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1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 
 

Taxan grundar sig på avgiftsprinciperna i miljöbalken (SFS 1998:808). 

Avgifter i taxan är angivna inklusive moms.  

1.1 Ansvar för den kommunala avfallshanteringen och gällande regler 
Östra Göinge Renhållnings AB (nedan kallad ÖGRAB) verkställer, på uppdrag av kom-

munstyrelsen, kommunens ansvar enligt 15 kap. 20 § miljöbalken för hanteringen av 

hushållsavfall i Östra Göinge kommun. 

 

Bestämmelser för avfallshanteringen återfinns i miljöbalken, avfallsförordningen, andra 

förordningar utfärdade med stöd av miljöbalken samt i föreskrifter om avfallshantering 

för Östra Göinge kommun.  

1.2 Principer 
Miljöstyrande avfallstaxa 

Avfallstaxan är miljöstyrande och ska bidra till att styra mot Östra Göinge kommuns 

mål inom avfallsområdet. 27 kap. 5 § miljöbalken (1998:808) ger kommunen möjlighet 

att ta ut avgift på ett sådant sätt att miljöanpassad avfallshantering främjas.  

 

Avfallstaxans konstruktion 

Den årliga avgiften innefattar grundavgift, insamling och behandlingsavgift och eventu-

ella avgifter för tilläggstjänster.  

 

Samtliga fastighetsinnehavare ska erlägga grundavgift. Grundavgiften beräknas per bo-

stad eller per verksamhet och täcker kommunens kostnader för att vid återvinningscen-

traler hantera avfall som omfattas av kommunalt renhållningsansvar, miljö- och utveckl-

ingsarbete, del av administration, information m.m.  

 

För samtliga fastigheter, där det uppstår hushållsavfall eller därmed jämförligt avfall 

från verksamhet, ska fastighetsinnehavare teckna abonnemang med insamling och 

behandlingsavgifter enligt kapitel 2.2.1 för en- och tvåbostadshus, enligt kapitel 3.2.1 

eller kapitel 3.2.3 för flerbostadshus och enligt kapitel 4.2.1, kapitel 4.2.2 eller kapitel 

4.2.3 för verksamheter.  

 

1.3 Definitioner 
 

En- och tvåbostadshus 

En- och tvåbostadshus är samtliga fastigheter som är taxerade som småhus utom fritids-

hus, det vill säga villor, radhus, kedjehus och parhus för permanentboende. Fritidshus 

som har behov av hämtning av avfall året runt ska räknas som en- och tvåbostadshus. 

 

Fritidshus 

Som fritidshus räknas hus som används för rekreation och som inte behöver hämtning 

året runt. Om en eller flera personer är folkbokförda på fastigheten definieras fastig-

heten som en- och tvåbostadshus. 
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Flerbostadshus 

Som flerbostadshus räknas alla bostadshus med minst tre bostadslägenheter. En- och 

tvåbostadshus och fritidshus som har gemensam avfallslösning enligt kommunens före-

skrifter om avfallshantering får nyttja samma tjänster som flerbostadshus, men betalar 

grundavgift som en- och tvåbostadshus respektive fritidshus.  

 

Verksamheter 

Till verksamheter räknas alla verksamheter som inte är hushåll och som genererar jäm-

förligt hushållsavfall, till exempel företag, skolor och institutioner. Till verksamheter 

räknas även bostäder i speciella boenden som inte har full boendestandard, till exempel 

studentkorridorer samt verksamheter för vård och omsorg.  

 

Ordinarie hämtningsplats 

Med ordinarie hämtningsplats avses den plats där avfallsbehållare eller avfall ska vara 

placerat på hämtningsdagen senast kl. 06:00. Ordinarie hämtningsplats är normalt belä-

gen vid fastighetsgräns så nära uppställningsplats för hämtningsfordon som möjligt, 

men kan även vara belägen på annan plats som kommunen anvisar eller som ÖGRAB 

kommit överens med fastighetsinnehavaren om.  

 

Övriga begrepp 

Övriga begrepp som används i denna taxa har samma betydelse som i föreskrifter om 

avfallshantering för Östra Göinge kommun samt 15 kap. miljöbalken och avfallsförord-

ningen (2011:927).  

1.4 Kärl- och säckavfall 
Samtliga fastigheter ska sortera avfall enligt bestämmelser som finns i kommunens före-

skrifter om avfallshantering.  

 

I abonnemang för en- och tvåbostadshus och fritidshus ingår två stycken 370 liters kärl 

med vardera fyra fack, s.k. fyrfackskärl, för de sorterade avfallsfraktionerna brännbart 

avfall, matavfall, tidningar och förpackningar av plast, papper, färgat glas, ofärgat glas 

och metall. Kärl 1 töms en gång var fjärde vecka och Kärl 2 töms en gång varannan 

vecka. I avgiften ingår möjlighet att lämna batterier, ljuskällor och smått el-avfall i be-

hållare som hängs på fyrfackskärl.  

 

Hämtning av kärl- och säckavfall från fritidshus sker under perioden från och med 

vecka 20 till och med vecka 39. Särskilt abonnemang kan tecknas med 4 stycken hämt-

ningar som sker så nära efter höstlov, jul/nyår, sportlov och påsk som möjligt, enligt 

fastställt schema. 

 

Boende i flerbostadshus och verksamheter lämnar sorterade avfallsfraktioner enligt 

ovan i kärl, container, underjordsbehållare eller i fyrfackskärl där det är tillämpligt. 

 

Matavfallet ska sorteras ut i papperspåsar som tillhandahålls av ÖGRAB och lämnas i 

avfallsbehållare för matavfall. För hushåll ingår hållare och påsar i avgift för abonne-

mang. För verksamheter ingår små påsar, samma sort som för hushåll, i avgift för abon-

nemang. Stora påsar för matavfall tillhandahålls mot avgift. Verksamheter ska hämta 

påsar vid Kattarp återvinningscentral. 
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Fastighetsinnehavare kan, efter skriftlig anmälan till tillsyns- och tillståndsnämnden, 

kompostera allt eller del av sitt matavfall enligt bestämmelserna i föreskrifter om av-

fallshantering för Östra Göinge kommun. 

 

1.5 Avgiftsskyldighet och avgiftsprinciper 
Avgift får tas ut enligt 27 kap. 4-6 §§ miljöbalken (1998:808) för den avfallshantering 

som utförs genom kommunens försorg.  

 

Avgift ska betalas till ÖGRAB. 

 

Avgiften som anges i avfallstaxan är i de flesta fall årlig, och påverkas ej av avfalls-

mängden i kärl 1 och 2. Om insamling, transport eller bortskaffande sker vid enstaka 

tillfälle, utöver normalt abonnemang, anges avgiften för varje särskilt tillfälle.  

 

Fastighetsinnehavare är betalningsansvarig 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 denna 

avfallstaxa. 

 

Fakturor kan, om det finns särskilda skäl och efter medgivande från ÖGRAB och fastig-

hetsinnehavare, ställas till nyttjanderättshavare. ÖGRAB kan häva denna överenskom-

melse om nyttjanderättshavaren inte uppfyller sina åtaganden. Avgiftsskyldigheten 

kvarstår hos fastighetsinnehavaren och om fakturamottagaren inte betalar fakturorna 

inom föreskriven tid skickas fakturorna till fastighetsinnehavaren. 

 

Fakturering sker enligt det faktureringsintervall som fastställs av ÖGRAB. Vid försenad 

betalning tillkommer kostnader för betalningspåminnelse och lagstadgad dröjsmåls-

ränta. 

 

Vid ägarbyte ska uppgifter om tidigare ägare, ny ägare och tillträdesdatum snarast läm-

nas skriftligt, på avsedd blankett, till ÖGRAB. 

 

Avgiftsförändring på grund av anmälan om ändrade hämtningsförhållanden träder i 

kraft den dag ändringen genomförts. Om anmälan eller ansökan om ändrade hämtnings-

förhållanden inte görs, fortsätter abonnemanget att gälla. Fastighetsinnehavare som un-

derlåtit att anmäla förändring som skulle medfört högre avgift får av ÖGRAB påföras 

den högre avgiften retroaktivt. 

 

Avgiftsskyldighet gäller även vid de tillfällen då avfallsbehållaren inte varit tillgänglig 

vid hämtningstillfället, inte använts eller varit placerad på annat sätt än det i abonne-

manget specificerade sättet. Utebliven hämtning ska anmälas till ÖGRAB inom tre ar-

betsdagar från det att hämtning uteblivit för att ÖGRAB ska kunna avhjälpa felet inom 

skälig tid. 

 

Om faktura överlämnas till inkassohantering och inte regleras av fastighetsinnehavaren, 

får fastighetsinnehavare inte beställa eller nyttja tilläggstjänster som t.ex. hämtning av 

trädgårdsavfall eller grovavfall. 
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Anmärkningar om felaktiga uppgifter på fakturan bör anmälas till ÖGRAB inom tio da-

gar från fakturadatum. Kravhantering sker enligt ÖGRAB:s fastställda rutiner. 

1.6 Ändrade eller särskilda hämtningsförhållanden 
 

Uppehåll i hämtning av kärl- och säckavfall, slam och latrin 

Vid uppehåll i hämtning debiteras grundavgift men ingen insamling och 

behandlingsavgift. 

 

Delat abonnemang eller gemensam avfallslösning 

Vid delat abonnemang eller gemensam avfallslösning delar två eller flera fastigheter på 

insamling och behandlingsavgifterna. Grundavgift debiteras för samtliga fastigheter. 

Delat abonnemang eller gemensam avfallslösning kan beviljas enligt bestämmelserna i 

föreskrifter om avfallshantering för Östra Göinge kommun.  

1.7 Avfallsbehållare, placering av avfallsbehållare samt avfallsutrym-

men 
Avfallsbehållare ska, för att kunna tömmas, vara placerade enligt kommunens föreskrif-

ter om avfallshantering. Kärlets draghandtag ska vara placerat utåt mot hämtningsperso-

nalen.  
 

Hämtning av kärl från flerbostadshus och verksamheter med längre gångavstånd än vad 

som ingår i abonnemang kan beställas hos ÖGRAB mot särskild avgift. 

 

ÖGRAB avgör när avfallsbehållare är placerad på annat sätt än inom angivet gångvägs-

intervall från hämtningsfordonets ordinarie uppställningsplats. 

 

Om skada uppkommer eller upptäcks i samband med hämtningar, skall dialog mellan 

renhållaren och kund fastställa vilken som orsakat skadan, och att ansvarig återställer 

och i förekommande fall, ersätter skadan.  

1.8 Felsortering 
Om felsorterat avfall läggs i avfallsbehållare och rättelse inte sker, har ÖGRAB rätt att 

debitera felsorteringsavgift vid hämtning av felsorterat avfall.  

 

1.9 Särskilda avgifter 
I de fall där taxan inte går att tillämpa, exempelvis vid hämtning med andra metoder än 

de som är beskrivna i denna avfallstaxa eller där förhållandena väsentligt avviker från 

vad som är normalt får ÖGRAB besluta om avgifter baserat på principer i denna taxa, 

med hämtningsavgift per timme enligt kapitel 5.3 och behandlingsavgift utifrån aktuellt 

avfallsslag. 
 

Vid reklamation av, eller i samband med, renhållningstjänster som visar sig vara kun-

dens ansvar/orsak debiteras kunden för besöket med timkostnad per påbörjad timme 

med 600 kr, inkl. moms. Vid behov av specialfordon debiteras självkostnadspris, i de 

fall där tjänsten inte är reglerad i gällande taxa. Timkostnad räknas från att man är på 

plats hos abonnent. 
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2 AVGIFTER FÖR EN- OCH TVÅBOSTADSHUS 

OCH FRITIDSHUS 
 

Årsavgift = Grundavgift per bostad + Insamling och behandlingsavgifter + eventuella av-

gifter för tilläggstjänster. 

 

2.1 Grundavgifter 
 

Tabell 1 Grundavgift, kr/år  

Kundgrupp Avgift 

En- och tvåbostadshus, per bostad 1095 

Fritidshus, per bostad 1029 

 

2.2  Insamling och behandlingsavgifter 

2.2.1 Abonnemang med fyrfackskärl 

2.2.1 Höjningar2021, 2022 och 2023 är exkl index A12:1 MD  
 

Tabell 2  Avgift för tömning av fyrfackskärl, kr/år 

Tömningsfrekvens Avgift 

En- och tvåbostadshus 

Avgift 

Fritidshus 

Kärl 1 var fjärde vecka, Kärl 2 

varannan vecka  

 

16162021:1716  

2022:+63kr  

2023: +56kr 

 

1047 

Utökad fritidshämtning 4 ggr/år 
(I samband med tömning i närområdet) 

 371 

 

2.3 Tilläggstjänster 

2.3.1 Abonnemang med extrakärl 
 

Tabell 3  Avgift för extrakärl, 190 liter, 4-fack nr 2, kr/år. (*80 l insats) 

Avfallsslag och tömningsfre-

kvens 

Avgift 

En- och tvåbostadshus 

Avgift 

Fritidshus 

Brännbart avfall 

1 ggr var fjärde vecka 1035 398 

1 ggr varannan vecka 1726 664 

Pappersförpackningar 

1 ggr var fjärde vecka 440 203 

Plastförpackningar  

1 ggr var fjärde vecka 491 226 

1 ggr varannan vecka 730 281 

Extra kärl nr 2 

Formaterat: Normal

formaterade: Teckensnitt:10 pt

formaterade: Teckensnitt:10 pt, Kursiv

formaterade: Teckensnitt:Fet

formaterade: Teckensnitt:Fet

formaterade: Teckensnitt:Fet

formaterade: Teckensnitt:Fet
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1 ggr varannan vecka 1553  

*80 liters insats matavfall  

1 ggr varannan vecka 744 (engångsavgift)  

 

2.3.2 Extra hämtning av kärl- och säckavfall 

Fastighetsinnehavare kan beställa extrahämtning av kärl- och säckavfall om större 

mängder avfall än vad som får plats i avfallsbehållaren uppstår på fastigheten. Separat 

hämtning utförs inom tre arbetsdagar från beställning. 
 

Om beställd extra tömning inte har kunnat utföras debiteras avgift för bomkörning med 

625/649 664 kr per tillfälle. 

 

Tabell 4  Avgift för extrahämtning i säck eller hink, kr/säck eller hink 

Säck  Avgift i samband med 

ordinarie hämtning i 

närområdet 

Avgift vid  

separat  

hämtning 

Brännbart avfall 106 431 

Pappersförpackningar 80 431 

Plastförpackningar 80 431 

Glas eller Metallförpackningar i hink 133 431 

 

Tabell 5  Avgift för extrahämtning i kärl, kr/kärl  

Typ av avfallsbehållare Avgift i samband med 

ordinarie hämtning i 

närområdet 

Avgift vid  

separat  

hämtning  

190 liters kärl  186 431 

Fyrfackskärl, ett kärl 213 431 
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2.3.3 Trädgårdsavfall  

Säsongsabonnemang 

Säsongshämtning av trädgårdsavfall sker i 240 eller 370 liters kärl, vilket töms varannan 

vecka under perioden mitten av 15 mars – 15 november. Hyra av kärl ingår i avgiften. 

 

Tabell 6  Avgift för säsongshämtning av trädgårdsavfall 

Behållare  Avgift per år 

240 liter eller 370 liter kärl  890  

370 liter 1000 

 UTS: 232 

 HEM: 232 

 

2.3.4 Grovavfall 
 

Om beställd hämtning av grovavfall inte har kunnat utföras, eller om grovavfall inte har 

ställts ut, debiteras avgift för bomkörning med 770 kr per tillfälle. 

 

Hämtning enligt fastställt schema 

Fastighetsinnehavare kan beställa hämtning av sorterat grovavfall. Fyra gånger per år 

ingår i abonnemang för en- och tvåbostadshus och två gånger per år för fritidshus. 

Hämtning sker vid tidpunkt som bestäms av ÖGRAB. Beställning görs 5 arbetsdagar 

före hämtning. 

 

 

Budad hämtning 

Utöver ovanstående hämtning, enligt fastställt schema, har fastighetsinnehavare möjlig-

het att beställa hämtning av grovavfall mot avgift enligt Tabell 7Tabell 7. Beställning 

görs 5  

arbetsdagar före hämtning.  

 

Tabell 7  Avgift för hämtning sorterat grovavfall vid budad hämtning, kr/kolli 

Antal kollin Avgift 

Upp till ett kolli, per tillfälle 383 

Tillkommande kollin, per kolli 266 
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2.3.5 Elavfall 

 

Hämtning enligt fastställt schema 

Fastighetsinnehavare kan beställa hämtning av skrymmande el-avfall. Fyra gånger per 

år ingår i abonnemang för en- och tvåbostadshus och två gånger per år för fritidshus. 

Hämtning sker i samband med hämtning av grovavfall och vid tidpunkt som bestäms av 

ÖGRAB. 

 

Budad hämtning 

Utöver ovanstående har fastighetsinnehavare möjlighet att beställa hämtning av elavfall 

mot avgift enligt Tabell 8Tabell 8. Beställning görs 5 arbetsdagar före hämtning.  

 

Tabell 8  Avgift för hämtning av elavfall vid budad hämtning, kr/kolli 

Antal kollin Avgift 

Upp till ett kolli, per tillfälle  

              383 

Tillkommande kollin, per kolli  

              266 

 

 

 

2.3.6 Farligt avfall  

I samband med den schemalagda hämtningen av grovavfall enligt kapitel 2.3.4 kan fas-

tighetsinnehavare lämna farligt avfall. Det farliga avfallet ska vid hämtningstillfället 

vara förvarat i röd box. Innehållet i den röda boxen ska vara uppmärkt och väl för-

packat. Hämtning ska beställas minst fem dagar innan schemalagt datum. Vid beställ-

ning ska fastighetsinnehavaren specificera vilken typ av farligt avfall som ska hämtas. 

 

Fastighetsinnehavare kan även beställa extra hämtning av farligt avfall som förvaras i 

röd box. Avgift för hämtningen är 383 kr/kolli. Röd FA box=1 kolli 

 

Om beställd hämtning av farligt avfall inte har kunnat utföras, eller om farligt avfall inte 

har ställts ut, debiteras avgift för bomkörning med 770 kr per tillfälle. 

 

2.3.7  Deponi 
I samband med den schemalagda hämtningen av grovavfall enligt kapitel 2.3.4 kan fas-

tighetsinnehavare lämna deponiavfall. Avfallet ska vid hämtningstillfället ligga löst i 

hink. Hämtning ska beställas minst fem dagar innan schemalagt datum.  

 

Om beställd hämtning av deponihink inte har kunnat utföras, eller om avfallet inte har 

ställts ut, debiteras avgift för bomkörning med 770 kr per tillfälle. 
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3 AVGIFTER FÖR FLERBOSTADSHUS OCH GE-

MENSAMHETSLÖSNINGAR 
 

Årsavgift = Grundavgift per bostad + Insamling och behandlingsavgifter + eventuella av-

gifter för tilläggstjänster. 

 

3.1 Grundavgift 
 

Tabell 9  Grundavgift, kr/år 

Kundgrupp Avgift 

Flerbostadshus, per lägenhet 664 

Enbostadshus i gemensamhetslösning, per bostad 1095 

Fritidshus i gemensamhetslösning, per bostad 1029 

 

 

3.2 Insamling och behandlingsavgifter 
Hyra av kärl ingår i avgiften. Angivna avgifter i Tabell 10 gäller när kärlet placeras 

högst tio (10) meter från bilens uppställningsplats vid farbar väg. Vid annan placering 

tillämpas avgift för gångavstånd enligt Tabell 15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Östra Göinge kommuns avfallstaxa 
Flerbostadshus och gemensamhetslösningar 

 13 

3.2.1 Abonnemang med kärl 

 

         Tabell 10 Avgift, kr/behållare och år (*Nya abonnemang för 140 l tecknas ej) 

Avfallsslag och hämt-

ningsfrekvens 

Antal 

hämt-

ningar 

per år 

Avgift 

*140/190 

liters 

kärl 

Avgift 240 

liters kärl 

Avgift 370 

liters kärl 

Avgift 660 

liters kärl 

Brännbart avfall      

1 ggr var fjärde vecka 13 787843 9951066 15291644 29183127 

1 ggr varannan vecka 26 1575168

8 

19902132 30683287 58376254 

1 ggr per vecka 52 3151337

6 

39804264 61366574 1167412508 

Matavfall      

1 ggr varannan vecka 26 2494       

1 ggr per vecka 52 4989       

Tidningar 

1 ggr var fjärde vecka 13  319 403     

1 ggr varannan vecka 26 533 673     

Pappersförpackningar 

1 ggr var fjärde vecka 13 307 484 523 903910 

1 ggr varannan vecka 26 512 808 870 17201820 

1 ggr per vecka 52 818 1292 1394 31333640 

Plastförpackningar 

1 ggr var fjärde vecka 13 358 565 698 903910 

1 ggr varannan vecka 26 596 942 1016 17201820 

1 ggr per vecka 52 954 1261 1394 31333640 

Metallförpackningar 

1 ggr var fjärde vecka 13 256 400 592  

1 ggr varannan vecka 26 426 673 830  

Färgade glasförpackningar 

1 ggr var åttonde vecka 6 478 550   

1 ggr var fjärde vecka 13 596 640   

1 ggr varannan vecka 26 716 941   

Ofärgade glasförpackningar 

1 ggr var åttonde vecka 6 478 550   

1 ggr var fjärde vecka 13 596 640   

1 ggr varannan vecka 26 716 942   

Wellpapp 

1 ggr var fjärde vecka 13   531 996 

1 ggr varannan vecka 26   730 1726 

Deponi 

1 ggr var fjärde vecka 13 9841083 12451368 19172110  

1 ggr varannan vecka 26 1969216

5 

24872736 4975  

1 ggr per vecka 52 3939433

2 

49755473 76698436  
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3.2.2 Abonnemang för marklägenheter 

Marklägenheter som har möjlighet att ha kärlen intill fastigheten kan lämna sorterat 

brännbart avfall, matavfall, tidningar samt förpackningar av plast, papper, metall och 

glas i två stycken kärl med vardera fyra fack. I avgiften ingår möjlighet att lämna batte-

rier, ljuskällor och smått elavfall i behållare som hängs på fyrfackskärl.  

 

Tabell 11  Avgift för fyrfackskärl , kr/år 

Hämtningsfrekvens Avgift 

2 st fyrfackskärl  

370 liter 

Ordinarie hämtning där Kärl 1 töms 1 ggr var 

fjärde vecka och Kärl 2 töms 1 ggr varannan vecka 

 

1749 

 

3.2.3 Abonnemang med container och underjordsbehållare 

Detta avsnitt gäller inte grovavfall, se kapitel 3.3. Avgift för behandling tillkommer en-

ligt 13. Hyra tillkommer enligt Tabell 16. Vid nyteckning av abonnemang ingår utsätt-

ning av container. 

 

Tabell 12  Avgift, kr/behållare och år 
Avfallsslag och behållare Avgift  

1 ggr var 

fjärde vecka 

Avgift  

1 ggr per 

vecka 

Avgift  

1 ggr varan-

nan vecka 

Tömning av brännbart avfall, för-

packningar och tidningar i contai-

ner 

 

5522 

 

22087  

 

11043 

Tömning av brännbart avfall, för-

packningar och tidningar i under-

jordsbehållare 

 

48325693 

 

1932522770 

 

966311385 

Tömning av matavfall i under-

jordsbehållare. Säckbyte ingår. 

  

19325 

 

9663 

 

Tabell 13  Avgift för behandling av avfall i container och underjordsbehållare, 

kr/ton  

Avfallsslag Avgift 

Behandlingsavgift brännbart avfall, per ton 1518 

Behandlingsavgift matavfall, per ton 1052 

Behandlingsavgift förpackningar och tidningar, per ton 106 
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3.3 Tilläggstjänster 

3.3.1 Extra hämtning i kärl 

Fastighetsinnehavare kan beställa extrahämtning av kärl-avfall om större mängder avfall 

än vad som får plats i avfallsbehållaren uppstår på fastigheten. Separat hämtning utförs 

inom tre arbetsdagar från beställning. 

 

Om beställd extra tömning inte har kunnat utföras debiteras avgift för bomkörning med 

664 kr per tillfälle. 

 

 

 

Tabell 14  Avgift för extrahämtning i kärl, kr/kärl 

Storlek Avgift  

i samband med ordinarie 

hämtning i närområdet 

Avgift  

vid separat  

hämtning 

 Avgift  

för  

1 behållare 

Avgift  

per behållare,  

>1 behållare 

Avgift  

för  

1 behållare 

Avgift  

per behållare,  

>1 behållare 

190 – 240 liters kärl 186 80 431 80 

370 liters kärl 213 106 464 106 

660 liters kärl 266 133 531 133 

 

3.3.2 Gångavstånd för kärl 

För flerbostadshus som vid tömningstillfället inte placerar kärl inom 10 meter från 

hämtningsfordonets uppställningsplats tillkommer avgift för gångavstånd enligt  

Tabell 15. 

 

Tabell 15  Gångavstånd för flerbostadshus, kr/behållare och år 

Hämtningsfrekvens Antal hämt-

ningar per 

år 

Avgift 

Gång-av-

stånd 

11-20 m 

Avgift 

Gång -av-

stånd 

21-30 m 

Avgift 

Gång -av-

stånd 

31-40 m 

Avgift 

Gång -av-

stånd  

41-50 m 

1 ggr var fjärde vecka 13 207 381 552 725 

1 ggr varannan vecka 26 414 759 1105 1450 

1 ggr per vecka 52 829 1518 2209 2899 
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3.3.3 Extra tömning, budning och övriga avgifter för container och under-

jordsbehållare 

Budad tömning av container eller underjordsbehållare utförs normalt inom två arbetsda-

gar. Utställning, hemtagning och flytt av container sker normalt inom fem arbetsdagar 

från beställning. Avgift för bomkörning debiteras om det förekommit hinder vid töm-

ning som medfört att avfallsbehållare ej kunnat tömmas. 

 

Tabell 16  Övriga avgifter för container och underjordsbehållare, kr/tillfälle 

 Avgift 

Budad tömning av container, avgift per tömning 1070 

Budad tömning av underjordsbehållare, avgift per tömning 955 

Bomkörning, avgift per tillfälle 770 

Utställning av container, avgift per behållare och tillfälle 1009 

Hemtagning av container, avgift per behållare och tillfälle. 

Behandlingsavgift enligt Tabell  tillkommer. 

 

996 

Flytt av container, avgift per behållare och tillfälle 929 

Hyra, per månad 557 

Behandlingssavgift mindre avvikelse per felsorterat kolli 531 

Behandlingssavgift större avvikelse per tillfälle 3319 

Sorteringsavgift per timme 1593 
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3.3.4 Grovavfall 

 

Hämtning enligt fastställt schema 

Fastighetsinnehavare eller hyresgäst kan beställa hämtning av max 10 kolli sorterat 

grovavfall. Fyra gånger per år ingår i abonnemang. Hämtning sker vid tidpunkt som be-

stäms av ÖGRAB. Beställning görs 5 arbetsdagar före hämtning. 

 

Budad hämtning 

Utöver ovanstående hämtning, enligt fastställt schema, har fastighetsinnehavare möjlig-

het att beställa hämtning av grovavfall mot avgift enligt Tabell 17. Beställning görs 5 

arbetsdagar före hämtning.  

 

Tabell 17  Avgift för hämtning av sorterat grovavfall vid budad hämtning, kr/kolli 

Antal kollin Avgift 

Upp till ett kolli, per tillfälle 383 

Tillkommande kollin, per kolli 266 

 

Grovavfall i container 

Fastighetsinnehavare kan beställa hämtning av sorterat grovavfall i container mot avgift 

enligt Tabell 18. Container ställs ut tillfälligt under en eller två veckor. I avgiften ingår 

utställning, hyra samt hemtagning av container. Vid behov av tömning därutöver till-

kommer avgift för extratömning. Avgift för sortering och behandling tillkommer enligt 

Tabell 19. 

 

Om schemalagd eller budad hämtning av grovavfall inte har kunnat utföras debiteras 

avgift för bomkörning med 770 kr per tillfälle. 

 

Tabell 18  Avgift för hämtning av sorterat grovavfall, kr/behållare 

Behållare Avgift  

Utställd  

1 vecka 

Avgift  

Utställd 

extravecka 

Avgift  

Extratömning, 

avgift per till-

fälle 

8 - 12 m3 lift-

dumper  

 

3079 

 

318 

 

1593 

 

 

Tabell 19  Avgift för grovavfall i container, kr/ton  

Avfallsslag Avgift 

Behandlingsavgift grovavfall 2655 

 

Grovavfall med felsorterat avfall 

Tabell 20  Avgift vid felsortering 

Typ av avfallsbehållare Avgift 

Mindre  

avvikelse 

per kolli 

Avgift 

Större  

avvikelse per  

tillfälle 

Avgift 

Sortering 

per timme 

Liftdumpercontainer för grovavfall  531 3319 1593 
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3.3.5 Elavfall 

 

Om beställd hämtning av elavfall inte har kunnat utföras, eller om elavfall inte har 

ställts ut, debiteras avgift för bomkörning med 770 kr per tillfälle. 

 

Hämtning enligt fastställt schema 

Fastighetsinnehavare eller hyresgäst kan beställa hämtning av skrymmande elavfall. 

Fyra gånger per år ingår i abonnemang. Hämtning sker i samband med hämtning av 

grovavfall och vid tidpunkt som bestäms av ÖGRAB. 

 

Budad hämtning 

Utöver ovanstående har fastighetsinnehavare möjlighet att beställa hämtning av elavfall 

mot avgift enligt Tabell 8Tabell 8. Beställning görs 5 arbetsdagar före hämtning.  

 

Tabell 21  Avgift för hämtning av elavfall vid budad hämtning, kr/hämtningstill-

fälle 

Antal kollin Avgift 

Upp till ett kolli, per tillfälle 383 

Tillkommande kollin, per kolli 266 

 

 

Elavfall i nätbur 

Från flerbostadshus hämtas sorterat elavfall i nätbur mot avgift enligt Tabell 22. Utsätt-

ning av nätbur ingår i avgiften. Hämtning sker inom fem arbetsdagar från beställning. 

 

Tabell 22 Avgift för sorterat elavfall i nätbur, kr/behållare 

Behållare Avgift  

Nätbur, hyra per vecka  318 

Nätbur, hyra per månad 531 

Nätbur, hyra per år 3186 

Hämtning/byte, per tillfälle 1752 

 

 

Elavfall med felsorterat avfall 

 

Tabell 23  Avgift vid felsortering 

Typ av avfallsbehållare Avgift 

Mindre  

avvikelse 

per kolli 

Avgift 

Större  

avvikelse per  

tillfälle 

Avgift 

Sortering 

per timme 

Nätbur för el-avfall  531 3319 1593 
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4 AVGIFTER FÖR VERKSAMHETER 
 
 

Årsavgift = Grundavgift + Insamling och behandlingsavgifter + eventuella avgifter för 

tilläggstjänster. 

 

 

4.1 Grundavgift 
   

Tabell 24  Grundavgift, kr/år 

Kundgrupp Avgift 

Verksamheter, per hämtningsplats 597 

 

 

4.2 Insamling och behandlingsavgifter 
Hyra av kärl ingår i avgiften. Angivna avgifter i Tabell 25 och Tabell 26 gäller när kär-

let placeras högst tio (10) meter från bilens uppställningsplats vid farbar väg. Vid annan 

placering tillämpas avgift för gångavstånd enligt Tabell 31. 
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4.2.1 Abonnemang med kärl 

 

Tabell 25  Avgift, kr/behållare och år (*Nya abonnemang för 140 l tecknas ej) 

Hämtningsfrekvens Antal 

hämt-

ningar 

per år 

Avgift 

*140/190 

liters kärl 

Avgift 240 

liters kärl 

Avgift 370 

liters kärl 

Avgift  

660 liters 

kärl 

Brännbart avfall      

1 ggr var fjärde vecka 13 843 1066 1644 3127 

1 ggr varannan vecka 26 1688 2132 3287 6254 

1 ggr per vecka 52 3376 4264 6574 12508 

Matavfall      

1 ggr varannan vecka 26 22672494       

1 ggr per vecka 52 45354989        

Tidningar 

1 ggr var fjärde vecka 13  319 403     

1 ggr varannan vecka 26 533 673     

Pappersförpackningar 

1 ggr var fjärde vecka 13 307 484 523 903910 

1 ggr varannan vecka 26 512 808 870 17201820 

1 ggr per vecka 52 818 1292 1394 33133640 

Plastförpackningar 

1 ggr var fjärde vecka 13 358 565 698 903910 

1 ggr varannan vecka 26 596 942 1016 17201820 

1 ggr per vecka 52 954 1261 1394 36403313 

Metallförpackningar 

1 ggr var fjärde vecka 13 256 400 592  

1 ggr varannan vecka 26 426 673 830  

Färgade glasförpackningar 

1 ggr var åttonde vecka 6 478 550   

1 ggr var fjärde vecka 13 596 640   

1 ggr varannan vecka 26 716 942   

Ofärgade glasförpackningar 

1 ggr var åttonde vecka 6 478 550   

1 ggr var fjärde vecka 13 596 640   

1 ggr varannan vecka 26 716 942   

Wellpapp 

1 ggr var fjärde vecka 13   531 996 

1 ggr varannan vecka 26   730 1726 

Deponi 

1 ggr var fjärde vecka 13 1083 1368 2110  

1 ggr varannan vecka 26 2165 2736 42184975  

1 ggr per vecka 52 4332 5473 8436  

 



Östra Göinge kommuns avfallstaxa 
Verksamheter 

 21 

4.2.2 Abonnemang för mindre verksamheter 

Verksamheter som ger upphov till motsvarande mängd avfall som en- och tvåbostads-

hus kan lämna sorterat brännbart avfall, matavfall, tidningar samt förpackningar av 

plast, papper, metall och glas i två stycken kärl med vardera fyra fack. I avgiften ingår 

möjlighet att lämna batterier, ljuskällor och smått elavfall i behållare som hängs på fyr-

fackskärl. Möjlighet finns att enbart välja ett delat 240 kärl, för matavfall och brännbart. 

 

Tabell 26  Avgift för fyrfackskärl och delat 240 l, kr/år 

Hämtningsfrekvens Avgift 

2 st fyrfackskärl  

370 liter 

Avgift 

Delat 240 liter 

Ordinarie hämtning där Kärl 1 töms 1 ggr var 

fjärde vecka och Kärl 2 töms 1 ggr varannan vecka 

 

1749 

 

Ordinarie hämtning varannan vecka delat 240 kärl   

3248 

 

4.2.3 Abonnemang med container och underjordsbehållare 

Avgift för behandling tillkommer enligt Tabell 28. Hyra tillkommer enligt Tabell 32. 

 

Tabell 27  Avgift, kr/behållare och år 
Avfallsslag och behållare Avgift  

1 ggr var 

fjärde vecka 

Avgift 

1 ggr varan-

nan vecka 

Avgift 

1 ggr per 

vecka 

Tömning av brännbart avfall, för-

packningar och tidningar i contai-

ner 

 

5522 

 

11043 

 

22087 

Tömning av brännbart avfall, för-

packningar och tidningar i under-

jordsbehållare 

 

48325693 

 

966311385 

 

1932522770 

Tömning av matavfall i underjords-

behållare. Säckbyte ingår. 

  

9663 

 

19325 

 

Tabell 28  Avgift för behandling av avfall i container och underjordsbehållare, 

kr/ton 

 Avgift 

Behandlingsavgift brännbart avfall, per ton 1518 

Behandlingsavgift matavfall, per ton 1052 

Behandlingsavgift förpackningar och tidningar, per ton 106 
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4.3 Tilläggstjänster 

4.3.1 Extra hämtning av kärl- och säckavfall 

Fastighetsinnehavare kan beställa extrahämtning av kärl- och säckavfall om större 

mängder avfall än vad som får plats i avfallsbehållaren uppstår på fastigheten. Fastig-

hetsinnehavare kan välja om extrahämtningen ska utföras i samband med ordinarie 

hämtningstillfälle eller inom tre arbetsdagar från beställning. 

 

Om beställd extra tömning inte har kunnat utföras debiteras avgift för bomkörning med 

664 kr per tillfälle. 

 

Tabell 29  Avgift för extrahämtning i säck, kr/säck  

 

Säck  Avgift  

i samband med ordinarie 

hämtning i närområdet 

Avgift  

vid separat  

hämtning 

Brännbart avfall 106 431 

Pappersförpackningar 80 431 

Plastförpackningar 80 431 

 

 

Tabell 30  Avgift för extrahämtning i kärl, kr/kärl 

Typ av avfallsbehållare Avgift  

i samband med ordinarie hämt-

ning i närområdet 

Avgift  

vid separat  

hämtning 

 Avgift  

för  

1 behållare 

Avgift  

per behållare, 

>1 behållare 

Avgift  

för  

1 behållare 

Avgift  

per behållare, 

>1 behållare 

190 – 240 liters kärl 186 80 431 80 

370 liters kärl 213 106 464 106 

660 liters kärl 266 133 531 133 

Fyrfackskärl, ett kärl 213 106 431 106 
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4.3.2 Gångavstånd för kärl 

För verksamheter som vid tömningstillfället inte placerar kärl inom 10 meter från hämt-

ningsfordonets uppställningsplats tillkommer avgift för gångavstånd enligt Tabell 31. 

 

Tabell 31  Gångavstånd, kr/behållare och år 

 Avgift An-

tal hämt-

ningar per 

år 

Avgift 

Gång-av-

stånd 

11-20 m 

Avgift Gång-

avstånd 

21-30 m 

Avgift Gång-

avstånd 

31-40 m 

Avgift Gång-

avstånd  

41-50 m 

Fyrfackskärl, avgift per kärl 

370 liters fyrfackskärl 13 207 381 552 725 

370 liters fyrfackskärl 26 414 759 1105 1450 

Enfackade kärl, avgift per kärl 

1 ggr var fjärde vecka 13 207 381 552 725 

1 ggr varannan vecka 26 414 759 1105 1450 

1 ggr per vecka 52 829 1518 2209 2899 

 

4.3.3 Extra tömning och övriga avgifter för container och underjordsbe-

hållare 

Budad tömning av container eller underjordsbehållare utförs normalt inom två arbetsda-

gar. Utställning, hemtagning och flytt av container sker normalt inom fem arbetsdagar 

från beställning. Avgift för bomkörning debiteras om det förekommit hinder vid töm-

ning som medfört att avfallsbehållare ej kunnat tömmas. 

 

Tabell 32  Övriga avgifter för container och underjordsbehållare, kr/tillfälle 

 Avgift 

Budad tömning av container, avgift per tömning 1070 

Budad tömning av underjordsbehållare, avgift per tömning 955 

Bomkörning, avgift per tillfälle 770 

Utställning av container, avgift per behållare och tillfälle 1009 

Hemtagning av container, avgift per behållare och tillfälle. Be-

handlingsavgift enligt Tabell  tillkommer. 

 

996 

Flytt av container, avgift per behållare och tillfälle 929 

Hyra, per månad 558 

Behandlingssavgift mindre avvikelse per felsorterat kolli 531 

Behandlingssavgift större avvikelse per tillfälle 3319 

Sorteringsavgift per timme 1593 
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5 SÄRSKILDA AVGIFTER FÖR KÄRL- OCH 

SÄCKAVFALL 
 

5.1 Byte av kärl, tvätt av kärl, ommätning av gångavstånd, utsättning 

och hemtagning av kärl 
Vid byte av kärl debiteras en avgift med 365 kr per kärl och tillfälle. Vid byte av kärl i 

samband med ägarbyte debiteras ingen avgift. 

 

Vid utsättning av kärl debiteras 232 kr per kärl och tillfälle. 

Vid hemtagning av kärl debiteras 232 kr per kärl och tillfälle. 

 

Vid tvätt av kärl på plats debiteras en avgift med 266 kr per kärl och tillfälle. Vid tvätt-

ning av fler än 10 kärl, kontakta ÖGRAB för pris. 

 

Fastigheter med gångavstånd som förändrar uppställningsplats för kärl skall anmäla 

detta till ÖGRAB snarast. Avgift för ommätning debiteras med 398 kr per tillfälle. 

 

Om fastighetsinnehavaren beviljats uppehåll i hämtning enligt kommunens förskrifter 

om avfallshantering debiteras avgift för hemtagning av kärl med 232 kr per kärl och till-

fälle. Avgift för hemtagning av fyrfackskärl är 464 kr för två kärl och tillfälle. Om hem-

tagning av kärl inte kan ske debiteras avgift för bomkörning med 664kr per tillfälle. 

 

Vid tillfälliga verksamheter, t.ex. evenemang, debiteras avgift för utsättning av kärl med 

133190 kr per kärl och hemtagning av kärl med 133190 kr per kärl. Avgift per tömning 

av kärl debiteras enligt Tabell 25. Vid användning av container debiteras avgifter enligt 

kapitel 4.3.3 

5.2 Felsorteringsavgift 
Vid hämtning av felsorterat avfall, då rättelseåtgärder inte vidtagits av fastighetsinneha-

varen, debiteras avgift enligt Tabell 33. För grovavfall och elavfall, se kapitel 3.3.4 och 

kapitel 3.3.5. 

 

Tabell 33  Avgift vid felsortering, kr/ tillfälle 

Typ av avfallsbehållare Avgift 

Tömning 

per behållare 

Avgift 

Sortering 

per timme 

Enfackskärl 1009 1593 

Flerfackskärl 1009 1593 

Container eller underjordsbehållare (ej grovavfall) 1484 1593 
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5.3 Timpriser  
I de fall fastighetsinnehavare har behov av avfallshämtning där taxan inte går att till-

lämpa, exempelvis vid hämtning med andra metoder än de som är beskrivna i denna av-

fallstaxa eller där förhållandena väsentligt avviker från vad som är normalt får ÖGRAB 

besluta om avgifter baserat på principer i denna taxa, med hämtningsavgift per timme 

enligt Tabell  34 och behandlingsavgift utifrån aktuellt avfallsslag. 

 

 

Tabell 34 Avgift per timme 

Tjänst Avgift 

Enmansbetjänad bil 1062 

Tvåmansbetjänad bil 1658 

Extrapersonal 874 
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6 TÖMNING AV SMÅ AVLOPPSANLÄGG-

NINGAR, FETTAVSKILJARE OCH LATRIN 
Fastighetsinnehavare ska teckna abonnemang för tömning av slamavskiljare, slutna av-

loppstankar, fettavskiljare och portabla toaletter. Minireningsverk likställs med slamav-

skiljare ansluten till vattentoalett. Minsta tömningsfrekvens anges i kommunens före-

skrifter om avfallshantering. Större portabla toaletter som t.ex. Baja-Maja likställs med 

sluten avloppstank och avgift för tömning debiteras enligt Tabell  38. För övriga brun-

nar beställs tömning vid behov, enligt Tabell 39. 

 

För slamavskiljare, övriga brunnar och slutna avloppstankar ingår slangdragning upp till 

25 meter. Upp till 25 meter slangdragning ingår för fettavskiljare och portabla toaletter.  

 

6.1 Slamavskiljare 
Ordinarie tömning sker enligt fastställt schema. Fastighetsinnehavare kan även beställa 

budad tömning utanför ordinarie tömning. Budad tömning utförs inom fem arbetsdagar 

från beställning.  

 
Höjningar2021, 2022 och 2023 är exkl index A12:1 MD  

 

Tabell 35  Avgift för deltömning av slamavskiljare, kr  

Slamavskiljare Avgift 

 

Ordinarie tömning, avgift per tömning upp till 3 m3 11212021:1211 

2022:+30 

2023:+30 

Budad tömning, avgift per tömning upp till 3 m3 15932021:1683 

2022:+30 

2023:+30 

Volym över 3 m3, avgift per tillkommande m3 436536 

 

Tabell 36 Avgift för totaltömning av slamavskiljare, kr  

Slamavskiljare Avgift 

 

Ordinarie tömning, avgift per tömning upp till 3 m3 19132021:2033 

2022:+40 

2023:+40  

Budad tömning, avgift per tömning upp till 3 m3 23372021:2457 

2022:+40 

2023:+40 

Volym över 3 m3, avgift per tillkommande m3 436536 
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Tabell 37 Avgift för tömning av minireningsverk, kr  

Slamavskiljare Avgift 

 

Ordinarie tömning, avgift per tömning upp till 3 m3 19132021:2003 

2022:+30 

2023:+30  

Budad tömning, avgift per tömning upp till 3 m3 23372021:2427 

2022:+30 

2023:+30 

Volym över 3 m3, avgift per tillkommande m3 436536 

 

6.2 Sluten avloppstank 
Ordinarie tömning sker enligt fastställt schema. Fastighetsinnehavare kan även beställa 

budad tömning utanför ordinarie tömning. Budad tömning utförs inom fem arbetsdagar 

från beställning.  

 
Höjningar2021, 2022 och 2023 är exkl index A12:1 MD  

 

Tabell 38  Avgift för tömning av sluten avloppstank, kr  

Sluten avloppstank Avgift 

 

Ordinarie tömning, avgift per tömning upp till 3 m3 19132021:2033 

2022:+40 

2023:+40 

Budad tömning, avgift per tömning upp till 3 m3 23372021:2457 

2022:+40 

2023:+40 

Volym över 3 m3, avgift per tillkommande m3 436536 

6.3 Övriga brunnar 
Fastighetsinnehavare kan beställa tömning av övriga brunnar. Tömning utförs i sam-

band med ordinarie tömning av slamavskiljare, sluten tank eller annan avloppsanord-

ning, men kan även beställas utanför ordinarie tömning.  

  

Tabell 39  Avgift för tömning av övriga brunnar; köksbrunn, sjunkbrunn eller 

liknande, kr 

Övriga brunnar Avgift 

 

Tömning efter beställning i samband med ordinarie tömning av 

slamavskiljare eller sluten tank, avgift per tömning upp till 3 m3 

 

1035 

Tömning efter beställning, utanför ordinarie tömning av slam-

avskiljare eller sluten tank, avgift per tömning upp till 3 m3 

 

 

1301 

Volym över 3 m3, avgift per tillkommande m3 

 

 

436536 
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6.4 Fosforfiltermaterial 
 

Tabell 40  Avgift för hämtning av fosforfiltermaterial, kr per tillfälle 

Tjänst Avgift 

Hämtning och behandling av filtermassa max 500 kg  3983 

Hämtning och behandling av filtermassa över 500 kg 4380 

 

6.5 Fettavskiljare 
Ordinarie tömning sker enligt fastställt schema. Fastighetsinnehavare kan även beställa 

budad tömning utanför ordinarie tömning. Budad tömning utförs inom fem arbetsdagar 

från beställning. 

 

Tabell 41  Avgift för tömning av fettavskiljare, kr 

Fettavskiljare Avgift 

Ordinarie tömning, avgift per tömning 1380 

Budad tömning, tilläggsavgift per tömning  2921 

Behandlingsavgift, avgift per kbm 597 

 

 

6.6 Tömning av latrin  
Fastighetsinnehavare kan beställa hämtning av latrinbehållare. Latrinbehållare ersättas 

med nya behållare efter varje tömning. 

 

Fastighetsinnehavare kan beställa extra latrinbehållare hos ÖGRAB.  

 

Latrinbehållare ska på hämtningsdagen vara placerat på ordinarie hämtningsplats.  

 

 

 

Tabell 42  Avgift för hämtning av latrinbehållare, kr  

Latrin Avgift 

Permanentbostäder och rastplatser, hämtning 1 ggr varannan 

vecka, avgift per år 

 

10088 

Fritidshus, hämtning 1 ggr varannan vecka under säsong  

v.20-39, avgift per år 

 

9026 

Fritidshus, extra hämtningar 4 ggr per år, avgift per år  

1593 

Budad hämtning av latrinbehållare utanför ordinarie hämtning, 

avgift per hämtning 

 

2124 

Tömning av extra latrinbehållare i samband med ordinarie 

hämtning, avgift per latrinkärl 

 

531 
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6.7 Extra avgifter avseende slamtömning, sluten tank och tömning av 

portabla toaletter. 
Extra avgifter tillkommer, utöver ordinarie tömningsavgift, i de fall fastighetsinneha-

vare behöver akut tömning eller om tömning inte kunnat ske vid överenskommet till-

fälle på grund av orsak som fastighetsinnehavaren råder över, så kallad bomkörning.  

 

Påfyllnad av saneringsvätska i portabel toalett kan beställas mot särskild avgift. 

 

Tabell 43  Extra avgifter avseende slamtömning, kr per tillfälle 

 Avgift 

Akuttömning, måndag – fredag, inom 24 timmar. Avgift per 

tömning 

 

1592 

Akuttömning, måndag – fredag, inom 5 timmar mellan 7-16. 

Avgift per tömning 

2124 

Jourtömning, lördag, söndag och helgdag, inom 24 timmar. Av-

gift per tömning 

 

2655 

Bomkörning, avgift per tillfälle 528 

Slangdragning över 25 meter, avgift per tillkommande 10 tal 

meter 

 

52104 

Extra arbete, per timme 597 

Påfyllnad av saneringsvätska i portabel toalett, avgift per toalett 371 

 

6.7.1 Extra avgifter avseende tömning fettavskiljare. 
Extra avgifter tillkommer, utöver ordinarie tömningsavgift, i de fall fastighetsinneha-

vare behöver akut tömning eller om tömning inte kunnat ske vid överenskommet till-

fälle på grund av orsak som fastighetsinnehavaren råder över, så kallad bomkörning. 

Extra avgift debiteras om anläggningen behöver spolas i samband med tömning. 

 

 

 

Tabell 44  Extra avgifter avseende tömning fettavskiljare, kr per tillfälle 

Fettavskiljare Avgift 

Akuttömning, måndag – fredag, inom 24 timmar. Avgift per 

tömning 

 

3186 

Jourtömning, lördag, söndag och helgdag, inom 24 timmar. Av-

gift per tömning 

 

3717 

Bomkörning, avgift per tillfälle 528 

Slangdragning över 25 meter, avgift per tillkommande 10 tal 

meter 

 

52104 

Extra arbete, per timme 597 

 

 



Östra Göinge kommuns avfallstaxa 
Indexreglering 

 30 

 

7 INDEXREGLERING 
Ändring av avgifter får ske högst en gång per år baserat på avfallsindex A12:1 MD. Vid 

justering ligger oktober månad 2017 till grund för eventuell reglering.  

ÖGRAB:s styrelse fattar beslut om ifrågavarande höjning.  
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Kommunstyrelseförvaltningen 
Amra Eljami 
0479528166 
amra.eljami@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

Överenskommelse avseende signalskyddschefsansvar
Dnr KS/2020:394 020  

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen 

- Osby kommun ingår i överenskommelse med Länsstyrelsen i Skåne, innebärande 
att Länsstyrelsen förbinder sig att verka som signalskyddschef åt kommunen.

- Kommundirektören utses som behörig att ansvara för innehållet i 
överenskommelsen.

- Administrativ chef utses till att vara kontaktperson för hanteringen av innehållet i 
överenskommelsen samt verka som biträdande signalskyddschef.  

- Kommundirektören får i uppdrag att teckna överenskommelse med Länsstyrelsen i 
Skåne avseende signalskyddschefsansvar.

Barnkonsekvensanalys

Ärendet berör ej barn direkt, men beslutet kan ha indirekta effekter på barn.

Sammanfattning av ärendet

Signalskydd är åtgärder i form av, till exempel, kryptografiska metoder som syftar till att 
förhindra obehörig insyn i och påverkan av telekommunikations- och IT-system. 
Signalskydd används för att skydda information som omfattas av sekretess eller annan 
information med högt skyddsbehov. I första hand gäller det myndigheter, regioner, 
kommuner, företag samt organisationer som har behov av att kunna samverka på ett säkert 
och tillförlitligt sätt.

Kraven på kommunens signalskydd har blivit högre och det är därför som det är viktigt att 
kommunen utser ansvarig resurs för kommunens signalskyddsarbete. Denne blir ansvarig 
för kommunens signalskydd och att detta följer den nationella standarden. Kommunens 
signalskyddschef blir också en naturlig brygga mellan kommunens säkerhetsskyddsarbete 
(som Säkerhetspolisen ansvarar för) och kommunens arbete med civilt försvar (som MSB 
och Försvarsmakten ansvarar för).

För att säkerställa att kommunens signalskydd fungerar och upprätthålls i enlighet med 
gällande bestämmelser, ska kommunstyrelsen därför förordna en signalskyddschef och 

http://www.osby.se/
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minst en biträdande signalskyddschef. Kommunens signalskyddschef rapporterar direkt 
till kommundirektören i frågor som rör signalskydd. 

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse ”Överenskommelse avseende signalskyddschefsansvar”, daterad 2020-
10-14, från kanslichef Amra Eljami och administrativ chef Johanna Lindhe. 

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens ordförande, Niklas Larsson
Kommundirektör, Petra Gummesson
Administrativ chef, Johanna Lindhe
Länsstyrelsen Skåne, Ola Melin och Lars Persson

Johanna Lindhe Amra Eljami 
Administrativ chef Kanslichef 
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Kontaktperson   

Samhällsbyggnadsavdelningen 
Lars Persson 
010-224 15 77 
lars.persson@lansstyrelsen.se 
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Överenskommelse signalskyddschef Skåne 2020-09-09_Osby 

Överenskommelse avseende 
signalskyddschefsansvar 
Parter 
Länsstyrelsen Skåne, (org. nr 202100–2346), nedan kallad ”Länsstyrelsen”. 
Behörig att ansvara för innehållet i denna överenskommelse, nedan kallad behörig 
företrädare 

Ola Melin, Länsöverdirektör 
Kontaktperson med ansvar för operativ hantering av innehållet i denna 
överenskommelse, nedan kallad signalskyddschef. 
  Lars Persson, signalskyddschef 
 
Osby kommun, (org. 212000-0902), nedan kallad ”Kommunen” 
Behörig att ansvara för innehållet i denna överenskommelse, nedan kallad behörig 
företrädare. 

Petra Gummesson, kommundirektör 
Kontaktperson för hantering av innehållet i denna överenskommelse, nedan kallad 
biträdande signalskyddschef. 
 Johanna Lindhe, biträdande signalskyddschef 
 

Bakgrund 
För att säkerställa säkerhetsskyddsklassificerad informations riktighet och 
konfidentialitet används kryptografiska metoder i form av signalskydd för att 
möjliggöra att informationen kan delas mellan aktörer. Signalskyddssystem syftar 
till att erbjuda skydd av uppgifter som omfattas av sekretess och rör Sveriges 
säkerhet vilka har ett krav på skyddsåtgärder. 
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Försvarsmakten får meddela statliga myndigheter föreskrifter i frågor om 
signalskyddstjänsten inklusive arbetet med säkra kryptografiska funktioner inom 
totalförsvaret enligt 33 § förordning med instruktion för Försvarsmakten 
2007:1266. 
MSB har ansvaret att inrikta och samordna civila myndigheters 
signalskyddsarbete och arbete med säkra kryptografiska funktioner. Myndigheten 
beslutar dessutom om vilka civila myndigheter och andra samhällsviktiga aktörer 
som ska tilldelas nationellt godkända signalskyddssystem. Detta framgår av 16 § 
förordningen om totalförsvar och höjd beredskap 2015:1053.  
Länsstyrelserna, som högsta civila totalförsvarsmyndigheter på regional nivå, har 
i regleringsbrevet 2018 fått i uppdrag att i arbetet med civilt försvar särskilt 
prioritera ”stärkta arbetsformer, inklusive utrustning och tekniska system, för 
samverkan som möter de höga krav på sekretess och robusthet som ställs vid höjd 
beredskap”.  
Projektet Säkra kommunikationer har som huvudsyfte att öka:  
• länsstyrelsernas förmåga att regionalt samordna och leda det civila försvaret, 
• samarbetspartners – kommuner, regioner – förmåga att delta i 

planeringsarbetet av civilt försvar,  
• förmågan att skydda information av betydelse för totalförsvaret.  
Projektet har etablerat en teknisk lösning, Signe kryptodator (Signe/ K), som 
medger att säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter med säkerhetsskyddsklass 
begränsat hemlig kan kommuniceras elektroniskt och som delges 
samarbetspartners. 

Signalskyddchefsansvar 
Enligt försvarsmaktens föreskrifter om signalskyddstjänst FFS 2019:2 ska 
verksamhet som har ett signalskyddssystem ha en signalskyddschef. 
Signalskyddschefen har till uppgift att ansvara för ledning och samordning av 
signalskyddstjänsten.  
Det framgår i författningen att vid varje myndighet eller enhet som har ett 
signalskyddssystem utan att ha en signalskyddschef ska det där istället finnas en 
biträdande signalskyddschef. 

Roller/ organisation  
Signalskyddschefen på Länsstyrelsen ansvarar för ledningen och samordningen av 
signalskyddet på Länsstyrelsen och hos de samarbetspartners som saknar egen 
signalskyddschef. Enligt den överenskommelse som tecknas mellan Länsstyrelsen 
och samarbetspartner skall det utses en säkerhetsskyddschef, signalskyddschef (alt 
bitr.) samt systemoperatör och användare på Signe/K. De personer som ingår i 
signalskyddsorganisationen skall vara inplacerade i minst säkerhetsklass 3. 
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Parternas åtaganden 
Kommunen förbinder sig att: 

1. följa aktuella föreskrifter och instruktioner om signalskyddstjänsten vilka 
fastställts av Försvarsmakten eller annan myndighet samt 

2. tillse att en biträdande signalskyddschef finns i egen 
signalskyddsorganisation, 

 

Länsstyrelsen förbinder sig att: 
1. verka som signalskyddschef för Kommunen,  
2. tillhandahålla återkommande utbildningar och andra åtgärder för att 

upprätthålla kompetensen i Kommunens signalskyddsorganisation. 

Giltighetstid  
Denna överenskommelse gäller från och med undertecknandet och gäller 
tillsvidare om inte överenskommelsen skriftligen sägs upp av endera parten. 
Uppsägningstiden är tre (3) månader och Kommunen förbinder sig att följa 
regelverket till dess att innehavda signalskyddssystem är helt avvecklade. 
Om Kommunen inte uppfyller sina åtaganden enligt denna överenskommelse kan 
Länsstyrelsen säga upp överenskommelsen med omedelbar verkan. Detta innebär 
att Kommunen efter den omedelbara uppsägningen inte får använda 
signalskyddssystemet. 
  
Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av denna överenskommelse ska lösas 
av undertecknande parter. 

Underskrifter 
Denna överenskommelse har genom underskrift av behöriga företrädare upprättats 
i två (2) likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt original.  
 
Osby, 2020-  Malmö, 2020 
 
För Osby kommun  För Länsstyrelsen Skåne län 
 
…………………………………….. ……………………………………. 
 
Petra Gummeson, Kommundirektör Ola Melin, Länsöverdirektör 
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Barnkonsekvensanalys
Ansökan om borgen och lån - Osby IK
Dnr KS/2020:64 045

Vilka barn berör ärendet och hur?
Osby Ishockeyförening bedriver även verksamhet för barn och ungdomar.

Har berörda barns eget perspektiv beaktats?
Ja, beskriv metod

Beskriv resultatet

Nej, barns erfarenheter har inte inhämtats, motivera.
Ärendet berör enbart borgensansökan från föreningen och inte själva 
verksamheten.

Vilket beslut vore bäst för barnet?
Kommunen är betjänt av ett rikt föreningsliv som engagerar barn och 
ungdomar. För att underlätta för föreningen att bedriva barn och 
ungdomsverksamhet kan det vara motiverat med en positiv behandling av 
borgensansökan med anledning av Coronapandemin.



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

FÖRDJUPAD KONSEKVENSBEDÖMNING

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

Nej, motivera
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Kommunstyrelseförvaltningen 
Amra Eljami 
0479528166 
amra.eljami@osby.se 

Besöksadress Västra Storgatan 35
Postadress 
Kommunstyrelseförvaltningen
283 80 Osby

Telefon 0479-52 80 00 vx
E-post kommun@osby.se
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Bankgiro 281-6809

Upphörande av näringslivs- och tillväxtdelegationen - Revidering 
av reglemente för Osby kommuns nämnder för mandatperioden 
2019-2022, från och med den 22 september 2020
Dnr KS/2018:489 003  

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunfullmäktige 

Förslag till kommunstyrelsens arbetsutskott
Förslag till kommunstyrelsen

- Revidering av reglemente för Osby kommuns nämnder för mandatperioden 2019-
2022, enligt utkast daterad 2020-07-01, antas gälla från och med den 22 september 
2020. Ändringar är markerade med gult eller överstruken text.

- Med antagande av reviderat reglemente för Osby kommuns nämnder för 
mandatperioden 2019-2022, enligt utkast daterad 2020-07-01, upphör näringslivs- 
och tillväxtdelegationen och dess uppdrag.

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

Barnkonsekvensanalys

Ärendet berör ej barn. 

Sammanfattning av ärendet

Osby kommun har sedan nya mandatperiodens start i sitt reglemente godkänt inrättande 
av en näringslivs- och tillväxtdelegation som lyder direkt under kommunstyrelsen. 
Delegationen har fungerat som ett beredande organ till kommunstyrelsen och hade inte 
mandat att fatta beslut. Sedan dess inrättande har delegationen träffats minst fem gånger 
per år. 

För att få de önskade effekterna och förbättringar, som var önskvärda vid delegationens 
inrättande, föreslås nu att näringslivs- och tillväxtdelegationen upphör och att ett 
näringslivsråd inrättas. Godkännande av ett näringslivsråd som lyder under 
kommunstyrelsen kommer att behandlas i ett separat ärende och ett särskilt reglemente för 

http://www.osby.se/
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rådet kommer att tas fram i likhet med bland annat rådet för trygghet och hälsa (riktlinjer 
beslutade av kommunstyrelsen 2017-05-17, § 98) samt kommunala pensionärsrådet och 
rådet för personer med funktionsvariationer (reglementen beslutade av 
kommunfullmäktige 2019-02-11, § 17 respektive 2019-03-11, § 16).

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse ”Revidering av reglemente för Osby kommuns nämnder för 
mandatperioden 2019-2022, från och med den 22 september 2020”, daterad 2020-07-01, 
från kanslichef Amra Eljami och administrativ chef Johanna Lindhe.

Utkast av reglemente för Osby kommuns nämnder för mandatperioden 2019-2022, 
daterad 2020-07-01.

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Ledamöter och ersättare i näringslivs- och tillväxtdelegationen

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

1.1 Nämndernas uppdrag och behörighet 
Samtliga nämnder ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer 
som kommunfullmäktige bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning samt 
bestämmelserna i detta reglemente. Respektive nämnd ansvarar inom denna ram för 
upprättande av verksamhetsplan och budget. 
 
Respektive nämnd ska regelmässigt rapportera till kommunfullmäktige hur verksamheten 
utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret. 
 
Respektive nämnd svarar inom sitt område för att 
 
 informera om verksamheten och nämndens arbete såväl internt som till allmänheten,  
 en kontinuerlig uppföljning och utvärdering av det egna verksamhetsområdet görs,  
 upprätta förslag till budget för det egna verksamhetsområdet,  
 verka för att samråd sker med brukare av nämndens tjänster,  
 fortlöpande reformera det kommunala regelbeståndet inom verksamheten,  
 de personuppgifter som nämnden behandlar, nämnden är personuppgiftsansvarig enligt 

GDPR, se nedan under rubriken ”Behandling av personuppgifter”  
 de informationssystem som stödjer nämndens verksamhet,  
 verksamheten bedrivs inom av kommunfullmäktige beslutad budgetram, 
 vid negativ budgetavvikelse till kommunstyrelsen presentera åtgärder och tidplan för 

dessa åtgärder för att nå den av kommunfullmäktige beslutade budgetramen, 
 i övrigt fullgöra de uppgifter som kommunfullmäktige överlämnar till nämnden. 
 
Processbehörighet/Talerätt 
Nämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden, 
undantaget personalärenden, inom sitt verksamhetsområde om inte någon annan ska göra det 
på grund av lag eller annan författning eller beslut av kommunfullmäktige och därvid träffa 
överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta annat avtal. 

I mål där någon har begärt laglighetsprövning enligt KL av kommunfullmäktiges beslut får 
kommunstyrelsen själv eller genom ombud föra kommunens talan, om inte 
kommunfullmäktige beslutar att själv föra talan i målet. 

Firmateckning 
Samtliga nämnder, med undantag för krisledningsnämnden, miljö- och byggnadsnämnden 
samt valnämnden, ska bland respektive nämnds förvaltnings tjänstepersoner utse ett antal 
firmatecknare som, två (2) i förening, tecknar nämndens firma. 

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

Samverkan med andra nämnder 
För fullgörande av sina arbetsuppgifter får nämnden från kommunens övriga styrelser, 
nämnder, förvaltningar och tjänstepersoner inhämta de upplysningar som nämnden behöver 
för sin verksamhet. 
 
Nämnderna ska därutöver verka för en samverkan nämnderna emellan för att gemensamt nå 
kommunens övergripande mål. 

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

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

Taxefrågor och liknande 
Nämnden ska upprätta förslag till taxor och avgifter inom nämndens område för eventuellt 
beslut om antagande i kommunfullmäktige samt besluta i ärenden gällande tillämpningen av 
antagna taxor och avgifter.  
 
Nämnden får själv besluta om antagande av taxor och avgifter som inte är av principiell 
beskaffenhet, dvs. inte är av någon större kommunalekonomisk omfattning. 

Risk och sårbarhetsanalyser 
Nämnden ska utarbeta och anta risk- och sårbarhetsanalyser för sitt/sina verksamhetsområde(-
n). 
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1.2 Nämndernas arbetsformer och andra gemensamma bestämmelser 
I tillämpliga delar gäller dessa bestämmelser även i ett utskotts/en delegations arbete, om 
respektive nämnd inte beslutar annat. 

Uppdrag och verksamhet 
Samtliga nämnder ska inom sina respektive verksamhetsområden följa vad som anges i lag 
eller annan författning. De ska följa det kommunfullmäktige i reglemente, i samband med 
budget eller i annat särskilt beslut har bestämt att nämnden ska fullgöra, samt verka för att 
fastställda mål uppnås och i övrigt följa givna uppdrag och angivna riktlinjer. 

Organisation inom verksamhetsområdet 
Samtliga nämnder ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med hänsyn 
till av kommunfullmäktige fastställda mål och riktlinjer samt lagar och andra författningar för 
verksamheten. 

Samtliga nämnder, med undantag för krisledningsnämnden, miljö- och byggnämnden samt 
valnämnden, beslutar, med hänsyn till de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige 
fastställt, om organisering och utformning av respektive förvaltnings organisation under 
nämnden, inom ramen för befintlig budget. 

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

Personalansvar 
Respektive nämnd, med undantag för krisledningsnämnden, miljö- och byggnämnden samt 
valnämnden, är anställningsmyndighet för personal vid sin förvaltning. För de undantagna 
nämnderna är kommunstyrelsen anställningsmyndighet.  

Förvaltningschef anställs av kommundirektören i samråd med aktuell nämnds presidium. 

Nämnderna har i övrigt hand om personal- och arbetsmiljöfrågor inom sitt respektive 
verksamhetsområde med undantag av de frågor som anges nedan i det nämndspecifika 
reglementet för kommunstyrelsen, under rubrikerna ”Kommunstyrelsens 
personaldelegation” och ”Personalpolitiken” i detta reglemente. 

Behandling av personuppgifter 
Respektive nämnd är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker 
i dess verksamhet. Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för de behandlingar som är 
gemensamma för hela kommunen, i enlighet med vad som angetts i nämndens 
registerförteckning, enligt artikel 30 i dataskyddsförordningen. 

Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker 
i kommunfullmäktige samt hos eventuella fullmäktigeberedningar. Respektive nämnd ska 
utse dataskyddsombud. 
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Uppföljning, återredovisning (återrapportering) och rapportering till 
kommunfullmäktige 
Respektive nämnd ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet och, enligt 6 kap. 5 § KL, 
redovisa till kommunfullmäktige hur de har fullgjort de uppdrag som kommunfullmäktige 
lämnat till dem med stöd av 5 kap. 2 och 4 §§ KL. 

Två (2) gånger per kalenderår, per den 30 juni respektive 31 december, ska respektive nämnd 
redovisa de beslut av kommunfullmäktige under den senaste sexmånadersperioden som de 
ännu inte verkställt, skälen till detta samt när beslutet kan förväntas verkställas. 
Redovisningen lämnas till kommunstyrelsen som samordnar de olika nämndernas 
redovisningar till kommunfullmäktige. 

För samtliga nämnder, med undantag för kommunstyrelsen, gäller att de vid ovan angivna 
redovisningstillfällen även ska redovisa de beslut av kommunstyrelsen under den senaste 
sexmånadersperioden som de ännu inte verkställt, skälen till detta samt när beslutet kan 
förväntas verkställas. Redovisningen lämnas till kommunstyrelsen som samordnar de olika 
nämndernas redovisningar till kommunfullmäktige.  

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

Nämnderna ska härutöver fullgöra rapporteringsskyldighet enligt speciallagstiftning. 

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

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

Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa är särskilt berörda. 
Kommunstyrelsen/nämnden beslutar om formerna för samrådet. 

Självförvaltningsorgan 
Respektive nämnd får uppdra åt ett självförvaltningsorgan att helt eller delvis sköta driften av 
en viss anläggning eller en viss institution.  

Nämnden får uppdra åt självförvaltningsorganet att besluta på nämndens vägnar i ett visst 
ärende eller en viss grupp av ärenden. 

Nämnden ska i en arbetsordning fastställa självförvaltningsorganets uppgifter, 
sammansättning, arbetsformer och mandattid. 

Medborgarförslag 
Medborgarförslag, där kommunfullmäktige överlåtit till en nämnd att fatta beslut, ska om 
möjligt beredas så att nämnden kan fatta beslut inom sex (6) månader från det att förslaget 
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väcktes i kommunfullmäktige. Nämnden ska fortlöpande informera kommunfullmäktige om 
de beslut som fattats i anledning av ett medborgarförslag. 

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

När ett medborgarförslag beretts färdigt och beslut ska fattas, ska förslagsställaren 
underrättas. 

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

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

Nämnd får ge annan förtroendevald, som inte är ledamot i nämnden, rätt att närvara vid 
nämndens sammanträden för att lämna upplysningar. Även anställd i kommunen och särskilt 
sakkunnig kan medges denna rätt. 

Närvarorätten enligt första och andra stycket ovan gäller inte i ärenden som rör 
myndighetsutövning mot enskild. 

Nämnd får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid nämndens sammanträden. 
Om nämnden beslutar det, får den som medgetts rätt att närvara vid ett sammanträde delta i 
överläggningarna.  

Digital nämndadministration och information till förtroendevalda 
Alla handlingar rörande nämnden hanteras digitalt och distribueras endast digitalt till 
ledamöter och ersättare i nämnderna. I undantagsfall, efter beslut av ordföranden i varje 
särskilt fall, får handlingar distribueras på annat sätt. Detta innebär även att övrig information 
till ledamöter och ersättare distribueras på samma sätt (om de förtroendevalda inte hinner få 
informationen under ett sammanträde), det vill säga digitalt och främst via e-post, om inte 
ordföranden i varje enskilt fall beslutar annat. 

Tidpunkt för sammanträden 
Respektive nämnd sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. Respektive 
nämnds ordförande, i samråd med vice ordförande, bestämmer dag och tid för beredning. 
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Sammanträde ska hållas också om minst en tredjedel (1/3) av nämndens ledamöter begär det 
eller om ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra sammanträde ska göras 
skriftligen hos ordföranden och innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas 
behandlas på det extra sammanträdet. 

Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordföranden om tiden för extra sammanträde. 

Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller ändra dagen 
eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice ordföranden. 

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

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

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

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

I undantagsfall, efter beslut av ordföranden i varje särskilt fall, får kallelse och övriga 
handlingar ske inom annan tid och/eller distribueras på annat sätt. 
Kallelsen och övriga handlingar bör i möjligaste mån publiceras på kommunens hemsida, 
www.osby.se senast fyra (4) dagar före sammanträdesdagen. 

Deltagande i sammanträde på distans 
Ledamöter får delta i nämndens sammanträden på distans enligt de förutsättningar som anges 
i 5 kap. 16 § kommunallagen (2017:725). 

Kommunstyrelsen, hälsa- och välfärdsnämnden, barn- och utbildningsnämnden, 
samhällsbyggnadsnämnden, miljö- och byggnämnden samt krisledningsnämnden får, om 
särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant 
sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant 
sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. 

Ledamot som önskar delta på distans ska i förväg anmäla detta till 
kommunstyrelseförvaltningens kanslienhet, senast sju (7) dagar före sammanträdet. 
Ordföranden för respektive nämnd avgör om närvaro får ske på distans.  
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Kommunstyrelsen, hälsa- och välfärdsnämnden, barn- och utbildningsnämnden, 
samhällsbyggnadsnämnden, miljö- och byggnämnden samt krisledningsnämnden får 
bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i respektive nämnds 
sammanträden. 

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

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

Ersättares tjänstgöring 
Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett 
sammanträde eller i en del av ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. 
Den ersättare ska kallas in som står i tur att tjänstgöra enligt av kommunfullmäktige 
fastställda regler. 

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om 
en ersättare har trätt in i ledamotens ställe, dock först i samband med ett ärendes påbörjande. 

Om inte ersättarna väljs proportionellt ska ersättarna tjänstgöra enligt den av 
kommunfullmäktige mellan dem bestämda ordningen. Om ingen ordning är bestämd, kallas 
ersättare i den ordning de tagits upp i kommunfullmäktiges protokoll från valet. 

En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordningen. 
Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en ersättare som inställer sig 
under pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare som kommer längre ner i 
ordningen. 

Avvikande mening 
Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna och få sin muntliga avvikande 
mening antecknad till protokollet. 

Jäv, avbruten tjänstgöring 
En ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får 
tjänstgöra igen när ärendet handlagts.  
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Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på grund av annat hinder 
än jäv, får åter tjänstgöra endast om ersättarens inträde har påverkat det etablerade 
majoritetsförhållandet mellan partierna. 

Ordföranden 
Nämndens ordförande ska  
 leda nämndens arbete och sammanträden,  
 kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente,  
 kalla ersättare,  
 inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i nämnden vid behov är 

beredda,  
 inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i nämnden som inte har ett 

arbetsutskott, där individutskott inte räknas som ett arbetsutskott, är beredda,  
 se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i nämnden,  
 bevaka att nämndens beslut verkställs, 
 med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för nämndens verksamhet, effektiviteten i 

densamma samt ta initiativ i dessa frågor,  
 främja samverkan mellan nämnden och kommunens övriga nämnder,  
 representera vid uppvaktningar, konferenser och sammanträden om inte nämnden bestämt 

annat i ett särskilt fall, 

Härutöver ska kommunstyrelsens ordförande  
 ha uppsikt över kommunens hela nämndförvaltning,  
 med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och ekonomiska 

intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa frågor,  
 främja samverkan mellan kommunstyrelsen, kommunens övriga nämnder och 

kommunfullmäktige. 

Ordföranden får fatta beslut, på nämndens vägnar, i ärenden som är så brådskande att ärendets 
avgörande inte kan vänta till dess nämnden kan sammankallas. Dessa beslut ska anmälas vid 
nämndens nästkommande sammanträde. 

Presidium 
Nämndernas presidium, med undantag för barn- och utbildningsnämnden, ska bestå av 
ordföranden och vice ordföranden. Barn- och utbildningsnämndens presidium ska bestå av 
ordföranden och förste respektive andre vice ordföranden. Vice ordföranden(-a) ska biträda 
ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet i den mån ordföranden anser att 
det behövs.  

Ersättare för ordföranden och vice ordföranden 
Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett helt sammanträde eller en del av 
ett sammanträde, får nämnden utse en annan ledamot som ersättare för dessa. Tills valet 
förrättats, fullgörs ordförandens uppgifter av den som varit ledamot i nämnden längst tid. Om 
flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den äldste av 
dem. Motsvarande gäller om ordföranden eller vice ordföranden inte kan fullgöra sitt uppdrag 
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under en längre tid. Ersättaren ska fullgöra samtliga ordförandens/vice ordförandens 
uppgifter. 

Närvaro vid beredningar 
På grund av den ändrade politiska organisationen för nämnderna som gäller från den 1 januari 
2020 till och med den 31 december 2020 skall följande deltagare vara med på beredningar 
gällande de nämnder som inte har ett arbetsutskott (där individutskott inte räknas som ett 
arbetsutskott): 
 Nämndens presidium, det vill säga nämndens ordförande och vice ordförande, med 

undantag från barn- och utbildningsnämndens presidium som består av ordförande och 
förste respektive andre vice ordförande, 

 En av respektive nämnd vald representant vid beredningar från Sverigedemokraterna, 
 Verksamhetsansvarig för respektive nämnd (vid frånvaro utses en ersättare), 
 Nämndens sekreterare eller annan sekreterare från kanslienheten, 

Den eller de tjänsteman (tjänstemän) som ordförande, i mån av tid i samråd med vice 
ordförande, finner lämplig för att diskutera de frågor som kommer upp på beredningen. 

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

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

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

Justering av protokoll 
Protokollet justeras av ordföranden och en (1) ledamot.  

Nämnden kan, i undantagsfall, besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. 
Den aktuella paragrafen ska, för att det inte ska föreligga några oklarheter om innehållet i 
beslutet, redovisas skriftligt vid sammanträdet och justeras av ordföranden och en (1) 
ledamot. 

Reservation 
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen ska 
ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren före den tidpunkt som 
har fastställts för justering av protokollet. Motsvarande gäller vid omedelbar justering. 
Med en skriftlig reservation jämställs en reservation som undertecknats och därefter skickats 
per e-post till kommun@osby.se. 
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Delgivning 
En nämnd delges genom ordföranden, kommundirektören för kommunstyrelsen, 
förvaltningschefen för annan nämnd, eller annan anställd i enlighet med vad nämnden 
bestämmer. 
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2. Nämndspecifika reglementen  

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

Sammansättning 
Kommunstyrelsen består av tretton (13) ledamöter och tretton (13) ersättare. 

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

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

Förtroendevald som utsetts till en s.k. insynsplats i kommunstyrelsen får delta i 
överläggningarna men inte i besluten. 

Förtroendevald som utsetts till en s.k. insynsplats i kommunstyrelsen har rätt till ersättning för 
förlorad arbetsförtjänst och resekostnader enligt samma regelverk som övriga ledamöter/er-
sättare i kommunstyrelsen. 

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

Offentliga sammanträden 
Kommunstyrelsen får besluta att hela eller delar av kommunstyrelsens sammanträden ska vara 
offentliga. 

Kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande, kommundirektören samt 
kommunstyrelsens sekreterare samråder vid beredningen inför respektive sammanträde om 
upplägget av sammanträdet, vilka ärenden som ska vara offentliga, när dessa ärenden ska 
behandlas m.m. 

Det ska informeras på kommunens hemsida om möjligheten att närvara på kommunstyrelsens 
sammanträde. Detta sker främst genom informationen på kallelsens framsida.  

Övriga nämnders beredningar behandlas under rubriken ”Närvaro vid beredningar” i detta 
reglemente. Även under dessa beredningar sker samråd inför respektive nämndsammanträde, 
upplägget, när ärenden ska behandlas på sammanträdet med mera. Övriga nämnders 
sammanträden är inte offentliga.  
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Kommunstyrelsens utskott och delegationer 
Kommunstyrelsen ska ha ett (1) arbetsutskott, en (1) näringslivs- och tillväxtdelegation samt 
(1) en personaldelegation. Arbetsutskottet ska ha fem (5) ledamöter och fem (5) ersättare och 
näringslivs- och tillväxt- respektive personaldelegationen ska ha vardera tre (3) ledamöter och 
tre (3) ersättare. 

Inom såväl ett utskott, näringslivs- och tillväxtdelegationen som personaldelegationen väljer 
kommunstyrelsen för den tid kommunstyrelsen beslutar bland utskottets/delegationens 
ledamöter en ordförande och en vice ordförande. 

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

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

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

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

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

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

Vid sammanträde med ett utskott/en delegation ska protokoll föras i de delar där utskottet inte 
enbart bereder ett ärende inför beslut i kommunstyrelsen. 

De ärenden som ska avgöras av kommunstyrelsen i dess helhet bör beredas av ett utskott/en 
delegation om beredning behövs. Ordföranden eller kommundirektören överlämnar sådana 
ärenden till utskottet/delegationen. När ärendet beretts ska utskottet/delegationen lägga fram 
förslag till beslut. I beredningen av ärenden ska även beräknad kostnad och/eller övriga 
ekonomiska konsekvenser av förslaget till beslut framgå. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Kommunstyrelsens arbetsutskott bereder och/eller beslutar i ärenden inom samtliga de av 
kommunstyrelsens ansvarsområden som framgår av detta reglemente, med undantag för vad 
som nedan anges om kommunstyrelsens tillväxtdelegation. 

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

i kommunen, 
 turism verksamhet. 

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

Kommunstyrelsens personaldelegation 
Personaldelegationens ansvarsområde är att fullgöra kommunens uppgifter som arbetsgivare 
och fatta beslut i följande ärendegrupper. 
 Styrning av kommunens personalpolitik,  
 Tolkning av arvodesregler för förtroendevalda. 
 Förhandlingar. 
 Fastställa ramar vid årlig löneöversyn. 
 Uppföljning av personalekonomisk redovisning. 
 Övriga personalfrågor. 
 Andra grupper av ärenden där kommunstyrelsen delegerat sin beslutanderätt 

Kommunstyrelsens styrfunktion 
Kommunstyrelsen ska leda kommunens verksamhet genom att utöva en samordnad styrning 
och leda arbetet med att ta fram styrdokument för kommunen. 

Kommunstyrelsens ledningsfunktion 
Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan och har ett 
helhetsansvar för kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning.  

Kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och 
ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet. 
Kommunstyrelsen ska också ha uppsikt över verksamhet som bedrivs i kommunala företag, 
stiftelser och kommunalförbund. 
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I kommunstyrelsens ledningsfunktion ingår att leda och samordna bland annat: 
 utvecklingen av den kommunala demokratin,  
 kommunens ekonomi-, upphandlings-, HR- och kansliorganisation, 
 kommunens miljö- och byggorganisation, 
 kommunens räddningstjänstorganisation, 
 kommunens informations- och kommunikationsverksamheten,  
 näringslivs-, tillväxt- och utvecklingsfrågor, 
 kommunens digitala utveckling, 
 kommunens personalpolitik,  
 ansvara för genomförandet av markpolitiken  
 ansvara för att kommunen har en tillfredsställande markberedskap,  
 ansvara för mark- och bostadspolitiken, 
 ansvara för att bostadsförsörjningen och samhällsbyggandet främjas,  
 arbetet med att reformera det kommunala regelbeståndet,  
 den kommunala verksamhetens kvalitet och produktivitet,  
 utvecklingen av brukarinflytande,  
administration och verksamhet för rådet för trygghet och hälsa, enligt riktlinjer, antagna av 
kommunstyrelsen den 17 maj 2017, § 98. 

Kommunstyrelsen ansvarar för och fullgör kommunens uppgifter avseende administration och 
samordning av näringslivsrådet. För näringslivsrådet finns av kommunfullmäktige den XX 
XX 2020 § XX, antaget reglemente. 

Kommunstyrelsens uppföljningsfunktion 
Kommunstyrelsen ska följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och 
ekonomiska ställning och fortlöpande i samråd med övriga nämnder följa upp de fastställda 
målen och återrapportera till kommunfullmäktige. För att fullgöra denna uppföljningsfunktion 
ska kommunstyrelsen: 
 övervaka att av kommunfullmäktige fastställda kvalitetskrav, mål, riktlinjer, program och 

ekonomi för verksamheten följs upp i nämnderna, 
 övervaka att kommunens löpande förvaltning i övrigt sköts lagligt och ekonomiskt, 
 följa hur den interna kontrollen sköts i nämnderna, 
 två (2) gånger per år rapportera till kommunfullmäktige hur samtliga kommunens 

verksamheter utvecklas mot bakgrund av fastlagda mål och hur den ekonomiska 
ställningen är under budgetåret, 

 en (1) gång per år rapportera till kommunfullmäktige om kommunens avtalssamverkan 
enligt 9 kap. 37 § KL eller annan lag eller författning, 

 inom ramen för sin uppsiktsplikt övervaka att verksamheter som bedrivs av privata utförare 
kontrolleras och följs upp i enlighet med lag, avtal och av kommunfullmäktige fastställda 
program och direktiv, 

 senast den 1 april årligen lämna kommunfullmäktige en redovisning över beredningen av 
motioner som väckts i kommunfullmäktige och som inte slutligt handlagts av 
kommunfullmäktige,  

 följa upp att nämnderna driver sina verksamheter inom av beslutad budgetram, och vid 
avvikelse kräva in åtgärdsplan för att nå beslutad budgetram. 
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Kommunstyrelsens övergripande uppgifter 
Kommunstyrelsen ska:  
 Leda arbetet med och samordna utformningen av övergripande och strategiska mål, 

riktlinjer och ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten samt göra 
framställningar i målfrågor som inte är förbehållen annan nämnd. 

 Utöva uppsikt över övriga nämnders beslut. 
 Ha uppsikt över sådan avtalssamverkan som sker enligt 9 kap. 37 § KL. 
 Ha ett övergripande ansvar för interna säkerhetsfrågor i kommunen. 
 Ha hand om kommunens personaladministrativa system. ekonomisystem, dokument- och 

ärendehanteringssystem, e-postsystem, IT-system, kommunikationssystem, ska-
derapporteringssystem, passersystem och förtroendemannaregister. 

 Anställa kommundirektör och besluta om instruktion för denne. 
 Hos kommunfullmäktige, övriga nämnder och andra myndigheter göra de framställningar 

som behövs. 
 Kontinuerligt följa verksamheten i övriga nämnder. 
 Ansvara för utformning och utveckling av kommunens system för intern kontroll i enlighet 

med vad kommunfullmäktige särskilt beslutar. 
 Ansvara för samordningsträffar med nämndpresidierna och förvaltningscheferna. 
 Upprätta förslag till program med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter 

som utförs av privata utförare. 
 Bereda eller yttra sig i ärenden som handläggas av kommunfullmäktige i enlighet med 6 

kap. 13 § KL. 
 Verkställa kommunfullmäktiges beslut, om kommunfullmäktige inte beslutat annat. 

Om kommunfullmäktige inte har beslutat något annat, avgör kommunstyrelsen hur de ärenden 
som kommunfullmäktige ska handlägga ska beredas. Kommunstyrelsen får uppdra åt en 
förtroendevald eller en anställd att besluta om remiss av sådana ärenden. 

Kommunstyrelsens uppgifter inom området skydd mot olyckor 
Kommunstyrelsen ska fullgöra kommunens uppgifter enligt lagen (2003:778) om skydd mot 
olyckor och förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor och därmed ansvara för frågor i 
kommunen beträffande åtgärder för att förebygga/ begränsa omfattningen av brand och andra 
olyckor, utan att räddningschefens ansvar enligt 3 kap. 16 § lagen (2003:778) om skydd mot 
olyckor inskränks. 

Kommunstyrelsen ska, om inte denna uppgift lagts på annan nämnd, ansvara för och fullgöra 
kommunens uppgifter avseende prövning och tillsyn enligt  
 lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor, 
 förordningen (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor, 
 lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga 

kemikalieolyckor, 
 förordningen (2015:236) om åtgärder att förebygga och begränsa följderna av allvarliga 

kemikalieolyckor, 

UTKAST 20
20

-07
-01



Sida 19 av 32 
 

 förordningen (2016:986) om avgifter för tillsyn av åtgärder för att förebygga och begränsa 
följderna av allvarliga kemikalieolyckor. 

Kommunstyrelsens övriga uppgifter 
Företag och stiftelser 
Kommunstyrelsen ska: 
 Ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag och stiftelser som kommunen helt 

eller delvis äger eller annars har intresse i, främst avseende ändamål, ekonomi och 
efterlevnad av uppställda direktiv samt övriga förhållanden av betydelse för kommunen. 

 Ansvara för att beslut om ägardirektiv till företagen fattas och kontinuerligt hålls 
uppdaterade. 

 Ansvara för regelbundna möten mellan kommunstyrelsen och företags-
/stiftelseledningarna. 

 Löpande vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som anges i 10 kap 2–6 
§§ KL är uppfyllda avseende de företag och stiftelser kommunen äger eller har intresse i. 

 Årligen, senast den 30 april, i beslut pröva om den verksamhet som bedrivits i de 
aktiebolag som kommunen helt eller delvis äger under föregående kalenderår har varit 
förenlig med det fastställda ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna. Beslutet ska snarast därefter anmälas till kommunfullmäktige. Anser 
kommunstyrelsen att brister förelegat ska kommunstyrelsen samtidigt med att beslutet 
anmäls till kommunfullmäktige lämna förslag till kommunfullmäktige om nödvändiga 
åtgärder. 

 Utse ombud till och lämna uppdrag till ombudet samt i övrigt tillvarata kommunens 
intressen vid bolags-/föreningsstämmor och andra likartade sammanträden i de företag där 
kommunen är hel- eller delägare. 

 I den mån kommunens inflytande möjliggör det även samordna verksamheterna i företag 
där kommunen är delägare men inte utövar bestämmande inflytande, med övriga 
kommunala verksamheter. 

Kommunfullmäktige ska dock alltid besluta i ärenden avseende. 
 KL 3 kap 16 - 19 §§. 
 Mål och riktlinjer för verksamheten. 
 Kapitaltillskott. 
 Grunderna för ekonomiska förmåner till styrelseledamöter, revisorer och ersättare. 
 Ansvarsfrihet om revisor inte tillstyrkt sådan. 
 Förvärv eller bildande av dotterföretag eller annat företagsengagemang. 
 Frivillig likvidation. 
 Fusion och fission av företag. 
 Försäljning av företag, eller del av företag, eller sådant företags rörelse. 

Kommunalförbund 
Kommunstyrelsen ska ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i sådana 
kommunalförbund som kommunen är medlem i. 

Kommunstyrelsens ekonomi- och medelsförvaltning 
Kommunstyrelsen ska fullgöra följande uppgifter avseende ekonomi- och medelförvaltning. 
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 Ansvara för kommunens medelsförvaltning och följa av kommunfullmäktige fastställda 
riktlinjer för denna. Medelsförvaltningen omfattar placering och upplåning av medel. I 
uppgiften ingår även att bevaka att kommunens intäkter kommer in, att betalningar görs i 
tid samt vidta de åtgärder som behövs för indrivning av förfallna fordringar. 

 Ansvara för kommunens övriga ekonomiska förvaltning. Denna förvaltning omfattar 
underhåll och förvaltning kommunens fasta och lösa egendom, se till att kommunens 
försäkringsbehov är tillgodosett samt kommunens egen donationsförvaltning och, efter 
samtycke från annan nämnd, placera sådana medel som ingår i donation som förvaltas av 
den nämnden. 

 Upprätta förslag till budget i enlighet med KL. 
 Se till att bokföring och redovisning sker i enlighet med lagen (1997:614) om kommunal 

redovisning. 
 Upprätta årsredovisning och delårsrapport i enlighet med lagen (1997:614) om kommunal 

redovisning. 
 I enlighet med av kommunfullmäktige fastställda särskilda riktlinjer förvalta medel som 

avsatts till pensionsförpliktelser. 
 Överenskommelsen om fortsatt finansiering av överlåtna uppgifter enligt lag (1997:736) 

om färdtjänst och lag (1997:735) om riksfärdtjänst. 

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

Kommunstyrelsen beslutar i följande grupper av ärenden, 
 ta upp lån inom de beloppsramar och riktlinjer som kommunfullmäktige fastställer, 
 lämna borgen inom de beloppsramar och riktlinjer som kommunfullmäktige fastställer, 
 på begäran av annan nämnd omfördela medel som anslagits till nämnden inom den 

budgeterade verksamhetsvolymen och av kommunfullmäktige fastställd beloppsram och 
andra riktlinjer, 

 ansvara för och fullgöra kommunens uppgifter enligt lagen (1997:736) om färdtjänst och 
lagen (1997:735) om riksfärdtjänst, 

 ansvara för och fullgöra kommunens uppgifter enligt lagen (2003:778) om skydd mot 
olyckor och förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor, 

 tillstånd att använda kommunens vapen, 
 avge yttrande och besluta i ärende som inte är av principiell betydelse för den kommunala 

självstyrelsen om angivet slutdatum för yttrande/beslut inte medger att ärendet behandlas 
på sammanträde med kommunfullmäktige, 

 anta prislista för räddningstjänstens externa tjänster, såsom insatser av personal, tjänster, 
transporter, tillstånd, uthyrning av materiel m.m.  

 ansvara för namnsättning av egna verksamhetslokaler. 

Personalpolitiken 
Kommunstyrelsen ska ha hand om sådana frågor som rör förhållandet mellan kommunen som 
arbetsgivare och dess arbetstagare och ska bland annat. 
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 Med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal reglera förhållandet mellan 
kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare. 

 Förhandla på kommunens vägnar enligt lagstiftning om förhandlingsrätt utom vad avser 11 
- 14 och 38 §§ lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet inom andra nämnders 
verksamhetsområden. 

 Avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra bestämmelser avseende 
förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare. 

 Besluta om stridsåtgärd. 
 Lämna uppdrag enligt 6 kap. 3 § lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter. 

Krig, krigsfara, krisledning och höjd beredskap 
Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens uppgifter enligt lagen (2006:544) om kommuners 
och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap 
samt lagen (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap. 

Krisledningsnämndens verksamhet regleras i detta reglemente under punkten 2.2 
Krisledningsnämnden och nämnden har enligt detta reglemente rätt att överta beslutanderätt 
från kommunens övriga nämnder i den utsträckning som nämnden anser det nödvändigt i den 
uppkomna krisen. 

Kommunstyrelsen har, enligt 11 § hemvärnsförordningen (1997:146), rätt att utse minst en (1) 
ledamot i ett hemvärnsråd som organiseras inom kommunen. 

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

Arbetslöshetsnämnd 
Kommunstyrelsen är arbetslöshetsnämnd enligt lagen (1944:475) om arbetslöshetsnämnd. 

Arkivmyndighet 
Kommunstyrelsen är arkivmyndighet. Närmare föreskrifter om arkivvården finns i av 
kommunfullmäktige antaget arkivreglemente. 

Webbaserad anslagstavla och webbplats 
Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens webbaserade anslagstavla. 

Kommunstyrelsen samordnar innehållet i och ansvarar för kommunens externa och interna 
webbplats. 

Författningssamling 
Kommunstyrelsen ansvarar för att uppdatera den kommunala författningssamlingen såväl 
avseende föreskrifter enligt 8 kap. 13 § KL som andra typer av dokument och ser till att denna 
hålls tillgänglig i lagstadgad form. Enligt 41 § i detta reglemente ansvarar nämnderna dels för 
att beslut och föreskrifter inom det egna ansvarsområdet kungörs enligt gällande 
bestämmelser, dels för att kommunstyrelsen underrättas om ändringen och dess innehåll så 
snart en uppdatering av den kommunala författningssamlingen bedöms nödvändig. 
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Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter m.m. 
Kommunstyrelsen och nämnderna ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna 
ansvarsområdet kungörs enligt gällande bestämmelser.  
Nämnderna ska underrätta kommunstyrelsen om ändringen och dess innehåll så snart en 
uppdatering av den kommunala författningssamlingen bedöms nödvändig. 
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2.2 Krisledningsnämnden 
Utöver vad som föreskrivs om krisledningsnämnd i lagen (2006:544) om kommuners och 
landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid gäller bestämmelserna i 
KL och detta reglemente. 

Sammansättning 
Krisledningsnämnden består av fem (5) ledamöter och fem (5) ersättare. Ledamöter 
respektive ersättare är samma personer som är ledamöter respektive ersättare i 
kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Krisledningsnämndens administration hanteras av kommunstyrelseförvaltningen. 

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

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

Vid en extraordinär händelse har krisledningsnämnden rätt att ta i anspråk de 
förvaltningsresurser som den begär. Dock ska nämnden se till att samhällsviktig verksamhet 
bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige beslutat, de föreskrifter 
som kan finnas i lag eller annan författning samt bestämmelser i detta reglemente. 

Krisledningsnämnden ska tillse att kommunen under en extraordinär händelse ska kunna stå 
värd för en inriktnings- och samordningsfunktion (ISF), kunna ta fram en samlad lägesbild 
och verka för att information till allmänheten samordnas. 

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

Om så behövs, innan krisledningsnämnden har samlats, får ordförande eller, om ordföranden 
har förhinder, vice ordföranden, fatta nödvändiga beslut som därefter snarast ska anmälas till 
nämnden. 

Övertagande av övriga nämnders verksamhet 
När krisledningsnämnden är i funktion får den besluta att överta en annan nämnds 
verksamheter och därmed fatta beslut i den utsträckning det är nödvändigt med hänsyn till den 
extraordinära händelsens omfattning. Beslutet ska anmälas till närmast följande 
kommunfullmäktigesammanträde.  

De händelser som kan hanteras inom ordinarie organisation/verksamhet ska hanteras i denna 
och därmed inte övertas. 
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För krisledningsnämndens eventuella utlämnande av information, gäller den sekretess som 
skulle ha gällt i den ordinarie nämndorganisationen. 
Den som deltar eller har deltagit i en kommuns verksamhet med beredskap för eller åtgärder 
under extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap har tystnadsplikt enligt 7 kap 1 § 
lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära 
händelser i fredstid och höjd beredskap samt, i förekommande fall, enligt 15 kap. 2 § eller 18 
kap. 13 § i Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 

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

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

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

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

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

Efter det att krisledningsnämnden varit inkallad ska en skriftlig redovisning av 
händelseförlopp, kostnader samt utvärdering lämnas till kommunfullmäktige så snart som 
möjligt. 

Kommunfullmäktige beslutar om en nämnd, genom krisledningsnämndens övertagande av 
nämndens beslutanderätt, ska kompenseras för oförutsedda kostnader vilka uppstått genom 
beslut av krisledningsnämnden. 

Rapportering och uppföljning 
Krisledningsnämndens beslut skall anmälas vid närmast följande 
kommunfullmäktigesammanträde. 

Krisledningsnämnden ska vid en extraordinär händelse ge länsstyrelsen, eller annan 
myndighet som regeringen bestämmer, lägesrapporter och information om händelseut-
vecklingen, tillståndet och den förväntade utvecklingen samt om vidtagna och planerade 
åtgärder. 
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2.3 Barn- och utbildningsnämnden 
Sammansättning 
Barn- och utbildningsnämnden består av nio (9) ledamöter och (9) ersättare. 

(Ärende)beredning och individutskott 
Barn- och utbildningsnämnden ska endast ha (ärende)beredning inför nämndens 
sammanträden. För behandling av individärenden ska nämnden ha ett individutskott som dock 
inte ska likställas till ett arbetsutskott. 
Individutskottet ska ha fyra (4) ledamöter och fyra (4) ersättare. 

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

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

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

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

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

Ett individutskott sammanträder på dag och tid som varje utskott bestämmer. Sammanträden 
ska också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst två (2) ledamöter i ett 
utskott begär det. 

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till ett individutskotts sammanträde. Kallelsen 
ska innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet samt uppgift om de ärenden som ska 
behandlas. Alla handlingar avseende ett utskott hanteras digitalt och distribueras endast 
digitalt till ledamöter och ersättare i utskottet. 

I undantagsfall, efter beslut av ordföranden i varje särskilt fall, får handlingar distribueras på 
annat sätt. 

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

Vid sammanträde med ett individutskott ska protokoll föras. 
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Samtliga ärenden som anmälts inför ett nämndssammanträde, och som har godkänts av 
ordförande, ska beredas. Nämnden kan dock i vissa fall godkänna att ärenden tas upp på 
dagordningen utan att det har beretts om ärendet är av brådskande karaktär, men inte så 
brådskande att ordföranden behöver ta det på delegation.  
 
I beredningen av ärenden ska även beräknad kostnad och/eller övriga ekonomiska 
konsekvenser av förslaget till beslut framgå. 

Barn- och utbildningsnämndens verksamhet 
Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för och fullgör kommunens uppgifter enligt  
 skollagen (2010:800) och annan lag eller författning inom området för skolformerna  

förskola, grundskola, grundsärskola, specialskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, 
kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna, svenskundervisning för 
invandrare samt fritidshem och pedagogisk omsorg, 

 socialtjänstlagen (2001:453) och annan lag eller författning inom området för barn och 
ungdomar som ännu inte fyllt arton (18) år, 

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

 den s.k. familjerättslagstiftningen. 
 ansvara för namnsättning av egna verksamhetslokaler.  

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för och fullgör kommunens uppgifter avseende 
ensamkommande barn enligt såväl lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. 
som annan lag eller författning inom området, med undantag för följande ärenden. 
 Ärenden om ekonomiskt bistånd, enligt socialtjänstlagen (2001:453), för ensamkommande 

barn, som bor i stödboende. 
 Ärenden om utslussning och/eller stöd efter avslutad placering för ensamkommande barn 

som fyllt arton (18) år. 

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för och fullgör, i förekommande fall, kommunens 
uppgifter avseende  
 den kommunala musikskolan.  
 bidrag och stöd till föreningslivet, i enlighet med de riktlinjer kommunfullmäktige 

fastställt. 
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2.4 Miljö- och byggnämnden 
Sammansättning 
Miljö- och byggnämnden består av fem (5) ledamöter och fem (5) ersättare. 

Miljö- och byggnämndens verksamhet 
Miljö- och byggnämnden ansvarar för och fullgör kommunens uppgifter enligt såväl plan- och 
bygglagen (2010:900), med undantag för planläggning av mark och vatten, miljöbalken 
(1998:808), som annan lag eller författning inom plan- och byggområdet och/eller miljö- och 
hälsoskyddsområdet. 

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

Miljö- och byggnämnden ska ansvara för och fullgöra kommunens uppgifter enligt lagen 
(2018:222) om bostadsanpassningsbidrag. 

Miljö- och byggnämnden ska ansvara för och fullgöra kommunens myndighetsansvar i 
renhållningsfrågor enligt 15 kap miljöbalken (1998:808).  
 
Miljö- och byggnämnden ska i övrigt ansvara för och fullgöra kommunens uppgifter avseende 
prövning av ansökningar om tillåtelse, tillstånd, dispens och/eller undantag från av kommun-
fullmäktige antagen och vid varje tidpunkt gällande renhållningsordning. 
 
Miljö- och byggnämnden ska för de ärenden som nämnden ansvarar för även besluta om: 
 Namnsättning av egna verksamhetslokaler. 

Miljö- och byggnämnden omfattas inte av den ändrade politiska organisationen från den 1 
januari 2020 till och med 31 december 2020. Därför förblir nämndens politiska organisation 
oförändrad.   
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2.5 Samhällsbyggnadsnämnden 
Sammansättning 
Samhällsbyggnadsnämnden består av sju (7) ledamöter och sju (7) ersättare. 
I beredningen av ärenden ska även beräknad kostnad och/eller övriga ekonomiska 
konsekvenser av förslaget till beslut framgå. 

Samhällsbyggnadsnämnden ska ha (ärende)beredning och inget arbetsutskott.  

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

Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet 
Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för och fullgör kommunens uppgifter enligt  
 lagen (1978:234) om nämnder för vissa trafikfrågor, 
 kamerabevakningslagen (2018:1200),  
 lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall, 
 lagen (2006:378) om lägenhetsregister. 

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för och fullgör, i förekommande fall, kommunens 
uppgifter avseende, 
 fastighets- och lokalförvaltning, 
 lokalförsörjning,  
 utarrendera, hyra ut eller på annat sätt upplåta kommunen tillhörig fast egendom, 
 köp, försäljning och byte av fast egendom samt avtal om fastighetsreglering, allt inom av 

kommunfullmäktige fastställd kostnadsram och andra riktlinjer beträffande belopp och 
villkor i övrigt, 

 extern förhyrning av lokaler/fastigheter för kommunens behov, 
 driften av kommunens anläggningar, lokaler, gator, vägar, parker och allmänna platser, 
 den interna kost- och lokalvårdfunktionen i den omfattning som efterfrågas internt av 

kommunens verksamheter, 
 ärenden enligt plan- och bygglagen (2010:900) avseende den kommunala planläggningen 

av hur mark och vatten ska användas och markens lämplighet för bebyggelse och 
bebyggelsens utformning, samt översikts- och detaljplanefrågor och de uppgifter som kan 
aktualiseras i anledning härav, 

 ärenden om gatukostnad enligt 6 kap 24 och 25 §§ plan- och bygglagen (2010:900), 
 lokaler och anläggningar inom kultur- och fritidsområdet som bibliotek, simhall, ishall och 

fritidsgård, 
 mätnings-, kart- och GIS-verksamhet. 
 Kost till barn och ungdomar i förskola, grundskola och gymnasium. 
 Kost till äldre på särskilda boende och i ordinärt boende. Avgift tas ut för kost till äldre 

enligt taxa som beslutats av kommunfullmäktige efter förslag från 
Samhällsbyggnadsnämnden. Innan större taxehöjningar görs bör samråd ske med Hälsa 
och välfärdsnämnden. 

 Lokalvård 
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 Fordonsansvar för kommunens fordon med undantag för räddningstjänstens 
 Telekommunikation, fiber och bredband 

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för och fullgör, i förekommande fall, kommunens 
uppgifter avseende, 
 mark- och exploateringsfrågor och de uppgifter som kan aktualiseras i anledning härav, 
 miljöstrategiska och ekologiska frågor och de uppgifter som kan aktualiseras i anledning 

härav, 
 energi- och klimatfrågor, 
 energirådgivning, 
 upplåtelse av allmän plats, 
 allmänna lokala ordningsföreskrifter, 
 lokala föreskrifter för gaturenhållning och skyltning, 
 lokala och regionala kommunikationer och trafikförsörjning, 
 handläggning och beredning av renhållnings- och avfallstaxa inför kommunfullmäktiges 

beslut. 
 Adressättning av gator, vägar, torg, parker, kvarter och motsvarande samt kommunens 

institutioner och anläggningar, enligt 10-11 §§ lagen (2006:378) om lägenhetsregister. 
 Namnsättning av gator, vägar, torg, parker, kvarter och motsvarande. 
 Namnsättning av egna verksamhetslokaler. 

Samhällsbyggnadsnämnden ska vara kommunens beställarfunktion/kontakt gentemot de 
delägda aktiebolagen Skåne Blekinge Vattentjänst AB och Östra Göinge Renhållnings AB. 

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

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar i följande grupper av ärenden 
 antagande av planer enligt plan- och bygglagen (2010:900) som utarbetats enligt 

standardförfarande och inte är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, 
 ansökan om förrättning för exploateringssamverkan,  
 ansökan om förrättning enligt fastighetsbildningslagen (1970:988) eller anläggningslagen 

(1973:1149) som behövs för att mark och vatten ska kunna användas för bebyggelse på ett 
ändamålsenligt sätt,  

 namn- och adressättning av gator, vägar, torg, parker, kvarter och motsvarande samt 
kommunens institutioner och anläggningar, enligt 10-11 §§ lagen (2006:378) om 
lägenhetsregister. 
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2.6 Hälsa- och välfärdsnämnden 
Sammansättning 
Hälsa- och välfärdsnämnden består av nio (9) ledamöter och nio (9) ersättare. 

(Ärende)beredning och individutskott 
Hälsa- och välfärdsnämnden ska endast ha (ärende)beredning inför nämndens sammanträden. 
För behandling av individärenden ska nämnden ha ett individutskott som dock inte ska 
likställas till ett arbetsutskott. 
Individutskottet ska ha fyra (4) ledamöter och fyra (4) ersättare. 

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

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

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

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

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

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

Individutskottet sammanträder på dag och tid som utskottet bestämmer. Sammanträden ska 
också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst två (2) ledamöter i utskottet 
begär det. 

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till individutskottets sammanträde. Kallelsen 
ska innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet samt uppgift om de ärenden som ska 
behandlas. Alla handlingar avseende utskottet hanteras digitalt och distribueras endast digitalt 
till ledamöter och ersättare i utskottet. 

I undantagsfall, efter beslut av ordföranden i varje särskilt fall, får handlingar distribueras på 
annat sätt. 

Individutskottet får handlägga ärenden bara när mer än hälften av deras ledamöter är 
närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.  
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Vid sammanträde med individutskottet ska protokoll föras. 

Samtliga ärenden som anmälts inför ett nämndssammanträde, och som har godkänts av 
ordförande, ska beredas. Nämnden kan dock i vissa fall godkänna att ärenden tas upp på 
dagordningen utan att det har beretts om ärendet är av brådskande karaktär, men inte så 
brådskande att ordföranden behöver ta det på delegation.  
 
I beredningen av ärenden ska även beräknad kostnad och/eller övriga ekonomiska 
konsekvenser av förslaget till beslut framgå. 

Hälsa- och välfärdsnämndens verksamhet 
Hälsa- och välfärdsnämnden ansvarar för och fullgör kommunens uppgifter  
 enligt såväl socialtjänstlagen (2001:453), som annan lag eller författning inom området för 

människor som fyllt arton (18) år2.  
 enligt såväl hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) som annan lag eller författning inom 

området i kommunens särskilda boenden, personer med funktionshinder samt för personer 
som bor i ordinärt boende, s.k. hemsjukvård.  

 enligt såväl lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade som annan 
lag eller författning inom området. 

 enligt såväl lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall som annan lag eller 
författning inom området. 

 enligt lagen (2017:372) om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården. 

Hälsa- och välfärdsnämnden ansvarar för och fullgör, i förekommande fall, kommunens 
uppgifter avseende 
 inflyttnings-, integrations- och flyktingmottagningsfrågor och de uppgifter som kan 

aktualiseras i anledning härav, 
 sysselsättningsbefrämjande åtgärder och de uppgifter som kan aktualiseras i anledning 

härav, 
 budget- och skuldrådgivning, 
 dödsboanmälan enligt ärvdabalken (1958:637) och annan lag eller författning inom 

området, 
 ärenden om ekonomiskt bistånd, enligt socialtjänstlagen (2001:453), för ensamkommande 

barn, som bor i stödboende, 
 ärenden om utslussning och/eller stöd efter avslutad placering för ensamkommande barn 

som fyllt arton (18) år. 
 Namnsättning av egna verksamhetslokaler. 

Hälsa- och välfärdsnämnden ansvarar för och fullgör kommunens uppgifter avseende 
administration och samordning av det kommunala pensionärsrådets och rådet för personer 
med funktionsvariationer sammanträden. För båda dessa råd finns av kommunfullmäktige, 
den 11 mars 2019, § 16 respektive den 11 februari 2019, § 17, antagna reglementen.  
 

                                                           
2 Med undantag för lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, som ännu inte fyllt tjugotvå 
(22) år, och annan lag eller författning inom området. 
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2.7 Valnämnden 
Utöver vad som föreskrivs i KL och vallagen (2005:837) gäller bestämmelserna i detta 
reglemente. 

Sammansättning 
Valnämnden består av sju (7) ledamöter och sju (7) ersättare.  

Valnämndens verksamhet 
Valnämnden ska fullgöra de uppgifter som ankommer på en valnämnd samt ansvara för 
genomförande av val eller folkomröstning enligt vallagen (2005:837), folkomröstningslagen 
(1979:369) samt lagen (1994:692) om kommunala folkomröstningar. 

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

Valnämnden ansvarar för att det finns lämpliga vallokaler.  

Valnämnden svarar för information om sin verksamhet. 

Valnämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden inom 
sitt verksamhetsområde. 

Delegering från kommunfullmäktige 
Valnämnden beslutar i följande grupper av ärenden. 
 förhyrning av vallokaler,  
 rekrytering av och ersättning till röstmottagare till såväl förtidsröstning som valdag eller 

motsvarande, 
 upphandling av de varor och/eller tjänster som kan behövas för fullgörande av nämndens 

skyldigheter i samband med allmänna val och folkomröstningar inom kommunen. 
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2020-08-27 

Sida
1(2)

Kommunledningsförvaltningen 
Amra Eljami 
0479528166 
amra.eljami@osby.se 

Besöksadress Västra Storgatan 35
Postadress 
Kommunledningsförvaltningen
283 80 Osby

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

Hemsida www.osby.se
Organisationsnr 212000-0902

Bankgiro 281-6809

Näringslivsråd Osby kommun
Dnr KS/2020:115 001  

Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunfullmäktige 

Förslag till kommunstyrelsens arbetsutskott
Förslag till kommunstyrelsen

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

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

Barnkonsekvensanalys

Ärendet påverkar inte barn.

Sammanfattning av ärendet

Ett livskraftigt näringsliv som erbjuder människor arbetstillfällen och lägger grunden för 
skatteintäkter är av avgörande betydelse för att skapa attraktiva och hållbara kommuner 
och regioner.
Dialogen mellan det lokala näringslivet och kommunen är en viktig förutsättning för att 
skapa ett gott näringslivsklimat. Genom att inrätta ett näringslivsråd skapas bättre 
förutsättningar för en närmare dialog och regelbundna möten mellan det lokala 
näringslivet och företrädare för Osby kommun i frågor som rör näringsliv och tillväxt. 
Näringslivsrådet är en arena för samtal mellan företrädare för näringslivet och kommunen. 
Näringslivsrådet bidrar även till att stärka samverkan mellan skola och näringsliv. 

Näringslivsrådet ersätter Näringslivs- och tillväxtdelegationen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse ”Näringslivsråd Osby kommun”, daterad 2020-08-27, från kanslichef 
Amra Eljami och administrativ chef Johanna Lindhe.

Utkast, Reglemente Näringslivsråd Osby kommun daterad 2020-08-27

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

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

Johanna Lindhe Amra Eljami 
Administrativ chef Kanslichef 



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

Reglemente för näringslivsrådet 
Riktlinjer 

Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2020-XX-XX 

Framtagen av: Kanslichef, Amra Eljami och 

administrativ chef, Johanna Lindhe 

Dokumentansvarig: -

Uppdaterad: - Diarienummer: KS/2020:115 

Giltighetstid Resterande del av 

mandatperioden 2019-2022 
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Innehåll 

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

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

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

4 Sammansättning ................................................................ 3 

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

6 Mötesersättning ................................................................. 4 

7 Giltighetstid och revidering av reglementet ................... 4 
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2020-XX-XX KS/2020:115 
Sida 
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1 Allmänt syfte med verksamheten i Näringslivsrådet 

Ett livskraftigt näringsliv som erbjuder människor arbetstillfällen och lägger 

grunden för skatteintäkter är av avgörande betydelse för att skapa attraktiva 

och hållbara kommuner och regioner. 

Dialogen mellan det lokala näringslivet och kommunen är en av 

grundpelarna för att skapa ett gott näringslivsklimat. 

2 Organisatorisk tillhörighet 

Näringslivsrådet, som är ett rådgivande men inte beslutande organ till 

kommunstyrelsen, är sammansatt av representanter från kommunen, 

näringslivsorganisationerna och representanter från företag. 

3 Näringslivsrådets uppgifter 

Näringslivsrådet stärker dialog och samarbete mellan lokala näringslivet och 

Osby kommun i frågor som rör näringsliv och tillväxt. 

Näringslivsrådet är en arena för samtal mellan företrädare för näringslivet 

och kommunen. I rådet kan frågor av både strategisk och operativ karaktär 

lyftas.  

Näringslivsrådet främjar samverkan mellan skola och näringsliv. 

Näringslivsrådet är rådgivande till kommunstyrelsen. Rådet är inget 

beslutande organ. 

Rådet ska inte behandla ärenden som rör enskild person. 

4 Sammansättning 

Rådet består av: 

• Kommunalråd

• Oppositionsråd

• Ordförande för näringslivsorganisationerna

• Invalda representanter för företag, två (2) stycken

• Osby kommuns näringslivsutvecklare

De invalda representanterna för företagen väljs av näringslivsrådet på två (2) 

år, därefter väljs nya företag in. Företagen ska bidra till att spegla bredden av 

kommunens näringsliv. 

Kommundirektören är adjungerad och utser övriga tjänstpersoner som ska 

bjudas in utifrån mötets syfte och innehåll. 

Rådet har möjlighet att bjuda in ytterligare representanter från näringslivet. 

5 Arbetsordning för Näringslivsrådet 

Kommunalrådet är ordförande för mötet. 
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Näringslivsutvecklaren är sammankallande och ansvarar för kallelser, 

minnesanteckningar och övrig administration. Kallelser skickas ut senast en 

vecka innan mötet. Näringslivsutvecklaren ansvarar för att delge 

kanslienheten den information som krävs. 

Mötesanteckningar delges rådets medlemmar och förvaltningscheferna. 

Mötesanteckningar anmäls till kommunstyrelsen.  

Rådets medlemmar ansvarar för att: 

• Inkomma med förslag på ämnen och frågeställningar. Anmälan av

ärenden/frågeställningar sker senast två (2) veckor före ordinarie

möte till ordförande eller näringslivsutvecklare.

• Förankra och sprida information från rådet i den egna organisationen.

Rådet ska sammanträda minst fyra (4) gånger per kalenderår. Mötestider 

planeras tillsammans med näringslivsutvecklaren.  

Dagordningen bör endast innehålla föranmälda ärenden. Om inga ärenden 

anmälts bör mötet ställas in.  

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

begär det.  

Kommunalråd, tillika ordförande, tillsammans med oppositionsråd är rådets 

presidium. Presidiet bildar en beredningsgrupp med uppgift att bereda 

ärenden tolv (12) dagar före sammanträde och representerar rådet i frågor 

där inte hela rådet sammankallas.  

6 Mötesersättning 

Presidiet erhåller arvoden, traktaments- och resekostnadsersättning enligt av 

kommunfullmäktige fastställda regler för förtroendevalda.  

7 Giltighetstid och revidering av reglementet 

Reglementet gäller för resterande del av mandatperioden 2019-2022. Nytt 

beslut bör fattas vid nytt mandatperiods början. Om detta av någon anledning 

inte sker, med förutsättningen att Näringslivsrådet fortfarande är aktuell 

inom organisationen, skall det senaste av kommunfullmäktige antagna 

reglemente för Näringslivsrådet gälla.  

Revidering och ändring av detta reglemente kan aktualiseras av 

Näringslivsrådet eller kommunstyrelsen.  
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Kommunstyrelseförvaltningen 
Amra Eljami 
0479528166 
amra.eljami@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

Nya delägare i IT kommuner i Skåne AB (Unikom) – Sjöbo 
kommun och Bromölla kommun
Dnr KS/2020:355 001  

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen 

- Avsiktsförklaringen angående Sjöbo kommun som ny delägare i IT kommuner i 
Skåne AB godkänns.

- Avsiktsförklaringen angående Bromölla kommun som ny delägare i IT kommuner 
i Skåne AB godkänns. 

Barnkonsekvensanalys

Ärendet berör ej barn.

Sammanfattning av ärendet

Hörby kommun, Höörs kommun och Östra Göinge kommun bildade 2016 ett gemensamt 
bolag med namnet IT kommuner i Skåne AB. År 2020 inträdde Osby som ny delägare i 
bolaget.

Syftet med bolaget är att ägarkommunerna genom samverkan bättre ska klara en rad 
utmaningar som man står inför. De nuvarande ägarna har antagit bolagsordning, 
aktieägaravtal och ägardirektiv. 

Sjöbo kommun och Bromölla kommun har genom beslut i respektive kommunstyrelse 
uttryckt ett intresse att inträda som ny delägare i IT kommuner i Skåne AB. Av den 
anledningen har en avsiktsförklaring för att inleda en process kring ett ev. nytt 
delägarskap i bolaget arbetats fram av respektive kommun.

Kommunstyrelserna i Hörby kommun, Höörs kommun och Östra Göinge kommun har 
genom beslut godkänt avsiktsförklaringarna för Sjöbo och Bromölla kommun.  

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse ”Nya delägare i IT kommuner i Skåne AB (Unikom) – Sjöbo kommun 
och Bromölla kommun”, daterad 2020-09-25, från kanslichef Amra Eljami och 
administrativ chef Johanna Lindhe. 

http://www.osby.se/
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Beslut ”Ny ägare IT kommuner i Skåne AB – Bromölla”, från Hörby kommun, 
kommunstyrelsen 2020-09-14, § 203.

Beslut ”Ny ägare IT kommuner i Skåne AB – Sjöbo”, från Hörby kommun, 
kommunstyrelsen 2020-09-14, § 204.

Beslut ”Avsiktsförklaring angående Bromölla kommuns inträde som delägare i IT 
kommuner Skåne AB”, kommunstyrelsen, 2020-09-09.

Beslut ”Ny delägare IT kommuner i Skåne AB – Bromölla kommun”, från Östra Göinge 
kommun, kommunstyrelsen 2020-09-09, § 73.

Beslut ”Avsiktsförklaring IT kommuner i Skåne AB Unikom, avseende Sjöbo kommun 
och Bromölla kommun som delägare”, från Höörs kommun, kommunstyrelsen 2020-09-
08, § 145. 

Beslut ”Avsiktsförklaring unikom.se, IT-kommuner i Skåne AB”, från Sjöbo kommun, 
kommunstyrelsen 2020-08-26, § 117.

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsen
Bromölla kommun
Sjöbo kommun
Höörs kommun
Hörby kommun
Östra Göinge kommun
Unikom

Johanna Lindhe Amra Eljami 
Administrativ chef Kanslichef 
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Samhällsbyggnad 
Mathias Karlsson 
Mathias.karlsson@osby.se 

Besöksadress Västra Storgatan 35
Postadress Samhällsbyggnad
283 80 Osby

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

Hemsida www.osby.se
Organisationsnr 212000-0902

Bankgiro 281-6809

Tidsplan och budget för handlingsplan till landsbygdsstrategi för 
Osby kommun
Dnr KS/2019:125 210  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att besluta att fastställa 
tidsplan och budget för handlingsplanen för landsbygdsstrategin för Osby kommun.

Barnkonsekvensanalys

Ärendet bedöms inte beröra barn.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade 2020-06-08 att anta landsbygdsstrategin för Osby 
kommun. Kommunfullmäktige beslutade vidare att ge kommundirektören i uppdrag att ta 
fram en handlingsplan med genomförande plan till 2022. 

Tidsplan:

2020-10-15 – 2021-09-01. Dialoger med de som bor, verkar och besöker kommunen

2021-09-01 – 2021-10-01 Sammanställning av dialogerna 

2021-10-02 – 2021-11-01 Beslut i kommunstyrelsen om åtgärder

2021-11-02 – 2022-12-31 Genomförande av åtgärder samt vidare dialoger

http://www.osby.se/
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Budget: 

25% av en utvecklingsstrateg tjänst avsätts för att genomföra dialogmöten. Kostnad ca xx 
tkr. 

25 tkr avsätts för omkostnader för dialoger, fika, hyra av lokaler m.m.

Finansiering

Se ovan under sammanfattning av ärende.

 

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, tidsplan och budget för handlingsplan för landsbygdsstrategin för Osby 
kommun, daterad 2020-10-05.

Kommunfullmäktiges beslut 2020-06-08 om landsbygdsstrategi för Osby kommun

 

Beslutet skickas till 

Petra Gummeson Mathias Karlsson  
Kommundirektör Samhällsbyggnadschef 





















  

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

Med anledning av Lag (2014:899) om riktlinjer för kommunala 

markanvisningar från 2014 är en kommun skyldig att anta en policy/riktlinje 

om markanvisningar. Då Osby kommun säljer mark för bebyggelse av 

exempelvis bostäder, handel och industri är det av vikt att en gällande 

policy/riktlinje finns på plats för allmänheten att ta del av. 

2 Syfte 

Syftet med dokumentet är att fastställa ett likartat sätt att behandla de 

försäljningar av mark- och vattenområden samt fastigheter som rör 

kommunen och de kommunala bolagen. 

3 Definitioner 

Delegation  

Uttrycket delegation innebär kommunens beslutsordning d.v.s. vem som har 

rätt att fatta beslut på nämndens vägnar. 

  

Kompletteringsmark  

Då en fastigsägare vill komplettera sin tomt genom att köpa till ett 

markområde av mindre omfattning eller att en ny detaljplan medger köp, ska 

en planmässig bedömning först göras. 

 

Exploatör 

Vanligen en byggherre eller fastighetsägare som ansvarar för att utveckla 

(exploatera) mark eller fastighet. 

4 Allmänt om försäljning 

När kommunen planerar att sälja detaljplanelagd mark ska försäljning endast 

ske med stöd av gällande planbestämmelser. Försäljning av icke 

detaljplanelagd mark ska föregås av en prövning för vilket ändamål marken 

kan användas. Vid behov kan försäljning ske av upphandlad registrerad 

mäklare.  

Försäljning av mark kan ske genom Direktanvisning, Markanvisningstävling 

eller Markanvisning genom anbud. 

4.1 Direktanvisning 

Vid en direktanvisning väljer kommunen en exploatör att teckna avtal med, 

utan att genomföra ett anbudsförfarande. Marken bjuds då aldrig ut på den 

öppna marknaden. Direktanvisning rekommenderas i de fall kommunen äger 

mark som anses vara lämplig för en viss intressent, till exempel när en viss 

exploatörs idéer och förutsättningar inte bedöms återfinnas hos en annan 

exploatör. Motivet till att direktanvisning genomförs ska redovisas i 

samband med att beslutet om direktanvisning tas. En oberoende värdering av 

området görs varefter den utvalda exploatören får förtur att förhandla med 

kommunen om att förvärva marken. Eftersom försäljning av mark ska ske till 

marknadspris måste den oberoende värderingen ligga till grund för 

http://www.styrelseguiden.se/artiklar/Ordlista-3#Fastighetsagare
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markpriset. Om en exploatör är intresserad av en direktanvisning ska en 

skriftlig ansökan skickas till Kommunen.  

Ansökan ska innehålla en kortare redogörelse över ändamålet med 

exploateringen och byggnadsverkens karaktär och ungefärliga utsträckning. 

En karta över det aktuella markområdet ska också bifogas. Bedöms en 

direktanvisning inte lämplig sparar kommunen förslaget i två år. Om marken 

ska säljas inom denna tid, bjuds exploatören in att delta i ett 

anbudsförfarande. 

 

Direktanvisning används även enligt enkelt förfarande vid försäljning av 

kommunala småhustomter. 

 

4.2 Markanvisningstävling 

Kommunen, i egenskap av markägare, kan utlysa en markanvisningstävling. 

När detta sker annonseras det alltid öppet via kommunens hemsida där sista 

datum för inlämning av anbud även anges. Ett skriftligt program upprättas av 

kommunen där de kriterier som gäller för tävlingen redovisas. Kriterierna 

och prioriteringen av dem kan variera beroende på område och situation. I 

programmet framgår även vilken ambitionsnivå som kommunen förväntar 

sig av anbuden. men vid en markanvisningstävling krävs överlag ett mer 

genomarbetat förslag än då markanvisning sker via anbud. Exploatörer får 

sedan inkomma med anbud och utformningsförslag som utvärderas av 

kommunen utifrån de uppställda kriterierna. Utvärdering och val av 

exploatör görs av en jury bestående av representanter från berörd 

förvaltning. Den vinnande exploatören får därefter under en bestämd tid 

ensam förhandla om marken med kommunen.  

 

4.3 Markanvisning genom anbud 

Markanvisning genom anbud innebär ett öppet och offentligt 

tillvägagångssätt för överlåtelse av mark, exempelvis genom ett 

auktionsförfarande. Kommunen upprättar ett förfrågningsunderlag där 

området som ska säljas och dess förutsättningar beskrivs. I 

förfrågningsunderlaget anges också vilka kriterier som används för val av 

exploatör. De kan till exempel vara pris, utformning och andra specifika 

krav. Exploatörer får sedan inkomma med enklare förslag bestående av 

skisser, en kortare beskrivning av förslaget, eventuella referenser samt dess 

uppfyllande av de uppsatta kriterierna. Kommunen utvärderar alla inkomna 

anbud och antar det som bäst uppfyller kriterierna. Ett bindande 

markanvisningsavtal tecknas med den exploatör som kommunen valt. 
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5 Allmänt om tomter och mark 

Osby kommun tillhandahåller olika typer av mark, de typer som finns är 

Småhustomter, Kompletteringsmark, Mark för flerbostadshus eller 

korttidsboende av olika slag, Industrimark för ändamålet handel och andra 

verksamheter och bebyggda fastigheter samt byggnader på ofri grund. 

5.1 Råmark och byggklar mark 

 

Råmark 

Tomter och mark som säljs utan att markberedande åtgärder har gjorts. 

 

Byggklar mark 

Tomter och mark som säljs där markberedande åtgärder har gjorts 

exempelvis schaktning, avbaning och utfyllnad. 

5.2 Småhustomter 

Ett av kommunens mål vad gäller dess framtida utveckling är att ta fram fler 

bostäder, bland annat i form av tomter för villabebyggelse. Tomterna ska 

prissättas till marknadsanpassade priser och fördelas i första hand i 

turordning till dem som registrerat sig i kommunens tomtkö samt i andra 

hand säljas på öppna marknaden.  

Försäljning sker enligt delegation. 

5.3 Kompletteringsmark 

Då en fastighetsägare vill komplettera sin tomt genom att köpa till ett 

markområde av mindre omfattning eller att en ny detaljplan medger köp, 

sker först en planmässig bedömning. Om önskemålet inte strider mot 

gällande plan och även i övrigt kan anses möjlig att genomföra, sker 

prissättning av marken enligt gällande kvadratmeterprislista. Beloppen 

ändras när taxeringsvärdena justeras.  

Försäljning sker enligt delegation.  

5.4 Mark för flerbostadshus eller korttidsboende av 
olika slag 

När det gäller försäljning av mark för flerbostadshus eller korttidsboende av 

olika slag är grundprincipen att marken säljes till marknadsmässigt pris. 

Försäljning sker enligt delegation. 

5.5 Industrimark för ändamålet handel och andra 
verksamheter 

Då kommunen säljer industrimark inom detaljplan ska försäljning ske enligt 

delegation. Grundprincipen är att industrimark inom plan säljs till 

marknadsmässigt pris.  

5.6 Kommunens egna bebyggda fastigheter och 
byggnader på ofri grund 

Då kommunen säljer egna bebyggda fastigheter och byggnader på ofri grund 

ska försäljning ske enligt delegation. Grundprincipen är att bebyggda 

fastigheter och byggnader inom plan säljs till marknadsmässigt pris. 
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6 Allmänt om prissättning 

Markpriset består av två olika delar, exploateringsavgift och 

taxeringsvärde.  

 

Exploateringsavgift 

Exploateringsavgiften ersätter den tidigare gatukostnadsavgiften. 

Exploateringsavgiften är en kostnad som består av Osby kommuns kostnader 

som uppstår vid exempelvis byggnation av gator, vägar, parker, 

grönområden, lekplatser, markberedning, avbaning, uppfyllnad etc. vid och 

omkring området som ska försäljas. 

 

Exploateringsavgifter för byggklara småhustomter: 

Exploateringsavgiften för Osby tätort rabatteras under de första sex åren. 

Osby tätort  Utanför Osby tätort 

2020:  115 kr / kvm  115 kr / kvm 

2021:  119 kr / kvm  115 kr / kvm 

2022:  138 kr / kvm  115 kr / kvm 

2023: 157 kr / kvm  115 kr / kvm 

2024:  176 kr / kvm  115 kr / kvm 

2025: 195 kr / kvm  115 kr / kvm 

2026: 215 kr / kvm  115 kr / kvm 

 

Exploateringsavgiften för råmark småhustomter: 

Hela Osby kommun 

100 kr / kvm 

 

Exploateringsavgiften för byggklar industrimark: 

Hela Osby kommun  

60 kr / kvm 

 

Exploateringsavgiften för rå industrimark: 

Osby tätort  Utanför Osby tätort 

20 kr / kvm  15 kr / kvm 

 

Exploateringsavgiften kan komma att förändras beroende på inflationen. 

 

Taxeringsvärde: 

Taxeringsvärdet sätts utav skatteverket vid varje givet tillfälle och används 

som riktlinje för det faktiska marknadsvärdet. 

 

Taxeringsvärdet justeras även med hjälp av belägenhetsfaktorn. 

Belägenhetsfaktorn är baserad enligt skatteverkets tabell nedan där en 

bedömning med avstånd till sjö:  

     Klass 1, - 75 m med egen strand 3,5 

     Klass 2, - 75 m utan egen strand 2,0 

     Klass 3, 76 - 150 m  1,1 

     Klass 4, 151 m -  1,0 
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6.1 Prissättning småhustomter 

 

Råmark  

Beräkningsformel: 

Taxeringsvärde + exploateringsavgift = markpris / kvm 

 

Ex Osby tätort 2020 med belägenhetsfaktor klass 4 med en tomtstorlek på 

1 000 kvm. 

 

Exploateringsavgift: 100 kr / kvm 

Taxeringsvärde: 35 kr / kvm 

 

35 + 100 = 135 kr / kvm 

 

135 x 1 000 = 135 000 kr  

 

Tomtpriset är inklusive moms. 

 

Byggklara tomter 

Beräkningsformel: 

Taxeringsvärde + exploateringsavgift = markpris / kvm 

 

Ex Osby tätort 2020 med belägenhetsfaktor klass 4 med en tomtstorlek på 

1 000 kvm. 

 

Exploateringsavgift: 115 kr / kvm 

Taxeringsvärde: 35 kr / kvm 

 

35 + 115 = 150 kr / kvm 

 

150 x 1 000 = 150 000 kr  

 

Tomtpriset är inklusive moms. 
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6.2 Prissättning industrimark för ändamålet handel 
och andra verksamheter 

 

Råmark  

Beräkningsformel: 

Exploateringsavgift = markpris / kvm 

 

Ex Osby tätort 2020 med en tomtstorlek på 10 000 kvm. 

 

Exploateringsavgift: 20 kr / kvm 

 

20 x 10 000 = 200 000 kr  

 

Tomtpriset är exklusive moms. 

 

Byggklara tomter 

Beräkningsformel: 

Exploateringsavgift = markpris / kvm 

 

Ex Osby tätort 2020 med en tomtstorlek på 10 000 kvm. 

 

Exploateringsavgift: 60 kr / kvm 

 

60 x 10 000 = 600 000 kr  

 

Tomtpriset är exklusive moms. 

 

6.3  Prissättning av byggrätter 

Priset för byggrätter är enligt taxeringsvärdet för byggrätter. Byggrätter 

beräknas i bruttoarea (BTA).  

 

Bruttoarea (BTA) 

Bruttoarean är summan av alla våningsplans area och begränsas av de 

omslutande byggnadsdelarnas utsida. I bruttoarean inräknas bland annat 

mellanvåning (entresol). I bruttoarean inräknas exempelvis inte öppningar i 

bjälklaget. Om bruttoarean uppdelas på skilda nyttjandeenheter eller efter 

funktion (exempelvis bostad eller lokal) dras gränsen mitt i den skiljande 

väggen. För byggnader med en "avvikande" arkitektur finns det fler regler 

för hur man räknar ut BTA. 

Bruttoarean används i många sammanhang, exempelvis vid 

planbestämmelser, fastighetsvärderingar eller avgiftsberäkningar. 

 

Exempel Osby tätort med belägenhetsfaktor klass 4 med en BTA 600 kvm. 

 

750 * 600 = 450 000 SEK 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Entresol
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7 Undantag från reglerna 

Om synnerliga skäl föreligger kan samhällsbyggnadsnämnden pröva 

undantag från dessa bestämmelser. 
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Kommunstyrelseförvaltningen 
Amra Eljami 
0479528166 
amra.eljami@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

Förslag till Osby kommuns politiska organisation från och med 
den 1 januari 2021
Dnr KS/2020:318 001  

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunfullmäktige 

Förslag till kommunstyrelsens arbetsutskott
Förslag till kommunstyrelsen

- Ett arbetsutskott återinförs inför och till samhällsbyggnadsnämnden. 
Arbetsutskottet fungerar som beredande och beslutande (via eventuell delegation) 
organ till nämnden.

- (Ärende)beredning inför samhällsbyggnadsnämnden tas bort och den uppgiften 
tillfaller arbetsutskottet.

- Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att revidera sin delegationsordning och 
se över en eventuell utökning av delegationen till arbetsutskottet. Detta ska se 
innan den nya organisationen träder i kraft.

- Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att utse ledamöter och ersättare i 
arbetsutskottet.

- Ett arbetsutskott återinförs inför och till barn- och utbildningsnämnden. 
Arbetsutskottet fungerar som beredande och beslutande (via eventuell delegation) 
organ till nämnden. Om nämnden ska ha andra beredningar beslutas av nämnden 
själv.

- Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att revidera sin delegationsordning 
och se över en eventuell utökning av delegationen till arbetsutskottet. Detta ska se 
innan den nya organisationen träder i kraft.

- Hälsa- och välfärdsnämndens politiska organisation förändras inte, nämnden 
fortsätter med beredningar utan ett arbetsutskott.   

- HR-chefen får i uppdrag att se över arvodesreglementet så att nämndernas 
presidier får samma arvode för ett arbetsutskott som vid en beredning.  

- Samtliga ändringar börjar gälla från och med den 1 januari 2021 och gäller 
mandatperioden ut. Om inget annat anges genom beslut vid ny mandatperiods 
början ska organisationen gälla även då. 

http://www.osby.se/
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- Om kommunfullmäktige beslutar om ändrad organisation och inrättande av extra 
förvaltning ska berörda nämnder se över då delarna och anpassa den politiska 
organisationen efter den nya förvaltningsorganisationen.

Barnkonsekvensanalys

Ärendet berör ej barn.

Sammanfattning av ärendet

Förslag till beslut från kommunstyrelseförvaltningen baserar sig på kommunstyrelsens 
diskussion angående den politiska organisationen som skedde på styrelsens sammanträde 
den 7 oktober 2020, § 155. 

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse ”Förslag till Osby kommuns politiska organisation från och med den 1 
januari 2021”, daterad 2020-10-09, från kanslichef Amra Eljami och administrativ chef 
Johanna Lindhe. 

Kommunstyrelsens beslut 2020-10-07, § 155.

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Kanslichef, Amra Eljami
Nämndsekreterare, Marit Löfberg
Samtliga förvaltningschefer
Barn- och utbildningsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Hälsa- och välfärdsnämnden

Johanna Lindhe Amra Eljami 
Administrativ chef Kanslichef 



Besöksadress Västra Storgatan 35
Postadress Kommunstyrelseförvaltning

283 80 Osby

Telefon 0479-52 80 00 vx
Fax 0479-52 52 81 86

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

Organisationsnr 212000-0902
Bankgiro 281-6809

ANVISNING
Sida
1(3)

Datum
2020-08-26      

Kommunstyrelseförvaltning
Amra Eljami, 0479-528166
amra.eljami@osby.se

Frågeställningar avseende Osby kommuns politiska 
organisation från och med den 1 januari 2021
Den 11 november 2019 tog kommunfullmäktige beslut om att Osby 
kommuns politiska organisation ska ändras till att nämndutskott tas bort och 
ersätts med icke-beslutande beredningar och att det istället inrättas 
individutskott för de nämnder som behandlar särskilt känsliga ärenden som 
kräver behandling av ett utskott snarare än nämnd. Det beslutades även att 
nytt beslut ska hanteras på kommunstyrelsens sammanträde den 28 oktober 
2020 och kommunfullmäktiges sammanträde den 23 november 2020. 
Anledningen till detta är för att kommunstyrelseförvaltningen ska få en 
tydlig indikation av den politiska viljan för att sedan upprätta korrekt 
sammanträdesplan samt ge samtliga förvaltningar möjligheten att hinna 
förberedda styrdokument, så som reglementen och delegationsordningar, 
som berörs av beslutet.

Den 19 augusti 2020, § 98, fattade kommunstyrelsens arbetsutskott beslut 
om att frågan avseende den politiska organisationen skulle ställas till BUN, 
HVN och SBN för att nämnderna skriftligt skulle inkomma med svar till KS 
senast den 7 oktober 2020. För att underlätta nämndernas diskussioner så 
samlas här olika frågeställningar och förklaringar till dem. De som är 
markerade med rött ska besvaras och de övriga ska fungera som stöd i 
diskussionen. 

Se nästa sida för frågeställningarna och läs igenom samtliga innan ni börjar 
formulera ett svar. Svaret expedieras tillsammans med nämndens beslut till 
kanslienheten och kanslichefen.

Amra Eljami
Kanslichef

Niklas Larsson
Kommunalråd
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Frågeställningar avseende Osby kommuns politiska 
organisation

Är nämnden mer effektiv nu eller tidigare? 
- Det som menas med effektiv är att nämnden/presidiet för 

diskussioner på andra sätt som leder till att beslut fattas snabbare utan 
att det fördröjs för diskussioner i flera led eller att beslut 
hänskjuts/bordläggs. Synpunkter kring detta har kommit från 
politikerna själva. 

- Känns ärendena bättre förberedda så att det underlättar för 
beslutsfattandet?

Kan man uppnå bättre effektivitet på annat sätt än att ändra i den 
politiska organisationen?

- Exempelvis genom att förslag på dagordning skickas ut till berörda 
parter och nämndpresidium men att förvaltningschef och sekreterare 
underlättar det för presidiet genom att skriva förslag på tid och 
föredragande för de olika ärendena.

- Att ledamöter får information/utbildning/genomgång i mötesteknik 
som underlättar det för dem, särskilt om de är nya som politiker. 

- Nämndens egna förslag till effektivitet.

Hur resonerar nämnden kring kostnadsfrågan?
- Baserat på fjolårets grova kostnadsberäkning så är ett utskott cirka 

100.000 kr dyrare än att bara ha nämnd. Synpunkter kring detta har 
kommit från politikerna själva. 

- Med tanke på covid-19 och dess effekter på framtiden, resonerar 
nämnden annorlunda kring antalet närvarande? Observera att de som 
närvarar på distans också har rätt till ersättning.

Känns det som att de förtroendevalda har förstått skillnaden på ett 
individutskott och ett arbetsutskott?

- Frågan har ställts från vissa politiker där de frågande inte har förstått 
varför man har ett individutskott men att inga frågor där lyfts som ska 
vidare till nämnden. 

Önskar nämnden fortfarande ha beredningar inför arbetsutskottet?
- Beredningar underlättar planeringen inför ett utskott eller nämnd, 

dock har synpunkter inkommit att det har förekommit att vissa 
arbetsutskott fungerar som extra beredningar och att detta påverkar 
effektiviteten.

Hur ställer sig nämnden gällande ändringar av delegationsordning om 
arbetsutskott återinförs?

- Ändring av delegationsordningar och reglemente måste ske om 
arbetsutskott återinförs men här är det viktigt att resonera hur 
nämnden ställer sig till att delegationsordningen eventuellt ändras på 
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så sätt att arbetsutskottet får fler befogenheter om att fatta beslut som 
sedan inte behövs tas i nämnden utan stannar i utskottet.

Vilken organisation föredras av nämnden?
- Så som det är idag och att det gäller mandatperioden ut.
- Så som det har varit tidigare, det vill säga med arbetsutskott innan 

nämnd.
- Att kommunstyrelseförvaltningen presenterar andra alternativa 

organisationsförslag genom att se över hur det ser ut i övriga 
kommuner.

- Annat alternativ som nämnden själv vill presentera/föreslå.

Motivera kortfattat varför.
Använd gärna frågeställningarna ovan vid motivering. 
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Hälsa- och 
välfärd/Kommunstyrelseförvaltningen 
Emma Frostensson 
0479528120 
emma.frostensson@osby.se 

Besöksadress Västra Storgatan 35
Postadress Hälsa- och 
välfärd/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

Översyn organisation – integration, arbete och 
kompetensförsörjning
Dnr KS/2020:379 001  

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunfullmäktige 

Förslag till kommunstyrelsens arbetsutskott
Förslag till kommunstyrelsen

- Ny förvaltning, Arbete och välfärdsförvaltningen, bildas med två områden; Individ 
och familjeomsorg samt Arbetsmarknad, enligt bifogad organisationsskiss. 

- Kommunstyrelsen blir ansvarig nämnd för Arbete och välfärdsförvaltningen, 
Kommunstyrelsens arbetsutskott blir beredande utskott. 

- Kommunstyrelsen ska utse ett individutskott.  
- Den nya organisationen träder i kraft den 1 mars 2021.
- Den nya förvaltningen finansieras inom befintliga budgetramar genom 

budgetväxling.
- I samband med att ny förvaltning inrättas, ändrar Hälsa och välfärdsnämnden 

namn till Hälsa och omsorgsnämnden och Hälsa och välfärdsförvaltningen, till 
Hälsa och omsorgsförvaltningen.  

- I samband med att ny förvaltning inrättas, ändrar Barn och utbildningsnämnden 
namn till Utbildning och kulturnämnden och Barn och utbildningsförvaltningen 
till Utbildning och kulturförvaltningen  

Barnkonsekvensanalys

Se bifogad barnkonsekvensanalys. 

Sammanfattning av ärendet

I december 2019 antog Kommunfullmäktige en strategi för Integration, arbete och 
kompetensförsörjning. 2020-02-05 fick kommundirektören i uppdrag av 
Kommunstyrelsen att se över Osby kommuns organisation för att säkerställa att 
kommunen har en effektiv och ändamålsenlig organisation för att uppnå strategins 
intentioner (§10). 

http://www.osby.se/
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Under hösten 2020 har en organisationsöversyn genomförts. Inom ramen för denna har en 
kartläggning av nuläget gjorts. Det har genomförts intervjuer med nyckelpersoner i 
berörda förvaltningar. Det har även gjorts en omvärldsbevakning samt en genomgång av 
forskning på området. Utifrån detta har aktuellt organisationsförslag tagits fram. Förslaget 
innebär att en ny förvaltning, Arbete och välfärdsförvaltningen, bildas med 
Kommunstyrelsen som ansvarig nämnd. 

I dagsläget ansvarar Kommunstyrelsen, Hälsa och välfärdsnämnden samt Barn- och 
utbildningsnämnden för diverse verksamhet på arbetsmarknadsområdet och kan genom 
politiska beslut påverka verksamheternas inriktning. 

Medarbetarperspektiv

En svaghet som framkommit är att de verksamheter som berörs i denna översyn, utgör en 
så liten del av sina respektive förvaltningar i nuvarande organisationsstruktur, att frågorna 
tenderar att försvinna till förmån för andra verksamheter. 
Vinsterna, de positiva effekterna, med att skapa en egen förvaltning är att uppdraget ges 
ett odelat fokus. Det blir tydligare ekonomiska ramar som styr, chefskapet blir tydligare 
och konkurrensen med andra verksamhetsområde försvinner. 

Utifrån intervjuerna görs bedömningen att förslag till ny organisation har en hög 
legitimitet hos medarbetare. Bedömning görs att känslan av sammanhang ökar för de 
medarbetare som nu föreslås flytta in i den nya förvaltningen. 

Invånarperspektiv

Förslaget innebär att hela Individ och familjeomsorgen flyttar till den nya förvaltningen. 
Att endast lyfta ur ekonomiskt bistånd i den nya förvaltningen anses inte vara ett 
alternativ då det riskerar att påverka det sociala arbetet negativt. 

Föreslagen organisation skapar goda förutsättningar för en mer sammanhållen process 
från arbetslöshet, behov av ekonomiskt bistånd, rustande, stödjande, sociala och 
kompetensutvecklande åtgärder, vilket gynnar och underlättar för de invånare som är i 
behov av insatser, stöd och hjälp. 

Utvecklingsperspektiv

Ansvaret för frågor kopplat till arbetsmarknadsarbete och socialtjänst är uppdelat mellan 
flera olika nämnder, det finns även en rad olika chefer på en rad olika nivåer som har 
ansvar för frågorna. Detta försvårar ledning och styrning av utvecklingsarbete och det 
finns en risk för att delarna sätts före helheten viket påverkar måluppfyllelse negativt.  
Arbete och välfärdsförvaltningen skulle bli en naturlig ägare av strategin Integration, 
arbete och kompetensförsörjning och skulle således säkerställa ett aktivt utvecklingsarbete 
utifrån strategins intentioner med ansvar att samordna hela kommunens arbete för att 
människor lättare ska komma i arbete. 

Forskning visar att det krävs samordnande insatser inom fyra olika områden för att öka 
individer chanser att nå arbete; jobbfokuserade, kompetenshöjande, sociala och 
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hälsorelaterade. I föreslagen organisation samlar vi ansvaret för alla dessa delar och kan 
således få en tydlig styrning och ledning för hela kedjan av insatser. 

Genom att ha det ekonomiska biståndet och arbetsmarknadsinsatserna i samma nämnd 
innebär det att nämnden får ansvar för hela kostnadskedjan: investeringar för att rusta 
individer för arbete ger en potentiell effekt i form av minskad kostnad för ekonomiskt 
bistånd för samma nämnd.

Samverkansmodeller kommer att arbetas fram innan den nya förvaltningen träder i kraft, 
detta för att undvika att nya stuprör skapas i den nya organisationen. 

Utifrån översynen görs den sammantagna bedömningen att nuvarande 
organisationsstruktur inte bedöms vara effektiv och ändamålsenlig utifrån strategins 
intentioner. Med anledning därav lämnas förslag på ny organisation där en ny förvaltning, 
Arbete och välfärdsförvaltningen skapas med Kommunstyrelsen som ansvarig nämnd. 
Att få människor till egen försörjning är i en kommunal kontext en av de största 
utmaningarna framöver. Genom denna organisation skapar vi en möjlighet att ge det 
fokus som behövs med en gemensam styrning och ledning där frågorna får sin plats och 
sitt odelade fokus.
Finansiering

Finansiering av den nya förvaltningen kommer ske inom befintlig budgetram genom 
budgetväxling. 

Beslutsunderlag

- Organisationsskiss, daterad 2020-10-08

 

Beslutet skickas till 

Petra Gummesson, kommundirektör

Petra Gummesson Emma Frostensson 
Kommundirektör Utvecklingsstrateg 
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Emma Frostensson, Utvecklingsstrateg 
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Barnkonsekvensanalys
Översyn organisation – integration, arbete och kompetensförsörjning
Dnr KS/2020:379 001

Vilka barn berör ärendet och hur?
Ärendet berör barn som har kontakt med socialtjänsten. Det berör även 
barn vars föräldrar har kontakt med socialtjänsten. Ärendet berör även de 
barn vars föräldrar är arbetslösa. 
Genom nyskapad förvaltning, med gemensam ledning och styrning, finns 
ökade möjligheter för verksamhetsutveckling och ökad måluppfyllelse. 
Det skulle bland annat medföra att fler barn får föräldrar som går till sitt 
arbete varje dag vilket skulle vara en positiv effekt för familjen och det 
individuella barnet. 
Genom en sammanslagning av individ och familjeomsorgen anses det 
finnas en ökad möjlighet för socialtjänstens förebyggande arbete. Detta 
arbete syftar till att förebygga sociala problem och social utestängning. 
Vilket berör alla barn i Osby kommun.
Genom att slå samman individ och familjeomsorgen blir organisationen 
mindre sårbar vid arbetstoppar, semestrar och dylikt.  Det i sin tur skapar 
en mer rättssäker och kvalitativ socialtjänst.

Har berörda barns eget perspektiv beaktats?
Ja, beskriv metod

Beskriv resultatet

Nej, barns erfarenheter har inte inhämtats, motivera.
Nej, bedömdes ej aktuellt att inhämta barns erfarenheter.
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Vilket beslut vore bäst för barnet?
Förvaltningen anser att detta beslut är bäst för barnet. 

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

FÖRDJUPAD KONSEKVENSBEDÖMNING

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

Nej, motivera
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Kommunstyrelsen 

Kommundirektör

Förvaltningschef          
Arbete och 

välfärdsförvaltningen

Individ och 
familjeomsorg

Barn och familj Vuxen

Arbetsmarknad

Kompetensa 

Förberedande 
förbyggande sociala-, 
hälsofrämjande- och 

arbetsmarknadsinsatser

Vuxenutbildning

KSAU Individutskott

2020-10-08



Arbetsmiljö, Riskbedömning och handlingsplan
för att åtgärda och minimera arbetsmiljörisker på arbetsplatsen

Datum

2020-10-14
Förvaltning

Kommunstyrelseförvaltningen

Arbetsplats

Vuxenutb, barn o familj, individ och 
familjeomsorg vuxna, AME

Skyddsombud/Fackliga företrädare

Gull-Britt Åkesson-Kommunal, Regina 
Bendz-Ledarna, Ulrika Thulin Eidelsson – 
Lärarförbundet, Annette Bernspång-SSR, 
Jennie Sjögren Krznaric

Ansvarig chef

Petra Gummeson
Övriga 

Anna Olsson-HR-chef, Emma 
Frostensson-verksamhetsutvecklare

Positiva effekter

Renodlad och tydligare förvaltning. 

Risk som ska åtgärdas Risknivå Åtgärder som ska vidtas Vem som ska se till att 
åtgärden vidtas

Klart 
datum

Datum för 
uppföljning

Från att information om 
förändringsförslaget var tiden 
kort att förankra med 
medlemmarna/medarbetare 
inför riskbedömningen. 

1
Säkerställa att information går ut till 
medarbetarna. 

Sammanställa underlaget av förslag 
till omorganisationen och skicka till 
fackliga

Lärdom – tidsaspekten vid större 
förändringar 

Förvaltningschef

Emma Frostensson

Ansvarig för förändringen

201020

201020

10 dec

Fackliga företrädare anser att 
det har varit brist på delaktighet 
vilket kan innebära en ökad 
stress för chefer och 
medarbetare. 

2
Ta upp frågan tidigare i central 
samverkan.

Arbetsgivaren har involverat 
kommunledningsgruppen genom 

HR-chef 201130 10 dec

Risknivå

0 = acceptabel risk, ingen åtgärd krävs

1 = låg risk, bör åtgärdas på sikt

2 = förhöjd risk, bör åtgärdas snarast

3 = hög risk, åtgärd krävs omgående

Ansvarig chef har ansvar för att en åtgärd vidtas, men i 

fältet nedan kan skrivs det in vem som ska åtgärda.



Risk som ska åtgärdas Risknivå Åtgärder som ska vidtas Vem som ska se till att 
åtgärden vidtas

Klart 
datum

Datum för 
uppföljning

löpande information på möten samt 
har chefer i processen genom att 
intervjuat samtliga berörda.

Tapp av kompetens inom 
politiken.

2 Utbildning sker till de politiker som 
kommer sitta i det nya utskottet.

Kommundirektör
210301 210401

Farhåga att barn och familjs 
frågor hamnar i skymundan 
eftersom KS greppar om ett 
större och vidare område – 
barnperspektivet försvinner. 
Medför att handläggare kan 
behöva jobba ännu hårdare för 
att få fram sina frågor. 

2
Individutskott tillsätts

Utbildning om de lagar som styr 
socialtjänsten samt generellt om 
enheternas uppdrag.

Kommunstyrelsen

Kommundirektör 
tillsammans med 
Kommunstyrelsens ordf. 

210301

210301

210401

Stress hos chefer då fokus läggs 
på att fundera på förändringen 
samt läggs tid på möten istället 
för att vara närvarande i sin 
verksamhet.

2
Alla berörda chefer har bjudits in till 
enskilt möte med kommundirektören

Kommundirektör 201020 10 dec

Medarbetarna upplever stress 
över att de kan behöva byta 
chef

2 Fortlöpande information om hur 
processen fortskrider.

Erbjuda företagshälsovård

Förvaltningschef genom 
Områdeschef/Enhetschef

Enhetschef

201209

201209

10 dec

Oro och stress kan upplevas av 
chefer över att de behöver söka 
om sin tjänst. Risk för psykisk 
ohälsa hos chefer pga 
omorganisation samt om man 
får behålla sitt jobb.

3
Alla berörda chefer har bjudits in till 
enskilt möte med kommundirektören

Erbjuda företagshälsovård

Kommundirektör 201020

201209

10 dec

Oro att neddragning kan 
medföra fler antal medarbetare 
under resp. chef 

2
Tydlig och löpande information.

När beslut tagits av politiken 
kommer det att finnas en process- 
tid och kommunikationsplan för hela 

Kommundirektör/Förvaltni
ngschef

Kommundirektör

201209

201029

10 dec



Risk som ska åtgärdas Risknivå Åtgärder som ska vidtas Vem som ska se till att 
åtgärden vidtas

Klart 
datum

Datum för 
uppföljning

förändringen.

Risk att det blir tapp av erfarna 
chefer vilket innebär att 
kompetens försvinner vilket kan 
medföra en större 
arbetsbelastning på 
medarbetarna.

2
Ökad transparensen, information 
löpande.

När beslut tagits av politiken 
kommer det att finnas en process- 
tid- och kommunikationsplan för 
hela förändringen.

Rekryteringen sker skyndsamt 
genom kompetensbaserad 
rekrytering

Kommundirektör/Förvaltni
ngschef

Kommundirektör

Kommundirektör med 
hjälp av Hr-specialist

201209

201130

210301

10 dec

10 dec

210401

Hög arbetsbelastning vilket kan 
skapa ökad stress för chefer och 
medarbetare att genomföra 
omorganisationen, tar kraft från 
kärnfrågor. 

2
Tydlig och löpande information samt 
att chefer använder sin kompetens 
från utbildningen i 
förändringsledning, hur man som 
chef arbetar i förändring.

Kommundirektör/Förvaltni
ngschef

201209 10 dec
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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

Budgetuppföljning september 2020
Dnr KS/2020:2 041  

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen tar ställning till budgetuppföljningen vid kommande sammanträde.

Barnkonsekvensanalys

Ärendet berör inte barn.

Sammanfattning av ärendet

Ekonomienheten sammanställer budgetuppföljning efter september från nämnder och 
förvaltningar enligt tidplan för budgetuppföljning 2020. Handlingar presenteras på 
kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 14 oktober.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse kommunstyrelseförvaltningen 2020-10-05

Presentation budgetuppföljning september 2020 (presenteras vid sammanträdet)

Rapport budgetuppföljning september 2020 Osby kommun (presenteras vid 
sammanträdet)

 

Petra Gummeson Gunnar Elvingsson 
Kommundirektör Ekonomichef 

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

Kommunstyrelseförvaltningen, ekonomienheten

Kommunens nämnder

Förvaltningschefer



Ekonomisk uppföljning 

september 2020



Avvikelse från budget, 

helårsprognos

2020-10-20 Sida 2

Andel av

Belopp i mnkr Mars April Maj Aug Sept Budget

Kommunstyrelse

 Kommunstyrelseförvaltning -1,7 -1,7 -1,2 0,1 0,1 0%

Barn- och utbildningsnämnd -5,6 -4,6 -3,8 0,0 2,5 1%

Hälsa och välfärdsnämnd -8,5 -7,8 -8,5 -9,7 -8,2 -3%

Kommunrevision 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0%

Miljö- och byggnämnden 0,0 0,0 -0,1 0,0 0,0 0%

Samhällsbyggnadsnämnd, exkl VA-verksamhet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0%

Samhällsbyggnadsnämnd, VA-verksamhet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0%

Valnämnd 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0%

Överförmyndare 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0%

Summa nämnder -15,7 -14,0 -13,5 -9,6 -5,3 -1%

Finansförvaltning 14,2 6,3 10,1 24,7 20,5

Totalt, budgetavvikelse -1,5 -7,7 -3,4 15,1 15,2

Årets resultat, budget 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

Årets resultat, prognos -0,8 -7,0 -2,7 15,8 15,9



Avvikelse från budget, 

helårsprognos

2020-10-20 Sida 3

Finansförvaltning, mnkr Mars April Maj Aug Sep

SKR:s bedömning, försämrat skatteunderlag -6,0 -21,0 -21,0 -4,8 -7,5

Regeringens avisering 20 januari, 339 kr/inv 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5

Riksdagens beslut 19 februari, 169 kr/inv. 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2

Regeringens avisering 2 april, 1017 kr/inv. 13,5 13,4 13,4 13,4 13,4

Regeringens avisering 18 maj, 291 kr/inv. 3,8 3,8 3,8

SKR:s bedömning om uppskjuten företagsbeskattning 0,0 6,7 6,7 2,3 0,8

Lägre räntekostnader 0 0,5 0,5 1,3 1,3

Ersättning sjuklönekostnader 2,0 2,0

Summa finansförvaltning 14,2 6,3 10,1 24,7 20,5



Skatteunderlagsprognos, SK

Skatteunderlagsförändring

2019 2020 2021 2022 2023

SKR okt, årlig ökning av skatteunderlag, % 2,8 1,9 1,5 3,9 3,5

SKR aug, årlig ökning av skatteunderlag, % 2,8 2,4 1,3 3,9 4,0

SKR april, årlig ökning av skatteunderlag, % 2,2 0,9 3,5 3,7 3,8

SKR feb, årlig ökning av skatteunderlag, % 3,2 2,4 3,1 3,8 3,8

Källa: SKR cirkulär 20:39

Stora skiftningar i skatteunderlagsprognoserna under året!



Kommunstyrelseförvaltningen

Kommunstyrelseförvaltningen redovisar en  

avvikelse på + 0,1 (+0,1) mnkr varav

• Räddningstjänsten –1,1 (-1,1)

• Övriga enheter +1,2 (+1,2)

2020-10-20 Sida 5



Barn- och 

utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden redovisar en 

avvikelse på + 2,5 (+-0,0) mnkr
• Förvaltningsövergripande inkl anpassningsuppdrag -5,4 (-5,5) 

• Förskolan + 3,4 ( +3,6) 

• Grundskolan +2,2 (+1,8)

• Gymnasieskola och vux +3,3 (+1,5)

• Kultur och fritid  0,1 ( 0,0) 

• Barn- och familjeenheten -1,1 (-1,4)

2020-10-20 Sida 6



Hälsa- och välfärdsnämnden

Hälsa- och välfärdsnämnden redovisar en avvikelse på  
-8,2 (-9,7) mnkr 
• Nämnd/ledning inkl ej fördelad besparingspost –0,2 (-0,4) 

• Äldreomsorg/ -1,4 (-1,7)

Varav: Rehab +1,1 (+1,1)

Hemtjänst - 1,0 (-1,1)

Hälso o sjukvård - 0,4 ( 0,0)

Korttid och boenden - 1,6 (-1,9)

Nattorganisation - 1,1 (-1,0) 

Övrigt +1,6 (+1,1)

• LSS-verksamheten -1,4 (-1,5)

• Individ och familj/ekonomiskt bistånd -6,4 (-6,8)

• Integrationsverksamhet  0,0 (-0,1)

• Arbetsmarknadsenhet +1,2 (+0,8) 

2020-10-20 Sida 7



Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden redovisar i denna 
uppföljning en prognos på + 0,3 mnkr.

Planering och administration +0,2 (+0,3)

Tekniska enheten 0,0 (-0,3)

Kost 0,0 (-0,1)

Lokalvård +0,1 (+0,1)

Gemensam service 0,0 ( 0,0)

Totalt 0,3

2020-10-20 Sida 8



Miljö och byggnämnd

Nämndens verksamhet exkl

bostadsanpassningsbidrag - 0,1

Bostadsanpassningsbidrag + 0,1

Totalt 0,0

2020-10-20 Sida 9



Investeringar

2020-10-20 Sida 10

Belopp i mnkr Budget 2020

Redovisat 

t o m sep Prognos

Av-

vikelse

Skattefinansierade investeringar 225 89 175 50

VA-investeringar 38 11 18 20

Totalt 263 100 193 70

Redovisat som andel av budget 38%
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Budget 2020 Redovisat t o m sep Prognos



Kapitalförvaltning

2020-10-20 Sida 11

Tillgångsslag Min Normal Max Värde, mnkr Andel

Svenska räntor 20% 40% 60% 20,5 36%

Svenska aktier 0% 30% 60% 19,5 35%

Utländska aktier 0% 30% 40% 16,4 29%

Räntor totalt 20% 40% 60% 20,5 36%

Aktier totalt 40% 60% 80% 35,9 64%

Totalt 56,4

Värdeförändring sedan fg månad 1,2

Värdeförändring sedan årsskifte 0,9

Förslag: Inget uttag från kapitalförvaltningen 2020 p g a god

likviditetssituation.

Föreskrifter 30 sep 2020
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Inledning

Nämnderna har överlämnat budgetuppföljning med helårsprognos efter september månad 2020.

Årets budgeterade resultat var ursprungligen 2,0 mnkr. Efter beslut om tilläggsbudget i kommunfullmäktige den 30 
mars är detta nedjusterat till 0,7 mnkr.  Årets resultat enligt helårsprognosen är + 15,9 mnkr.

Nämndernas prognoser innebär sammantaget en negativ budgetavvikelse på – 5,3 (-9,6) mnkr där barn och 
utbildningsnämnden visar ett överskott i prognosen på + 2,5 mnkr samtidigt som hälsa och välfärdsnämnden visar 
ett underskott på - 8,2 mnkr.

Prognosen för finansförvaltningen är ett överskott på + 20,5 mnkr.

Finansförvaltningen

Skatteprognosen för oktober från Sveriges kommuner och regioner, SKR) innebär en negativ budgetavvikelse på -
 7,5 mnkr när det gäller skatteunderlaget till följd av Corona-krisen. Detta vägs dock upp av extra statsbidrag som 
har betalats under året på närmare 25 mnkr.

Finansförvaltningen visar också överskott för räntekostnader och särskild ersättning från försäkringskassan för 
sjuklönekostnader.

Investeringar

Efter tilläggsbudgetering uppgår årets investeringsbudget till 262 mnkr. Redovisat värde t o m april är 100 mnkr, 
vilket blir 38 % av budgeten.

Balanskravsavstämning

Enligt kommunallagen ska kommunen uppfylla det så kallade balanskravet. Detta innebär att intäkterna ska vara 
högre än kostnaderna. Balanskravet är miniminivå för att säkerställa en god ekonomisk hushållning. Huvudregeln är 
att om underskott uppkommer så ska detta regleras under den kommande treårsperioden. Helårsresultatet enligt 
prognosen är + 14,6 mnkr och kommunen uppfyller därmed balanskravet.

Finansiell målsättning

Kommunfullmäktiges finansiella målsättning för 2020 är ett positivt resultat på 0,2% av skatter och bidrag. 
Prognosen efter september innebär 1,9 % och målsättningen uppfylls väl. Kommunens långsiktiga målsättning är ett 
resultatöverskott på 2,0%.



Osby kommun, Uppföljning september 2020 Osby kommun 4(31)

Nämndernas resultat

Driftredovisning

Belopp i tkr Budget 2020
Uppföljning t 

o m aktuell 
månad

Utfall % Prognos 
helår

Avvikelse 
prog/budg

Kommunstyrelse 0

- Kommunstyrelseförvaltn 73,0 57,3 78,5 72,9 0,1

0

0

Samhällsbyggnadsnämnd 66,7 48,9 73,3 66,4 0,3

Samhällsbyggnad, VA-
verksamhet 0 -4,5 0 0 0

Miljö- och byggnämnd 5,3 3,8 71,7 5,3 0,0

Revision 0,8 0,5 62,5 0,8 0,0

Valnämnd 0 0 0 0 0

Barn- och 
utbildningsnämnd 381,8 262,7 68,8 379,3 2,5

Hälsa- och välfärdsnämnd 262,9 204,2 77,7 271,1 -8,2

Överförmyndare 2,6 1,9 73,1 2,6 0,0

Delsumma 793,1 574,8 72,5 798,4 -5,3

Finansförvaltning -793,8 -650,8 82,0 -814,3 20,5

Totalt -0,7 -76,0 -15,9 15,2

Kommentarer till driftredovisning

Nämnderna redovisar sammantaget en negativ budgetavvikelse på - 5,6 (-9,6) mnkr i sina prognoser.

Kommunstyrelseförvaltningen redovisar ett litet plus på + 0,1 (+ 0,1)) mnkr. ett underskott finns inom 
räddningstjänsten på -1,1). Detta vägs upp av överskott på ungefär motsvarande belopp inom övriga verksamheter.

Barn- och utbildningsnämnden redovisar en prognos på + 2,5 (0,0) mnkr. Alla verksamhetsdelar förutom barn och 
familj visar överskott mot budget. Förbättringen jämfört med föregående månad beror främst på ett bättre utfall för 
statsbidrag samt minskade läromedelskostnader inom gymnasieskolan.

Hälsa- och välfärdsnämnden visar en budgetavvikelse på -8,2 (-9,7) mnkr där individ och familj, vuxensidan har 
det största underskottet med -6,4 mnkr. Även äldreomsorgen och LSS visar underskott medan 
arbetsmarknadsenheten visar överskott. Ekonomiska effekter av Corona-krisen är neutraliserade i uppföljningen 
förutom ersättning från försäkri9ngskassan för sjuklönekostnader.

Samhällsbyggnadsnämnden visar i denna uppföljning ett överskott på 0,3 mnkr.

Övriga nämnder visar prognoser i enlighet med budget, alltså inga avvikelser.
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Investeringsbudget

Belopp i mnkr Budget 2019
Uppföljning t 

o m aktuell 
månad

Utfall % Prognos 
helår

Avvikelse 
prog/budg

Kommunstyrelse

-
 Kommunstyrelseförvaltn 21,7 2,5 11,5 15,7 6,0

0

0

Samhällsbyggnadsnämn
d 190,5 84,8 44,5 149,1 41,4

Samhällsbyggnad, VA-
verksamhet 37,7 12,4 32,9 17,9 19,8

Miljö- och byggnämnden 0 0 0 0 0

Barn- och 
utbildningsnämnd 7,7 0,6 7,8 5,6 2,1

Hälsa- och 
välfärdsnämnd 4,9 0,6 12,2 4,9 0,0

Totalt 262,5 100,9 38,4 193,2 69,3

Kommentarer till investeringsredovisning

 

Efter tilläggsbudgetering uppgår årets investeringsbudget till 262 mnkr, varav investeringar inom vatten- och avlopp 
uppgår till 38 mnkr. Redovisat investeringsbelopp per den 30 september var ca 100 mnkr. Prognosen, som 
fortfarande får anses optimistisk, pekar mot ett investeringsutfall på 193 mnkr.
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Kommunstyrelse

UPPFÖLJNING 

DRIFTREDOVISNING

Belopp i tkr Budget 
perioden

Utfall 
perioden

Avvikelse 
period Budget helår Prognos helår Avvikelse 

helår

Verksamhet

Ekonomienheten 6 906 5 664 1 242 9 211 8 761 450

HR-enheten 8 624 9 628 -1 004 11 687 11 639 48

Staben 5 633 5 665 -32 7 512 7 122 390

Räddningstjänsten 11 554 12 236 -682 15 404 16 205 -801

IT- och utv. 
enheten 14 374 16 854 -2 480 19 158 19 482 -324

Tillväxtenheten 1 810 1 670 140 2 413 2 118 295

Kanslienheten 5 817 5 566 251 7 569 7 569 0

Resultat 54 718 57 283 -2 565 72 954 72 896 58

Kommentarer till helårsavvikelser

Kommunstyrelseförvaltningen redovisar efter september en prognos innebärande ett plus med 58 tkr

De enheter som påvisar underskott är räddningstjänsten, (-801 tkr) samt IT- och utvecklingsenheten (-324 tkr).

Inom räddningstjänsten finns även i år kostnader utöver budget kopplade till rekrytering, material/reparationer och 
tjänster.

IT- och utvecklingsenhetens underskott är kopplat till kostnader för migreringen till Unikoms miljö.

Kansliet räknar med ett nollreslutat trots att ett avgångsvederlag belastar verksamheten.

Övriga enheter redovisar ett överskott om 1 183 tkr, delvis på grund av vakanta tjänster.

 

Förslag på åtgärder till avvikelser

Fortsatt återhållsamhet samt noggrann ekonomisk uppföljning inom hela förvaltning både vad gäller intäkter och 
kostnader.

Nyckeltal

Uppföljning personalkostnader

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

Kostnad 
arbetskraft 
2019

2 415 3 492 3 168 3 257 3 901 3 425 4 118 3 984 3 135 3 416 3 548 3 495

Kostnad 
arbetskraft 
2020

3 339 3 136 3 111 3 604 3 848 3 453 3 994 3 577 3 517

varav 
kostnad för 
sjuklön 2019

4 57 32 13 17 12 8 10 9 42 14 25

varav 
kostnad för 
sjuklön 2020

15 19 35 37 18 55 48 4 19
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Tidplan för nämndens behandling

Kommunstyrelsen behandlar uppföljningen på sammanträdet 2020-10-28.

INVESTERINGSREDOVISNING

Projekt 
nr Namn

Budget 
helår, tkr

Redovisat 
perioden, tk
r

Prognos 
helår, tkr

Avvikelse, tkr, 
prognos 
jämfört med 
budget

Klart 
(tidpunkt)

0007 Nytt intranät o hemsida 188 0 188 0 dec

0008 Ekonomisystem 844 373 373 471 Projekt 
avbrutet

0010 Inventarier arbetscenter 370 250 370 0 dec

0012 HR-system 3 000 525 3 000 0 2021

0040 Släckbil 200 0 200 0 dec

0046 Diarie- o ärendeh. system 500 0 500 0 2021

0051 Fordon räddningstj 1 521 1 037 1 521 0 dec

0055 Höjdfordon 6 000 70 6 000 0 dec

0057 Släckbil Lönsboda 4 000 0 0 4 000 2021

0058 Lastväxlare med flak 1 500 0 0 1 500 2021

0060 Fordon och inv räddntj 1 500 288 1 500 0 dec

0070 IT-investeringar 1 500 0 1 500 0 dec

0511 Bes. o processys. Kcenter 109 0 109 0 dec

0518 Impl.kostn.HR,Ek, besl.sys 188 0 188 0 dec

0521 Ärendehanteringssyst kont 250 0 250 0 dec

Totalt 21 670 2 543 15 699 5 971

Kommentarer till budgetavvikelser

Kommentarer

Projekt nytt ekonomisystem är avbrutet.

Inköp av släckbil Lönsboda och lastväxlare är framflyttat till 2021. Detsamma gäller för nytt diarie- och 
ärendehanteringssystem samt HR-system.
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Miljö och byggnämnd

UPPFÖLJNING 

DRIFTREDOVISNING

Belopp i tkr Budget 
perioden

Utfall 
perioden

Avvikelse 
period Budget helår Prognos 

helår
Avvikelse 
helår

Verksamhet

Miljö- och nämnd 328 214 114 437 389 48

Bygglov 611 662 -51 814 909 -95

Hälsoskydd 318 319 -1 424 441 -17

Livsmedelskontroll 319 208 111 426 385 41

Miljöskydd 448 393 55 600 743 -143

Kalkningsprojekt 226 847 -621 302 299 3

Alkoholtillstånd 202 122 80 270 240 30

Miljö- och byggenhet 850 852 -2 1 134 1 110 24

Bostadsanpassningsbidrag 671 367 304 894 790 104

Resultat 3 973 3 984 -11 5 301 5 306 -5

Kommentarer till helårsavvikelser

Den negativa avvikelsen inom Miljö- och bygg är  en osäkerhet kring intäktssidan kopplat till Covid-19 samt att 
personal sagt upp sig som lämnar vakans.

Nyckeltal

Uppföljning personalkostnader

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

Kostnad 
arbetskraft 
2019

424 405 445 511 411 389 387 468 513 474 485 507

Kostnad 
arbetskraft 
2020

519 480 467 463 475 446 400 433 441

varav 
kostnad för 
sjuklön 2019

2 2 0 4 0 4 3 0 0 10 7 6

varav 
kostnad för 
sjuklön 2020

6 12 15 12 8 9 3 0 3



Osby kommun, Uppföljning september 2020 Osby kommun 9(31)

Samhällsbyggnad exkl VA

UPPFÖLJNING 

DRIFTREDOVISNING

Belopp i tkr Budget 
perioden

Utfall 
perioden

Avvikelse 
period Budget helår Prognos helår Avvikelse 

helår

Verksamhet

Planering och 
administration 2 467 2 056 411 3 280 3 037 243

Tekniska 
enheten 18 980 19 274 -294 25 918 25 918 0

Kost 14 010 14 012 -2 18 813 18 832 -19

Lokalvård 13 109 12 708 401 17 394 17 274 120

Gemensam 
service 961 894 67 1 285 1 315 -30

Resultat 49 527 48 944 583 66 690 66 376 314

Kommentarer till helårsavvikelser

Samhällsbyggnad prognosticerar ett utfall inom ram för 2020. Förklaringen till detta är bland annat att 
kommunfullmäktige beslutat och tillfört 720 tkr för samhällsbyggnads kostnader för nämnden samt 600 tkr för 
högre råvarukostnader till mat för äldre.

Förslag på åtgärder till avvikelser

Nyckeltal

Uppföljning personalkostnader

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

Kostnad 
arbetskraft 
2019

4 231 4 471 3 899 3 923 4 243 4 288 4 271 4 456 4 443 4 146 4 302 4 038

Kostnad 
arbetskraft 
2020

4 601 4 621 3 554 3 971 4 035 4 069 4 172 4 544 4 168

varav 
kostnad för 
sjuklön 2019

41 73 60 34 43 21 34 13 29 37 38 31

varav 
kostnad för 
sjuklön 2020

39 54 58 84 80 52 70 36 29

Tidplan för nämndens behandling

Samhällsbyggnadsämnden beslutar om uppföljningen på sammanträdet den 21 oktober.
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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)

0080 Industrispår NO 2 220 46 2 220 0 20201231

0202 AV-tekn, nätv, omdr fiber 400 0 0 400 20201231

0209 Inredning Kommunhus 930 1 254 1 254 -324 20201231

0210 Örkenedskolan 778 787 1 000 -222 20201231

0212 Ny förskola Klockareskogs 2 400 13 150 2 250 20201231

0290 Ventanl nya Ekbackeskolan 4 500 0 0 4 500 20201231

0292 Laddstolpar vhtlokaler 1 300 111 1 300 0 20201231

0295 Utemiljö Rönnebacken 250 93 250 0 20201231

0296 Kommunövergr passagesyst 2 000 624 2 000 0 20201231

0297 Proj äldreboende Lönsboda 5 660 72 4 700 960 20201231

0801 Fastighetsbildning 150 64 150 0 20201231

0802 Nya planområden 0 623 0 0

0803 Centrumåtgärder 2 250 260 500 1 750 20201231

0804 Gatubelysning 9 750 5 360 9 750 0 20201231

0807 Centrumåtgärder visionsdo 2 000 3 3 750 -1 750 20201231

0808 GC-väg Rönnebacken-Försko 1 000 0 1 000 0 20201231

0809 Trafiksäkerh Lba skola ce 1 000 0 500 500 20201231

0810 Trafiksäk.främj. åtg. 300 0 300 0 20201231

0811 Exploater. Hasslaröd Syd 2 700 359 700 2 000 20201231

0812 Utveckling näringsverksamhet 0 35 0

0815 Utveckl. Naturbruksområde 5 500 1 498 2 500 3 000 20201231

0816 Förstudie GC-väg Näset-Ha 750 3 200 550 20201231

0817 Köp av fastigheter 2 000 750 2 000 0 20201231

0820 Nya planområden 2020 6 000 837 6 000 0 20201231

0831 Lekplatser 600 344 600 0 20201231

0832 Julbelysning 250 100 250 0 20201231

0833 Fordon driftenhet 1 000 429 1 000 0 20201231

0834 Byggn stamnät landsbygd 1 470 0 1 470 0 20201231

0835 Asfalt 10 000 3 092 10 000 0 20201231

0836 Gatukostn ersättn 0 38 0 0 20201231

0837 GC-väg N.Infartsg asfalt 0 269 0

0839 Pumpstationer 350 0 350 0 20201231

0840 Genomf bef planområden 8 550 504 8 550 0 20201231

0841 Genomf Netto-området 0 69 0 20201231

0842 Genomf Tangovägen Osby 0 80 0 20201231

0843 Genomf Kråkeskogen Osby 0 2 570 0 20201231

0844 Genomf Hambov/Tenorv 0 1 048 0 20201231

0845 Genomf Marklundavägen 0 55 0 20201231

0846 Genomf Gerfasts väg 0 136 0

0850 Utveckl näringsverksamhet 1 550 0 1 550 0

0851 Utveckl NÖ Industriområde 0 2 118 0 20201231

0852 Utveckl Killeberg Norra 0 622 0 20201231
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Projekt 
nr Namn

Budget 
helår, tkr

Redovisat 
perioden, tk
r

Prognos 
helår, tkr

Avvikelse, tkr, 
prognos 
jämfört med 
budget

Klart 
(tidpunkt)

0853 Utveckl Lönsboda Ind omr1 0 267 0 20201231

0890 Maskiner lokalvård 235 20 235 0 20201231

1303 Proj. energisparåtgärder 250 9 250 0 20201231

1305 Säk.proj. larm 300 32 300 0 20201231

1307 Utbyte storköksutrustning 690 39 690 0 20201231

1309 Utemiljö Barn och skola 500 73 500 0 20201231

1310 Div. vht.förändr BoS 500 0 500 0 20201231

1312 Reinvesteringar komp.red. 6 500 3 194 6 500 0 20201231

1612 Örkened förskola 456 3 583 3 583 -3 127 20201231

1626 Säkerhetsproj riskinven 150 74 150 0 20201231

1627 Säkerhetsproj elsäkerhet 150 210 150 0 20201231

1630 Ny Ishall 3 500 1 037 3 500 0 20201231

1642 Killeberg, grundskola 20 300 2 838 3 500 16 800 20201231

1648 Killeberg fsk o matsal 21 940 13 2 000 19 940 20201231

1649 Brunn Lindvallen 75 0 75 0 20201231

1650 Förskolelokaler Visseltofta 2 000 13 3 500 -1 500 20201231

1667 Ny förskola Osby tätort 22 080 19 919 22 080 0 20201231

1673 Ekelund, förvärv o ombygg 11 540 13 342 16 500 -4 960 20201231

1674 LSS-boende Skeingevägen 0 1 055 1 200 -1 200 20201231

1675 Badplats spegeldammen 1 278 1 453 1 453 -175 20201231

1676 Hasslaröd inköp fastighet 10 760 10 767 10 767 -7 20201231

1677 Ombyggnad Maskinhall NB 2 000 544 2 000 0 20201231

1701 Genomförande, energiproje 3 450 768 3 450 0 20201231

1706 Databaserad energistyrning 0 1 274 0 20201231

1752 Ny brandstation Osby 2 400 92 400 2 000 20201231

1793 Gemens nyckelsystem HoV 1 500 0 1 500 0 20201231

1794 Klimatkontr Rönneb o Lind 300 0 300 0 20201231

Totalt 190 462 84 882 149 077 41 385

0080 Industrispår NO
- Inväntar slutfaktura

0202 AV-tekn, nätv, omdr fiber
- Felkonterat från investeringsprojekt 209, rättas.
0209 Inredning Kommunhus
- Felkonterat från investeringsprojekt 210, rättas.
0210 Örkenedskolan
- pågår.
0212 Ny förskola Klockareskogs
- Försenat på grund av resursbrist
0290 Ventanl nya Ekbackeskolan
- Investeringsprojekt 1673, Ekelund förvärv och ombyggnation blir dyrare än budgeterat. Omdisponering föreslås 
med 4500 tkr från projekt 0290 ventilationsanläggning nya Ekebackeskolan. Beslut om omdisponering tas av 
kommunfullmäktige.
0292 Laddstolpar vhtlokaler
- pågår
0295 Utemiljö Rönnebacken
- pågår, men riskerar att ej nås på grund av COVID - 19
0296 Kommunövergr passagesyst
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- pågår
0297 Proj äldreboende Lönsboda
- Inväntar politiska beslut
0801 Fastighetsbildning
- pågår
0802 Nya planområden
- tillhör nya planområden 2020 inv proj. 820
0803 Centrumåtgärder
- pågår, nytt elskåp i Lönsboda kvar.
0804 Gatubelysning
- pågår
0807 Centrumåtgärder visionsdo
- försenat på grund av resursbrist, påbörjas nov/dec
0808 GC-väg Rönnebacken-Försko
- inväntar faktura
0809 Trafiksäkerh Lba skola ce
- inväntar faktura
0810 Trafiksäk.främj. åtg.
- pågår
0811 Exploater. Hasslaröd Syd
- inväntar marklov samt strandskyddsdispens. Beräknas starta under vintern
0812 Utveckling näringsverksamhet
- tillhör nya planområden 2020 inv proj. 820
0815 Utveckl. Naturbruksområde
- pågår samt avvaktar detaljplaner
0816 Förstudie GC-väg Näset-Ha
- pågår
0817 Köp av fastigheter
- pågår
0820 Nya planområden 2020
- pågår
0831 Lekplatser
- pågår
0832 Julbelysning
- pågår
0833 Fordon driftenhet
- pågår
0834 Byggn stamnät landsbygd
- pågår
0835 Asfalt
- pågår
0836 Gatukostn ersättn
- felkonterad
0837 GC-väg N. Infartsg asfalt
- Felkonterad
0839 Pumpstationer
- pågår
0840 Genomf bef planområden
- pågår
0841 Genomf Netto-området
- pågår
0842 Genomf Tangovägen Osby
- pågår
0843 Genomf Kråkeskogen Osby
- pågår
0844 Genomf Hambov/Tenorv
- pågår
0845 Genomf Marklundavägen
- pågår
0846 Genomf Gerfasts väg
- pågår
0850 Utveckl näringsverksamhet
- pågår
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0851 Utveckl NÖ Industriområde
- pågår
0852 Utveckl Killeberg Norra
- pågår
0853 Utveckl Lönsboda Ind omr1
- pågår
0890 Maskiner lokalvård
- pågår
1303 Proj. energisparåtgärder
- pågår
1305 Säk.proj. larm
- pågår
1307 Utbyte storköksutrustning
- pågår
1309 Utemiljö Barn och skola
- pågår
1310 Div. vht.förändr BoS
- pågår
1312 Reinvesteringar komp.red
- pågår
1612 Örkened förskola
- pågår, inväntar slutfaktura
1626 Säkerhetsproj riskinven
- pågår
1627 Säkerhetsproj elsäkerhet
- pågår
1630 Ny Ishall
- pågår
1642 Killeberg, grundskola
- pågår
1648 Killeberg fsk o matsal
- pågår
1649 Brunn Lindvallen
- pågår
1650 Förskolelokaler Visseltofta
- pågår
1667 Ny förskola Osby tätort
- pågår
1673 Ekelund, förvärv o ombygg
-pågår
1674 LSS-boende Skeingevägen
- upphandling pågår
1675 Badplats spegeldammen
- klar
1676 Hasslaröd inköp fastighet
- klar
1677 Ombyggnad Maskinhall NB
- pågår
1701 Genomförande, energiproje
- pågår
1752 Ny brandstation Osby
- pågår
1793 Gemens nyckelsystem HoV
- pågår
1794 Klimatkontr Rönneb o Lind
- pågår
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Barn- och utbildningsnämnden

UPPFÖLJNING 

DRIFTREDOVISNING

Belopp i tkr Budget 
perioden

Utfall 
perioden

Avvikelse 
period Budget helår Prognos helår Avvikelse 

helår

Verksamhet

Förvaltningsövergrip. 
admin 1 180 4 475 -3 295 1 560 6 922 -5 362

Förskola 53 453 46 010 7 443 72 317 68 899 3 418

Grundskola 122 042 110 973 11 069 162 400 160 234 2 166

Gymnasie/vux 63 129 56 095 7 034 84 164 80 827 3 337

Kultur och fritid 27 627 26 968 659 36 782 36 682 100

Barn och familj 18 491 18 225 266 24 609 25 754 -1 145

Resultat 285 922 262 746 23 176 381 832 379 318 2 514

Kommentarer till helårsavvikelser

Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar en positiv avvikelse på 2 514 tkr efter september 2020. Förskolan, 
grundskolan, gymansie/vux och kultur och fritid redovisar positiva avvikelser från budget, medan 
förvaltningsövergripande administration och barn och familj redovisar negativa avvikelser jämfört med budget. Den 
största negativa avvikelsen som rapporteras finns under den förvaltningsövergripande administrationen och beror på 
ett odefinierat anpassningsuppdrag på 5 600 tkr. Anpassningsuppdraget var i ingången av 2020, 2 900 tkr men har 
sedan ökats med 2 700 tkr beroende på en minskad budgetram. Den minskade budgetramen beror på förändrade 
principer för internhyran, där budgetramen förändras utifrån minskade eller ökade hyreskostnader. Barn- och 
familjeenheten redovisar en negativ avvikelse på 1 145 tkr jämfört med budget. Orsaken är uteblivna statsbidrag 
från migrationsverket på grund av att ensamkommande barn får svenskt medborgarskap.

Jämfört med föregående prognos så visar uppföljningen en något bättre prognos, vilket till viss del beror på att ett 
statsbidrag som periodiserats av försiktighetsskäl får behållas i sin helhet. Den förbättrade prognosen beror även på 
minskade läromedelskostnader inom gymnasieskolan, eftersom vissa resor med mera inte har kunnat genomföras på 
grund av pandemin.

Budgeten för 2020 innehåller dessutom en rad anpassningar inom olika verksamhetsområden. Besparingsuppdragen 
är följande:

- Grundskola (främst fritidshem och förskoleklass) = 1 250 tkr

- Förskola (inkl pedagogisk omsorg) = 1 000 tkr

- Gymnasie/vux = 2 000 tkr

- Kultur och fritid = 1 500 tkr

I uppföljningen för september 2020 utgår prognosen ifrån att dessa anpassningsuppdrag  genomförs. 
Anpassningarna kan komma att medföra ett minskat utbud inom ovanstående verksamheter.

Osäkerhetsfaktorerna är fortfarande många i uppföljningen, men eftersom det endast kvarstår tre månader av året så 
kommer de inte påverka uppföljningen i lika stor utsträckning som i början av året. Elevantal som påverkar 
kostnader och intäkter för interkommunala ersättningar och bidrag kan fortfarande förändras, vilket kan förändra 
prognosen i både positiv och negativ riktning. Dessutom har många statsbidrag avseende föregående år periodiseras 
till 2020. Orsaken är att redovisningen görs under 2020 och i vissa fall råder det osäkerhet kring hur stor del av 
statsbidraget som får behållas. Men jämfört med föregående uppföljning så har osäkerheten kring detta minskat 
något, då fler redovisningar av statsbidrag har godkänts. Även för Barn- och familjeenheten är prognosen osäker. I 
uppföljningen baseras prognosen enbart på befintliga placeringar och kända kommande placeringar och på ett 
antagande om hur länge dessa placeringar kommer att fortgå. Det innebär att prognosen kan komma att förändras i 
kommande uppföljningar. Den största osäkerhetsfaktorn just nu är bidragen från migrationsverket för den 
ensamkommande barnen och ungdomarna. Dessa påverkas bland annat av om barnen/ungdomarna får svenskt 
medborgarskap, då finns kostnadsansvaret kvar men bidraget upphör.
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Förvaltningsövergripande ledning och administration

Belopp i tkr Budget 
perioden

Utfall 
perioden

Avvikelse 
perioden Budget helår Prognos 

helår
Avvikelse 
helår

Barn- och 
utbildningsnämnd 761 561 200 1 014 1 014 0

Administration 4 659 3 913 746 6 198 5 908 290

Odefinierad 
anpassning -4 238 0 -4 238 -5 651 0 -5 651

Resultat 1 182 4 474 -3 292 1 561 6 922 -5 361

Kommentarer till senaste budgetuppföljning

Den förvaltningsövergripande administrationen redovisar en negativ avvikelse på 5 361 tkr. Den största delen av 
detta är det odefinierade anpassningsuppdrag som uppgår till 5 651 tkr.

Förskola

Belopp i tkr Budget 
perioden

Utfall 
perioden

Avvikelse 
perioden Budget helår Prognos 

helår
Avvikelse 
helår

6 501 Områdeschef 
förskola 8 746 3 931 4 815 12 860 11 192 1 668

6 502 Toftagården 1 620 1 649 29 2 156 2 156 0

6 503 Regnbågen 3 781 2 895 886 5 027 4 035 992

6 504 
Klockarskogsgården 4 723 4 299 424 6 281 6 064 217

6 505 Gamlebygården 2 493 2 556 -63 3 315 3 315 0

6 506 Lönnegården 10 730 10 339 391 14 275 14 275 0

6 507 Hasselgården 4 821 4 636 185 6 410 6 334 76

6 508 Trulsagården 4 916 4 578 338 6 534 6 219 315

6 510 Ängsgården 3 279 3 008 271 4 362 4 360 2

6 511 Solklinten 4 946 4 624 322 6 579 6 428 151

6 512 Uteförskolan 994 1 038 -44 1 323 1 323 0

6 513 Nya Klintgården 2 404 2 457 -53 3 196 3 196 0

Resultat 53 453 46 010 7 443 72 318 68 897 3 421

Kommentarer till senaste budgetuppföljning

Förskolan redovisar en positiv avvikelse på 3 421 tkr jämfört med budget. Samtliga förskole-enheterna redovisar i 
denna uppföljning ingen avvikelse eller en positiv avvikelse från budget. De positiva avvikelser som redovisas från 
budget beror dels på att alla budgeterade tjänster inte har behövt tillsätta, samt att under våren så har behovet av att 
sätta in vikarier inte varit lika stort. Överskottet som redovisas för förskole-enhet Trulsagården beror på beslutet att 
tillfälligt pausa pedagogisk omsorg i Killeberg. Områdeschef förskola redovisar ett överskott jämfört med budget, 
vilket beror på ett antagande om att statsbidraget för mindre barngrupper blir högre än budgeterat samt högre 
intäkter och lägre kostnader för IKE och bidrag än budgeterat. Dessutom beräknas bidraget från migrationsverket 
avseende etableringsersättning, bli högre än budgeterat.
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Grundskola

Belopp i tkr Budget 
perioden

Utfall 
perioden

Avvikelse 
perioden Budget helår Prognos 

helår
Avvikelse 
helår

6 701 Områdeschef 
grundskola 21 361 16 541 4 820 27 546 27 310 236

6 112 Skolenhet 
Hasslaröd F-6 16 674 17 079 -405 22 573 23 130 -557

6 113 Skolenhet 
Hasslaröd 7-9 13 058 12 330 728 17 371 17 005 366

6 114 Skolenhet 
Klockarskogsskolan F-
3

10 867 10 323 544 14 554 14 554 0

6 202 Skolenhet 
Parkskolan F-3 18 447 16 946 1 501 24 675 24 278 397

6 203 Skolenhet 
Parkskolan 4-9 6 452 6 652 -200 8 584 8 721 -137

6 206 Skolenhet 
Killebergsskolan F-6 6 349 5 981 368 8 514 8 137 377

6 214 Skolenhet 
Visslan 6-9 33 -179 212 37 0 37

6 308 Skolenhet 
Örkenedskolan F-9 18 875 16 598 2 277 25 320 24 269 1 051

6 702 Skolskjuts 7 721 6 601 1 120 10 294 10 030 264

6 704 
Modersmålsundervisni
ng

2 205 2 100 105 2 933 2 800 133

Resultat 122 042 110 972 11 070 162 401 160 234 2 167

Kommentarer till senaste budgetuppföljning

Grundskolan redovisar en positiv avvikelse på 2 167 tkr jämfört med budget 2020. Grundskoleenheterna redovisar 
sammantaget en positiv avvikelse från budget. Dock är kostnaderna för elevassistenter högre än budgeterat på någon 
skolenhet. Några skolenheter redovisar ett överskott jämfört med budget, vilket beror på ett statsbidrag för läxhjälp 
som ej var budgeterat. Överskottet beror även på att tjänster varit delvis vakanta.

Även grundskolan har anpassningsuppdrag i budget 2020, vilket främst riktas mot fritidshem och förskoleklass. I 
denna prognos är utgångspunkten att denna anpassning delvis kommer att kunna genomföras. På grund av ett ökat 
elevantal i förskoleklass så kommer personalkostnaderna öka i förskoleklass och fritidshem under hösten 2020. 
Under hösten kommer även antalet klasser i årskurs 7 att öka på Hasslarödsskolan, detta bedöms klaras inom den 
befintliga budgetramen för skolenheten Hasslarödsskolan 7-9.

Bidraget från migrationsverket avseende etableringsersättning beräknas bli något högre än budgeterat. Kostnaden 
för IKE och bidrag för grundsärskolan beräknas bli högre än budgeterat på grund av att två nya grundsärskoleelever 
(som går i skola i annan kommun) har flyttat in i kommunen.

Förbättringen jämfört med föregående prognos beror på ett besked om att statsbidraget för likvärdig skola 2019, där 
delar periodiserats till 2020 av försiktighetsskäl, inte behöver betalas tillbaka.
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Gymnasieskola och vuxenutbildning

Belopp i tkr Budget 
perioden

Utfall 
perioden

Avvikelse 
perioden Budget helår Prognos 

helår
Avvikelse 
helår

Områdeschef 
gymnasie/vux 44 993 43 967 1 026 59 989 62 809 -2 820

Ekbackeskolan inkl. 
internat 4 333 1 102 3 231 5 717 1 580 4 137

Introduktionsprogramm
et (IM) 6 844 5 392 1 452 9 107 8 212 895

Yrkesskolan -326 -555 229 -357 -583 226

Vuxenutbildning 7 285 6 188 1 097 9 690 8 809 881

Resultat 63 129 56 094 7 035 84 146 80 827 3 319

Kommentarer till senaste budgetuppföljningen

Gymnasieskolan och vuxenutbildningen redovisar en positiv avvikelse från budget på 3 319 tkr. Skolenheterna 
Ekbackeskolan och introduktionsprogrammet redovisar ett överskott jämfört med budget som beror på högre 
intäkter för IKE än beräknat, samt något lägre personalkostnader. Det beror än på lägre kostnader för läromedel, på 
grund av vårens distansundervisning och planerade resor som inte har gått att genomföra. Däremot beräknas 
internatet redovisa en avvikelse på totalt 930 tkr. Det beror på högre hyreskostnader och lägre intäkter än beräknat. 
Yrkesskolan redovisar en positiv avvikelse från budget, vilket beror på ett högre intäkter än i tidigare uppföljning 
samt lägre prognos för kostnader för läromedel.

Områdeschef gymnasie/vux redovisar en negativ avvikelse vilket delvis beror på ökade kostnader för 
interkommunal ersättning och bidrag.

Kultur och fritid

Belopp i tkr Budget 
perioden

Utfall 
perioden

Avvikelse 
perioden Budget helår Prognos 

helår
Avvikelse 
helår

Kultur- och 
fritidsadministration 4 332 4 321 11 5 766 6 417 -651

Extern 
programverksamhet 
och projekt

214 4 210 285 285 0

Stöd till föreningar 4 554 5 588 -1 034 6 072 6 142 -70

Ishall 3 562 3 333 229 4 742 4 493 249

Sim- och sporthall 5 236 4 908 328 6 968 6 566 402

Bibliotek 4 732 3 944 788 6 302 6 252 50

Fritidsgårdar 2 054 1 678 376 2 730 2 514 216

Musikskola 2 944 3 081 -137 3 917 4 013 -96

Resultat 27 628 26 857 771 36 782 36 682 100

Kommentarer till senaste budgetuppföljningen

Kultur- och fritidsenheten redovisar en positiv avvikelse på 100 tkr jämfört med budget. I prognosen är 
utgångspunkten fortsatt att delar av de anpassningsuppdrag på totalt 1 500 tkr som finns inom kultur- och 
fritidsenhetens områden genomförs. Det innebär bland annat att en vakant tjänst inom simhallen inte tillsätts, vilket 
bland annat har lett till att delar av simundervisningen inte kan genomföras. Från och med april månads uppföljning 
syns effekterna av Corona-pandemin i form minskade intäkter i bland annat simhallarna och ishallen. Beslutet att 
halva musikskoleavgiften ska återbetalas påverkar också intäkterna negativt. Däremot beräknas bidragen från 
arbetsförmedlingen bli högre än budgeterat. Corona-pandemin har inom vissa verksamheter även inneburit 
minskade kostnader då vissa evenemang inte har kunnat genomföras.
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Barn- och familjeenheten

Belopp i tkr Budget 
perioden

Utfall 
perioden

Avvikelse 
period Budget helår Prognos helår Avvikelse 

helår

Placeringar 9 398 9 570 -172 12 531 12 162 369

Handläggning 
barn och unga 5 685 3 330 2 355 7 553 6 200 1 353

Öppenvård 3 414 3 188 226 4 540 4 497 43

Familjerätt 771 768 3 1 026 1 036 -10

Ensamkommande 
barn -1 877 440 -2 317 -2 503 550 -3 053

Övrigt 1 100 930 170 1 462 1 309 153

Resultat 18 491 18 226 265 24 609 25 754 -1 145

Kommentarer till senaste budgetuppföljningen

Barn- och familjeenheten redovisar en avvikelse på 1 145 tkr från budget. Prognosen utgår ifrån kända placeringar 
och ett antagande om hur länge dessa placeringar kommer att fortgå. I prognosen finns inget utrymme för okända 
placeringar. Kostnaden för placeringar på HVB-hem beräknas bli lägre budgeterat och kostnaden för familjehem 
beräknas bli högre än budgeterat. Det beror på en medvetet arbete med att undvika placeringar i HVB-hem till 
förmån för placeringar i familjehem. Just nu finns inga placeringar på HVB-hem. Personalkostnaderna beräknas bli 
lägre än budgeterat, vilket beror på att tjänster har varit vakanta under delar av året.

Intäkten från migrationsverket för ensamkommande barn och ungdomar har justerats ned ytterligare och beräknas 
bli cirka 4 000 tkr lägre än budgeterat. Nedjusteringen beror på att intäkten är osäker. Det beror på att några 
barn/ungdomar har blivit svenska medborgare och då upphör ersättningen från migrationsverket. Det beror även på 
ett återbetalningskrav från migrationsverket avseende felaktigt utbetald ersättning under perioden 2017-2019.

Nyckeltal

Uppföljning personalkostnader

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

Kostnad 
arbetskraft 
2019

23 77
7

24 85
3

24 04
2

24 68
9

24 63
0

26 12
2

24 55
8

23 92
4

24 61
2

24 26
1

25 33
2

24 47
6

Kostnad 
arbetskraft 
2020

24 98
4

25 22
4

24 74
7

24 58
3

24 79
7

26 66
3

24 89
9

25 63
8

25 33
2

varav 
kostnad för 
sjuklön 2019

293 301 318 329 247 217 109 76 207 286 338 331

varav 
kostnad för 
sjuklön 2020

306 303 433 765 427 341 200 116 193

Antal inskrivna barn i förskolan

 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Genomsnitt

Antal 
inskrivna 
barn 
förskola

576 572 576 588 599 568 560 473 527 560

Antal 
inskrivna 
barn 
pedagogisk 
omsorg

31 33 33 33 33 33 33 25 24 31
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Antal elever  i grundskolan

 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Genomsnitt

Hasslarödsskolan 
F-9

509 509 509 507 508 508 509 509 508 508

Klockarskogsskolan 
F-3

137 137 137 137 137 137 135 135 137 137

Parkskolan F-9 347 347 347 350 348 348 365 365 369 354

Killebergsskolan F-
6

94 94 94 93 93 93 97 97 98 95

Visslan 6-9 12 13 11 10 10 10 9 9 9 10

Örkenedskolan F-9 295 295 291 294 295 295 281 281 281 290

Total 1394 1395 1389 1391 1391 1391 1396 1396 1402 1394

Antal elever i förskoleklass

 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Genomsnitt

Hasslarödsskolan 
F-9

24 24 24 24 24 24 40 40 41 29

Klockarskogsskolan 
F-3

44 44 44 44 44 44 32 32 32 40

Parkskolan F-9 43 43 43 43 43 43 41 41 41 42

Killebergsskolan F-
6

20 20 19 19 19 19 16 16 15 18

Örkenedskolan F-9 25 25 25 24 24 24 36 36 36 28

Total 156 156 155 154 154 154 165 165 165 158

Antal elever på fritidshem

 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Genomsnitt

Hasslarödsskolan 
F-9

99 99 98 94 91 80 71 112 107 95

Klockarskogsskolan 
F-3

117 120 123 119 113 106 103 113 110 114

Parkskolan F-9 100 100 99 96 93 86 83 106 103 96

Killebergsskolan F-
6

58 55 54 50 47 42 39 52 51 50

Örkenedskolan F-9 90 86 84 81 77 72 68 91 93 82

Total 464 460 458 440 421 386 364 474 464 437

Antal elever i gymnasieskolan

 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Genomsnitt

Ekbackeskolan 346 343 344 341 339 339 361 361 368 349

Introduktionsprogrammet 
(IM)

49 50 53 51 49 49 29 29 42 45

Yrkesskolan 37 37 36 36 37 37 43 43 42 39

Total 432 430 433 428 425 425 433 433 452 432

Barn i fristående verksamhet och annan kommun

 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Genomsnitt

Antal barn i 
fristående 

42 44 46 46 47 44 44 44 45 45
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 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Genomsnitt

förskola

Antal barn i 
förskolan 
annan 
kommun

17 17 16 17 17 18 17 12 12 16

Antal barn 
enskild 
pedagogisk 
omsorg

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Antal barn 
pedagogisk 
omsorg i 
annan 
kommun

1 1 1 1 1 1 1 0 0 1

Total 65 67 68 69 70 68 67 61 62 66

Elever i fristående skolor och annan kommun

 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Genomsnitt

Elever 
fristående 
grundskola

38 38 37 37 37 37 37 37 36 37

Elever i 
grundskola i 
annan 
kommun

52 54 58 58 59 59 46 46 48 53

Elever i 
fristående 
gymnasieskola

44 42 42 41 42 42 39 39 46 42

Elever i 
gymnasieskola 
i annan 
kommun

187 184 180 183 186 186 185 185 185 185

Elever i 
fristående 
förskoleklass

3 3 3 3 3 3 0 0 0 2

Elever i 
förskoleklass 
annan 
kommun

0 0 0 0 0 1 2 1 1 1

Total 324 321 320 322 327 328 309 308 316 319

Elever i 
fristående 
fritidshem

38 38 41 41 38 36 31 42 41 38

Elever 
fritidshem i 
annan 
kommun

22 22 24 24 25 26 26 26 24 24

Total 60 60 65 65 63 62 57 68 65 63
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Placeringar Barn- och familjeenheten

 Ja
n

Fe
b

Ma
r

Ap
r

Ma
j

Ju
n Jul Au

g
Se
p

Ok
t

No
v

De
c

Genom
snitt

HVB-placeringar Antal 
placeringar

4 4 4 4 3 2 2 1 0 3

Antal 
placeringsd
ygn

99 11
6

12
4

11
4

67 60 62 31 0 75

Antal placeringar Antal 
placeringar

5 5 5 2 2 1 1 2 2 3

konsulentstödda 
familjehem

Antal 
placeringsd
ygn

12
8

14
5

15
5

60 62 30 30 62 34 78

Antal placeringar familjehem 41 40 40 40 41 42 40 42 42 41

Antal vårdnadsöverflyttade 
barn/ungdomar

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Antal anmälningar (ej ensamkommande 
barn)

63 52 59 84 67 80 46 46 58 62

Antal inledda utredningar (ej 
ensamkommande barn)

13 17 8 16 5 11 6 15 16 12

Tidplan för nämndens behandling

BUN 2020-10-20
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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)

1602 Inventarier ny förskola Lönsboda 2 000 000 172 963 2 000 000 0 2020-12-
31

1603 Inventarier ny förskola Osby 2 000 000 0 2 000 000 0 2020-12-
31

0878 Offentlig konst förskola och skola 475 000 161 750 475 000 0 2020-12-
31

1605 Verksamhetssystem förskola och 
skola 1 500 000 0 200 000 1 300 000 2021-12-

31

1646 Inventarier textilslöjd 176 000 57 941 57 941 118 059 2020-06-
30

1681 Inventarier förskola Visseltofta 200 000 0 0 200 000 2020-12-
31

1682 Inventarier matsal Örkened 500 000 0 500 000 0 2020-08-
31

1683 Inventarier klassrum 
Ekbackeskolan 200 000 0 0 200 000 2021-06-

30

1684 Skurmaskin simhall Lönsbda 75 000 76 628 76 628 -1 628 2020-09-
30

1685 Ljudanläggning Osby simhall 100 000 96 710 96 710 3 290 2020-09-
30

1686 Matthiss Lönsboda sporthall 75 000 56 437 56 437 18 563 2020-09-
30

1687 Granualatfällor konstgräs 70 000 0 0 70 000

1688 Utlåningsautomat Osby bibliotek 90 000 0 90 000 0 2020-11-
30

Totalt 7 461 000 622 429 5 552 716 1 908 284

Kommentarer till budgetavvikelser

Kommentarer

Projekt 1605 har påbörjats, men kommer inte att slutföras förrän under 2021.

Projekt 1681 kommer att påbörjas under 2021.

Projekt 1683 kommer att påbörjas under 2021.

Projekt 1687 kommer inte att genomföras. Investeringen är redan gjord av samhällsbyggnadsförvaltningen.
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Hälsa och välfärdsnämnden

UPPFÖLJNING 

DRIFTREDOVISNING

Belopp i tkr Budget 
perioden

Utfall 
perioden

Avvikelse 
period Budget helår Prognos helår Avvikelse 

helår

Verksamhet

Nämnd/ledning 6 292 4 518 1 774 7 302 7 469 -167

Äldreomsorg 132 300 133 895 -1 595 172 897 174 313 -1 416

Funktionsnedsatta 31 592 31 621 -29 41 868 43 273 -1 405

IFO vuxen 23 068 27 791 -4 723 31 657 38 071 -6 414

AME 7 261 6 017 1 244 9 743 8 543 1 200

Integration -429 -3 484 3 055 -572 -550 -22

Resultat 200 084 200 358 -274 262 895 271 119 -8 224

Extrakostnader för Covid 19 är i dagsläget beräknat till cirka 3 792 tkr + sjukskrivningskostnader. Detta kan komma att förändras framöver. I 
huvudsak finns dessa kostnader i äldreomsorgen. Är inte med i prognosen.
Av intäkter för integration ska cirka 2 900 tkr till Barn o utbildning.
Momsintäkter som budgeterats på fastigheter i Lönsboda kommer inte att komma oss tillgodo sedan det blev internhyra för dessa lokaler. Det rör 
sig om cirka 600 tkr, som budgeterats men inte kommer.

Kommentarer till helårsavvikelser

 

Denna prognos slutar på ett minus med 8 224 tkr och är totalt cirka 1 500 tkr bättre än föregående.

Vi har i denna prognos varit noggranna med registreringen av covidkostnader, men när det gäller dessa råder viss 
osäkerhet kring hur socialstyrelsen kommer att hantera utbetalning av förra omgången. Här får vi avvakta närmre 
besked för att få klart för oss hur dessa kostnader kan komma att hanteras.

Kommentarer återfinns under respektive avsnitt nedan.

Nämnd, ledning och administration

 Budget period Utfall period Avvikelse Budget helår Prognos helår Avvikelse

Nämnd 544 260 284 725 657 68

Ledning 5 749 4 038 1 711 6 577 6 812 -235

Summa 6 293 4 298 1 995 7 302 7 469 -167

Kommentarer

Stor del av förbättringen jämfört med föregående prognos beror på att vi inte räknar med att förbruka det 
utbildningsanslag på 300 tkr. Som finns i budget. Det är i dagsläget neddraget med 200 tkr.
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Äldreomsorg

 Budget period Utfall period Avvikelse Budget helår Prognos helår Avvikelse

Rehab 6 360 5 333 1 027 8 494 7 357 1 137

Korttid 4 069 4 668 -599 5 351 5 875 -524

Hemtjänst 30 059 31 628 -1 569 39 217 40 265 -1 048

Hemsjukvård 7 623 9 158 -1 535 9 877 11 394 -1 517

Boenden 48 032 48 658 -626 62 034 63 093 -1 059

SSK boenden 6 793 5 665 1 128 8 996 7 888 1 108

Natt 
Osby/Lönsboda 14 843 15 568 -725 19 542 20 638 -1 096

Dagverksamhet 1 223 1 137 86 1 623 1 494 129

Ledning 
äldreomsorg 6 983 6 703 280 9 311 8 878 433

Övrigt äo 6 315 5 377 938 8 451 7 430 1 021

Summa 132 300 133 895 -1 595 172 896 174 312 -1 416

I övrigt finns i huvudsak biståndshandläggare, hjälpmedel, förebyggande arbete, bemanning, uppsökande verksamhet och extern placering.

Kommentarer äldreomsorg

Rehab går med ett överskott på grund av neddragen dietisttjänst, tjänstledighet på sjukgymnast och inte återbesatta 
tjänster under sommaren. Överskottet är detsamma som vid delårsbokslutet. Korttid har förbättrar sin prognos från 
delårsbokslutet. Förbättringen har skett på grund av att mer medel används från covid-kostnader som inte hämtats in 
tidigare.

I delårsbokslutet har förvaltningen prognostiserat ett underskott inom hemtjänsten med ca 1,14 mkr vilket 
var en förbättring med ca 660 tkr i jämförelse med maj månads prognos. Prognosen i september förbättras 
ytterligare med ca 100 tkr. Åtgärder som vidtogs (finansiering av Trygg hemgång i Lönsboda via statliga 
medel, vakanshållning av tjänster i både Osby och Lönsboda mm) tycks ge resultat.  Underskottet förklaras 
delvis med att antalet utförda timmar t.o.m augusti är 535 timmar högre än budgeterat (ger en kostnad á 250 
tkr). En tjänst missades i budgeten för 2020 vilket har rättas till inför budget 2021. 

Hemsjukvård prognostiserar ett något bättre underskott än i delårsbokslutet. Detta balanseras av ett överskott på 
sjuksköterskor på Särskilt boende. Överskott och underskott härrör till största del från budgettekniska felaktigheter. 
Uppsökande verksamhet har varit pausad under covid-19 och har därför ett visst överskott som förbättrats 
ytterligare. Extra ersättningar till sjuksköterskor för att klara semesterperioden påverkar också resultatet.

Särskilt boende förväntas på totalen göra ett underskott. Underskottet motsvarar äskandet för nästa år som behövs 
för att säkra bemanningen på vissa enheter. Visst underskott beror också på att fler önskar högre tjänstgöringsgrad 
och pooler används istället för visstidsanställda vikarier, vilket är en dyrare lösning. Budgetjustering behöver göras 
inför nästa års budget.

Nattorganisationen prognostiserar som förväntat ett underskott. Bemanningen är otillräcklig och extrapersonal 
behöver ofta sättas in på grund av hög arbetsbelastning. Samma fenomen som på boendena, med personal som i hög 
utsträckning önskar högre sysselsättningsgrad, finns i nattorganisationen. Därför används den utökade 
sysselsättningsgraden i allt större utsträckning till att täcka vikariebehov istället för att använda billigare timvikarier.

Under ledning äldreomsorg visar resultatet en förbättring. Här redovisas anpassning som beslutats om att ej tillsätta 
två enhetschefstjänster under hösten samt att minskad kostnad för demenssjuksköterska. Vakanser på 
enhetschefsnivå täcks av andra enhets- och områdeschefer.

Under övrigt äldreomsorg finns 525 tkr som en obudgeterad kostnad för den externa placeringen som skulle avlutats 
inför 2020, men som inte kunnat verkställas. Placeringen är avslutad i augusti men medför ett underskott för det 
första halvåret. Underskottet balanseras av vakanser i ledningsorganisationen som förväntas ge ett överskott på drygt 
528 tkr.

Under övrigt äldreomsorg finns det överskott som är resultatet av en del av de besparingsåtgärder som vidtagits för 
att balansera det centrala odefinierade besparingsbetinget. Överskott finns t ex inom uppsökande verksamhet och på 
grund av omstrukturering av demenssjuksköterskeuppdraget samt i neddragning av dietisttjänst. 
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Enheten för funktionsnedsatta

 Budget period Utfall period Avvikelse Budget helår Prognos helår Avvikelse

Pers assistans 5 002 5 208 -206 6 670 6 461 209

Boende 16 100 16 243 -143 21 180 21 981 -801

Daglig vht 4 709 4 358 351 6 311 6 678 -367

Ledning 
funktionsnedsatta 1 757 1 464 293 2 342 2 296 46

Handläggning 
LSS 988 1 231 -243 1 317 1 530 -213

Övrigt LSS 3 036 3 117 -81 4 049 4 328 -279

Summa 31 592 31 621 -29 41 869 43 274 -1 405

I boende finns numera allt boende även korttidsboende, familjehem och extern placering. I övrigt LSS finns korttidsvård utanför hemmet, tillsyn, 
kontaktpersoner m m.

Kommentarer funktionsnedsatta

LSS-verksamheten har volymökningar vilket påverkar prognosen negativt. Kostnadsökningen inom LSS beror även 
på ett personalärende med uppsägning och 6 månaders lön, fler brukare samt någon brukare som fått mer insatser i 
samband med avhopp från skolan, dels som daglig verksamhet men även korttidsvistelse. I samband med covid-19 
blev behovet av arbetskläder akut, detta skulle varit löst tidigare men så har inte skett av olika orsaker. Elevboendet 
har haft minskande elevunderlag och gick därför med underskott, det är sagt att kommunstyrelsen ska täcka dessa 
kostnader och de finns därför inte i prognosen.

På vuxenkorttiden verkställs from september två permanentboende i väntan på att ny gruppbostad ska bli klar. Det 
kräver mer personal eftersom det innebär att enheten är öppen 365 dagar om året. Den kostnadsökningen blir ändå 
billigare än att köpa platser externt.

Inom daglig verksamhet har inflödet ökat, under 2020 har 15 nya ärenden verkställts, det kräver mer personal.

En brukare i behov av gruppbostad akut bor på Väktarens korttidsplats i väntan på annan plats vilket gör att 
extrapersonal krävs. Alternativet hade varit att köpa en plats vilket hade blivit dyrare.

En liten förbättring jämfört med augusti då vissa kostnader till följd av covid har setts över och bokförts på 
covidkostnader vilket vi förväntar kompensation för. En tjänst inom daglig verksamhet har vakanshållits under 
sommaren till följd av covid.

 

Individ och familj vuxen

 Budget period Utfall period Avvikelse Budget helår Prognos helår Avvikelse

Ekonomiskt 
bistånd 10 050 13 075 -3 025 14 000 17 091 -3 091

Placering 
missbruk 992 1 682 -690 1 500 2 607 -1 107

Våld i nära 
relationer 1 554 2 560 -1 006 2 350 3 606 -1 256

Placering 
psykiatri 2 988 3 603 -615 4 520 5 630 -1 110

Boendestöd 
psykiatri 1 641 1 652 -11 2 187 2 178 9

Handläggning 4 382 4 320 62 5 843 5 917 -74

Övrigt IFO 1 461 899 562 1 257 1 042 215

Summa 23 068 27 791 -4 723 31 657 38 071 -6 414

I övrigt återfinns personligt ombud, socialt boende samt familjerådgivning.
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Kommentarer Individ o familj

Prognos för ekonomiskt bistånd ligger på samma nivå som vid delårsbokslut. Vi ser an stabil nivå i utbetalningar av 
ekonomiskt bistånd vilket i nuläget (med en ej fungerande arbetsförmedling, ökade varsel inom arbetslivet m m) bör 
betraktas som positivt.

Prognosen för missbruksplaceringar är också oförändrad i jämförelse med delårsbokslut. Prognosen som är lagd ge 
oss en marginal på 140 tkr för ev. ytterligare placeringar. Detta räcker grovt räknat för att täcka kostnader för 
ytterligare en placering under två månader. Anledningen att vi går med underskott inom denna verksamhet är att vi 
hade en LVM-placering under första halvan av året. Bedömningen som gjordes vid delårsbokslut  (att läget inom 
missbruksvård i vår kommun är stabil just nu) kvarstår trots allt. Återigen- en stor bidragande orsak för denna 
bedömning är en fungerande öppenvård med engagerade behandlare.

Prognosen för placeringar på grund av våld i nära relationer lämnas också oförändrad i jämförelse med prognos vid 
delårsbokslut. Även här har vi en marginal i vår prognos (ca 160 tkr) för ev. nya placeringar.

Prognos för psykiatriplaceringar är på i stort sett samma nivå som vid delårsbokslut. Vi har lite mer marginal för nya 
beslut inom detta område ( ca 300 tkr) men dessa placeringar är också dyrare än placeringar missbruk resp. våld i 
nära relationer. Det finns dock anledning att vara extra observant på detta område vid oktober månads prognos.

 

 

Arbetsmarknadsenhet

 Budget period Utfall period Avvikelse Budget helår Prognos helår Avvikelse

AME 7 261 6 017 1 244 9 743 8 543 1 200

Kommentarer arbetsmarknadsenhet

Arbetsmarknadsenheten prognostiserar en ännu högre överskott än vid delårsbokslut  (överskott vid delårsbokslut 
prognostiserades till 787 tkr). Resursanställningar står för 736 tkr (av 1200 tkr), resten av överskottet ligger på 
personalkostnader inom AME-centralt. Överskottet inom resursanställningar uppstår i o m att vi inte kunnat använda 
alla medel vi fick genom tilläggsbudget. Anledningen till detta är att Arbetsförmedlingen i stort sett arbetar endast 
med extra tjänster; lönebidragsanställningar är inte någonting som prioriteras av arbetsförmedlingen. Överskottet 
inom AME-centralt förklaras med att en del av tjänsterna finansieras inom ramen för kompetensvaliderings projekt 
samt att en del vakanser som har uppstått pga sjukskrivningar/ ledigheter inte ersatts.

Integration

 Budget period Utfall period Avvikelse Budget helår Prognos helår Avvikelse

Integration -429 -3 484 3 055 -572 -550 -22

Kommentarer integration

Prognos i september månad ligger lite högre än vid delårsbokslut (-22 tkr resp. -53 tkr).

Arbetet med utslussning av ensamkommande ungdomar prognostiserar på grund av sjunkande volym ett mindre 
överskott än budgeterat.

Förslag på åtgärder till avvikelser

Förvaltningen har i dagsläget inga förslag för att komma tillrätta med underskottet utöver allmän återhållsamhet och 
stringent redovisning av merkostnader relaterade till covid.  Delar av underskottet i äldreomsorgen är beroende av 
covid medan det i övrigt handlar om ökade volymer vilket förvaltningen varnat för under flera år.
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Nyckeltal

Uppföljning personalkostnader

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

Kostnad 
arbetskraft 
2019

18 62
6

17 89
3

17 01
9

17 45
2

17 75
1

18 02
1

19 01
3

20 73
6

19 49
2

17 64
0

17 54
9

17 65
9

Kostnad 
arbetskraft 
2020

19 47
1

18 22
8

17 89
3

17 94
5

18 38
2

18 88
2

20 31
8

22 72
8

20 65
5

varav 
kostnad för 
sjuklön 2019

268 414 256 279 272 245 189 162 213 314 284 240

varav 
kostnad för 
sjuklön 2020

242 376 318 659 424 345 454 362 347

Särskilt boende

 jan feb mar
s april maj juni juli aug sep okt nov dec Snitt/månad

Antal aktuella 
2019 149 144 145 143 142 141 141 141 146 145 145 143 143,8

Antal aktuella 
2020 148 148 145 146 146 146 143 144 144 145,6

Lediga rum 2019 0 0 10 2 0 0 3 5 0 2 0 2 2

Lediga rum 2020 0 0 0 0 0 0 3 2 2 0,8

Väntelista 2019 10 12 14 11 15 8 6 9 10 15 14 14 11,5

Väntelista 2020 12 14 14 15 17 20 19 21 21 17

varav i ordinärt 
boende 7 8 7 7 11 14 12 14 18 10,9

varav i 
korttidsboende 5 6 7 8 6 6 7 7 3 6,1

Betalningsansva
r 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Betalningsansva
r 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Antal på korttid 12 16 14 14 15 15 16 16 12 14,4

Hemtjänst antal timmar

 jan feb mar
s april maj juni juli aug sep okt nov dec Snitt/månad

Budgeterat 2019 7 22
4

6 52
5

7 22
4

6 99
1

7 22
4

6 99
1

7 22
4

7 22
4

6 99
1

7 22
4

6 99
1

7 22
4 7 088

Utfört 2019 6 90
2

6 56
4

6 92
8

6 74
1

6 84
9

6 39
5

6 74
3

7 00
9

6 89
6

7 14
9

6 89
0

6 88
2 6 829

Differens 2019 -322 39 -296 -250 -375 -596 -481 -215 -95 -75 -101 -342 -259

Budgeterat 2020 7 16
6

6 70
3

7 16
6

6 93
5

7 16
6

6 93
5

7 16
6

7 16
6

6 93
5

7 16
6

6 93
5

7 16
6 7 050

Utfört 2020 6 97
2

6 58
4

7 10
6

7 08
4

7 57
0

7 45
9

6 99
6

6 93
6 7 088

Differens 2020 -194 -119 -60 149 404 524 -170 -230 -6 
935

-7 
166

-6 
935

-7 
166 38

Nyttjandegrad 
2020 61,9 61,6 59,5 61,4 61,5 63,8 62,8 62
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LSS och LASS

Personlig 
assistans jan feb mar

s april maj juni juli aug sep okt nov dec Snitt/månad

Antal 2019 20 20 21 21 21 21 21 21 20 21 21 21 20,8

Varav LSS 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 6,3

Antal 2020 21 21 20 20 19 19 19 19 19,8

Varav LSS 7 7 6 6 5 5 5 5 5,8

Utförda timmar 
2019 954 794 859 910 924 548 959 940 902 919 902 930 878,4

Utförda timmar 
2020 927 738 1 34

2
1 43

1
1 48

1
1 37

5
1 59

7
1 37

8 1 283,6

Boende

Antal 2019 27 27 27 27 27 27 27 28 28 28 28 28 27,4

Antal 2020 27 29 29 29 30 30 30 30 32 29,6

Varav i annan 
kommun 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Daglig 
verksamhet

Antal 2019 55 56 56 56 56 58 58 59 57 56 56 55 56,5

Antal 2020 55 56 57 62 62 64 65 65 65 61,2

Delegationsbeslut  äldreomsorg

Äldreomsorg 
2020

Kva
rtal 
1

Kva
rtal 
1

Kva
rtal 
1

Kva
rtal 
2

Kva
rtal 
2

Kva
rtal 
2

Kva
rtal 
3

Kva
rtal 
3

Kva
rtal 
3

Kva
rtal 
4

Kva
rtal 
4

Kva
rtal 
4

Tota
lt

Tota
lt

Tota
lt

Ärende Bif
all

Avs
l

Ej 
till

Bif
all

Avs
l

Ej 
till

Bif
all

Avs
l

Ej 
till

Bif
all

Avs
l

Ej 
till

Bifal
l

Avsl Ej 
till

Hemtjänst service 47 0 0 45 1 0 92 1 0

Hemtjänst pers 
omv

49 0 0 47 0 0 96 0 0

Matdistribution 36 0 0 39 1 0 75 1 0

Trygghetslarm 40 0 0 28 0 1 68 0 1

Avlösning i 
hemmet

5 0 0 3 0 0 8 0 0

Trygg hemgång 32 0 0 27 0 0 59 0 0

Boendestöd IFO 9 2 0 15 0 0 24 2 0

V o 
omsorgsboende

18 2 2 19 1 1 37 3 3

Beslut 4 kap 1 
&SoL

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Korttidsvistelse 
SoL

40 0 0 21 0 0 61 0 0

Plats i 
dagverksamhet

7 0 0 2 0 0 9 0 0

Kontaktperson 5 1 0 3 0 0 8 1 0

Summa 288 5 2 249 3 2 537 8 4
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Delegationsbeslut LSS

LSS 2020
Kvartal
1

Kvartal 
1

Kvartal 
2

Kvartal 
2

Kvartal 
3

Kvartal 
3

Kvartal 
4

Kvartal 
4 Totalt Totalt

Ärende Bifall Avslag Bifall Avslag Bifall Avslag Bifall Avslag Bifall Avslag

Biträde pers ass 2 3 2 0 4 3

Ledsagarservice 0 1 4 1 4 2

Kontaktperson 3 1 0 1 3 2

Avlösarservice i 
hemmet 0 0 1 0 1 0

Korttidsvistelse 
utanför hemmet 5 0 1 0 6 0

Korttidstillsyn 
skolungdom 
över 12 år 0 0 0 0 0 0

Boende med 
särskild service 
barn o ungdom 0 0 0 0 0 0

Boende med 
särskild service 
eller anpassad 
bostad för vuxna 3 1 2 0 5 1

Beslut om 
boende utanför 
kommunen med 
säskild servíce 
för vuxna 0 0 0 0 0 0

Daglig 
verksamhet 
inom kommunen 5 0 6 0 11 0

Daglig 
verksamhet 
utanför 
kommunen 0 0 0 0 0 0

Summa 18 6 16 2 34 8

Utbetalt ekonomiskt bistånd

Kostnad tkr Jan Febr Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Snitt

2019 1 523 1 348 1 457 1 445 1 463 1 348 1 586 1 412 1 355 1 418 1 489 1 548 1 449

2020 1 594 1 383 1 419 1 505 1 305 1 576 1 469 1 448 1 415 1 457

Ack 2019 1523 2871 4328 5773 7236 8584
1017

0 11582
1293

7
1435

5
1584

4
1739

2

Ack 2020 1594 2977 4396 5901 7206 8782
1025

1 11699
1311

4
1311

4
1311

4
1311

4

Beviljade 
ärenden Jan Febr Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Snitt

2019 166 160 172 178 184 180 183 176 166 164 164 169 172

2020 176 169 178 188 174 178 180 176 177
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Placeringsdygn och kostnad missbruksplaceringar

 Jan Febr Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec

Antal dygn

SoL 2019 155 40 43 60 57 84 32 47 30 31 11 27

LVM 2019 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

S:a 174 40 43 60 57 84 32 47 30 31 11 27

SoL 2020 2 3 39 30 31 87 109 113 79

LVM 2020 16 29 31 30 42 32 16

S:a 18 32 70 60 73 119 125 113 79

Kostnad tkr 
2020

SoL 5 6 92 96 99 211 251 256 185

LVM 74 135 144 132 97 78 37

S:a 79 141 236 228 196 289 288 256 185

Placeringsdygn och kostnad psykiatriplaceringar

 Jan Febr Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Snitt

Dygn 2019 217 222 228 210 240 191 186 151 124 140 155 220 190

Dygn 2020 190 203 205 180 205 210 199 175 180 194

Kostnad 
2019 tkr 501 556 545 485 555 447 439 439 356 429 488 501 478

Kostnad 
2020 tkr 496 536 539 469 533 548 521 456 472 508

Placeringsdygn och kostnad våld i nära relationer

 Jan Febr Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Snitt

Dygn 2019 93 60 82 118 124 103 43 71 60 80 107 124 89

Kostnad tkr 
2019

215 134 193 322 342 207 84 127 157 147 261 291 207

Dygn 2020 125 157 249 240 201 270 290 279 235 227

Kostnad tkr 
2020

285 309 359 293 249 323 317 301 277 301

Tidplan för nämndens behandling

Uppföljningen behandlas av Hälsa och välfärdsnämnden på sammanträdet den 22 september.
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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)

1700 Larm särskilt boende 2 419 101 2 419 0 202012

1702 Inventarier barnkorttid 265 43 265 0 202012

1711 Inventarier korttid demens 100 0 100 0 202012

1712 TES-lyftet 110 90 110 0 202009

1792 Verksamhetssystem 2 000 373 2 000 0 202012

1798 Inventarier servicebostad LSS 50 0 50 0 202012

Totalt 4 944 607 4 944 0

Kommentarer till budgetavvikelser

Kommentarer

I dagsläget ser vi inte några avvikelser från budget. Förvaltningen räknar med att de byggprojekt, som krävs för att 
verksamheterna ska komma igång under året, blir färdigställda. Viss oro finns för projekt 1798 när det gäller ett 
färdigställande. Detta projekt kan eventuellt bli försenat så att det genomförs först 2021. Detsamma gäller för 
projekt 1700 som kan bli försenat.

IT-projekten 1712 och 1792 är igång och bör kunna färdigställas före årsskiftet.

 







TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2020-10-05 
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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

Ram för upplåning år 2021
Dnr KS/2020:363 045  

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen/ 
kommunfullmäktige

Osby kommuns ram för upplåning år 2021 fastställs till 700 mnkr. Låneramen avser både 
nyupplåning och omsättning av befintliga lån.

Kommunens checkkredit ska uppgå till högst 20 mnkr för kommunkoncernen. 

Kommunens ram för fordonsleasing år 2021 fastställs till 12 mnkr.

Barnkonsekvensanalys

Ärendet berör inte barn.

Sammanfattning av ärendet

Kommunens låneskuld uppgår till 395 miljoner kronor (mnkr) per den 30 september 
2020. Beroende på investeringstakten under årets sista kvartal så kan det bli aktuellt att 
som högst låna ytterligare 25 mnkr.

Belopp för upplåning i budget 2021 uppgår till 280 mnkr till följd av ett omfattande 
investeringsprogram.

Förslaget är därför att låneramen fastställs till 700 mnkr för år 2021.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse kommunstyrelseförvaltningen 2020-10-05

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

Kommunstyrelseförvaltningen ekonomienheten

Petra Gummeson Gunnar Elvingsson 
Kommundirektör Ekonomichef 
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Datum
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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

Borgensram för de kommunala aktiebolagen fr o m 1 januari 
2021
Dnr KS/2020:364 045  

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till 
kommunstyrelsen/kommunfullmäktige 

Såsom för egen skuld ingår Osby kommun, fr o m 2021, borgen för respektive bolags 
förpliktelser jämte därpå löpande ränta och kostnader med ett högsta belopp enligt 
nedanstående tabell.

Osbybostäder AB, org nr 556483-4751 355 miljoner kronor

Fjärrvärme i Osby AB, org nr 556571-3905   20 miljoner kronor

Industrihus i Osby, org nr 556415-8177     1 miljon kronor

ÖGRAB, org nr 556176-1775   17,5 miljoner kronor

Barnkonsekvensanalys

Ärendet berör inte barn.

Sammanfattning av ärendet

Ekonomienheten har haft kontakt med de kommunala bolagen angående behov av 
borgensram för det kommande året.

Osbybostäder anhåller om oförändrad borgensram på 355 mnkr.

Fjärrvärmebolaget anhåller om en ram på 20 mnkr vilket är minskning med 20 mnkr 
jämfört med i år. Industrihus anhåller om, oförändrat, 1 mnkr.

Östra Göinge Renhållnings AB, ÖGRAB, ägs till hälften var av Osby kommun och Östra 
Göinge kommun. Osby kommun ansvarar därför för 50% av total borgensram på 35 
mnkr. Bolaget anhåller om oförändrad borgensram.

http://www.osby.se/
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Osby kommun är också från och med 2020 delägare i IT-kommuner i Skåne AB 
tillsammans med Höör, Hörby och Östra Göinge kommun. Borgensbelopp för Osby 
uppgår till 15 mnkr (25% av total borgensram). Eventuell förändring av borgensbeloppet 
handläggs i särskilt ärende i samråd med övriga kommuner. 

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse kommunstyrelseförvaltningen 2020-10-06

Anhållan från Fjärrvärme och Industrihus, e-post 2020-09-29

Anhållan från ÖGRAB, e-post 2020-09-30

Anhållan från Osbybostäder AB e-post 2020-10-15

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelseförvaltningen/ekonomienheten
Osbybostäder AB
Fjärrvärme i Osby AB
Industrihus i Osby AB
ÖGRAB

Petra Gummeson Gunnar Elvingsson 
Kommundirektör Ekonomichef 
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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

Borgensram för de kommunala aktiebolagen fr o m 1 januari 
2021
Dnr KS/2020:364 045  

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till 
kommunstyrelsen/kommunfullmäktige 

Såsom för egen skuld ingår Osby kommun, fr o m 2021, borgen för respektive bolags 
förpliktelser jämte därpå löpande ränta och kostnader med ett högsta belopp enligt 
nedanstående tabell.

Osbybostäder AB, org nr 556483-4751 xxx miljoner kronor

Fjärrvärme i Osby AB, org nr 556571-3905   20 miljoner kronor

Industrihus i Osby, org nr 556415-8177     1 miljon kronor

ÖGRAB, org nr 556176-1775   17,5 miljoner kronor

Barnkonsekvensanalys

Ärendet berör inte barn.

Sammanfattning av ärendet

Ekonomienheten har haft kontakt med de kommunala bolagen angående behov av 
borgensram för det kommande året.

Behov av borgensram för Osbybostäder är ännu inte klart.

Fjärrvärmebolaget anhåller om en ram på 20 mnkr vilket är minskning med 20 mnkr 
jämfört med i år. Industrihus anhåller om, oförändrat, 1 mnkr.

Östra Göinge Renhållnings AB, ÖGRAB, ägs till hälften var av Osby kommun och Östra 
Göinge kommun. Osby kommun ansvarar därför för 50% av total borgensram på 35 
mnkr. Bolaget anhåller om oförändrad borgensram.

http://www.osby.se/
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Osby kommun är också från och med 2020 delägare i IT-kommuner i Skåne AB 
tillsammans med Höör, Hörby och Östra Göinge kommun. Borgensbelopp för Osby 
uppgår till 15 mnkr (25% av total borgensram). Eventuell förändring av borgensbeloppet 
handläggs i särskilt ärende i samråd med övriga kommuner. 

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse kommunstyrelseförvaltningen 2020-10-06

Anhållan från Fjärrvärme och Industrihus, e-post 2020-09-29

Anhållan från ÖGRAB, e-post 2020-09-30

Anhållan från Osbybostäder AB (kompletteras)

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelseförvaltningen/ekonomienheten
Osbybostäder AB
Fjärrvärme i Osby AB
Industrihus i Osby AB
ÖGRAB

Petra Gummeson Gunnar Elvingsson 
Kommundirektör Ekonomichef 
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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

Borgensavgifter för de helägda kommunala bolagen fr o m 1 
januari 2021
Dnr KS/2020:365 045  

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till 
kommunstyrelsen/kommunfullmäktige 

Borgensavgift ska, fr o m 2021, tas ut med 0,5 % (oförändrat) från Osby kommuns 
helägda kommunala bolag.

Borgensavgift ska beräknas på ingående värden avseende borgensåtaganden varje år och 
faktureras årsvis.

Barnkonsekvensanalys

Ärendet berör inte barn.

Sammanfattning av ärendet

De kommunala bolagen använder kommunal borgen som säkerhet vid upplåning eftersom 
detta anses som det mest effektiva ur såväl administrativ synpunkt som ur 
kostnadssynpunkt. Enligt aktuell lagstiftning ska en kommun ta ut en affärsmässig 
borgensavgift av de kommunala bolagen när kommunen lämnar borgen. Borgensavgiften 
har under 2020 uppgått till 0,5% för de helägda kommunala bolagen. (Osbybostäder AB, 
Fjärrvärme i Osby AB samt Industrihus i Osby AB) Kommunstyrelseförvaltningen 
föreslår oförändrad avgiftsnivå för år 2021.

Borgensavgift för delägda bolag bestäms tillsammans med övriga delägare.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse kommunstyrelseförvaltningen 2020-10-06

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

Kommunstyrelseförvaltningen/ekonomienheten
Osbybostäder AB
Fjärrvärme i Osby AB
Industrihus i Osby AB

Petra Gummeson /Gunnar Elvingsson/  
Kommundirektör /Ekonomichef/ 
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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

Utdelning från de helägda kommunala bolagen
Dnr KS/2020:366 040  

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till 
kommunstyrelsen/kommunfullmäktige 

Utdelning till Osby kommun för 2020 fastställs till den genomsnittliga statslåneräntan 
plus en (1) procentenhet på insatt aktiekapital för Osbybostäder AB

Utdelning till Osby kommun för 2020 fastställs till tre (3) procent på insatt aktiekapital för 
Fjärrvärme i Osby AB samt Industrihus i Osby AB.

Barnkonsekvensanalys

Ärendet berör inte barn.

Sammanfattning av ärendet

I ägardirektiven för de kommunala bolagen, antagna av kommunfullmäktige § 26-28 
2017, finns en bestämmelse om att bolagen under varje given treårsperiod ska sträva efter 
en genomsnittlig avkastning på totalt kapital motsvarande 3 procent. I direktiven för de 
helägda bolagen står också att utdelning på insatt aktiekapital till ägaren fastställs av 
kommunfullmäktige årligen.

Enligt lagen (2010:879) om allmännyttiga kommunala aktiebolag får ett allmännyttigt 
kommunalt bostadsaktiebolags värdeöverföringar (dit utdelningar räknas) under ett 
räkenskapsår inte överstiga ett belopp som motsvarar räntan på det kapital som 
kommunen vid föregående räkenskapsårs utgång har skjutit till i bolaget som betalning för 
aktier. Räntesatsen ska bestämmas med utgångspunkt i den genomsnittliga statslåneräntan 
under föregående räkenskapsår med tillägg av en procentenhet. 

Värdeöverföringar får dock inte överstiga ett belopp som motsvarar hälften av bolagets 
resultat för föregående räkenskapsår.

Genomsnittlig statslåneränta för 2020 var den 30 september – 0,06 %.

http://www.osby.se/
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Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse kommunstyrelseförvaltningen 2020-10-06

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelseförvaltningen/ekonomienheten

Osbybostäder AB

Fjärrvärme i Osby AB

Industrihus i Osby AB

Petra Gummeson Gunnar Elvingsson 
Kommundirektör Ekonomichef 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2020-10-14 

§ 135

Kommunal skattesats 2021 

KS/2020:255 040 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Förslag till kommunstyrelsen 

Förslag till kommunfullmäktige 

Den kommunala skattesatsen för år 2021 fastställs till 22,26 
kr/skattekrona. ( oförändrat) 

Barn konsekvensanalys 

Ärendet berör inte barn. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen ska enligt kommunallagen lägga fram förslag till kom
munfullmäktige om skattesats för nästkommande år senast under oktober 
månad. Den budget som antogs av kommunfullmäktige den 21 september 
2020 utgår från en skattesats på 22,26kr/skattekrona för nästkommande år. 

Besluts underlag 

Tjänsteskrivelse " Kommunal skattesats 2020", daterad den 6 oktober 2020 
från ekonomichef Gunnar Elvingsson och kommundirektör Petra Gum
meson. 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Sida 

31(34) 

Expedierat Utdrags bestyrkande 

I I 
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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

Kommunal skattesats för år 2021
Dnr KS/2020:255 040  

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till 
kommunstyrelsen/kommunfullmäktige 

Den kommunala skattesatsen för år 2021 fastställs till 22,26kr/skattekrona. (oförändrat)

Barnkonsekvensanalys

Ärendet berör inte barn.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen ska enligt kommunallagen lägga fram förslag till kommunfullmäktige 
om skattesats för nästkommande år senast under oktober månad. Den budget som antogs 
av kommunfullmäktige den 21 september 2020 utgår från en skattesats på 
22,26kr/skattekrona för nästkommande år.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse kommunstyrelseförvaltningen 2020-10-06

 

Petra Gummeson Gunnar Elvingsson 
Kommundirektör Ekonomichef 
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Beslutet skickas till 

Kommunstyrelseförvaltningen, ekonomienheten

Skatteverket
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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

Tidplan för budget 2022 och flerårsplan 2023-24
Dnr KS/2020:384 041  

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen

Tidplan och anvisning för arbetet med budget 2022 och flerårsplan 2023-24 godkänns.

Barnkonsekvensanalys

Ärendet berör inte barn.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelseförvaltningen, ekonomienheten, har tagit fram ett förslag till tidplan och 
anvisningar för budgetprocessen under 2021 gällande budget 2022 och flerårsplan 2023-
2024.

Förslaget bygger på att kommunstyrelsen behandlar budgeten i juni och 
kommunfullmäktige fattar beslut i september. Formerna för budgetberedningens arbete är 
i förslaget uppdelat i en informationsdel och i en mer konkret beredningsdel.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse kommunstyrelseförvaltningen 2020-10-06

Förslag till tidplan och anvisning för budget 2022 och flerårsplan 2023-24, daterad 2020-
10-06

 

Petra Gummeson Gunnar Elvingsson 
Kommundirektör Ekonomichef 
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Beslutet skickas till 

Kommunstyrelseförvaltningen/ekonomienheten

Kommunens nämnder

Kommundirektör

Förvaltningschefer



 2020-10-06

KS/2020:384

Tidplan för budgetprocess under 2021 för budget 2022 och flerårsplan 2023-2024),  

Datum Möte/Beslut Aktivitet Extern information
28 okt 
2020

KS beslut om budgetanvisningar och tidplan

21
januari

Presidieöverläggningar inför KS beslut om 
ekonomiska direktiv

27 
januari

KS beslut om ekonomiska direktiv för 
budgetprocessen baserat på prel. bokslut 
2020, volymförändringar och beräknat 
ekonomiskt utrymme.

Februari 
2021

Förvaltningarna tar fram lokalbehov som 
underlag till investeringsbudget. 
Lokalbehoven anges i prioritetsordning. 
Beslutas i respektive nämnd.

15 
februari

Information lämnas till kommunledningsgruppen (KLG)
om förvaltningarnas bedömning av lokalbehov 
inför kallelse till respektive nämnd.

28 
februari

Nämnderna anmäler sina lokalbehov till 
samhällsbyggnadsförvaltningen som påbörjar 
sammanställning av investeringsbudgetförslag 
till budgetberedningen.



2

Datum Möte/Beslut Aktivitet Extern information
24 mars Budgetupptakt/Omvärldsdag. Deltagare: 

Ks, samtliga presidier inkl bolagspresidier 
och VD:ar, KLG, controllers, 
verksamhetsutvecklare. Heldag. Program i 
detalj bestäms senare.

April Förvaltningarna arbetar fram underlag till drift 
och ”egen investeringsbudget” (projekt som inte 
gäller lokalbehov). Investeringarna anges i 
prioritetsordning.

15 april 
prel.

Regeringens ekonomiska
vårproposition (vårbudgeten) 
presenteras.

25 april 
prel.

SKR, skatteunderlagsprognos

26 april Samhällsbyggnadsförvaltningens 
sammanställning över
investeringsbudgetförslag för lokalbehov är 
klar. Sammanställningen överlämnas till 
kommunledningsgruppen (KLG) för 
information/samordning.

Maj Nämnderna behandlar underlag till 
driftbudget och egen investeringsbudget inför 
budgetberedningens arbete.

3 maj KLG information/samordning av 
investeringsbudgetförslag inför 
budgetberedningen

26-27 
maj (halv 
dag)

Budgetinformation ”stor” grupp (ksau, 
presidier, övriga partier), information av resp 
nämnd/förvaltning. Genomgång av samlad 
investeringsbudget.
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Datum Möte/Beslut Aktivitet Extern information
9-10 juni Budgetberedning i form av kommunstyrelsens 

arbetsutskott
14 juni Budgetinformation till oppositionsgrupper

14-18 
juni

Kommunövergripande samverkan av 
budgetberedningens förslag.

23 juni KS.  Budgetbeslut, beslut om ramar för 
driftbudget 2022, flerårsplan 2023-24 
samt investeringsplan 2022-2026, skattesats.

25 aug 
prel.

SKR, skatteunderlagsprognos

20 sept 
prel.

Regeringens ekonomiska 
höstproposition (höstbudgeten) 
presenteras.

27 sept KF.  Budgetbeslut om ramar för driftbudget 
2022, flerårsplan 2023-2024 samt 
investeringsplan 2022-2026, 
skattesats.

1 dec Nämnderna ska ha fattat beslut om 
internbudget/nämndsplan för 2022.











TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2020-10-05 

Sida
1(1)

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

Redovisning av besvarde/ej besvarade medborgarförslag 2020
Dnr KS/2020:131 110  

Kommunstyrelseförvaltningen förslag till Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Förslag till Kommunstyrelsen
Förslag till Kommunfullmäktige

- Redovisning av besvarade/obesvarade medborgarförslag oktober 2020, godkänns.

Barnkonsekvensanalys
Ej aktuellt.

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.

Fyra (4) medborgarförslag har inkommit sedan 17 mars 2020.

Beslutsunderlag
Skrivelse ” Redovisning av besvarade/obesvarade medborgarförslag oktober 2020” 
daterad den 5 oktober 2020 från kommunsekreterare Robin Skoglund.

 

Beslutet skickas till 

Kommunsekreterare, Robin Skoglund

Amra Eljami Robin Skoglund 
Kanslichef Kommunsekreterare 

http://www.osby.se/


Obesvarade 
medborgarförslag 
2020-10-05
Dnr: KS/2020:131

Medborgarförslag Förslagsställare Inkommen Senaste beslut Kommentar
Röjning av klintens utsiktsplats 
(Dnr: KS/2020:42)

Tommy Jönsson 2020-01-23 KF 2020-02-24, § 12 Remitterad till SBN för 
utredning och beslut

Stäng gamla marklundavägen 
(Dnr: KS/2020:85)

Torbjörn Bengtsson 2020-02-24 KF 2020-03-30, § 35 Remitterad till SBN för 
utredning. 

Tydliga informationsskyltar (Dnr: 
KS/2019:101)

Lennart Ohlsson 2019-03-11 BUN 2020-06-02, § 63 Yttrande från BUN har 
skickats till SBN

Gångbana till busshållplats 
Marklunda – Karl Johans väg 
(Dnr: KS/2020:274)

Sissela Hansen 2020-06-09 KF 2020-09-21, § 88 Remitterad till SBN för 
utredning och beslut

Busshållplats vid korsningen 
mellan väg 15 och 2128 Västra 
Svenstorp (Dnr:KS/2020:343)

Katarina Sjölander 2020-09-04 KF 2020-09-21, § 87 Remitterad till SBN för 
utredning och beslut

Stänga av korsningen mellan 
Södra Gränsgatan och 
Tranebodavägen samt leda om 
trafiken (Dnr: KS/2020:293)

Erling Henriksson 2020-06-25 KF 2020-09-21, § 89 Remitterad till SBN för 
utredning och beslut



Besvarade 
medborgarförslag 
2020-10-05
Dnr: KS/2020:131

Medborgarförslag Förslagsställare Inkommen Besvarat
Cykelväg mellan Visseltofta mot 
Kräbbleboda (Dnr: KS/2019:190)

Margaret Engdahl 2019-06-19 SBN 2020-03-25, § 39

Handlingsplan för särskilda 
begåvningar (Dnr: KS/2019:377)

Fredrik Nilsson 2019-12-18 KF 2020-06-08, § 66

Idrottsskola i samarbete skola 
och föreningar (Dnr: 
KS/2020:132)

Göran Dahlquist 2020-03-18 KF 2020-06-08, § 90
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