till annan godkänd avloppsanläggning, 

som innebär att befintlig avloppsanläggning tas ur bruk, ska fastighetsinnehavaren beställa 

sluttömning av renhållaren. 

Om fettavskiljare tillfälligt eller permanent tas ur bruk ska fastighetsinnehavaren eller 

nyttjanderättshavaren beställa sluttömning. 

16 § Fastighetsägare har ansvar för renhållning och tillsyn av behållare. Vid brist på 

rengöring av kärl, skall Chauffören tömma kärlet, och påtala bristen på rengöring till 

renhållaren som tar dialogen med abonnenten, så felet/bristen inte uppstår igen. Behållare 

skall vara tillgängliga och ges service i form av återkommande underhåll för att förebygga 

driftavbrott och olägenhet såsom buller, lukt och dylikt. 

Ägare av behållare ansvarar för märkning, reparation och, vid behov, utbyte av behållare. När 

renhållaren ska utföra sådant underhåll ska behållaren vara tillgänglig. Fastighetsinnehavaren 

kan bli ersättningsskyldig om skada beror på oaktsamhet. 

Renhållaren ska ha tillträde till de utrymmen i fastigheten där arbetet ska utföras. Nycklar, 

portkoder och dylikt ska tillhandahållas till renhållaren. Ändringar ska utan anmaning 

meddelas renhållaren. 

17 § Små avloppsanläggningar, fettavskiljare och tankar för matavfall ska vara tillgängliga 

för tömning. Inför tömning av anläggningen ska fastighetsinnehavaren eller 

nyttjanderättshavaren förbereda anläggningen så att tömning kan ske med det fordon som 

används. Anslutning för slang ska passa renhållarens tömningsfordon. Om det krävs en 

adapter för anpassning av anslutning med slang ska sådan tillhandahållas av 

fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren och finnas tillhands vid tömning. 
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Lock eller manlucka får inte vara övertäckt eller fastfrusen när tömning ska ske. Lock eller 

manlucka får väga högst 15 kilogram, om inte särskilda skäl föreligger. Om brunnen öppnas 

genom att locket kan dras åt sidan får locket väga högst 40 kilogram. Tömningshålet ska vara 

minst 400 mm i diameter. 

Renhållaren kan bevilja undantag från den årliga slamtömningen om tömning har skett som 

längst två månader innan kampanjtömning samt flytta fram kampanjtömningen upp till två 

månader 

Tydliga instruktioner som behövs i samband med tömning av små avloppsanläggningar ska 

tillhandahållas av fastighetsinnehavaren i god tid före tömning och ska finnas tillgängliga i 

direkt anslutning till anläggningen. Fastighetsinnehavaren är skyldig att vidta erforderliga 

åtgärder för att skydda sin anläggning från skador vid tömning. Renhållaren är ansvarig och 

ersättningsskyldig för skada som denna vållar genom försumlighet eller ovarsamhet i 

samband med tömning. 

I de fall minireningsverk kräver påfyllnad av vatten efter genomförd tömning är det 

fastighetsägarens ansvar att tillse att detta genomförs. 

När anläggningen är belägen utanför fastigheten ska den vara markerad med skylt som anger 

till vilken fastighet anläggningen tillhör. 
 

Behållarplats, drag- och transportvägar samt förberedelser före 
hämtning av avfall 

18 § Hämtning av kommunalt hushållsavfall sker normalt 

- vid fastighetsgränsen så nära uppställningsplats för hämtningsfordon som möjligt 

eller 

- vid en med renhållaren överenskommen plats eller 

- vid en av kommunen anvisad plats, inom rimligt avstånd. 

Vid en- och tvåbostadshus och fritidshus, som inte ingår i gemensam avfallslösning enligt § 

36b, ska kärl, vid tömningstillfället, vara placerat inom tio(10) meter från uppställningsplats 

för renhållningsfordon. Dragväg utöver det är inte tillåten för en- och tvåbostadshus och 

fritidshus, om det inte finns särskilda skäl. 

Vid flerbostadshus och fastigheter med gemensam avfallslösning är maximalt tillåtna 

dragavstånd 50 meter. Avgift för gångavstånd debiteras enligt kommunens taxa. 

19a § Behållare ska vara uppställd så att hantering med den utrustning som används i 

kommunens insamlingssystem kan ske och att hämtning underlättas. Behållare, som 

renhållaren ska tömma, ska senast kl 06.00 på tömningsdagen vara tillgänglig och placerad på 

ordinarie plats för tömning. Behållaren ska stå kvar tills den har tömts. 

19b § Kärl ska placeras och vändas så att kärlets draghandtag är placerat utåt mot 

hämtningspersonalen. Vid tömning ska avfallet falla ur kärlet utan extra åtgärd 

från hämtningsfordonets förare. 

19c§ Det åligger fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren att inför hämtningstillfället 

placera storsäck, kolli som utgörs av grovavfall, filterkassett eller annan behållare, som ska 

tömmas eller hämtas med fordon utrustat med kran, inom längsta tillåtna avstånd enligt § 14. 

20 § Det är fastighetsinnehavarens eller nyttjanderättshavarens ansvar att se till att dragväg 

mellan hämtningsfordonets uppställningsplats och hämtstället uppfyller följande krav: 
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Dragväg, både vid tömning av kärl och vid dragning av slang till små avloppsanläggningar, 

fettavskiljare och tankar för matavfall ska hållas fri från hinder, röjas från snö och hållas 

halkfri. 

Dragväg, vid tömning av kärl, ska vara jämn, plan och hårdgjord med till exempel packad 

grus, asfalt eller betongplattor. 

21 § Fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren ska se till att transportväg från allmän 

väg och fram till hämtningsfordonets uppställningsplats vid hämtning, hålls i farbart skick. 

Transportvägen ska ha fri sikt, den ska röjas från snö och hållas halkfri samt röjas från grenar 

över vägområdet och liknande. Fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättsinnehavaren ska se 

till att vändmöjlighet för hämtningsfordonet finns om uppställningsplatsen inte är i direkt 

anslutning till allmän väg. 

Enskild väg som utnyttjas vid hämtning av hushållsavfall ska vara så dimensionerad och 

hållas i sådant skick att den vid varje hämtningstillfälle är farbar för de hämtningsfordon som 

normalt används i hämtningsområdet. 

Om farbar väg inte kan upprättas ska fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren 

avlämna avfallet på plats som överenskommes med renhållaren eller anvisas enligt § 18. 

Om avfallet inte kan hämtas på ordinarie uppställningsplats på grund av planerade 

hinder, till exempel vägarbeten, ska avfallet avlämnas på en uppställningsplats som 

överenskommes med renhållaren eller anvisas av kommunen. 
 

Hämtningsområde och hämtningsintervall 

22 § Kommunen utgör ett hämtningsområde. 

23a § Ordinarie hämtning av hushållsavfall sker med nedanstående intervall. Alternativ för 

hämtningsintervall och tjänster anvisas i kommunens avfallstaxa. 

23b § För flerbostadshus, en- och tvåbostadshus som ingår i gemensam avfallslösning enligt § 

36b och verksamheter gäller följande: 

- Tömning av behållare för brännbart avfall ska ske minst en gång var fjärde 

vecka. Tömning sker inte oftare än en gång per vecka. 

- Tömning av behållare för matavfall ska ske minst en gång varannan vecka. 

Tömning sker inte oftare än en gång per vecka. 

- Tömning av behållare för returpapper respektive förpackningar av papper, 

plast, glas och metall ska ske minst en gång var fjärde vecka. Tömning sker inte 

oftare än en gång per vecka. Denna punkt gäller från det datum kommunen ansvarar 

för insamling av förpackningar och tidningar och som renhållaren bestämmer. 

- Tömning av behållare för förpackningar av glas ska ske minst en gång var 

åttonde vecka. Tömning sker inte oftare än en gång varannan vecka. 

23c § För en- eller tvåbostadshus för permanentboende och för fritidshus gäller följande: 

- Insamling av matavfall, förpackningar av papper, plast, glas och metall, 

returpapper och brännbart avfall sker i två (2) st fyrfackskärl, Kärl 1 och Kärl 2. 

Tömning av Kärl 1 sker var fjärde vecka. Tömning av Kärl 2 sker en gång varannan 

vecka. 

- Smått elavfall, glödlampor och batterier får läggas i påhängsbehållare, som hör 

till fyrfackskärl. Tömning sker i samband med ordinarie tömning av fyrfackskärl. 

- Från fritidshus sker hämtning av avfall under perioden från och med vecka 20 
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till och med vecka 39. Möjlighet finns att beställa extra tömningar under övriga delen 

av året. 

- Om latrin uppstår ska detta hämtas varannan vecka. 
  

23d § För små avloppsanläggningar och fettavskiljare gäller följande: 

- Tömning av slutna tankar och slamavskiljare anslutna till WC ska tömmas med 

lämplig intervall, dock minst en gång per år. 

- Tömning av slamavskiljare för bad-, disk- och tvättvatten sker efter 

fastighetsinnehavarens beställning. Tömning ska ske efter behov för att upprätthålla 

en god funktion i avskiljaren. 

- Tömning av fettavskiljare ska ske efter behov för att upprätthålla en god 

funktion, dock minst fyra gånger per år. 

- Fosforfällor och mindre avloppsanläggning ska tömmas i enlighet med det 

tillstånd som getts av tillsyns- och tillståndsnämnden för enskilda 

avloppsanläggningar och leverantörens anvisningar ska följas. 

- Efter tömning av uttjänt fosforfilter ska nytt filtermaterial tillföras 

anläggningen genom fastighetsägarens försorg. 

24 § Särskild hämtning kan beställas av nedanstående avfallsslag: 

- Elavfall och batterier 

- Övrigt farligt avfall 

- Trädgårdsavfall 

- Övrigt grovavfall 

Förutsättningar för hämtning efter beställning regleras närmare i avfallstaxan för Osby och 

Östra Göinge kommuner. 

25 § Anvisningar om sortering och överlämnande på annan plats än vid fastigheten för de 

avfallsslag som omfattas av kommunens ansvar enligt 15 kap. 20 § miljöbalken, ska 

sorteras enligt § 8 och får lämnas vid annan plats än vid fastigheten, men som inte avser 

anvisad eller överenskommen plats enligt § 18. 

Hushåll får lämna följande avfallsslag vid återvinningscentral, under förutsättning att avfall 

lämnas enligt renhållarens anvisningar: 

- Avfall som avses lämnas för förberedelse för återanvändning 

- Textilier. 

- Elavfall 

- Övrigt farligt avfall, utom smittförande avfall eller läkemedel, under 

förutsättning att avfallet omfattas av renhållarens och mottagningstillstånd 

- Trädgårdsavfall 

- Deponi 

- Övrigt grovavfall 

- Matfetter och frityroljor 

Elavfall från hushåll kan även lämnas på annan plats som anvisas av producentorganisation. 

Förpackningar och returpappertidningar, som inte lämnas i fyrfackskärl, i enfackade kärl 

eller annan behållare avsedda för sådant sorterat avfall inom eller nära fastigheten, får 
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lämnas vid plats som renhållaren informerar om. 

Kanyler ska läggas i speciell behållare som tillhandahålls av apotek och lämnas till apotek 

som kommunen har avtal med. 
 

Åtgärder om vid utebliven tömning och då föreskrift inte följs 

26 §  Utebliven hämtning ska anmälas till renhållaren senast närmaste vardag efter 

inträffad händelse. I de fall renhållaren inte tömt enligt gällande taxa och 

hämtningsintervall skall extra tömning utföras inom 3 dagar från påtalande av 

fastighetsägare eller nyttjanderättshavare, förutsatt att tömning inte kan bero till nästa 

ordinarie tömningstillfälle utan olägenhet för fastighetsägaren eller 

nyttjanderättshavaren. 

 
Renhållaren har rätt att inte utföra ordinarie hämtning om föreskriften inte följs, exempelvis 

vid överfull eller för tung behållare, alternativt felsortering. Chauffören skall dock endast i 

undantagsfall, t.ex. felsortering, avstå ifrån att tömma kärlet och istället påtala felet/bristen till 

renhållaren som tar dialogen med abonnenten så felet/bristen inte uppstår igen. I det fall 

ordinarie hämtning inte skett p.g.a. t.ex. felsortering,Avfallet skall efter rättelseåtgärder från 

fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren hämtasning ske antingen vid nästa ordinarie 

hämtningstillfälle, eller efter beställning om extrahämtning och då mot avgift. vid fel av 

abonnenten, och utan avgift vid fel hos renhållaren. 

 

Vid felsortering, om rättelseåtgärder inte vidtagits av fastighetsinnehavaren eller 

nyttjanderättshavaren, har renhållaren rätt att debitera felsorteringsavgift och att hämta avfallet 

på annat sätt om det är möjligt.
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4 Annat avfall än kommunalt hushållsavfall 

Uppgiftsskyldighet 

27 § Den som yrkesmässigt bedriver verksamhet där det uppstår annat avfall än 

kommunalt hushållsavfall ska på begäran av tillsyns- och tillståndsnämnden lämna de 

uppgifter i fråga om avfallets art, sammansättning, mängd och hantering som behövs som 

underlag för kommunens renhållningsordning. 

28 § Den som yrkesmässigt tillverkar, till Sverige för in eller säljer en förpackning eller en 

vara som är innesluten i en sådan förpackning, ska efter begäran från tillsyns- och 

tillståndsnämnden lämna de uppgifter i fråga om förpackningsavfallets art, sammansättning, 

mängd och hantering som behövs som underlag för kommunens renhållningsordning. 

 

 

 

5 Undantag 

Handläggning av anmälnings- och ansökningsärenden 

29 § Undantag från dessa föreskrifter kan medges under förutsättning att det inte medför risk 

för olägenhet för människors hälsa eller miljön och att särskilda skäl föreligger. För ansökan 

som avser fastighet med bostadsbyggnad som inte är möjlig att bo eller nyttja, görs 

bedömning av ansvarig nämnd i varje enskilt fall. Ansökan eller anmälan ska göras till 

beslutande nämnd, om inte annat framgår av §§ 30-37, senast en månad före undantaget 

önskas träda i kraft. 

För att handlägga anmälan eller ansökan kan beslutande nämnd ta ut en handläggningsavgift 

enligt gällande taxa. 

Beviljade undantag upphör att gälla vid ägarbyte på fastigheten, om förutsättningarna för 

undantaget förändras eller efter fem år eller annan tidsperiod som framgår av §§ 30-37. 

När beslutande nämnd har fattat beslut med anledning av en anmälan eller ansökan ska 

tillsyns- och tillståndsnämnden översända kopia till renhållaren. 
 

Eget omhändertagande av kommunalt hushållsavfall 

30 § Avfall får tas om hand på den egna fastigheten enligt vad som anges i §§ 31- 33. 

31 § Trädgårdsavfall från fastigheten får komposteras på fastigheten utan särskild anmälan. 

32 § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare som själv avser att kompostera 

matavfall och liknande avfall från fastigheten ska anmäla detta skriftligen. 

Kompostering av matavfall på fastigheten ska ske i skadedjurssäker behållare med tät botten 

och regntätt lock. Kompostering och spridning ska ske på sådant sätt att olägenhet för 

människors hälsa eller miljön inte uppstår. Komposteringen ska ske under minst 6 månader 

efter avslutad påfyllning. Fastigheten ska ge utrymme för användning av den erhållna 

komposten. Spridning får endast ske under tiden 1 mars-30 november och får inte ske i 

närheten av vattentäkt. Anmälan ska lämnas till beslutande nämnd. 
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33 § Avfall från mulltoalett, förbränningstoalett, frystoalett, latrinkärl med mera, får, efter 

anmälan, komposteras på fastigheten för att användas som jordförbättringsmedel på 

fastigheten. Separerad urin från torrtoa ska samlas upp och spridas på den egna 

fastigheten. 

Eget omhändertagande av avfall från små avloppsanläggningar får, efter anmälan till 

beslutande nämnd, ske i särskild därför avsedd anläggning på fastigheten, genom 

exempelvis kompostering för användning av näringsämnen på fastigheten. 

1. Fekalier ska komposteras under minst 6 månader innan spridningen 

2. Kompost och lagring av urin ska vara tät och skadedjurssäker. 

3. Komposten ska placeras minst 20 meter från vattentäkt och ytvatten. 

4. Spridning får endast ske under tiden 1 mars-30 november. 

5. Spridning får inte ske inom 6 meter från ytvatten och inom 25 meter från vattentäkt. 

6. Hanteringen av fekalier och urin får inte skapa olägenhet för människors hälsa eller 

miljön. 

 

Beslutande nämnds beslut med anledning av anmälan gäller i högst fem år efter beslutsdatum. 
 

Utsträckt hämtningsintervall 

34 § Fastighetsinnehavare kan medges att hämtning sker vartannat år för avfall från små 

avloppsanläggningar, efter ansökan. Förlängt intervall kan medges under förutsättning att 

Beslutande nämnd utifrån ansökan med uppgifter om anläggningens belastning och 

beskaffenhet kan bedöma att hämtning ej behöver utföras med ordinarie intervall. Det är 

fastighetsinnehavarens ansvar att hämtning anpassas till anläggningens behov. 

Ansökan ska lämnas till Beslutande nämnds. 

Dispensen gäller tills det sker en förändring av förhållandena på fastigheten. 

35 § Fastighetsinnehavare kan medges utsträckt hämtningsintervall för avfall från 

fettavskiljare, efter ansökan. Förlängt intervall kan medges under förutsättning att beslutande 

nämnd utifrån ansökan med uppgifter om anläggningens belastning och beskaffenhet kan 

bedöma att hämtning ej behöver utföras med ordinarie intervall. 

Det är fastighetsinnehavarens ansvar att hämtning anpassas till anläggningens behov. 

Ansökan ska lämnas till beslutande nämnd. 

Beslutande nämnds beslut med anledning av ansökan gäller i högst fem år efter beslutsdatum. 
 

Delat abonnemang eller gemensam avfallslösning för en- och 
tvåbostadshus samt fritidshus 

36a § Delat abonnemang. Två eller tre närboende fastighetsinnehavare med samma 

abonnemangstyp kan, efter anmälan dela fyrfackskärl under förutsättning att: 

1. Fastighetsinnehavarna har gemensamma behållare för både Kärl 1 och Kärl 2 

av fyrfackskärlen.  

2. Avstånd mellan ordinarie uppställningsplats för behållare, vid egna 

abonnemang, för berörda fastigheter får vara högst 200 meter inom detaljplanelagt 

område och högst 400 meter utanför detaljplanelagt område. 

3. Bestämmelserna i dessa föreskrifter om fyllnadsgrad och vikt beaktas. 

4. En av fastighetsinnehavarna förbinder sig att ansvara för behållarna och 
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uppställningsplats för behållarna. 

5. Olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppstår. 

36b § Gemensam avfallslösning. Fler än tre fastighetsinnehavare kan efter ansökan använda 

en gemensam avfallslösning1 under förutsättning att: 

1. Den gemensamma avfallslösningen innefattar behållare för brännbart avfall, 

matavfall, returpappertidningar och förpackningar av papper, plast, metall, färgat glas 

och ofärgat glas. 

2. Avstånd mellan ordinarie uppställningsplatser för behållare vid egna 

abonnemang för berörda fastigheter får vara högst 200 meter inom detaljplanelagt 

område och högst 400 meter utanför detaljplanelagt område. 

3. Bestämmelserna i dessa föreskrifter om fyllnadsgrad och vikt beaktas. 

4. En av fastighetsinnehavarna, eller en samfällighetsförening, förbinder sig att 

ansvara för anordnande och skötsel av uppställningsplats och behållarna. 

5. Olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppstår. 

36c § Fastighetsinnehavare av fritidshus kan, efter ansökan dela abonnemang med en- och 

tvåbostadshus under förutsättning att: 

1. Samma fastighetsinnehavare äger båda fastigheterna. 

2. Båda fastigheterna är belägna inom samma kommun. 

3. Avfallet från fritidshuset ska avlämnas genom det abonnemang som ska finnas 

för en- och tvåbostadshuset. 

4. Fastigheterna ska huvudsakligen brukas av fastighetsinnehavaren och får inte 

hyras ut till någon annan. 

5. Olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppstår. 

36d § Anmälan eller ansökan ska, i samtliga fall enligt § 36, undertecknas av samtliga 

fastighetsinnehavare och lämnas till beslutande nämnd. 

Beslutande nämnds beslut med anledning av ansökan gäller tills det sker en förändring i 

förhållandena på fastigheten. Beslutande nämnd kan besluta om ytterligare villkor som 

behövs för att förebygga olägenheter för människors hälsa och miljön. 

 

 

Uppehåll i hämtning 

37 § Uppehåll i hämtning av kärl- och säckavfall från permanentbostad kan efter ansökan 

medges fastighetsinnehavare om fastigheten inte kommer att nyttjas under en 

1 En gemensam avfallslösning kan även kräva bygglov enligt plan- och bygglagen. 
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sammanhängande tid om minst tolv (12) månader och maximalt fem (5) år per 

ansökningstillfälle. 

Uppehåll i hämtning av kärl- och säckavfall från fritidshus kan efter ansökan medges 

fastighetsinnehavare om fastigheten inte kommer att nyttjas under en sammanhängande tid 

om minst tolv (12) månader och maximalt fem (5) år per ansökningstillfälle. 

Uppehåll i hämtning av latrin och slam från permanentbostad och fritidshus kan efter ansökan 

medges om fastigheten inte kommer att nyttjas under en sammanhängande tid om minst tolv 

(12) månader och maximalt fem (5) år per ansökningstillfälle. Tömning ska ske senast en (1) 

månad före uppehåll i hämtning av slam. 

Ansökan ska, i samtliga fall enligt § 37, lämnas till beslutande nämnd. 

Uppehåll i hämtning av hushållsavfall medges för maximalt fem (5) år per ansökningstillfälle. 

 
 

6 Ikraftträdande 

 
Dessa föreskrifter träder i kraft 2022-01-01. 

Genom dessa föreskrifters ikraftträdande upphör kommunens föreskrifter om avfallshantering 

antagna av kommunfullmäktige i Osby 2020-xx-xx18-01-01, att gälla. 

 

 

 
7 Övergångsbestämmelser 

 
Beslut om undantag som fattats med stöd av eller i enlighet med tidigare föreskrifter och där 

förhållandena inte har ändrats gäller tillsvidare eller till det datum som anges i beslutet. 
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1 Inledande bestämmelser 

1 § Med stöd av 15 kap. 38,39 och 41 §§ MB (1998:808) och 9 kap. 1-2 §§  

avfallsförordningen (2020:614) meddelar kommunfullmäktige dessa föreskrifter 

för avfallshantering i Osby kommun. 
 

Definitioner 

2 § Följande termer och begrepp används i dessa föreskrifter med de betydelser som 

här anges: 

1. Med avfall under kommunalt ansvar avses detsamma som i 15 kap. 20 § 

miljöbalken, det vill säga kommunalt avfall, avloppsfraktioner och 

filtermaterial från enskilda avloppsanläggningar och latrin, samt bygg- och 

rivningsavfall som inte producerats i en yrkesmässig verksamhet. 

2. Med kommunalt avfall avses detsamma som i 15 kap. 3 § miljöbalken, det 

vill säga avfall från hushåll och sådant avfall från andra källor som till sin art 

och sammansättning liknar avfall från hushåll. 

3. Med farligt avfall avses avfall som i bilaga 3 avfallsförordningen 

(2020:614) beskrivs med en avfallskod markerad med en asterisk (*). 

4. Med grovavfall avses kommunalt avfall som är så tungt eller skrymmande 

eller har andra egenskaper som gör att det inte är lämpligt att samla in i säck 

eller kärl. Avfall från omfattande bygg-, renoverings- och rivningsarbeten 

klassas ej som grovavfall. 

5. Med kärl- och säckavfall avses den del av kommunalt avfall som normalt 

läggs i kärl, inklusive matavfall, förpackningar och returpapper, men 

exklusive trädgårdsavfall. I begreppet inkluderas även liknande avfall som 

lämnas i andra insamlingssystem, t.ex. i underjordsbehållare. 

6. Med brännbart avfall avses sorterat brännbart kärl- och säckavfall. Med detta 

avses det avfall som kvarstår när matavfall, farligt avfall, förpackningar, 

returpapper, elavfall och annat avfall som omfattas av producentansvar har 

sorterats ut från hushållets kärl- och säckavfall. 

7. Med matavfall avses allt biologiskt nedbrytbart avfall som uppkommer i och 

med livsmedelshanteringen i hushåll, restauranger, storkök, butiker och 

liknande och som skulle kunna, eller har kunnat, användas som livsmedel och 

som utgör avfall under kommunalt ansvar. I termen matavfall som utgör 

avfall under kommunalt ansvar ingår också avfall som hälls ut i vasken 

(flytande livsmedel såsom mjölk eller livsmedel som sköljs ur förpackningar) 

i de fall detta samlas upp i sluten tank. Förutom detta ingår också skal, ben 

etc. som visserligen inte är mat men ändå är intimt förknippat med det. 

8. Med deponi avses föremål av porslin, keramik, glas och metall, exempelvis 

tallrikar, krukor, dricksglas, bestick. 

9. Med elavfall avses elutrustning som omfattas av förordning (2014:1075) om 

producentansvar för elutrustning och som har blivit avfall. 
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10. Med animaliska biprodukter avses hela kroppar eller delar av kroppar från 

djur, produkter av animaliskt ursprung eller andra produkter som fås från djur 

och inte är avsedda som livsmedel. 

11. Med fastighet menas ett avgränsat markområde med egen 

fastighetsbeteckning, inklusive de byggnader och tillbehör som finns på 

marken. Med fastighet jämställs permanentbostad och annan bostad som utgör 

ett eget hushåll och en självständig del av en fastighet. 

12. Med permanentbostad menas den bostad där någon är eller skall anses 

vara folkbokförd enligt folkbokföringslagen (1991:481). 

13. Med annan bostad menas en fastighet där ingen person är folkbokförd 

enligt folkbokföringslagen (1991:481). 

14. Med fastighetsinnehavare avses den som är fastighetsägare eller den 

som enligt 1 kap. 5 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses som 

ägare, exempelvis tomträttsinnehavare och samfällighetsförening. 

15. Med nyttjanderättshavare avses den som, utan att omfattas av begreppet 

fastighetsinnehavare, har rätt att bruka eller nyttja fastighet, exempelvis 

arrendator och ägare på ofri grund. 

16. Med små avloppsanläggningar avses konstruktion där någon av följande 

komponenter ingår: slutna tankar, slamavskiljare, fosforfilter, minireningsverk 

eller annan motsvarande avloppsanordning. Oljeavskiljare innefattas inte i 

detta begrepp. 

17. Med behållare avses exempelvis kärl av plast, säck, container, 

underjordsbehållare, tank för matavfall, latrinbehållare eller någon annan 

anordning för uppsamling av hushållsavfall utom avfall från små 

avloppsanläggningar. 

18. För definitioner av andra termer och begrepp som används i dessa föreskrifter 

hänvisas till 15 kap. miljöbalken och avfallsförordningen 



Datum 

2021-10-05 
Sida 

3(18) Osby kommun 

 

Arbetsmaterial Förslag Föreskrifter 2022 Osby word ver 2021-10-05a PE 

 

2 Kommunens ansvar för avfallshantering och tillsyn 

3 § Kommunstyrelsen har verksamhetsansvar, enligt 15 kap. 20 § miljöbalken, för 

hanteringen av avfall under kommunalt ansvar i kommunen, med särskilt ansvar för att 

kommunalt avfall under kommunalt ansvar som utgörs av farligt avfall samlas in och 

transporteras till en behandlingsanläggning. 

Hantering av det avfall som omfattas av kommunens ansvar utförs av Östra Göinge 

Renhållnings AB (ÖGRAB), nedan kallad renhållaren. 

4 § Tillsynen över avfallshanteringen enligt 15 kap. miljöbalken och enligt föreskrifter 

meddelade med stöd av miljöbalken utförs av miljö- och byggnämnden (Osby 

kommun)/tillsyns- och tillståndsnämnden (Östra Göinge kommun), eller motsvarande. 
 

Betalning och information 

5 § Renhållaren informerar allmännhet, företag, skolor och bostadsbolag med flera om de 

insamlingssystem för förpackningar och konsumentelavfall som finns tillgängliga i 

kommunen 

6 § Avgift ska betalas för insamling, transport, återvinning och bortskaffande av avfall och 

för att täcka övriga kostnader som kan hänföras till den avfallshantering som utförs genom 

kommunens försorg och i enlighet med avfallstaxan som kommunen har antagit med stöd 

av 27 kap. 4§ miljöbalken. Fastighetsägaren är betalningsskyldig för avgifter enligt 

avfallstaxan. Avgiften skall erläggas till renhållaren. Fastighetsinnehavaren är skyldig att 

för fastigheten teckna erforderliga abonnemang enligt kommunens avfallstaxa. 

Avgiftsskyldighet föreligger oavsett om avtal träffats om abonnemang. 

 

7 § Fastighetsinnehavare och nyttjanderättshavare är skyldig att i behövlig omfattning 

informera den eller dem som bor på eller är verksamma inom fastigheten om gällande regler 

för avfallshantering. 

 

 

 
3 Kommunalt avfall 

Sortering av avfall 

8 § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare ska sortera ut följande avfallsslag och 

hålla det skilt från annat avfall: 

• Avfall som inte är hushållsavfall (till exempel bygg- och rivningsavfall från 

bygg-, renoverings- och rivningsarbeten på fastigheten) 

• Farligt avfall sorterat i fraktioner enligt renhållarens anvisningar 

• Bygg- och rivningsavfall enligt renhållarens anvisningar 

• Matavfall 

• Returpapper 

• Grovavfall sorterat i fraktioner enligt renhållarens anvisningar 

• Trädgårdsavfall 

• Latrin 

• Slam och fosforfiltermaterial från små avloppsanläggningar 

• Fett från fettavskiljare 
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• Matfetter och frityroljor 

• Glödande avfall 

• Kanyler  

• Döda sällskapsdjur samt avfall från husbehovsjakt och husbehovsslakt  

Andra animaliska biprodukter 

För att regelverken om animaliska biprodukter inte ska bli tillämpliga på allt 

matavfall från butiker, krävs att butiksavfall som inte utgör före detta livsmedel hålls 

skiljt från butiksavfall som utgör före detta livsmedel. 

Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare ska dessutom sortera ut följande avfallsslag, 

som omfattas av producentansvar och hålla det skilt från annat kommunalt avfall: 

• Förpackningar (av papper, glas, metall, plast och wellpapp) 

• Bilbatterier (blybatterier) 

• Bärbara batterier (småbatterier). Om kasserade produkter innehåller lösa 

bärbara batterier ska dessa plockas ur. Är de bärbara batterierna inbyggda i produkten 

hanteras den som elavfall. 

• Övrigt elavfall 

• Däck 

• Läkemedel 

• Annat avfallsslag som omfattas av producentansvar 

9 § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare ska säkerställa möjligheter att sortera ut 

och hålla åtskilda de avfallsfraktioner som enligt dessa föreskrifter ska överlämnas till 

renhållaren för borttransport. 

Fastighetsinnehavare, som inte använder fyrfackskärl, ska säkerställa att abonnemang tecknas 

för hämtning av brännbart avfall, matavfall, förpackningar av papper, färgat glas, ofärgat glas, 

metall och plast samt returpapper. 

Den del i detta stycke som avser förpackningar och returpapper gäller från det datum 

kommunen ansvarar för insamling av förpackningar och returpapper och som renhållaren 

bestämmer. 
 

Skyldighet att överlämna kommunalt avfall 

10 § Kommunalt avfall under kommunens ansvar ska lämnas till renhållaren om inte annat 

sägs i dessa föreskrifter. 

Utsorterade avfallsslag hämtas vid fastigheten, vid överenskommen eller anvisad plats enligt § 

18 eller lämnas på plats som anvisas i § 25. Det utsorterade avfallet ska transporteras bort från 

fastigheten så ofta att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppstår. 

Förbrukat fosforfiltermaterial från enskilda avloppsanläggningar som är dimensionerade för 

högst 25 personekvivalenter är avfall under kommunalt ansvar. Förbrukat fosforfiltermaterial 

ska lämnas för borttransport och hantering till renhållaren såvida inte kommunen beviljat 

undantag. 
 

Emballering av avfall, fyllnadsgrad och vikt 

11 § I behållare och utrymme för avfall får endast läggas sådant avfall för vilket behållaren 

eller utrymmet är avsett. Avfall som ska emballeras, enligt nedan, ska vara väl emballerat så 

att skada, arbetsmiljöproblem eller olägenhet för människors hälsa eller miljön inte 

uppkommer. 

Hämtning av löst avfall från golv eller mark ingår inte i kommunens åtaganden så länge det 
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inte är fråga om grovavfall. 

Brännbart avfall ska läggas i påse eller paket av lämpligt material och storlek. Det 

paketerade avfallet ska vara väl förslutet så att avfallet inte kan spridas.  

Matavfall som samlas in i kärl eller underjordsbehållare ska först läggas i särskild påse, som 

tillhandahålls av renhållaren. Alternativt får matavfall köras i kvarn och därefter förvaras i 

tank som är ansluten till kvarnen. 

Deponi för separat borttransport av renhållaren ska läggas i därför avsedd behållare, utan 

emballage. 

Förpackningar och returpapper som läggs i behållare vid fastigheten ska läggas i avsett 

fack, eller kärl enligt anvisning från renhållaren. 

Farligt avfall ska vara tydligt märkt med uppgift om innehåll eller lämnas i uppmärkt 

behållare. Skrymmande farligt avfall behöver inte märkas när det lämnas på anvisad, 

uppmärkt, plats och när det är uppenbart vad avfallet utgörs av (t.ex. kyl- och frysskåp, 

impregnerat trä och asbest). Olika typer av farligt avfall får inte blandas. 

Grovavfall för separat borttransport av renhållaren ska i den mån det är möjligt, buntas eller 

förpackas i lämpligt emballage. Grovavfall som utgörs av elavfall ska hållas skilt från annat 

grovavfall. Grovavfall ska förses med märkning som klargör att det är fråga om grovavfall. 

Trädgårdsavfall från hushåll för separat borttransport av renhållaren ska läggas löst i kärl 

och inte packas så hårt att tömningen försvåras. 

Latrinbehållare ska rengöras på utsidan och förslutas av fastighetsinnehavaren eller 

nyttjanderättshavaren. 

Fosforfiltermaterial och annat jämförbart filtermaterial ska vara förpackat och tillgängligt på 

ett sådant sätt att hämtning kan utföras av fordon utrustat med kran. 

Matfetter och frityroljor ska förvaras i flaska eller dunk med tätslutande lock eller kork. 

Skärande och stickande avfall i form av kanyler ska läggas i särskild behållare som hämtas 

från Apotek enligt anvisning från renhållaren. 

12 § Behållare får inte fyllas mer än att den kan stängas helt. Den får inte heller vara så tung 

att det blir uppenbara svårigheter att flytta den eller att arbetsmiljökrav inte kan tillgodoses. 

Behållare bör vara fri från snö och is vid hämtningstillfället. 
 

Anskaffande, anläggande, underhåll och skötsel av behållare och 
annan utrustning 

13 § I kommunen får endast de behållare användas som föreskrivs genom avfallstaxan och 

som kan tömmas med den utrustning som används i kommunens insamlingssystem. Typ, 

antal och storlek på behållare för användning vid fastigheten avgörs av renhållaren i samråd 

med fastighetsinnehavaren. 

Vid alla en- och tvåbostadshus och fritidshus, som inte ingår i gemensam avfallslösning enligt 

§ 36b, ska fyrfackskärl användas. 

14 § Kärl och latrinbehållare, som ska tömmas eller hämtas av renhållaren, ägs och 

tillhandahålls av renhållaren. 

Extrasäckar anskaffas av fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren. 

Container får ägas av renhållaren, entreprenör, fastighetsinnehavaren eller 

nyttjanderättshavaren. 
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Underjordsbehållare, små avloppsanläggningar, fettavskiljare och tank för matavfall anskaffas 

och installeras av fastighetsinnehavaren. Matavfall från avfallskvarn får endast ledas till 

sluten tank, ej till avloppsnät eller små avloppsanläggningar. 

Fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren ansvarar för och bekostar dimensionering, 

installation och underhåll av övriga inom fastigheten förekommande anordningar och 

utrymmen för avfallshanteringen. Såväl behållare som inom fastigheten förekommande 

anordningar och utrymmen för avfallshantering ska installeras och underhållas så att kraven 

på god arbetsmiljö uppfylls och risken för olycksfall minimeras. 

Vid installation av underjordsbehållare som töms med kran ska anläggningen utformas så att 

den är åtkomlig för tömning med fordon utrustat med kran. Den fria höjden ska vara minst sju 

meter över kranfordonet och mellan kranfordonets uppställningsplats och behållaren. 

Borttransport av avfall i underjordsbehållare utförs inte såvida den inte är försedd med av 

renhållaren godkänd och fungerande tömningsanordning. 

För små avloppsanläggningar fettavskiljare eller tank för matavfall kan avgift enligt 

avfallstaxan debiteras om avstånd mellan uppställningsplats för slambil och anslutningspunkt 

för tömning överstiger tjugo (20) meter. Detsamma gäller om höjdskillnaden mellan fordonets 

uppställningsplats och botten på anläggningen överstiger fem (5) meter. 

Anläggningar som ska tömmas med kranfordon får inte installeras så att avståndet mellan 

fordonets uppställningsplats och behållarens lyftanordning överstiger fem (5) meter, om inte 

särskilda skäl föreligger. Filterkassett eller storsäck får väga högst 1 000 kilogram. Avstånd 

upp till tio (10) meter godtas för filterkassett eller storsäck som väger högst 500 kilogram. 

15 § Vid anslutning till kommunalt avloppsnät, eller till annan godkänd avloppsanläggning, 

som innebär att befintlig avloppsanläggning tas ur bruk, ska fastighetsinnehavaren beställa 

sluttömning av renhållaren. 

Om fettavskiljare tillfälligt eller permanent tas ur bruk ska fastighetsinnehavaren eller 

nyttjanderättshavaren beställa sluttömning. 

16 § Fastighetsägare har ansvar för renhållning och tillsyn av behållare. Vid brist på 

rengöring av kärl, skall Chauffören tömma kärlet, och påtala bristen på rengöring till 

renhållaren som tar dialogen med abonnenten, så felet/bristen inte uppstår igen. Behållare 

skall vara tillgängliga och ges service i form av återkommande underhåll för att förebygga 

driftavbrott och olägenhet såsom buller, lukt och dylikt. 

Ägare av behållare ansvarar för märkning, reparation och, vid behov, utbyte av behållare. När 

renhållaren ska utföra sådant underhåll ska behållaren vara tillgänglig. Fastighetsinnehavaren 

kan bli ersättningsskyldig om skada beror på oaktsamhet. 

Renhållaren ska ha tillträde till de utrymmen i fastigheten där arbetet ska utföras. Nycklar, 

portkoder och dylikt ska tillhandahållas till renhållaren. Ändringar ska utan anmaning 

meddelas renhållaren. 

17 § Små avloppsanläggningar, fettavskiljare och tankar för matavfall ska vara tillgängliga 

för tömning. Inför tömning av anläggningen ska fastighetsinnehavaren eller 

nyttjanderättshavaren förbereda anläggningen så att tömning kan ske med det fordon som 

används. Anslutning för slang ska passa renhållarens tömningsfordon. Om det krävs en 

adapter för anpassning av anslutning med slang ska sådan tillhandahållas av 

fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren och finnas tillhands vid tömning. 
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Lock eller manlucka får inte vara övertäckt eller fastfrusen när tömning ska ske. Lock eller 

manlucka får väga högst 15 kilogram, om inte särskilda skäl föreligger. Om brunnen öppnas 

genom att locket kan dras åt sidan får locket väga högst 40 kilogram. Tömningshålet ska vara 

minst 400 mm i diameter. 

Renhållaren kan bevilja undantag från den årliga slamtömningen om tömning har skett som 

längst två månader innan kampanjtömning samt flytta fram kampanjtömningen upp till två 

månader 

Tydliga instruktioner som behövs i samband med tömning av små avloppsanläggningar ska 

tillhandahållas av fastighetsinnehavaren i god tid före tömning och ska finnas tillgängliga i 

direkt anslutning till anläggningen. Fastighetsinnehavaren är skyldig att vidta erforderliga 

åtgärder för att skydda sin anläggning från skador vid tömning. Renhållaren är ansvarig och 

ersättningsskyldig för skada som denna vållar genom försumlighet eller ovarsamhet i 

samband med tömning. 

I de fall minireningsverk kräver påfyllnad av vatten efter genomförd tömning är det 

fastighetsägarens ansvar att tillse att detta genomförs. 

När anläggningen är belägen utanför fastigheten ska den vara markerad med skylt som anger 

till vilken fastighet anläggningen tillhör. 
 

Behållarplats, drag- och transportvägar samt förberedelser före 
hämtning av avfall 

18 § Hämtning av kommunalt avfall sker normalt 

- vid fastighetsgränsen så nära uppställningsplats för hämtningsfordon som möjligt 

eller 

- vid en med renhållaren överenskommen plats eller 

- vid en av kommunen anvisad plats, inom rimligt avstånd. 

Vid en- och tvåbostadshus och fritidshus, som inte ingår i gemensam avfallslösning enligt § 

36b, ska kärl, vid tömningstillfället, vara placerat inom tio(10) meter från uppställningsplats 

för renhållningsfordon. Dragväg utöver det är inte tillåten för en- och tvåbostadshus och 

fritidshus, om det inte finns särskilda skäl. 

Vid flerbostadshus och fastigheter med gemensam avfallslösning är maximalt tillåtna 

dragavstånd 50 meter. Avgift för gångavstånd debiteras enligt kommunens taxa. 

19a § Behållare ska vara uppställd så att hantering med den utrustning som används i 

kommunens insamlingssystem kan ske och att hämtning underlättas. Behållare, som 

renhållaren ska tömma, ska senast kl 06.00 på tömningsdagen vara tillgänglig och placerad på 

ordinarie plats för tömning. Behållaren ska stå kvar tills den har tömts. 

19b § Kärl ska placeras och vändas så att kärlets draghandtag är placerat utåt mot 

hämtningspersonalen. Vid tömning ska avfallet falla ur kärlet utan extra åtgärd 

från hämtningsfordonets förare. 

19c§ Det åligger fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren att inför hämtningstillfället 

placera storsäck, kolli som utgörs av grovavfall, filterkassett eller annan behållare, som ska 

tömmas eller hämtas med fordon utrustat med kran, inom längsta tillåtna avstånd enligt § 14. 

20 § Det är fastighetsinnehavarens eller nyttjanderättshavarens ansvar att se till att dragväg 

mellan hämtningsfordonets uppställningsplats och hämtstället uppfyller följande krav: 
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Dragväg, både vid tömning av kärl och vid dragning av slang till små avloppsanläggningar, 

fettavskiljare och tankar för matavfall ska hållas fri från hinder, röjas från snö och hållas 

halkfri. 

Dragväg, vid tömning av kärl, ska vara jämn, plan och hårdgjord med till exempel packad 

grus, asfalt eller betongplattor. 

21 § Fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren ska se till att transportväg från allmän 

väg och fram till hämtningsfordonets uppställningsplats vid hämtning, hålls i farbart skick. 

Transportvägen ska ha fri sikt, den ska röjas från snö och hållas halkfri samt röjas från grenar 

över vägområdet och liknande. Fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättsinnehavaren ska se 

till att vändmöjlighet för hämtningsfordonet finns om uppställningsplatsen inte är i direkt 

anslutning till allmän väg. 

Enskild väg som utnyttjas vid hämtning av hushållsavfall ska vara så dimensionerad och 

hållas i sådant skick att den vid varje hämtningstillfälle är farbar för de hämtningsfordon som 

normalt används i hämtningsområdet. 

Om farbar väg inte kan upprättas ska fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren 

avlämna avfallet på plats som överenskommes med renhållaren eller anvisas enligt § 18. 

Om avfallet inte kan hämtas på ordinarie uppställningsplats på grund av planerade 

hinder, till exempel vägarbeten, ska avfallet avlämnas på en uppställningsplats som 

överenskommes med renhållaren eller anvisas av kommunen. 
 

Hämtningsområde och hämtningsintervall 

22 § Kommunen utgör ett hämtningsområde. 

23a § Ordinarie hämtning av avfall sker med nedanstående intervall. Alternativ för 

hämtningsintervall och tjänster anvisas i kommunens avfallstaxa. 

23b § För flerbostadshus, en- och tvåbostadshus som ingår i gemensam avfallslösning enligt § 

36b och verksamheter gäller följande: 

- Tömning av behållare för brännbart avfall ska ske minst en gång var fjärde 

vecka. Tömning sker inte oftare än en gång per vecka. 

- Tömning av behållare för matavfall ska ske minst en gång varannan vecka. 

Tömning sker inte oftare än en gång per vecka. 

- Tömning av behållare för returpapper respektive förpackningar av papper, 

plast, och metall ska ske minst en gång var fjärde vecka. Tömning sker inte oftare 

än en gång per vecka. Denna punkt gäller från det datum kommunen ansvarar för 

insamling av förpackningar och tidningar och som renhållaren bestämmer. 

- Tömning av behållare för förpackningar av glas ska ske minst en gång var 

åttonde vecka. Tömning sker inte oftare än en gång varannan vecka. 

23c § För en- eller tvåbostadshus för permanentboende och för fritidshus gäller följande: 

- Insamling av matavfall, förpackningar av papper, plast, glas och metall, 

returpapper och brännbart avfall sker i två (2) st fyrfackskärl, Kärl 1 och Kärl 2. 

Tömning av Kärl 1 sker var fjärde vecka. Tömning av Kärl 2 sker en gång varannan 

vecka. 

- Smått elavfall, glödlampor och batterier får läggas i påhängsbehållare, som hör 

till fyrfackskärl. Tömning sker i samband med ordinarie tömning av fyrfackskärl. 

- Från fritidshus sker hämtning av avfall under perioden från och med vecka 20 
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till och med vecka 39. Möjlighet finns att beställa extra tömningar under övriga delen 

av året. 

- Om latrin uppstår ska detta hämtas varannan vecka. 
  

23d § För små avloppsanläggningar och fettavskiljare gäller följande: 

- Tömning av slutna tankar och slamavskiljare anslutna till WC ska tömmas med 

lämplig intervall, dock minst en gång per år. 

- Tömning av slamavskiljare för bad-, disk- och tvättvatten sker efter 

fastighetsinnehavarens beställning. Tömning ska ske efter behov för att upprätthålla 

en god funktion i avskiljaren. 

- Tömning av fettavskiljare ska ske efter behov för att upprätthålla en god 

funktion, dock minst fyra gånger per år. 

- Fosforfällor och mindre avloppsanläggning ska tömmas i enlighet med det 

tillstånd som getts av tillsyns- och tillståndsnämnden för enskilda 

avloppsanläggningar och leverantörens anvisningar ska följas.Efter tömning av 

uttjänt fosforfilter ska nytt filtermaterial tillföras anläggningen genom 

fastighetsägarens försorg. 

24 § Särskild hämtning kan beställas av nedanstående avfallsslag: 

- Elavfall och batterier 

- Övrigt farligt avfall 

- Trädgårdsavfall 

- Övrigt grovavfall 

Förutsättningar för hämtning efter beställning regleras närmare i avfallstaxan för Osby och 

Östra Göinge kommuner. 

25 § Anvisningar om sortering och överlämnande på annan plats än vid fastigheten för de 

avfallsslag som omfattas av kommunens ansvar enligt 15 kap. 20 § miljöbalken, ska 

sorteras enligt § 8 och får lämnas vid annan plats än vid fastigheten, men som inte avser 

anvisad eller överenskommen plats enligt § 18. 

Hushåll får lämna följande avfallsslag vid återvinningscentral, under förutsättning att avfall 

lämnas enligt renhållarens anvisningar: 

- Avfall som avses lämnas för förberedelse för återanvändning 

- Textilier. 

- Elavfall 

- Övrigt farligt avfall, utom smittförande avfall eller läkemedel, under 

förutsättning att avfallet omfattas av renhållarens och mottagningstillstånd 

- Trädgårdsavfall 

- Deponi 

- Övrigt grovavfall 

- Matfetter och frityroljor 

Elavfall från hushåll kan även lämnas på annan plats som anvisas av producentorganisation. 

Förpackningar och returpapper, som inte lämnas i fyrfackskärl, i enfackade kärl eller annan 

behållare avsedda för sådant sorterat avfall inom eller nära fastigheten, får lämnas vid plats 

som renhållaren informerar om. 
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Kanyler ska läggas i speciell behållare som tillhandahålls av apotek och lämnas till apotek 

som kommunen har avtal med. 
 

Åtgärder om vid utebliven tömning och då föreskrift inte följs 

26 §  Utebliven hämtning ska anmälas till renhållaren senast närmaste vardag efter 

inträffad händelse. I de fall renhållaren inte tömt enligt gällande taxa och 

hämtningsintervall skall extra tömning utföras inom 3 dagar från påtalande av 

fastighetsägare eller nyttjanderättshavare, förutsatt att tömning inte kan bero till nästa 

ordinarie tömningstillfälle utan olägenhet för fastighetsägaren eller 

nyttjanderättshavaren. 

 
Renhållaren har rätt att inte utföra ordinarie hämtning om föreskriften inte följs, exempelvis 

vid överfull eller för tung behållare.Avfallet ska efter rättelseåtgärder från 

fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren hämtas antingen vid nästa ordinarie 

hämtningstillfälle, eller efter beställning om extrahämtning och då mot avgift. 

 

Vid felsortering, om rättelseåtgärder inte vidtagits av fastighetsinnehavaren eller 

nyttjanderättshavaren, har renhållaren rätt att debitera felsorteringsavgift och att hämta avfallet 

på annat sätt om det är möjligt.
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4 Annat avfall än kommunalt avfall 

Uppgiftsskyldighet 

27 § Den som yrkesmässigt bedriver verksamhet där det uppstår annat avfall än 

kommunalt hushållsavfall ska på begäran av tillsyns- och tillståndsnämnden lämna de 

uppgifter i fråga om avfallets art, sammansättning, mängd och hantering som behövs som 

underlag för kommunens renhållningsordning. 

28 § Den som yrkesmässigt tillverkar, till Sverige för in eller säljer en förpackning eller en 

vara som är innesluten i en sådan förpackning, ska efter begäran från tillsyns- och 

tillståndsnämnden lämna de uppgifter i fråga om förpackningsavfallets art, sammansättning, 

mängd och hantering som behövs som underlag för kommunens renhållningsordning. 

 

 

 

5 Undantag 

Handläggning av anmälnings- och ansökningsärenden 

29 § Undantag från dessa föreskrifter kan medges under förutsättning att det inte medför risk 

för olägenhet för människors hälsa eller miljön och att särskilda skäl föreligger. För ansökan 

som avser fastighet med bostadsbyggnad som inte är möjlig att bo eller nyttja, görs 

bedömning av ansvarig nämnd i varje enskilt fall. Ansökan eller anmälan ska göras till 

beslutande nämnd, om inte annat framgår av §§ 30-37, senast en månad före undantaget 

önskas träda i kraft. 

För att handlägga anmälan eller ansökan kan beslutande nämnd ta ut en handläggningsavgift 

enligt gällande taxa. 

Beviljade undantag upphör att gälla vid ägarbyte på fastigheten, om förutsättningarna för 

undantaget förändras eller efter fem år eller annan tidsperiod som framgår av §§ 30-37. 

När beslutande nämnd har fattat beslut med anledning av en anmälan eller ansökan ska 

tillsyns- och tillståndsnämnden översända kopia till renhållaren. 
 

Eget omhändertagande av kommunalt avfall 

30 § Avfall får tas om hand på den egna fastigheten enligt vad som anges i §§ 31- 33. 

31 § Trädgårdsavfall från fastigheten får komposteras på fastigheten utan särskild anmälan. 

32 § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare som själv avser att kompostera 

matavfall och liknande avfall från fastigheten ska anmäla detta skriftligen. 

Kompostering av matavfall på fastigheten ska ske i skadedjurssäker behållare med tät botten 

och regntätt lock. Kompostering och spridning ska ske på sådant sätt att olägenhet för 

människors hälsa eller miljön inte uppstår. Komposteringen ska ske under minst 6 månader 

efter avslutad påfyllning. Fastigheten ska ge utrymme för användning av den erhållna 

komposten. Spridning får endast ske under tiden 1 mars-30 november och får inte ske i 

närheten av vattentäkt. Anmälan ska lämnas till beslutande nämnd. 
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33 § Avfall från mulltoalett, förbränningstoalett, frystoalett, latrinkärl med mera, får, efter 

anmälan, komposteras på fastigheten för att användas som jordförbättringsmedel på 

fastigheten. Separerad urin från torrtoa ska samlas upp och spridas på den egna 

fastigheten. 

Eget omhändertagande av avfall från små avloppsanläggningar får, efter anmälan till 

beslutande nämnd, ske i särskild därför avsedd anläggning på fastigheten, genom 

exempelvis kompostering för användning av näringsämnen på fastigheten. 

1. Fekalier ska komposteras under minst 6 månader innan spridningen 

2. Kompost och lagring av urin ska vara tät och skadedjurssäker. 

3. Komposten ska placeras minst 20 meter från vattentäkt och ytvatten. 

4. Spridning får endast ske under tiden 1 mars-30 november. 

5. Spridning får inte ske inom 6 meter från ytvatten och inom 25 meter från vattentäkt. 

6. Hanteringen av fekalier och urin får inte skapa olägenhet för människors hälsa eller 

miljön. 

 

Beslutande nämnds beslut med anledning av anmälan gäller i högst fem år efter beslutsdatum. 
 

Utsträckt hämtningsintervall 

34 § Fastighetsinnehavare kan medges att hämtning sker vartannat år för avfall från små 

avloppsanläggningar, efter ansökan. Förlängt intervall kan medges under förutsättning att 

Beslutande nämnd utifrån ansökan med uppgifter om anläggningens belastning och 

beskaffenhet kan bedöma att hämtning ej behöver utföras med ordinarie intervall. Det är 

fastighetsinnehavarens ansvar att hämtning anpassas till anläggningens behov. 

Ansökan ska lämnas till Beslutande nämnd. 

Dispensen gäller tills det sker en förändring av förhållandena på fastigheten. 

35 § Fastighetsinnehavare kan medges utsträckt hämtningsintervall för avfall från 

fettavskiljare, efter ansökan. Förlängt intervall kan medges under förutsättning att beslutande 

nämnd utifrån ansökan med uppgifter om anläggningens belastning och beskaffenhet kan 

bedöma att hämtning ej behöver utföras med ordinarie intervall. 

Det är fastighetsinnehavarens ansvar att hämtning anpassas till anläggningens behov. 

Ansökan ska lämnas till beslutande nämnd. 

Beslutande nämnds beslut med anledning av ansökan gäller i högst fem år efter beslutsdatum. 
 

Delat abonnemang eller gemensam avfallslösning för en- och 
tvåbostadshus samt fritidshus 

36a § Delat abonnemang. Två eller tre närboende fastighetsinnehavare med samma 

abonnemangstyp kan, efter anmälan dela fyrfackskärl under förutsättning att: 

1. Fastighetsinnehavarna har gemensamma behållare för både Kärl 1 och Kärl 2 

av fyrfackskärlen.  

2. Avstånd mellan ordinarie uppställningsplats för behållare, vid egna 

abonnemang, för berörda fastigheter får vara högst 200 meter inom detaljplanelagt 

område och högst 400 meter utanför detaljplanelagt område. 

3. Bestämmelserna i dessa föreskrifter om fyllnadsgrad och vikt beaktas. 

4. En av fastighetsinnehavarna förbinder sig att ansvara för behållarna och 
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uppställningsplats för behållarna. 

5. Olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppstår. 

36b § Gemensam avfallslösning. Fler än tre fastighetsinnehavare kan efter ansökan använda 

en gemensam avfallslösning1 under förutsättning att: 

1. Den gemensamma avfallslösningen innefattar behållare för brännbart avfall, 

matavfall, returpapper och förpackningar av papper, plast, metall, färgat glas och 

ofärgat glas. 

2. Avstånd mellan ordinarie uppställningsplatser för behållare vid egna 

abonnemang för berörda fastigheter får vara högst 200 meter inom detaljplanelagt 

område och högst 400 meter utanför detaljplanelagt område. 

3. Bestämmelserna i dessa föreskrifter om fyllnadsgrad och vikt beaktas. 

4. En av fastighetsinnehavarna, eller en samfällighetsförening, förbinder sig att 

ansvara för anordnande och skötsel av uppställningsplats och behållarna. 

5. Olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppstår. 

36c § Fastighetsinnehavare av fritidshus kan, efter ansökan dela abonnemang med en- och 

tvåbostadshus under förutsättning att: 

1. Samma fastighetsinnehavare äger båda fastigheterna. 

2. Båda fastigheterna är belägna inom samma kommun. 

3. Avfallet från fritidshuset ska avlämnas genom det abonnemang som ska finnas 

för en- och tvåbostadshuset. 

4. Fastigheterna ska huvudsakligen brukas av fastighetsinnehavaren och får inte 

hyras ut till någon annan. 

5. Olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppstår. 

36d § Anmälan eller ansökan ska, i samtliga fall enligt § 36, undertecknas av samtliga 

fastighetsinnehavare och lämnas till beslutande nämnd. 

Beslutande nämnds beslut med anledning av ansökan gäller tills det sker en förändring i 

förhållandena på fastigheten. Beslutande nämnd kan besluta om ytterligare villkor som 

behövs för att förebygga olägenheter för människors hälsa och miljön. 

 

 

Uppehåll i hämtning 

37 § Uppehåll i hämtning av kärl- och säckavfall från permanentbostad kan efter ansökan 

medges fastighetsinnehavare om fastigheten inte kommer att nyttjas under en 

1 En gemensam avfallslösning kan även kräva bygglov enligt plan- och bygglagen. 
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sammanhängande tid om minst tolv (12) månader och maximalt fem (5) år per 

ansökningstillfälle. 

Uppehåll i hämtning av kärl- och säckavfall från fritidshus kan efter ansökan medges 

fastighetsinnehavare om fastigheten inte kommer att nyttjas under en sammanhängande tid 

om minst tolv (12) månader och maximalt fem (5) år per ansökningstillfälle. 

Uppehåll i hämtning av latrin och slam från permanentbostad och fritidshus kan efter ansökan 

medges om fastigheten inte kommer att nyttjas under en sammanhängande tid om minst tolv 

(12) månader och maximalt fem (5) år per ansökningstillfälle. Tömning ska ske senast en (1) 

månad före uppehåll i hämtning av slam. 

Ansökan ska, i samtliga fall enligt § 37, lämnas till beslutande nämnd. 

Uppehåll i hämtning av hushållsavfall medges för maximalt fem (5) år per ansökningstillfälle. 

 
 

6 Ikraftträdande 

 
Dessa föreskrifter träder i kraft 2022-01-01. 

Genom dessa föreskrifters ikraftträdande upphör kommunens föreskrifter om avfallshantering 

antagna av kommunfullmäktige i Osby 2020-xx-xx, att gälla. 

 

 

 
7 Övergångsbestämmelser 

 
Beslut om undantag som fattats med stöd av eller i enlighet med tidigare föreskrifter och där 

förhållandena inte har ändrats gäller tillsvidare eller till det datum som anges i beslutet. 



 

Arbetsmaterial Förslag Föreskrifter 2022 Osby word ver 2021-10-05a PE 

 
Osby kommun 

Datum 

2021-10-05 
Sida 

15(18) 



TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2021-10-26
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Samhällsbyggnad 
Mathias Karlsson 
0479528122 
mathias.karlsson@osby.se 

Besöksadress Västra Storgatan 35
Postadress Samhällsbyggnad
283 80 Osby

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

Hemsida www.osby.se
Organisationsnr 212000-0902

Bankgiro 281-6809

Revidering av avfallsföreskrifter för Osby kommun
Dnr SBN/2021:295

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutar att föreslå samhällsbyggnadsnämnden 
att föreslå kommunstyrelsen att i sin tur föreslå kommunfullmäktige att anta förslaget till 
nya avfallsföreskrifterna för Osby kommun, daterat 2021-10-05. 

Sammanfattning av ärendet

ÖGRAB har tagit fram förslag på mindre kompletteringar av avfallsföreskrifterna för 
Osby kommun. Skälet till detta är att Avfallsförordningen ändrats till ny version 2020:614 
där bl a begreppet hushållsavfall utgått och ersatts med begreppet ”Avfall under 
kommunalt ansvar” och ”kommunalt avfall”. Begreppet tidningar har ersatts med 
returpapper och har flyttats från att vara ett producentansvar till ett kommunalt ansvar 
vilket börjar gälla 2022-01-01. Mindre justeringar och förtydligande har också gjorts 
avseende t ex förbrukat fosforfiltermaterial, möjligheten för tömning av behållare för 
glasförpackningar var 8:e vecka samt möjlighet för hämtning av farligt avfall från 
flerbostadshus och gemensamhetslösningar.

ÖGRAB har stämt av förslaget till revideringar med miljö- och byggchefen i Osby 
kommun.

Beslutsunderlag

Missiv, 2021-10-05

Förslag till nya avfallsföreskrifter för Osby kommun, 2021-10-05

Förslag på nya avfallsföreskrifter för Osby kommun med spårade ändringar, 2021-10-05

 

Mathias Karlsson  
Förvaltningschef

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

Mathias Karlsson, samhällsbyggnadsförvaltningen

Kommunstyrelsen
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Kommunstyrelseförvaltningen 
Robin Skoglund 
0709318341 
robin.skoglund@osby.se 

Besöksadress Västra Storgatan 35
Postadress 
Kommunstyrelseförvaltningen
283 80 Osby

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

Hemsida www.osby.se
Organisationsnr 212000-0902

Bankgiro 281-6809

Återrapportering kommunstyrelsens beslut 2021-01-01 – 2021-
06-30
Dnr KS/2021:356 000  

Kommunstyrelseförvaltningen förslag till Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Förslag till kommunstyrelsen

- Återrapportering av verkställigheten av kommunstyrelsens beslut perioden 2021-
01-01 – 2021-06-30, godkänns

Barnkonsekvensanalys
Ärendet berör inte barn.

Sammanfattning av ärendet
I enlighet med reglementet för Osby kommuns nämnder för mandatperioden 2019 – 
2022” ska samtliga nämnder förutom kommunstyrelsen under den senaste 
sexmånadersperioden redovisa beslut som de ännu inte verkställt, skälen till detta samt 
när beslutet kan förväntas verkställas.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse ” Återrapportering kommunstyrelsens beslut 2021-01-01 – 2021-06-30”, 
daterad den 9 november 2021 från kommunsekreterare Robin Skoglund och tf. kanslichef 
Gunnar Elvingsson 

Skrivelse ” Återrapportering kommunstyrelsens beslut perioden 2021-01-01 – 2021-06-
30” från kanslienheten.

Beslutet skickas till 

Kommunsekreterare, Robin Skoglund

Gunnar Elvingsson Robin Skoglund 
Tf. Kanslichef Kommunsekreterare 

http://www.osby.se/


Återrapportering av kommunstyrelsens beslut perioden 2021-01-01 – 2021-06-30

Tjänstepersoner/politiker inom samtliga förvaltningar

Ärende När gavs uppdraget? När ska detta 
verkställas/beslutas?

Kommentarer: Verkställt/Ej verkställt

Ägardirektiv, 
bolagsordningar och 
utredning om 
koncernbildning 
(KS/2020:451)

KS 2021-02-27, § 14 1 juni 2021 Kommunstyrelseförvaltningen 
får i uppdrag: 
Översyn av bolagsordningar 
och ägardirektiv för de helägda 
kom-munala bolagen. 

Översyn ska vara genomförd 
och kunna tas upp för 
beredning den 1 juni 2021.

X

Arbetsmiljörapport 2020 KS 2021-05-26, § 87 Ej angivet HR-chefen får i uppdrag att 
bryta ner det övergripande 
resultatet till respektive 
nämnd/förvaltning.
HR-chefen får i uppdrag att ta 
fram och verkställa åtgärder 
utifrån rapportens slutsats.

X

Samhällsbyggnadsnämnden

Ärende När gavs uppdraget? När ska detta 
verkställas/beslutas?

Kommentarer: Verkställt/Ej verkställt



Barn- och utbildningsnämnden

Ärende När gavs uppdraget? När ska detta 
verkställas/beslutas?

Kommentarer: Verkställt/Ej verkställt

Hälsa- och omsorgsnämnden

Ärende När gavs uppdraget? När ska detta 
verkställas/beslutas?

Kommentarer: Verkställt/Ej verkställt

Kompletterande 
budgetanvisningar inför 
budget 2022

KS 2021-03-10, § 32 Ej angivet Hälsa- och omsorgsnämnden 
får i uppdrag att presentera
budgetförslag för LSS-
verksamheten utbrutet från 
budgetram 2021

X

Miljö- och byggnämnden

Ärende När gavs uppdraget? När ska detta 
verkställas/beslutas?

Kommentarer: Verkställt/Ej verkställt
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Kommunstyrelseförvaltningen 
Robin Skoglund 
0709318341 
robin.skoglund@osby.se 

Besöksadress Västra Storgatan 35
Postadress 
Kommunstyrelseförvaltningen
283 80 Osby

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

Hemsida www.osby.se
Organisationsnr 212000-0902

Bankgiro 281-6809

Återrapportering kommunfullmäktiges beslut perioden 2021-01-
01 – 2021-06-30
Dnr KS/2021:355 000  

Kommunstyrelseförvaltningen förslag till Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Förslag till kommunstyrelsen
Förslag till kommunfullmäktige

- Återrapportering av kommunfullmäktiges beslut perioden 2021-01-01 – 2021-06-
30, godkänns

Barnkonsekvensanalys
Ärendet berör inte barn.

Sammanfattning av ärendet
Två 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. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse” Återrapportering kommunfullmäktiges beslut perioden 2021-01-01 – 
2021-06-30”, daterad den 9 november 2021 från kommunsekreterare Robin Skoglund och 
tf. kanslichef Gunnar Elvingsson.

Skrivelse ”Återrapportering av verkställigheten för kommunfullmäktiges beslut perioden 
2021-01-01 – 2021-06-30”, från kanslienheten

 

Beslutet skickas till 

Kommunsekreterare, Robin Skoglund

Gunnar Elvingsson Robin Skoglund 
Tf. Kanslichef Kommunsekreterare 

http://www.osby.se/


Återrapportering av kommunfullmäktiges beslut perioden 2021-01-01 – 2021-06-30

Uppföljning av de ärenden som ej har blivit verkställda under rapporteringsperioden 2021-01-01 – 2021-06-30

Tjänstepersoner inom samtliga förvaltningar

Ärende När gavs uppdraget? När ska detta 
verkställas/beslutas?

Kommentarer: Verkställt/Ej verkställt

Reglemente – Utvecklat 
samarbete med näringslivet 
och implementering av 
näringslivsrådet 
(KS/2020:115)

KF 2021-02-15, § 7 Ej angivet Kommunstyrelseförvaltningen 
får i uppdrag att ta fram en 
årsplane-ring för 
näringslivsrådet.

X

Avtal för medfinansiering – 
Objekt i cykelvägsplanen 
(KS/2021:125)

KF2021-05-03, § 50 Ej angivet Uppdra åt kommundirektören 
att underteckna 
medfinansieringsavta-let, samt 
att kommunfullmäktige i 2022 
års investeringsbudget 
avsät-ter 2 000 000 kronor till 
projektet.

X

Samhällsbyggnadsnämnden

Ärende När gavs uppdraget? När ska detta 
verkställas/beslutas?

Kommentarer: Verkställt/Ej verkställt



Barn- och utbildningsnämnden

Ärende När gavs uppdraget? När ska detta 
verkställas/beslutas?

Kommentarer: Verkställt/Ej verkställt

Hälsa- och omsorgsnämnden

Ärende När gavs uppdraget? När ska detta 
verkställas/beslutas?

Kommentarer: Verkställt/Ej verkställt

Kommunstyrelsen

Ärende När gavs uppdraget? När ska detta 
verkställas/beslutas?

Kommentarer: Verkställt/Ej verkställt
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Kommunstyrelseförvaltningen 
Robin Skoglund 
0709318341 
robin.skoglund@osby.se 

Besöksadress Västra Storgatan 35
Postadress 
Kommunstyrelseförvaltningen
283 80 Osby

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

Hemsida www.osby.se
Organisationsnr 212000-0902

Bankgiro 281-6809

Återrapportering medborgarförslag perioden 2021-01-01 – 2021-
06-30
Dnr KS/2021:354 000  

Kommunstyrelseförvaltningen förslag till Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Förslag till kommunstyrelsen
Förslag till kommunfullmäktige

- Redovisning av besvarade/obesvarade medborgarförslag, godkänns

Barnkonsekvensanalys 
Ärendet berör inte barn. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning samt Osby kommuns reglemente för 
kommunstyrelsen och nämnderna ska redovisning av och information om 

besvarade/obesvarade medborgarförslag ske två (2) gånger per år till kommunfullmäktige. 
Medborgarförslagen redovisas i föreliggande förteckning. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse" Återrapportering besvarade/obesvarade medborgarförslag 2021 ", 
daterad den 9 november 2021, från kommunsekreterare Robin Skoglund och tf. kanslichef 
Gunnar Elvingsson 

Skrivelse "Redovisning av besvarade/obesvarade medborgarförslag, november", daterad 
den 9 november 2021 från kommunsekreterare Robin Skoglund.

 

Beslutet skickas till 

Kommunsekreterare, Robin Skoglund

Gunnar Elvingsson Robin Skoglund 
Tf. Kanslichef Kommunsekreterare 

http://www.osby.se/


Obesvarade 
medborgarförslag 
2021-11-09
Dnr: KS/2021:354 

Medborgarförslag Förslagsställare Inkommen Kommentar
Stäng gamla marklundavägen 
(Dnr: KS/2020:85)

Torbjörn Bengtsson 2020-02-24 Remitterad till 
samhällsbyggnadsnämnden 
för utredning, KF 2020-03-
30, § 35

Röjning av klintens utsiktsplats 
(Dnr: KS/2020:42)

Tommy Jönsson 2020-01-23 Överlämnad till 
samhällsbyggnadsnämnden 
för utredning och beslut, KF 
2020-02-24, § 12

Belysning i parken Ollonskogen i 
Lönsboda (Dnr: KS/2021:105)

Camilla Svensson 2021-04-06 Remitterad till SBN, svar till 
KF 27 september 2021, KF 
2021-05-03, § 46.

Hundrastgård i Killeberg (Dnr: 
KS/2021:91)

Maj-Lis Bruse 2021-03-24 Överlämnad till SBN, KF 
2021-05-03, § 47.

Hundrastgård i Lönsboda (Dnr: 
KS/2021:161)

Frida Clemen och 
Pernilla Olofsson

2021-05-10 Överlämnad till SBN, KF 
2021-06-14, § 62.

Fler ramper i skateparken (Dnr: 
KS/2021:178) 

Zeke Karlsson 2021-05-19 Överlämnad till SBN, KF 
2021-06-14, § 63.

Cykelväg östra Killeberg (Dnr: 
KS/2021:167)

Ingrid Slätt 2021-05-12 Överlämnad till SBN, KF 
2021-06-14, § 64.

Hundrastgård i Visseltofta (Dnr: 
KS/2021:254)

Kjell Nilsson 2021-07-12 Överlämnad till SBN, KF 
2021-09-27, § 93

Bevara skogen och 
rekreationsområdet på 
fastigheterna Hasslaröd 2:120, 

Malena Gillberg 2021-06-09 Överlämnad till SBN, KF 
2021-09-27, § 94



Osby 3:31 och Osby 3:32 (Dnr: 
KS/2021:212)
Installera laddstolpar i Lönsboda 
(Dnr: KS/2021:281)

Glenn Nilsson 2021-09-02 Överlämnad till SBN, KF 
2021-09-27, § 95

Ändra avgift för vattenräkning 
(Dnr: KS/2021:288)

Marianne Jönsson 
och Erik Jönsson

2021-09-08 Överlämnad till SBN, KF 
2021-09-27, § 96

Komplettering med fler 
gatlampor (Dnr: KS/2021:324)

Stellan Otterdahl 2021-10-11 Överlämnad till SBN, KF 
2021-10-25, § 112

Anlägg trottoar samt belysning 
från korsningen Norra 
Infartsgatan – Skolgatan till 
Ljungvägens korsning 
(Dnr:KS/2021:304)

Göran Dahlqvist 2021-09-22 Överlämnad till SBN, KF 
2021-09-27, § 113



Besvarade 
medborgarförslag 
2021-11-09
Dnr: KS/2021:354

Medborgarförslag Förslagsställare Inkommen Kommentar
Stänga korsningen mellan Södra 
Gränsgatan och Tranebodavägen 
samt leda om trafiken (Dnr: 
KS/2020:293)

Erling Henriksson 2020-06-25 Besvarad SBN 2021-04-14, 
§ 30

Vattenskydd för enskilda brunnar 
(Dnr: KS/2020:376)

Margaret Engdahl 2020-10-01 Besvarad KF 2021- 06-14, § 
65

Hämtning av nyckel vid hyrd lokal 
i Lönsboda (Dnr: KS/2020:81)

Sven Henriksson 2020-02-20 Besvarad BUN 2021-02-23, 
§ 17

Hundrastgård i 
Hasslarödsområdet (Dnr: 
KS/2021:36)

Sara Borg 2021-01-19 Besvarad SBN 2021-05-19, 
§ 56

Förse alla plankor på Näset-leden 
vid Osbysjön med nät 
(Dnr:KS/2020:453)

Karl-Gösta Ekespong 2020-12-17 Besvarad SBN 2021-05-19, 
§ 57 

Bygga grillplatser på klinten (Dnr: 
2020:446)

Inger Svensson 2020-12-10 Besvarad SBN 2021-05-19, 
§ 58

Gångbana till busshållplats 
Marklunda – Karl Johans väg 
(Dnr: KS/2020:274)

Sissela Hansen 2020-06-09 Besvarat SBN 2021-05-19, § 
52



Busshållplats vid korsningen 
mellan väg 15 och 2128 Västra 
Svenstorp (Dnr:KS/2020:343)

Katarina Sjölander 2020-09-04 Besvarat SBN 2021-05-19, § 
52
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Kommunstyrelseförvaltningen 
Emma Frostensson 
0479528120 
emma.frostensson@osby.se 

Besöksadress Västra Storgatan 35
Postadress 
Kommunstyrelseförvaltningen
283 80 Osby

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

Hemsida www.osby.se
Organisationsnr 212000-0902

Bankgiro 281-6809

FAV Budgetuppföljning 2021
Dnr KS/2021:162 042  

Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen 

- Budgetuppföljningen för Arbete och välfärdsförvaltningen avseende oktober 2021 
godkänns.

Barnkonsekvensanalys

Ärendet är av övergripande karaktär och berör ej barn.

Sammanfattning av ärendet

Arbete och välfärdsförvaltningen prognostiserar ett överskott på 7465 tkr för oktober 
månad vilket är en förbättring sedan delårsbokslutet då prognosen låg på 4 750 tkr. 

De främsta orsakerna till det prognostiserade överskottet går att finna i;

Ökade intäkter, 4 081 tkr, vilket främst är ökade statliga bidrag där bland annat intäkter 
från Migrationsverket blir högre än budgeterat. Även vuxenutbildningen får bidrag som är 
större än de budgeterade och vi har dessutom bidrag inom ramen för ett projekt på 
Kompetensa som inte är budgeterat. De två senare åtföljs dock av motsvarande icke 
budgeterade kostnader. Inom Barn och familj återfinns ett icke budgeterat statligt bidrag 
för att stärka familjehemsvården på nästan 1 000 tkr. Inbetalningar av återkrävt 
ekonomiskt bistånd är också högre än budgeterat.  

Bidrag till enskilda och köp av huvudverksamhet 3 673 tkr så som placeringar HVB, 
konsulentsödda familjehem, placering våld i nära relationer samt utbetalt ekonomiskt 
bistånd.

Uteblivna personalkostnader motsvarande 553 tkr (inkluderar familjehem). 

Förvaltningsledningen prognostiserar ett överskott på 551 tkr. 

Vuxenutbildningens prognos landar på en positiv avvikelse på 28 tkr. 

Barn och familj gör en prognos som landar på ett överskott på cirka 3 628 tkr. Överskottet 
beror till största delen på uteblivna personalkostnader på grund av vakanser och 
ledigheter, sänkt prognos för HVB-placeringar och placeringar i konsulentstödda 

http://www.osby.se/
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familjehem samt en minskning i intern överföring av statliga flyktingschabloner. 
Dessutom har enheten erhållit ett statsbidrag på nästan 1 000 tkr. Bidraget har använts till 
kompetensutvecklande insatser samt att rusta upp vår umgängeslägenhet. I övrigt har 
bidraget bidragit till att förbättra vårt resultat då stora delar har använts till att bekosta 
familjehemsplaceringar. 

Vuxenheten och Familjehusets prognos landar på ett positivt resultat på 2 746 tkr. Det 
beror till största del på sänkt prognos i förhållande till budget avseende ekonomiskt 
bistånd och placeringar våld i nära relationer. Kostnader för köp av huvudverksamhet, i 
form av Familjerådgivning och Kriscentrum, bidrar till det förbättrade resultatet då de 
prognostiseras bli billigare än förväntat. Dessutom har verksamheten ökade intäkter i form 
av flyktingschabloner som även det bidrar till en förbättring av resultatet.

Osby kommun Kompetensa prognostiserar ett positivt resultat på 962. Det positiva 
resultatet beror bland annat på att budgeten för arbetsmarknadspolitiska anställningar ej 
kunnat förbrukas fullt ut då en viss försiktighet har fått iakttas under året för att inte 
belasta 2022 års budget för mycket. Ytterligare en faktor som bidrar till det positiva 
resultatet är en utebliven fakturering från arbetsförmedlingen för ett tidigare projekt samt 
ökade intäkter från Arbetsförmedlingen i form av anställningsstöd.  Den nystartade 
verksamheten för vaktmästeri går i dagsläget också med ett lite överskott.

Beslutsunderlag

- Stratsysrapport Uppföljning oktober 2021 Arbete och välfärdsförvaltningen

 

Beslutet skickas till 

Emma Frostensson Kenneth Lindhe

Förvaltningschef Arbete- och 
välfärdsförvaltningen

Verksamhetscontroller 



Uppföljning oktober 2021 nämnderna

Arbete och välfärd
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UPPFÖLJNING 

DRIFTREDOVISNING

Driftredovisning

Belopp i tkr Budget 
perioden

Utfall 
perioden

Avvikelse 
period

Budget 
helår

Prognos 
helår

Avvikelse 
helår

Verksamhet

Förvaltningsledning 5 864 5 222 642 7 003 6 452 551

Vuxenutbildning 7 981 8 391 -410 9 566 9 538 28

Arbetsförberedande 10 251 9 651 600 12 304 11 342 962

IFO Vuxen 27 743 24 146 3 597 33 835 31 089 2 746

Barn o familj 19 881 16 453 3 428 23 878 20 700 3 178

Resultat 71 720 63 863 7 857 86 586 79 121 7 465

Kommentarer till helårsavvikelser
Oktober månads uppföljning visar på ett överskott med 7465 tkr för förvaltningen som helhet. Detta är att jämföra 
med 4 750 tkr vid uppföljningen delårsbokslutet. De främsta orsakerna till det prognostiserade överskottet går att 
finna i;

Ökade intäkter, 4 081 tkr, vilket främst är ökade statliga bidrag där bland annat intäkter från Migrationsverket blir 
högre än budgeterat. Även vuxenutbildningen får bidrag som är större än de budgeterade och vi har dessutom bidrag 
inom ramen för ett projekt på Kompetensa som inte är budgeterat. De två senare åtföljs dock av motsvarande icke 
budgeterade kostnader. Inom Barn och familj återfinns ett icke budgeterat statligt bidrag för att stärka 
familjehemsvården på nästan 1 000 tkr. Inbetalningar av återkrävt ekonomiskt bistånd är också högre än budgeterat.

Bidrag till enskilda och köp av huvudverksamhet 3 673 tkr så som placeringar HVB, konsulentsödda familjehem, 
placering våld i nära relationer samt utbetalt ekonomiskt bistånd.

Uteblivna personalkostnader motsvarande 553 tkr (inkluderar familjehem).

Förvaltningsledning

Förvaltningsledningen prognostiserar ett överskott på 551 tkr. Den något förbättrade prognosen beror framförallt på 
driftsbidrag från Försäkringskassan för sjuklönekostnader.

Osby kommun Kompetensa

Osby kommun Kompetensa prognostiserar ett positivt resultat på 962 tkr. Det positiva resultatet beror bland annat 
på att budgeten för arbetsmarknadspolitiska anställningar ej kunnat förbrukas fullt ut då en viss försiktighet har fått 
iakttas under året för att inte belasta 2022 års budget för mycket. Ytterligare en faktor som bidrar till det positiva 
resultatet är en utebliven fakturering från arbetsförmedlingen för ett tidigare projekt samt ökade intäkter från 
Arbetsförmedlingen i form av anställningsstöd. Den nystartade verksamheten för vaktmästeri går i dagsläget också 
med ett litet överskott.

Vuxenutbildningen

Vuxenutbildningen prognostiserar ett positivt resultat på 28 tkr, vilket är en fortsatt förbättring jämfört med tidigare 
uppföljningar. Verksamheten har något lägre statliga bidrag än tidigare beräknat, men samtidigt en något högre 
intern överföring av flyktingschabloner. Samtidigt som verksamheten i vissa avseende har uteblivna 
personalkostnader har man även dragits med utökade personalkostnader för en extra rektor under en begränsad 
period fram till att tidigare rektor gick i pension.

Vuxenenheten och Familjehuset

Vuxenenheten och Familjehuset prognostiserar ett positivt resultat på 2746 tkr, vilket är en förbättring jämfört med 
delårsbokslutet då prognosen låg på 1 401 tkr. Förbättringen beror till stor del på att prognosen för 
placeringskostnader inom våld i nära relationer sänkts ytterligare och ligger nu nästan 1 500 tkr bättre än budget. 
Prognosen för missbruksplaceringar ligger dock cirka 240 tkr över budget. Prognosen för ekonomiskt bistånd ligger 
300 tkr bättre än budget. Kostnader för köp av huvudverksamhet, i form av Familjerådgivning och Kriscentrum, 
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bidrar till det förbättrade resultatet då de prognostiseras bli billigare än förväntat. Dessutom har verksamheten ökade 
intäkter i form av flyktingschabloner som även det bidrar till en förbättring av resultatet.

Barn och familj

Barn och familjeenheten visar på ett positivt resultat på 3178 tkr, vilket är en förbättring jämfört med uppföljningen 
i samband med delårsbokslutet som visade på 2 103 tkr. De största faktorerna som bidrar till verksamhetens positiva 
resultat är lägre personalkostnader än beräknat. Detta beror på vakanta tjänster och tjänstledigheter. Ytterligare en 
faktor som påverkar verksamhetens resultat positivt, är att en intern överföring av statliga schablonersättningar för 
ensamkommande barn på ca 500 tkr ej längre görs, då verksamheterna nu ligger i samma förvaltning. Verksamheten 
har under andra delen av året även erhållit ett statligt bidrag på nästan 1 000 tkr. Detta bidrag har visat sig kunna 
vara med och bekosta familjehemsplaceringar och bidrar på så sätt till ett förbättrat resultat för verksamheten. 
Verksamheten har sänkt prognosen ytterligare för placeringar i konsulentstödda familjehem och placeringar i HVB-
hem. Med nu lagd prognos finns det täckning för en placering i vardera placeringsform året ut vilket verksamheten 
har en förhoppning ska täcka behovet. Prognosen för placering i vanliga familjehem visar fortfarande på ett negativt 
resultat i förhållande till budget på ca 1 300 tkr.

Förslag på åtgärder till avvikelser
I nuläget inga förslag på åtgärder.

Nyckeltal

Uppföljning personalkostnader

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

Kostnad 
arbetskraft 
2020

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kostnad 
arbetskraft 
2021

4 874 5 090 5 340 5 263 5 189 5 480 5 533 5 484 5 346

varav 
kostnad för 
sjuklön 2020

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

varav 
kostnad för 
sjuklön 2021

56 34 37 27 60 31 15 31 24 35

Nettokostnad ekonomiskt bistånd

Kostnad tkr Jan Febr Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Snitt

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

2021 1 436 1 498 1 667 1 377 1 705 1 625 1 444 1 665 1 421 2 049 1 589

Ack 2020 1 594 2 977 4 396 5 901 7 206 8 782
10 25

1
11 69

9
13 11

4
14 49

8
15 81

3
17 38

5

Ack 2021 1 436 2 934 4 601 5 978 7 683 9 308
10 75

2
12 41

7
13 83

8
15 88

7
15 88

7
15 88

7

Beviljade 
ärenden Jan Febr Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Snitt

2020 176 169 178 188 174 178 180 176 180 178 183 190 179

2021 181 179 183 170 174 181 193 188 178 179 181
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Missbruk placeringar

Antal dygn Jan Febr Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec

SoL 2020 2 3 39 30 31 87 109 113 79 115 100 83

LVM 2020 16 29 31 30 42 32 16 0 0 0 0 26

Summa 18 32 70 60 73 119 125 113 79 115 100 109

SoL 2021 49 74 105 146 98 125 54 13 0 13

LVM2021 31 28 31 30 31 0 0 0 0 0

Summa 80 102 136 176 129 125 54 13 0 13

Kostnad tkr 
2021

SoL 2021 95 148 217 314 202 241 86 16 0 26

LVM 2021 155 140 155 150 155 0 0 0 0 0

Summa 250 288 372 464 357 241 86 16 0 26

Våld i nära relationer placeringar

Våld i nära 
relation Jan Febr Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec

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

Kostnad 
2020 285 309 359 293 305 323 320 304 280 245 246 195

Antal dygn 
2021 74 43 76 36 31 34 28 0 31 31

Kostnad 
2021 118 64 113 58 51 61 28 0 60 59

Placeringar Barn o familj

Placering Jan Febr Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec

Konsulenstött  
familjehem 
antal dygn

31 28 31 30 31 30 12 0 0 0

Kostnad 
konsulentstö
dda 
familjehem

0 0 75 42 41 42 0 0 16 0

Familjehem 
antal 
placeringar

44 45 45 42 40 37 37 37 37 36

Kostnad 
familjehem 1 031 1 018 1 061 1 024 1 054 986 1 091 1 035 946 917

HVB antal 
placeringar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kostnad HVB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Antal 
orosanmälnin
gar

46 64 38 58 42 41 46 36 68 47

Antal 
startade 
utredningar

15 19 10 24 18 16 21 10 13 17

Tidplan för nämndens behandling
Uppföljningen behandlas av kommunstyrelsen 2021-12-01.
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INVESTERINGSREDOVISNING

Projekt 
nr Namn

Budget 
helår, tkr

Redovisat 
perioden, tk
r

Prognos 
helår, tkr

Avvikelse, tkr, 
prognos 
jämfört med 
budget

Klart 
(tidpunkt)

Totalt
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Kommunstyrelseförvaltningen 
Gunnar Elvingsson 
0479528161 
gunnar.elvingsson@osby.se 

Besöksadress Västra Storgatan 35
Postadress 
Kommunstyrelseförvaltningen
283 80 Osby

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

Hemsida www.osby.se
Organisationsnr 212000-0902

Bankgiro 281-6809

Ekonomisk uppföljning oktober 2021
Dnr KS/2021:2 041  

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen noterar att prognosen efter oktober innebär en positiv avvikelse på 17,5 
mnkr mot budget varav nämnderna sammantaget står för 2,8 mnkr.

Kommunstyrelsen godkänner den ekonomiska uppföljningen efter oktober månad.

Barnkonsekvensanalys

Ärendet berör den övergripande ekonomiska uppföljningen i kommunen och berör inte 
barn.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelseförvaltningen, ekonomienheten, har sammanställt ekonomisk uppföljning 
för kommunen efter oktober månad.

Budgetavvikelsen för nämnderna, sammantaget, har förbättrats från -1,5 till + 2,8 mellan 
september och oktober.

Budgetavvikelsen för kommunstyrelsens centrala finansförvaltning har förändrats från 

+ 12,6 till + 14,7 mellan augusti och oktober. 

Totalt visar prognosen för hela 2021 nu ett resultat på 24,1 mnkr.

Investeringsutfallet är 100 mnkr, prognosen till årsskiftet är 155 mnkr. En stor avvikelse 
mot årets budget.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, kommunstyrelseförvaltningen, 2021-11-10.

Presentation ekonomisk uppföljning oktober 2021.

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

Kommunens nämnder

Förvaltningschefer

Ekonomienheten

Petra Gummeson Gunnar Elvingsson 
Kommundirektör Ekonomichef 



Ekonomisk uppföljning okt 

2021



Sammanfattning, mnkr

• Budgetavvikelsen för nämnderna, sammantaget, har 
förbättrats från -1,5 till + 2,8 mellan september och 
oktober.

• Budgetavvikelsen för kommunstyrelsens centrala 
finansförvaltning har förändrats från + 12,6  till + 
14,7 mellan augusti och oktober. 

• Totalt visar prognosen för hela 2021 nu ett resultat 
på 24,1 mnkr.

• Investeringsutfallet är 100 mnkr, prognosen till 
årsskiftet är 155 mnkr. En stor avvikelse mot årets 
budget.
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Avvikelse från budget, prognos
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Andel av

Belopp i mnkr Mars April Maj Aug Sept Okt Budget

Kommunstyrelse

 Kommunstyrelseförvaltning 0,0 0,0 0,1 0,1 0,4 1,0 1%

 Arbete och välfärdsförvaltning 0,0 0,2 1,8 4,8 6,1 7,5 9%

Barn- och utbildningsnämnd 0,0 0,0 0,0 -2,0 -1,9 0,0 0%

Hälsa och omsorgsnämnd 1,5 0,3 -3,0 -1,7 -5,4 -5,0 -2%

Kommunrevision 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0%

Miljö- och byggnämnd -0,7 -0,7 -0,7 -0,7 -0,7 -0,7 -11%

Samhällsbyggnadsnämnd, exkl VA-verksamhet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0%

Samhällsbyggnadsnämnd, VA-verksamhet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0%

Valnämnd 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0%

Överförmyndare 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0%

Summa nämnder 0,8 -0,2 -1,8 0,5 -1,5 2,8 0%

Finansförvaltning 2,1 2,5 5,2 12,6 16,1 14,7

Totalt 2,9 2,3 3,4 13,1 14,6 17,5

Årets resultat, årsbudget -8,8 -8,8 -8,8 -8,8 -8,8 -8,8

Beslut enligt tilläggsbudget 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4

Årets resultat, prognos 9,5 8,9 10,0 19,7 21,2 24,1



Finansförvaltningen
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Aug Okt Kommentar

Pensionskostnader netto, semesterlön 2,0 2,0 Lägre kostnader för förmånsbestämd pension

KS medel till förfogande och verkställighet 0,0 0,0 Budget förbrukad i o m beslut om extra föreningsbidrag

Skatter och generella bidrag 3,5 6,3 Förbättrad skatteprognos, 1 okt

Räntekostnader på lån 1,6 2,1 Ytterligare lägre räntekostnader

Övriga intäkter 3,2 0,0 Ersättning för sjuklönekostnader från FK överförd till nämnder

Reavinst kapitalförvaltning 2,3 2,3 Vinst vid försäljning av värdepapper i kapitalförvaltningen

Central budget för tillkommande kapitalkostnader 0,0 2,0 Lägre kostnad p g a lägre investeringstakt

Summa 12,6 14,7

Budgetavvikelse



Kommunstyrelseförvaltningen

Kommunstyrelseförvaltningens prognos är en  avvikelse på 
+ 1,0 (+ 0,4) mnkr varav

• Ekonomienhet + 0,5 (+ 0,4) Överskott personal, övriga kostnader, 
lägre avgift till gem. inköpscentral

• HR + 0,2 (+ 0,0) Bl a central kompetensutveckling

• Stab - 0,1 (- 0,1) Färdtjänst

• Administration o utv + 0,4 (+ 0,4) Överskott div övr kostnader, 
sammanträden, personalkostnader

• Räddningstjänst           - 0,4 (- 0,3) Underskott RIB-kostnader, utbildningsersättning

(Uppföljning från sept månad inom parantes)
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Arbete och 

välvärdsförvaltningen

Budgetavvikelser i prognos, mnkr

Förvaltningsledning 0,6 ( 0,3)

Vuxenutbildning 0,0 (-0,3)

Arbetsförberedande 1,0 ( 1,0)

IFO Vuxen 2,7 ( 1,9)

Barn och familj 3,2 ( 3,3)

Summa 7,5 ( 6,2)
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Miljö och byggnämnden

• I prognosen redovisas ett underskott på – 0,7 

mnkr 

• Underskottet beror på tillfälligt högre 

personalkostnader än budgeterat. 

• Samtidigt beräknas intäkterna för bygglov bli 

högre än budgeterat. 
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Samhällsbyggnadsnämnden
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Samhällsbyggnadsnämnden prognosticerar ett resultat inom 

ram för 2021, oförändrat mot f g månad.

Budgetavvikelser i prognos, mnkr

Planering o administration 0,0 (-0,1)

Fastighet -0,2 (- 0,4)

Mark o exploatering +0,2 (+0,4)

Kost 0,5 ( 0,5)

Lokalvård -0,5 (-0,5)

Gemensam service 0,0 ( 0,0)

Summa 0,0 ( 0,0)



Barn- och 

utbildningsnämnden

Budgetavvikelser i prognos, mnkr

Förvaltningsövergripande -0,5 (-1,1)

Förskola 3,6 ( 3,3)

Grundskola -3,2 (-3,9)

Gymnasieskola -0,7 (-0,9)

Kultur o fritid 0,8 ( 0,7)

Summa 0,0 (-1,9)
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Hälsa- och omsorgsnämnden

Budgetavvikelser i prognos, mnkr

Nämnd mm 0,1 ( 0,0)

Gemensam ledning 5,5 ( 2,7)

Äldreomsorg -9,5 (-8,7)

Funktionsnedsatta 1,2 ( 1,9)

Boendestöd/psykiatri -1,3 (-1,3)

Summa -4,0 (-5,3)
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Investeringar
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Belopp i mnkr Budget 2021

Redovisat 

t o m okt Prognos

Av-

vikelse

Skattefinansierade investeringar 341 94 141 200

VA-investeringar 73 6 14 59

Totalt 414 100 155 259

Investeringar hänsynstagna i budget 2022 -80

Redovisat som andel av budget 24%

Redovisat som andel av budget inkl hänsyn i budget 2022 30%

Redovisat som andel av prognos 65%
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Kapitalförvaltning, mnkr
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Tillgångsslag Min Normal Max Värde, mnkr Andel

Svenska räntor 20% 40% 60% 26,9 40%

Svenska aktier 0% 30% 60% 20,1 30%

Utländska aktier 0% 30% 40% 20,7 31%

Räntor totalt 20% 40% 60% 26,9 40%

Aktier totalt 40% 60% 80% 40,8 60%

Totalt 67,7

Värdeförändring sedan aug -0,4

Värdeförändring sedan årsskifte 9,1

Föreskrifter 31 okt 2021



Förslag till beslut

• Kommunstyrelsen noterar att prognosen efter 

oktober innebär en positiv avvikelse på 17,5 

mnkr mot budget varav nämnderna 

sammantaget står för 2,8 mnkr.

• Kommunstyrelsen godkänner den ekonomiska 

uppföljningen efter oktober månad.

2021-11-10 Sida 13







TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2021-11-01 

Sida
1(2)

Kommunstyrelseförvaltningen 
Emma Frostensson 
0479528120 
emma.frostensson@osby.se 

Besöksadress Västra Storgatan 35
Postadress 
Kommunstyrelseförvaltningen
283 80 Osby

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

Hemsida www.osby.se
Organisationsnr 212000-0902

Bankgiro 281-6809

Nämndplan 2022
Dnr KS/2021:350 700  

Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen 

- Nämndplan 2022 avseende Arbete och välfärdsförvaltningen inom den av 
kommunfullmäktige beslutade ramen på 83 381 100 tkr antas

Barnkonsekvensanalys

Ärendet är av övergripande karaktär och berör ej barn.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige fattade 2021-09-27 beslut om de ramar som ska gälla för 
förvaltningarna 2022. 

Kommunstyrelsen har avseende Arbete och välfärdsförvaltningen 2021 en budget på 
83 381 100 tkr i enlighet med kommunfullmäktiges beslut. Nämndplanen innehåller en 
beskrivning av verksamheten, årets verksamhet, statistik, budget och framtid.

Beslutsunderlag

Nämndplan 2022, Kommunstyrelsen Arbete och välfärdsförvaltningen. 

 

Emma Frostensson Kenneth Lindhe 
Förvaltningschef Arbete- och 
välfärdsförvaltningen  

Verksamhetscontroller 

http://www.osby.se/
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Ledning

Niklas Larsson - Kommunstyrelsens ordförande

Emma Frostensson - förvaltningschef Arbete och välfärdsförvaltningen

Antal årsarbetare

Antal årsarbetare i förvaltningen är 72,3.

Verksamhetsbeskrivning

Arbete och välfärdsförvaltningen omfattar vuxenutbildning, socialtjänstens individ- och familjeomsorg 
samt arbetsmarknadsverksamhet inklusive det kommunala aktivitetsansvaret.

Vuxenutbildningen
Vuxenutbildningen består av fyra verksamheter som alla är till för kommuninvånarna (från 20 års 
ålder) för att kunna fortbilda /utbilda sig. För närvarande är det cirka 300 elever kopplade till Osby 
Komvux/Lärcenter.

Personalstyrkan består av en rektor (rektorsutbildning och högskoleutbildning), en specialpedagog, en 
studie- och yrkesvägledare, en administratör, fem SFI lärare, en språkstödjare, tre Yrkeslärare samt 
sju grund- och gymnasielärare.

I egen regi bedriver vi nedan beskriva utbildningar;

1. Svenska för invandrare (SFI) - för invånare som saknar sådana grundläggande kunskaper i svenska 
språket. I dagsläget har vi cirka 100 elever inskrivna på SFI.

2. Yrkesvux - här erbjuder vi utbildning inom barnskötare/elevassistent, undersköterska och svets, det 
är ett högt söktryck på både barnskötar- och undersköterskeutbildningen. Svetsutbildningen bedrivs i 
samarbete med gymnasieskolan och vuxenutbildningen har endast två platser att erbjuda.

3. Komvux grundläggande och gymnasiala teoretiska kurser - de grundläggande och gymnasiala 
kurser som erbjuds är Svenska, Matematik och Engelska, vilka alla tre är högskoleförberedande 
kurser, vi har dessutom Naturkunskap och Historia. Övriga önskemål om kurser erbjuds efter behov 
via NTI (digital utbildning). De kurser vi erbjuder hos oss i Osby är de som är mest efterfrågade.

4. Yrkeshögskola svets - Inom Skåne nordost bedrivs ett samarbete kring yrkeshögskoleutbildningar. 
Osby kommun har beviljats fyra omgångar med start i augusti 2021 och sista omgången startar i 
augusti 2024. I varje omgång kan vi ta emot 12 elever och denna utbildning är riksrekryterande och 
lockar ofta många elever från andra kommuner i Sverige.

Via ett mycket gott samarbete i Skåne nordost har vi stora möjligheter att erbjuda våra 
kommuninvånare andra yrkesutbildningar utöver våra egna. Vi har även ett samarbete kring 
Lärlingsakademin, där invånare kan gå en gymnasial yrkesinriktad utbildning där minst 70 procent av 
utbildningen är förlagd på en arbetsplats och resten är undervisning i skola och självstudier. 
Lärlingsakademin kan erbjuda lärlingsutbildning inom exempelvis vård, restaurang och livsmedel, 
bageri, snickare, målare, bilmekaniker, kylmontör, svets med flera. På Lärlingsakademin kan du även 
validera dina kunskaper.

Osby kommun Kompetensa
Osby kommun Kompetensa är en verksamhet som rymmer flera olika delar och professioner, även om 
alla har samma mål i fokus, att stötta individer mot jobb och studier och i förlängningen, egen 
försörjning. Medarbetarna i verksamheten har en varierad utbildningsbakgrund. De flesta har dock en 
beteendevetenskaplig utbildning såsom socionom, folkhälsopedagog och studie- och yrkesvägledare.

Osby kommun Kompetensa arbetar med två olika målgrupper;

 Invånare i Osby kommun över 16 år med ett behov av individuellt, anpassat stöd för att 
komma i studier eller arbete.

 Företagare/blivande företagare i vår kommun med ett behov av kompetensutveckling av 
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medarbetare alternativt med ett rekryteringsbehov.

Verksamheten arbetar med att ge stöd åt uppemot 300 individer som önskar komma i arbete. 
Verksamheten har som målsättning att kontinuerligt ha 50 individer i en arbetsmarknadspolitisk 
anställning.

Motiverande samtal är en genomgående metod i arbetet med individen. Verksamheten utvecklar även 
sitt arbete med en grund i OCN som är en metod för validering av informell och icke-formell 
kompetens.

Arbetsmarknadshandläggare arbetar med kartläggning av hinder och resurser samt att tillsammans 
med individen lägga upp en planering utifrån individuella behov för att komma i egen försörjning.

En av medarbetarna i verksamheten har ansvar för det kommunala aktivitetsansvaret, vilket innebär 
att anordna aktivitet för unga mellan 16 - 19 år som inte går i gymnasieskolan. Uppdraget har även ett 
förebyggande fokus för att förhindra avhopp.

Utförardelen av Osby kommun Kompetensa består av hälsovägledare och handledare i 
servicegruppen/vaktmästeriet som arbetar nära individen med olika hälsofrämjande insatser och 
handledd arbetsträning. Verksamheten har även en utbildare inom de generella kompetenser som 
krävs på arbetsmarknaden. Utbildaren bedriver även språkstöd. Från och med november 2021 har 
Osby kommun Kompetensa förstärkts med en socialrådgivare, hon kommer även ansvara för 
kommunens budget-och skuldrådgivning.

Verksamheten anordnar rekryteringsträffar och kommer framöver att ansvara för att utveckla 
kontakten med näringslivet och se på vilka sätt vi kan erbjuda stöd till dem när det kommer till 
kompetensförsörjning och rekrytering och på så sätt även öka möjligheterna för arbetslösa individer att 
komma i arbete.

Inom Osby kommun Kompetensa finns ett vaktmästeri som framförallt servar äldreomsorgen i Osby. 
Vaktmästeriet har även ett utvecklat samarbete med Osbybostäder.

Barn och familjeenheten
På barn- och familjeenheten arbetar socialsekreterare som utreder barns och ungdomars sociala 
situation samt beviljar och följer upp insatser. Denna verksamhet riktas till barn, ungdomar, föräldrar 
och familjehem. Alla medarbetarna på enheten är socionomer, utom en som är jurist. En medarbetare 
har dessutom dubbelkompetens, hon är både socionom och jurist.

Barn- och familjeenheten arbetar med myndighetsutövning i ärenden gällande barn och ungdomar och 
familjerätt. Årligen tas cirka 500 - 600 orosanmälningar emot och det genomförs ett hundratal 
utredningar. Enheten utreder familjehem, placerar och följer upp barn i familjehem och HVB-hem, 
genomför vårdnad-boende-umgängesutredningar på uppdrag av tingsrätten. Dessutom arbetar 
enheten med faderskaps- och adoptionsfrågor.

Enheten ansvar även för mottagande av ensamkommande barn som anvisas till Osby kommun.

Vuxenenheten och Familjehuset
På vuxenenheten arbetar socialsekreterare som utreder vuxna personer som kan vara i behov av 
behandling inom missbruk och/eller beroende, ekonomiskt bistånd, våld i nära relation eller socialt 
boende.

Personalen arbetar med myndighetsutövning som rör vuxna individer inom ramen för socialtjänstlagen 
och tvångslagstiftningen Lag om vård av missbrukare i vissa fall. Socialsekreterarna arbetar utifrån 
standardiserade bedömningsmetoder.

De två socialsekreterarna som arbetar med missbruk/beroende, våld i nära relation och socialt boende 
är utbildade socionomer. De har ungefär 40 ärende igång jämt under året. Socialsekreterarna på 
ekonomiskt bistånd, 3 socionomer och en beteendevetare, hanterar ungefär 240 hushåll varje månad.

Familjehuset är socialtjänstens öppenvård. Verksamheten arbetar med familjer och enskilda individer 
både på uppdrag från socialsekreterare och på  invånares egna initiativ. Enheten genomför även barn- 
och föräldragrupper. På Familjehuset arbetar två vuxenbehandlare, fem familjebehandlare och en 
familjeassistent. Alla behandlare har relevant högskoleutbildning. Behandlarna har arbetat i flera år 
och har gedigna påbyggnadsutbildningar.

Familjecentralen
Familjecentralen är en mötesplats med familjen i centrum. Barnhälsovård, barnmorskemottagning, 
social rådgivning och öppen förskola finns samlat under samma tak. Familjecentralen i Osby är en 
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samverkan mellan Region Skåne och Osby kommun.

Syftet med Familjecentralen är att utifrån ett hälsobefrämjande och förebyggande perspektiv erbjuda 
blivande föräldrar, barn och deras föräldrar en mötesplats med tillgång till ett samlat och lättillgängligt 
stöd av hög kvalitet från samhällets olika aktörer.

 

 

 

Årets verksamhet

Under 2022 kommer förvaltningen arbetas samman utifrån en gemensam förvaltningsidé. 
Förvaltningen ska utifrån denna hitta sitt gemensamma uppdrag och hur de olika verksamheterna kan 
växelspela för att ge kommunens invånare det stöd, de insatser och den utbildning de behöver för att 
bli självständiga självförsörjande individer.

Förvaltningen kommer intensifiera samarbete med övriga förvaltningar i kommunen för att driva 
utveckling av verksamhet utifrån strategin för Integration, arbete och kompetensförsörjning.

I samarbete med framförallt Barn och utbildningsförvaltningen kommer ett stärkt samarbete kring barn 
och unga att prioriteras med fokus på tidiga och förebyggande insatser.

Arbete med att intensifiera det systematiska kvalitetsarbetet är ett av förvaltningens fokusområde för 
2022. Bland annat kommer en socialt ansvarig samordnare att rekryteras i början av året. Hen 
kommer att samordna det systematiska kvalitetsarbetet inom socialtjänsten. Inom vuxenutbildningen 
har en förstelärare rekryterats med särskilt ansvar för att tillsammans med övrig personal utveckla ett 
forsknings- och erfarenhetsbaserat systematiskt arbete där verksamheten fortlöpande utvärderar och 
följer upp verksamheten.

Förvaltningen har en viss farhåga för att konsekvenser av coronapandemin kan komma att bli synliga 
under de kommande åren. Det kan komma att få stora konsekvenser på de olika verksamheterna och 
ställa ökade krav samt innebära ökade kostnader jämfört med 2021.

Barn och familjeenheten kommer framförallt fokusera på att förbättra kunskapen kring, och villkoren 
för, de familjehemsplacerade barnen. Det innebär att det kommer genomföras kompetenshöjande 
insatser för såväl familjehem som personal i form av föreläsningar och utbildningar. Familjehemmen 
kommer även erhålla utvidgad handledning samt utbildningen ”Ett hem att växa i”, vilken genomförs av 
våra medarbetare.

2022 träder en ny lag i kraft vad gäller utökat ansvar för kommunen vid separationer, där barn är 
inblandade. Par med barn måste ha kontakt med kommunens familjerätt, i syfte att komma överens, 
innan de kan få ärendet prövat i tingsrätten. Kompetenshöjning inom området kommer att genomföras.

Inom Vuxenenheten kommer fortsatt verksamhetsutveckling att ske genom att bland annat skapa 
rutiner för att underlätta för medarbetare i det dagliga arbetet. Fokus på enheten kommer ligga på 
kvalitativa utredningar och uppföljningar. Enheten kommer i samarbete med öppenvården fortsätta 
prioritera arbetet med att få ner placeringstiderna inom missbruk samt våld i nära relationer.

Inom ekonomiskt bistånd kommer fokus ligga på att utveckla och förbättra utredningsprocessen 
framförallt med tanke på den organisationsförändring som skett i slutet på 2021 då enheten gick från 
sex till fyra medarbetare. Det kommer krävas att enheten fortsätter utveckla den RPA-lösning (robotic 
process automation) som finns. Dessutom finns det önskemål och planer på att utveckla en e-tjänst för 
att effektivisera och utveckla handläggningsprocessen.

Familjehuset kommer fortsätta arbetet med att arbeta ihop personalgruppen utifrån att två 
personalgrupper slogs samman till en i samband med att den nya förvaltningen trädde i kraft. 
Familjehuset kommer i sin verksamhet att ha fokus på att möta upp behov och nya lagkrav inom 
området våld i nära relationer. Dessutom kommer fokus ligga på att utveckla det förebyggande och 
uppsökande arbetet samt arbete riktat mot ungdomar.

Många av de individer som anvisas till Osby kommun Kompetensa har en komplex social problematik 
och står långt från arbetsmarknaden. Verksamheten behöver ta ett omtag och utveckla insatser för att 
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matcha dessa behov. Det innebär bland annat att servicegruppens verksamhet ses över och 
omarbetas, ett arbete som inletts redan under slutet av 2021. Parallellt med det behöver den nyligen 
startade vaktmästerigruppen komma i full drift, så den fungerar och kan flyta relativt självständigt för 
att frigöra tid och resurser. Osby kommun Kompetensa kommer vara drivande i att förbättra 
samarbetet med näringslivet.

Inom vuxenutbildningen kommer man arbeta med att skapa förutsättningar för pedagoger och elever 
att utveckla sina digitala kunskaper, bland annat genom en fortbildningssatsning som vi gör 
tillsammans med Skåne nordost och som påbörjats redan under 2021.

Verksamheten kommer också att arbeta med fördjupade kunskaper kring didaktiska och pedagogiska 
frågor där man kommer att använda sig av kollegialt lärande som form för arbetet. En förstelärare har 
anställts med detta som fokusområde.

För att skapa rätt förutsättningar för elever har verksamhetens specialpedagog fått i uppdrag att 
fortbilda personal i organisatoriska tankar kring specialpedagogik och kring olika svårigheter som 
elever kan ha.

Vuxenutbildningens yrkesprogram kommer utvecklas genom att eleverna kommer erbjudas mer 
svenska och svenska som andra språk.

Det sker en rad nationella förändringar inom Komvux även 2002. Den 1 januari kommer en förenklad 
betygsskala att införas inom delar av Komvux. Dessutom kommer ytterligare förändringar av 
ämnesplaner med tillhörande kurser inom Komvux på gymnasial nivå ske. Det innebär att många 
kurser revideras. Det tillkommer även nya kurser och några kurser upphör.

Vuxenutbildningen och Osby kommun Kompetensa kommer tillsammans fokusera på arbetet med 
digitala yrkessvenskakurser, förstärkt samhällsorientering och yrkesvalideringar.

Mål

Vision

Osby kommun har bara en vision. Visionen talar om vart vi ska, ett önskvärt framtida tillstånd. Den ska 
kunna fånga vårt intresse och ge en bild av framtiden som vi alla kan ta till oss. Kommunens vision är:

"På spåret och naturligt nära"

Målområden

Attraktiv och hållbar boendekommun

Beskrivning

Vi arbetar medvetet för att skapa attraktiva boendemiljöer och ökat bostadsbyggande.
Osby kommun bedriver ett hållbarhetsarbete med kommande generationer i åtanke.

Utveckling och tillväxt.

Beskrivning

Utbildning och kommunikation är en förutsättning för att vara en öppen och modern kommun.
Vi jobbar för utveckling och tillväxt i ett nära samarbete med näringslivet.

Trygghet hela livet

Beskrivning

Tillsammans skapar vi förutsättningar och möjligheter för människor i alla åldrar att forma ett tryggt liv.
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Nämndsmål

Nämndmål: Osby kommun är en hållbar kreativ kommun som bidrar till tillväxt och utveckling.

Indikatorer Mål

Kostnad ekonomiskt bistånd, belopp/invånare Max 107

Andel öppet arbetslösa och sökande i program (andel av den registerbaserade arbetskraften) Max 7%

Nettokostnadsavvikelse individ- och familjeomsorg, %

Nämndmål: Osby kommun ökar service och tillgänglighet för invånare genom digitalisering, 
kommunikation och kunskap.

Indikatorer Mål

Antal e-tjänster och digitala lösningar. Minst 3

Andelen som upplever att socialtjänsten frågar efter brukarens synpunkter angående hur dennes 
situation skulle kunna förändras.

100%

Nämndmål: Osby kommun har ett gott ledarskap och medarbetarskap.

Nyckeltal och statistik

Förvaltningen kommer under slutet av 2021 ta fram ett förslag på relevanta nyckeltal att följa under 
verksamhetsåret.

Ekonomi

Driftredovisning

Tkr Budget 2021 Budget 2022

Intäkter 15 958 17 392

Personalkostnader 64 177 67 044

Lokalkostnader 3 592 3 247

Övriga kostnader 33 966 30 482

Summa kostnader 101 735 100 773

Nettobudgetram -85 777 -83 381

Kapitalkostnader

Driftnetto -85 777 -83 381

Kostnad/invånare (kr) 6 479 6 294

Investeringar

Arbete och välfärdsförvaltningen har för 2022 en nettobudgetram på 83 381 tkr.

Förvaltningen budgeterar med ökade intäkter 2022 på drygt 1 400 tkr. Detta avser statliga bidrag för 
yrkesvux och statliga flyktingschabloner. Utfallet avseende flyktingschabloner har de senaste åren 
legat över budget och förvaltningen utgår från att flyktingmottagandet under 2022 kommer vara att 



Arbete och välfärd, Nämndsplan 2022 8(10)

jämställa med det under 2021, därav en utökning av budgeten. Vad gäller intäktsbudget för Yrkesvux 
är den svårberäknad. Nivån på det statliga bidraget är avhängigt i vilken omfattning vi har elever som 
kan kombinera sin yrkesutbildning med SFI eller Svenska som andraspråk då denna kombination 
genererar en högre intäkt. Med tanke på nuvarande elevunderlag gör dock förvaltningen bedömningen 
att flertalet elever kommer kunna ha denna kombination därav en utökning av budget 2022.

Förvaltningen har en ökad personalbudget på drygt 2 800 tkr. Ökningen beror på en icke budgeterad 
tjänst, Hälsovägledare på Osby kommun Kompetensa, en tidigare ej budgeterad lärartjänst för Lärvux 
samt ej budgeterade vakanta tjänster och tjänstledigheter.

Förvaltningen har samtidigt sänkt sina övriga kostnader med drygt 3 400 tkr. Detta avser framförallt 
sänkta placeringskostnader och sänkt utbetalt ekonomiskt bistånd.

Förvaltningen bedömer att nu lagd budget har goda förutsättningar att hålla. Förvaltningen vill dock 
ändå belysa risken med pandemins konsekvenser och att de kan komma att bli mer och mer synliga 
från och med 2022. Genomgående i de samhällsanalyser som gjorts framkommer det att många av 
pandemins både direkta och indirekta effekter slår hårdast mot redan utsatta eller sårbara grupper och 
riskerar därmed att öka skillnaderna mellan olika grupper i befolkningen. Rapporter som gjorts tar 
bland annat upp att det är sannolikt att våld i nära relationer ökar samt att ohälsosamma levnadsvanor 
kopplade till bruk av alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar riskerar att öka, särskilt 
bland grupper med mer utsatta sociala och ekonomiska förhållanden.

Ovan nämnda konsekvenser kan direkt komma att påverka förvaltningens måluppfyllelse och nu lagd 
budget.

 

 

 

Internbudget per verksamhet 5 positioner

Förvaltningsledning
Förvaltningsledningen har en utökad budget jämfört med 2021 på drygt 1 600 tkr. Det beror på att 
personella resurser har förflyttats från Barn och familjeenheten till förvaltningsledningen. Dessutom 
har budget för externa samverkansavtal som återfinns inom vuxenutbildning och individ och 
familjeomsorgen lagts till under detta ansvar.

Vuxenutbildningen
Vuxenutbildningen har en utökad budget jämfört med 2021 på drygt 700 tkr. De förändringar som är 
gjorda är att en budget motsvarande 50 % lärarresurs har lagts till avseende Lärvux, något som helt 
saknades i budget 2021. Utöver detta täcks lönekostnad för specialpedagog ej längre av statsbidrag 
dessutom får verksamheten inte längre någon intern överföring av flyktingschabloner. Däremot räknar 
vuxenutbildningen med högre intäkter för Yrkesvux under 2022 jämfört med 2021.

Osby kommun Kompetensa
Osby kommun Kompetensa har en minskad budget på cirka 1 000 tkr. De större förändringar som är 
gjorda i budgeten är framförallt att budgeten för arbetsmarknadspolitiska anställningar sänks med 
cirka 2 500 tkr. Verksamheten har dock en ökad personalbudget jämfört med 2021. Det beror på att 
resurser har förflyttats från enheten för ekonomiskt bistånd samt att tjänsten som Hälsovägledare ej 
var med i budget 2021.

Vuxenenheten och Familjehuset
Vuxenenheten och Familjehuset har en sänkt budget med drygt 3 700 tkr. Förvaltningen räknar med 
att satsningen på öppenvården ska medföra ett minskat behov av placeringar. Med anledning därav 
har budgetarna för placering missbruk sänkts med 310 tkr och placering vid våld i nära relationer har 
sänkts med 360 tkr. På grund av flytt av personalresurser från enheten för ekonomiskt bistånd till Osby 
kommun Kompetensa har verksamheten en lägre budget för personalkostnader. Med tanke på 
satsningen som görs på Osby kommun Kompetensa i kombination med övrigt utvecklingsarbete har 
förvaltningen sänkt budgeten för utbetalt ekonomiskt bistånd med 1 700 tkr. Familjehusets budget är 
utökad, vilket främst beror på att budget för personal har flyttats dit från IFO handläggning 
missbruk/våld samt att tjänstledigheter och vakanser som ej var budgeterade 2021 nu finns med i 
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budget.

Barn och Familjeenheten 
Barn och familjeenheten har en lägre budget än 2021 på nästan 800 tkr. De större förändringar som är 
gjorda i budgeten är att det skett en flytt av personalbudget till förvaltningsledningen för att möjliggöra 
anställning av en socialt ansvarig samordnare. Verksamheten har även en lägre budget avseende 
konsulentstödda familjehem på drygt 800 tkr, men har samtidigt en utökning av budgeten för vanliga 
familjehem på cirka 200 tkr. Intäktsbudget för statliga bidrag för mottagande av ensamkommande barn 
har minskats med drygt 1 100 tkr och har flyttats inom ansvaret till Barn och familj ledning. 
Verksamheten budgeterar lägre kostnader för gode män för ensamkommande barn baserat på ett 
lägre mottagande.

 

Internbudget per verksamhet

Verksamhet  (4-5 pos vht, belopp 
tkr) Budget 2021 Budget 2022

Vuxenutb administration 47000 1 270 3 364

Vuxenutb lärcenter 47031 3 549 3 568

Vuxenutb lokal/inv 47040 1 323 0

Vuxenutb Yrkesvux 47200 -340 -963

Vuxenutb Särvux 47400 0 333

Vuxenutb YH svets 47552 49 71

Vuxenutb SFI 47600 3 469 3 912

IFO placering missbruk 55901 1 990 1 680

IFO extern öppenvård 55902 60 30

IFO handl missbruk/våld 55990 2 474 1 353

IFO ledn vux/familjehus 55991 0 46

IFO pac våld i nära 57101 2 260 1 900

IFO socialt boende 57103 406 500

IFO handl ekonom bist 57501 3 904 2 573

IFO ekonomiskt bistånd 57502 18 500 16 512

IFO familjehuset 56925 3 353 5 497

IFO Handläggn flykting 60002 548 0

Ledning arbete o välfärd 55999 6 500 10 070

Ledning famrådgivning 58502 810

Ledning schabl Migration 60001 -225 -1 466

Barn o familj ledning 56900 468 -1 308

Barn o familj bilpool 56902 56

BoF handl barn o unga 56920 9 198 9 233

BoF plac HVB 56921 900 900

BoF plac konsulent fam 56922 660 472

BoF plac familjehem 56923 8 454 10 695

BoF Öppenvård 56924 1 081 677

BoF Vårdnadsöverfl barn 56926 1 008 1 355

BoF handl famrätt 58500 1 079 1 034

BoF Ensam plac famh 60016 2 049 0

BoF Ensam konsulent 60017 700 0

BoF Villa Eken 60020 200 0
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Verksamhet  (4-5 pos vht, belopp 
tkr) Budget 2021 Budget 2022

BoF God man SFVEKB 60021 260 22

BoF Flyktingmottagning 60022 -2 081 0

Kompetensa ensam ut 60003 134 0

Kompetens AME centralt 61001 6 071 8 500

Kompetens resursanst 61002 5 535 2 980

Kompetens Samv FIA 61003 14 0

Kompetens Kompvalid 61004 91 1

Kompetensa vaktmästar 61006 0 -160

85 777 83 381

Framtid

Betänkandet Hållbar socialtjänst – En ny socialtjänstlag (2020:47) presenterar förslag som kommer att 
innebära en stor omställning av socialtjänstens organisering och arbetssätt. Lagförslaget planeras 
träda i kraft 1 januari 2023. Utredningen föreslår bland annat att kommunerna ska få möjlighet att 
erbjuda insatser utan behovsprövning. Genom utredningens förslag stärks utvecklingen mot en mer 
kunskapsbaserad socialtjänst och systematisk uppföljning av insatsernas kvalitet. Med tanke på denna 
föreslagna förändring känns det som en god planering att i början av 2022 rekrytera en socialt 
ansvarig samordnare med uppdrag att fokusera på just systematik i uppföljning och kvalitetssäkring.

Att utveckla kvalitet i arbete med våra placerade barn, genom bland annat ökad kunskap hos 
medarbetare och familjehem, mer systematisk uppföljning och med ett gott samarbete med framförallt 
barn och utbildningsförvaltningen kan vi öka de placerade barnens möjligheter att växa och utvecklas 
på ett positivt sätt.

Strategin för integration, arbete och kompetensförsörjning antogs i kommunfullmäktige i december 
2019. Arbete och välfärdsförvaltningen har uppdraget med att driva utveckling av fokusområdena i 
strategin i hela kommunen. Till att börja med måste strategin kommuniceras och göras känd i alla 
verksamheter, något som den inte är i dagsläget. Att lyckas förverkliga intentionerna i strategin blir 
framöver av största vikt för att möjliggöra ett samlat och dedikerat arbete för en förbättrad integration 
och kompetensförsörjning och i förlängningen en mer välmående befolkning i kommunen, ett minskat 
bidragsberoende och en god lokal tillväxt bland företagen. Vissa områden i strategin kan vi arbeta 
med konkret redan i nuläget, men när det gäller till exempel nytänkande kring organisering av arbetet i 
de olika verksamheterna och breddad rekrytering, samt värdering av kompetens som införskaffats på 
annat sätt än genom det reguljära utbildningssystemet kommer det att krävas lite mer tid. Vi behöver 
dock arbeta strukturerat framöver med direkt kontakt med chefer och medarbetare för att 
medvetandegöra dessa nya tankar. Här krävs även ett gott samarbete med HR och fackföreningar.

Förvaltningen kommer redan under nästa år intensifiera arbetet gentemot näringslivet. Motivet för att 
systematiskt och dedikerat utveckla dessa relationer är för att Osby kommun ska kunna stötta och 
bidra i näringslivets kompetensförsörjningsarbete. Osby kommun behöver lyssna in vilka behov 
företagarna har, både på kort och lång sikt. Detta för att skapa ett utbildningsutbud som matchar 
behoven samt för att kunna motivera individer att utbilda sig där behov av arbetskraft finns. På så sätt 
är vi med och bidrar till ett växande näringsliv och vi får individer i arbete.
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Ledning

Niklas Larsson (ordförande kommunstyrelsen)

Petra Gummesson (Kommundirektör /  Förvaltningschef Kommunstyrelseförvaltningen)

Antal årsarbetare

53 st

 

Verksamhetsbeskrivning

Kommunstyrelseförvaltningen omfattar följande enheter/verksamheter:

 Stab
 Ekonomienhet
 HR-enhet
 Administrations och utvecklingsenhet, inkl kansli
 Räddningstjänst

 

Årets verksamhet

Övergripande

# Effekterna av Corona-pandemin har haft stor påverkan på kommunens verksamheter och arbetssätt 
under 2020 och 2021. Även om pandemin klingat av, som det ser ut hösten 2021, så finns en viss 
osäkerhet kring eventuella effekter på kommunens verksamhet under det kommande året.

Räddningstjänst

# En spännande utmaning som det kommer läggas en del tid och energi på i närtid, är att få ihop en 
effektiv räddningstjänst tillsammans med framför allt Hässleholm men även Perstorp som är på väg in 
i ett djupare samarbete.

# Fortsatt utmaning att rekrytera personal, framförallt RIB, deltidsbrandmän till räddningstjänsten.

# Under senare delen av 2021 och in på 2022 kommer ett nytt handlingsprogram för 
räddningstjänsten att utformas.

HR och lön

# Våren 2022 implementeras nytt HR-system samt flera olika stödsystem vilket ska ge ett bättre stöd 
till chefer och medarbetare.

# Kommunen kommer under 2022 genomföra chefens år. En utvecklingsinsats för våra chefer i ämnet 
tillitsbaserad styrning och ledning samt självledarskap.

# Fortsatt implementering under året av medarbetarpolicyn .

Ekonomi

# Fortsatt implementering av den gemensamma enheten för ekonomiadministration som startades i 
maj 2021 tillsammans med Östra Göinge kommun.

# Sannolikt återupptas också arbete med upphandling och införande av nytt ekonomisystem under 
året.
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Administration och utveckling

# Fokus under det kommande året är att komma igång med E-tjänster inom olika områden.

# År 2022 är valår till riksdag, region och kommun där personal inom kansliet håller i kommunens 
organisation och arbete i samband med valet samt stöd till valnämnden.

# Nytt ärende och dokumenthaneringsystem är upphandlat och kommer att implementeras under 
2022.

Mål

Vision

Osby kommun har bara en vision. Visionen talar om vart vi ska, ett önskvärt framtida tillstånd. Den ska 
kunna fånga vårt intresse och ge en bild av framtiden som vi alla kan ta till oss. Kommunens vision är:

"På spåret och naturligt nära"

Målområden

Attraktiv och hållbar boendekommun

Beskrivning

Vi arbetar medvetet för att skapa attraktiva boendemiljöer och ökat bostadsbyggande.
Osby kommun bedriver ett hållbarhetsarbete med kommande generationer i åtanke.

Utveckling och tillväxt.

Beskrivning

Utbildning och kommunikation är en förutsättning för att vara en öppen och modern kommun.
Vi jobbar för utveckling och tillväxt i ett nära samarbete med näringslivet.

Trygghet hela livet

Beskrivning

Tillsammans skapar vi förutsättningar och möjligheter för människor i alla åldrar att forma ett tryggt liv.

Nämndsmål

Nämndmål: Osby kommun är en hållbar kreativ kommun som bidrar till tillväxt och utveckling.

Indikatorer Mål

Ranking Svenskt näringsliv Max 100

Målsättning att vara bättre än plats 100 år 2022. Placering 2021 var plats 114.

Nämndmål: Osby kommun ökar service och tillgänglighet för invånare genom digitalisering, 
kommunikation och kunskap.

Indikatorer Mål

Antal e-tjänster Minst 3
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Nämndmål: Osby kommun har ett gott ledarskap och medarbetarskap.

Indikatorer Mål

HME-värde uppgår till minst index 80

Ekonomi

Driftredovisning

Tkr Budget 2021 Budget 2022

Intäkter 6 917 5 542

Personalkostnader 48 438 45 599

Lokalkostnader 1 446 1 446

Övriga kostnader 22 790 24 736

Summa kostnader 72 674 71 781

Nettobudgetram -65 757 -66 239

Kapitalkostnader 0 0

Driftnetto -65 757 -66 239

Kostnad/invånare (kr) 4 986 5 000

Investeringar 7 240 4 290

Internbudget per verksamhet 5 positioner

Internbudget per verksamhet

Verksamhet  (4-5 pos vht, belopp 
tkr) Budget 2021 Budget 2022

Bidrag Stift Lekoseum 183 183

Ekonomienhet 5 948 5 373

Inköpscentral 1 250 1 057

IT ekonomi 927 946

IT UNIKOM 2 397 1 795

Löneenhet 2 719 2 620

Bemanningsenhet 1 hemtj Osby 80 99

Bemanningsenhet 2 Lindh & RB 197 197

Bemanningsenhet 3 Lönsboda 133 201

Bemanningsenhet central 2 658 2 624

Bemanningsenhet pool 937 888

Central introduktion 15 15

Central kompetensutveckling 650 600

Facklig månadslön 559 533
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Verksamhet  (4-5 pos vht, belopp 
tkr) Budget 2021 Budget 2022

Facklig verksamhet 958 952

Feriearbete 702 891

Friskvårdsprogram 500 500

Företagshälsovård 558 550

Gratifikation 50 50

HR IT-system 88 205

HR-enhet 4 911 5 051

PA div åtgärder 450 450

Proj framtidens ledare 50 30

Resurspool äldreomsorg 13 18

Avgift Kommunförbund 660 673

Färdtjänst 2 195 2 271

SKNO-samarbete 400 400

Kommundirektörsstab 2 611 2 512

Utvecklingsanslag 400 350

Räddningstjänst 14 869 14 924

Ersättn till Osby Näringsliv 190 190

Bidrag ung företagsamhet 10 10

IT-enhet 586 564

Kommunikation 2 078 2 739

Kontaktcenter 2 759 2 575

Leaderprojekt 199 200

Nyföretagarcentrum 50 50

Rakel 97 50

Turism centralt 250 50

Utveckling/digitalisering 2 527 4 573

Säkerhet och beredskap 0 36

Arkiv 361 354

Bidrag Skånes Arkivförbund 10 10

E-arkiv 518 515

Hlm:s nämndemannaförening 2 2

Kanslienhet 3 113 2 564

Kommunfullmäktige 940 859

Kommunstyrelsen 3 151 2 973

Partistöd 522 524

Webbsändning kommunfullm 100 100

Ärendehanteringssystem 226 343

65 757 66 239
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Investeringsbudget

Projekt 
nr Projektnamn 2022 (tkr) 2023 (tkr) 2024 (tkr) Åter KS

1 Ärendehanteringssystem 140

2 Surfplattor/Ipads till förtroendevalda 550 50 50

3 Generella IT-behov, programvaror och system 500

4 Ny plattform för hemsida och intranet 1 500

5 Nytt ekonomisystem 1 300

6 Utrustning, räddningstjänst 300 300 300

7 Tankbil Osby (ersätter lastväxlare med flak) 3 200

8 Släckbil Lönsboda

Totalt 4 290 3 550 350

Kommentarer investeringsbudget

1. Kommunövergripande ärendehanteringssystem. Fortsättning på investering från 2021. Samordnat 
med UNIKOMK-kommunerna.

2. Surfplattor/Ipads till förtroendevalda, utbyte sker i anslutning till ny mandatperiod.

3. Investeringsmedel för utbyte, uppgradering, förnyelse av programvaror och system inom IT.

4. Samordnat införande med övriga UNIKOM-kommuner.

5. Upphandling av nytt ekonomisystem då avtalstiden för befintligt system går ut. Upphandling sker 
samordnat med Östra Göinge kommun. Tidigare upphandling och införande avbröts 2020 eftersom 
leverantören inte bedömdes uppfylla avtal och villkor.

6. Inköp av div räddningsutrustning och material. Ex rökgasfläktar, rökskydd mm. Utrustning slits och 
måste bytas efter hand.

7. Utbyte av befintlig tankbil från 2004.

8. Nuvarande släckbil är 18 år (årsmodell 2002). Med ökande ålder ökar service/reparationskostnader 
och risken för dyra haverier. Budgetbelopp i 2021 års budget men kommer att anskaffas under 2022.

Framtid

Pandemin, Covid 19, har förändrat vårt sätt att arbeta. Vi har tagit stora steg i den digitala utvecklingen 
under kort tid och kontoret efter Corona kommer att se annorlunda ut. Kommunledningen behöver följa 
med i utvecklingen och hitta nya arbetsformer, med en balans mellan närvaro och distansarbete, som 
stimulerar kreativitet och samtidigt tar tillvara digitaliseringens möjligheter.

För att klara välfärdsuppdraget på sikt krävs fortsatt arbete för att etablera långsiktig och strategisk 
samverkan inom fler områden.  Ett exempel är fortsatt utveckling av löneenheten med fler 
samarbetspartners.

De ökande kraven på digital service och automatisering ställer krav på långsiktig utveckling och 
förändrade arbetssätt. Det kommer att kräva ökad samverkan mellan Unikoms ägarkommuner i 
enlighet med ägardirektivet.
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Behov av särskilt boendeplatser
Dnr KS/2021:357 299  

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till 
kommunstyrelsen/kommunfullmäktige 

1. Utökning med 16-18 särskilt boendeplatser inom hälsa och omsorgsnämnden, 
äldreboende Solhem, godkänns.

2. Budgetbehov i 2022 års budget fastställs till 13 000 tkr för driftbudget och fördelas 
enligt följande:

Hälsa och omsorgsnämnden 7 761 tkr

Samhällsbyggnadsnämnden 2 500 tkr

Kommunstyrelsens verksamhet till förfogande verkställighet, 
verksamhet 94007 för senare fördelning 2 739 tkr

3. Finansiering sker genom utökning av kommunstyrelsens budget 
för skatteintäkter/generella bidrag, verksamhet 94003 bidrag med 8 500 tkr

4. Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige tar ställning till behovet av 
ytterligare finansiering med 4 500 tkr 

5. Hälsa och omsorgsnämnden tillförs 730 tkr i 2022 års investeringsbudget för 
anskaffning av inventarier.

Barnkonsekvensanalys

Ärendet handlar om utökning inom äldreomsorgen och berör inte barn.

http://www.osby.se/
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Sammanfattning av ärendet

Väntelistan till särskilt boende har ökat kraftigt under året. Hälsa och omsorgsnämnden 
tillsammans med samhällsbyggnadsnämnden har därför tagit fram ett underlag för 
utökning av särskilt boendeplatser. Ärendet har nu gått vidare till 
kommunstyrelsen/kommunfullmäktige för beslut om finansiering.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse kommunstyrelseförvaltningen 2021-11-10

Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 123 2021-10-29

Tjänsteskrivelse ”Behov av särskilt boende-platser” daterad den 22 oktober 2021, 
fastighetschef Anders Edwall och samhällsbyggnadschef Mathias Karlsson.

Beslut begäran av särskilt boendeplatser, hälsa och omsorgsnämnden 5 oktober 2021, § 52

Skrivelse ”Alternativ kostnadsberäkning” daterad den 21 oktober 2021, från 
förvaltningschef Helena Ståhl.

Ärende

Hälsa och omsorgsnämnden beslutade i början av oktober följande:

Informera samhällsbyggnadsnämnden om att akut behov av 16-18 särskilt boendeplatser 
under de närmaste 1-2 åren föreligger.

Av samhällsbyggnadsnämnden beställa 16-18 tillfälliga särskilt boendeplatser som kan tas 
i bruk senast 1/1 2022.

Informera samhällsbyggnadsnämnden om att den beräknade driftkostnaden exklusive 
lokalhyra, lokalvård och kost för de tillfälliga särskilda boendeplatserna motsvara 10 970 
tkr/år samt att det behövs utökade budgetmedel för driftkostnaden.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har utrett frågan och problematiken är att snabbt försöka 
få tillgång till ett särskilt boende. Samhällsbyggnad har varit i kontakt med Svenska 
Kyrkan som förvärvat gamla äldreboendet i Loshult, Solhem.

Hyresförhandling har skett och det finns möjlighet för kommunen att under två års tid 
hyra lokaler som täcker behovet. Samhällsbyggnad har också tagit fram kostnadskalkyl 
för behovet av kost och lokalvård enligt följande:

Lokalvård   400 tkr per år
Kost, produktionskök 2 400 tkr per år
Hyreskostnad 1 616 tkr per år

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade sedan den 29 okt:
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Uppdra åt samhällsbyggnadschefen att slutföra förhandlingen med Solhem i Loshult AB 
samt underteckna hyresavtal gällande hyra av lokaler på fastigheten Loshult 1:13 under 
förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att tillföra utökade budgetmedel till 
Samhällsbyggnadsnämnden enligt nedan (redovisade förutsättningar) och att följande 
villkor uppfylls:

- Kallhyran får ej överstiga 925 kr per kvm.
- Hyrestiden får ej överstiga två (2) år.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade vid samma tillfälle också att föreslå 
kommunstyrelsen/kommunfullmäktige:

Tillföra utökade budgetmedel till hälsa och omsorgsnämnden med 10 970 tkr per år.

Tillföra utökade budgetmedel till samhällsbyggnadsnämnden med 2 800 tkr för ökade 
driftkostnader under 2022 och 2023.

Finansförvaltningen uppdras finansiera den utökade hyreskostnaden under hyrestiden.

Budgetbehov
Efter behandlingen i samhällsbyggnadsnämnden har kostnadsberäkningen kompletterats 
med de intäkter som beräknas för hyra, omsorgsbehov och kost.
En del, 730 tkr av hälsa och omsorgsnämndens bedömda behov har omdefinierats till 
inventarier/investering då det gäller sängar och möbler mm.

Budgetbehovet är därefter 13 000 tkr i driftkostnader netto och 730 tkr i investeringsutgift 
enligt följande:
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Finansiering

I SKR:s senaste skatteunderlagsprognos från början av oktober har skatteunderlaget 
skrivits upp till följd av innehållet i regeringens höstproposition med bl a höjda 
ersättningar inom arbetsmarknad samt sjuk och föräldraförsäkring. Detta tillsammans med 
aviserad höjning av generella bidrag skulle ge en intäktsförstärkning på ca 8,5 mnkr enligt 
följande jämfört med den budget som antogs av kommunfullmäktige i september:

Om vi utgår från innehållet i budgetpropositionen så återstår då ytterligare 4,5 mnkr att 
finansiera i driftbudgeten. Detta kan ske via omfördelning från nämndernas budgetramar.

Kostnader för utökat antal särskilt 
boendeplatser, 16-18 st, Solhem, tkr Belopp Nämnd

Personal, material mm boendeplatser 10 240 Hälsa och omsorgsnämnd

Kost, produktionskök 2 400 Samhällsbyggnadsnämnd
Lokalvård 400 Samhällsbyggnadsnämnd

Hyra av lokal 1 616 Hälsa och omsorgsnämnd

Delsumma 14 656

Hyresavgift 16 pl -830 Hälsa och omsorgsnämnd
Omsorgsavgift 16 pl -310 Hälsa och omsorgsnämnd
Kostavgift 16 pl -600 Samhällsbyggnadsnämnd

Delsumma nettokostnader 12 916

Avskrivning på inventarier 84

Nettokostnader totalt 13 000

Investeringar

Inventarier till boendeplatser 730 Hälsa och omsorgsnämnd

SKR
Budget Cirk 21:35 Förändring

Skatteintäkter 619,1 624,1 5,0
Generella statsbidrag och utjämning 269,1 272,6 3,5
Summa 888,2 896,7 8,5
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Budgetfördelning

Eftersom det i dagsläget är till viss del osäkert hur snabbt boendeplatserna på Solhem 
besätts så är förslaget att en viss del av driftbudgeten fördelas till de båda nämnderna 
medan en viss del behålls centralt under kommunstyrelsens finansförvaltning för att sedan 
fördelas efterhand som boendeplatserna blir belagda. Se nedan.

 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsnämnden

Hälsa och omsorgsnämnden

Ekonomienheten

Petra Gummeson Gunnar Elvingsson 
Kommundirektör Ekonomichef 

Fördelas direkt Fördelas senare
Personal, material mm boendeplatser Hälsa och omsorgsnämnd 6715
Hyra av lokal (via samhällsbyggnad) Hälsa och omsorgsnämnd 1616
Avgår avgifter för hyra och omsorg Hälsa och omsorgsnämnd -570

7761

Kost, produktionskök Samhällsbyggnadsnämnd 2400
Lokalvård Samhällsbyggnadsnämnd 400
Avgår kostavgift -300

2500

Kommunstyrelsens verksamhet, 
förfogande/verkställighet (boendeplatser 3525
Avgifter -870
Avskrivning på inventarier 84

2739

Totalt 10261 2739
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Samhällsbyggnad 
Mathias Karlsson 
0479528122 
mathias.karlsson@osby.se 

Besöksadress Västra Storgatan 35
Postadress Samhällsbyggnad
283 80 Osby

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

Hemsida www.osby.se
Organisationsnr 212000-0902

Bankgiro 281-6809

Medborgarförslag – Ändrad avgift för vattenräkning
Dnr SBN/2021:307

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslå samhällsbyggnadsnämnden att föreslå 
kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget som 
besvarat enligt nedanstående skrivning.

Sammanfattning av ärendet

Medborgarförslag angående hushållens vattenräkningar inkom 2021-09-08 från Marianne 
och Erik Jönsson. Förslagsställarna föreslår en lägre grundavgift med stegvis rörlig avgift 
efter förbrukning och skriver vidare att problemet då är löst med högt vattenuttag i 
kommunen. Kommunfullmäktige beslutade 2021-09-27 att remittera medborgarförslaget 
till samhällsbyggnadsnämnden för utredning i samråd med SBVT. Medborgarförslaget 
ska återkomma för beslut till kommunfullmäktiges sammanträde den 13 december 2021.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har i samråd med SBVT utrett medborgarförslaget och 
konstaterar att förslagsställarnas tanke om att premiera en lägre vattenförbrukning genom 
en ändrad taxa är lovvärd men svår att genomföra i praktiken. Skälet är att en stor del av 
kostnaden för vatten och avlopp är fast och endast påverkas marginellt av förbrukningen.  
Kostnaderna för underhåll och drift av anläggningarna förblir i stort sett oförändrade även 
om konsumtionen av vatten minskar. Förvaltningen avser dock att i samarbete med SBVT 
gå vidare och närmare undersöka möjlighet att hitta en avgiftsmodell som premiera en 
lägre vattenförbrukning 

Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges beslut § 96, 2021-09-27.

Medborgarförslag – ändrad avgift för vattenräkning, daterat 2021-09-08.

 

Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen och SBVT

Mathias Karlsson  
Förvaltningschef

http://www.osby.se/



