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Kommunfullmäktige 
Tid: måndag 13 december 2021, klockan 18:30 

Plats: Biosalongen, Borgen i Osby

Glöggmingel för kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare klockan 18.00 i 
kommuncafeterian med musik från musikskolan.

Ärende

1 Upprop och protokollets justering

2 Godkännande av dagordning

3 Anmälningar

4 Kulturpris 2021

5 Information

- Information från kommundirektören.

- Återrapportering arbete- och välfärdsförvaltningen, Emma Frostensson.

- Information statsbudget 2022, Gunnar Elvingsson

6 Frågestund

7 Svar på medborgarförslag - Ändra avgift för vattenräkning

8 Motion - Rörande VA-Avgifter, Maria Owiredu (KD), Andreas Andersson (KD)

9 Budgetuppföljning oktober 2021, Osby kommun, ekonomichef Gunnar Elvingsson

10 Behov av särskilt boende-platser, ekonomichef Gunnar Elvingsson

11 Svar på motion - Minska antalet ledamöter i kommunfullmäktige till 31 - Lars-Anton 
Ivarsson (M)

12 Renhållningsföreskrifter för 2022

http://www.osby.se/
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13 Återrapportering verkställigheten för kommunfullmäktiges beslut 2021-01-01 - 2021-06-
30

14 Återrapportering besvarade/obesvarade medborgarförslag, november

15 Taxor och avgifter inom kultur och fritid 2022

16 Val av lekmannarevisor i Fjärrvärme i Osby AB - efter Hanna Persson Mattsson (SD)

17 Val av ny revisor och vice ordförande i kommunrevisionen samt lekmannarevisor i 
ÖGRAB och SBVT efter Carl-Magnus Nilsson (M)

18 Val ny ersättare i förbundsfullmäktige, Sydarkivera

19 Val av ledamot och ordförande Fjärrvärme i Osby AB samt ledamot i valnämnden efter 
Anders Pettersson (C)

20 Val av ersättare i kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsnämnden och ÖGRAB efter 
Annelie Sebbe (S)

21 Val revisor i kommunrevisionen

22 Julhälsning

 

Dag Ivarsson Robin Skoglund 

Ordförande Sekreterare
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Medborgarförslag – Ändrad avgift för vattenräkning
Dnr SBN/2021:307

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslå samhällsbyggnadsnämnden att föreslå 
kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget som 
besvarat enligt nedanstående skrivning.

Sammanfattning av ärendet

Medborgarförslag angående hushållens vattenräkningar inkom 2021-09-08 från Marianne 
och Erik Jönsson. Förslagsställarna föreslår en lägre grundavgift med stegvis rörlig avgift 
efter förbrukning och skriver vidare att problemet då är löst med högt vattenuttag i 
kommunen. Kommunfullmäktige beslutade 2021-09-27 att remittera medborgarförslaget 
till samhällsbyggnadsnämnden för utredning i samråd med SBVT. Medborgarförslaget 
ska återkomma för beslut till kommunfullmäktiges sammanträde den 13 december 2021.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har i samråd med SBVT utrett medborgarförslaget och 
konstaterar att förslagsställarnas tanke om att premiera en lägre vattenförbrukning genom 
en ändrad taxa är lovvärd men svår att genomföra i praktiken. Skälet är att en stor del av 
kostnaden för vatten och avlopp är fast och endast påverkas marginellt av förbrukningen.  
Kostnaderna för underhåll och drift av anläggningarna förblir i stort sett oförändrade även 
om konsumtionen av vatten minskar. Förvaltningen avser dock att i samarbete med SBVT 
gå vidare och närmare undersöka möjlighet att hitta en avgiftsmodell som premiera en 
lägre vattenförbrukning 

Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges beslut § 96, 2021-09-27.

Medborgarförslag – ändrad avgift för vattenräkning, daterat 2021-09-08.

 

Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen och SBVT

Mathias Karlsson  
Förvaltningschef

http://www.osby.se/








Ekonomisk uppföljning okt 

2021



Sammanfattning, mnkr

• Budgetavvikelsen för nämnderna, sammantaget, har 
förbättrats från -1,5 till + 3,8 mellan september och 
oktober.

• Budgetavvikelsen för kommunstyrelsens centrala 
finansförvaltning har förändrats från + 12,6  till + 
14,7 mellan augusti och oktober. 

• Totalt visar prognosen för hela 2021 nu ett resultat 
på 25,1 mnkr.

• Investeringsutfallet är 100 mnkr, prognosen till 
årsskiftet är 155 mnkr. En stor avvikelse mot årets 
budget.
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Avvikelse från budget, prognos
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Andel av

Belopp i mnkr Mars April Maj Aug Sept Okt Budget

Kommunstyrelse

 Kommunstyrelseförvaltning 0,0 0,0 0,1 0,1 0,4 1,0 1%

 Arbete och välfärdsförvaltning 0,0 0,2 1,8 4,8 6,1 7,5 9%

Barn- och utbildningsnämnd 0,0 0,0 0,0 -2,0 -1,9 0,0 0%

Hälsa och omsorgsnämnd 1,5 0,3 -3,0 -1,7 -5,4 -4,0 -2%

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

Miljö- och byggnämnd -0,7 -0,7 -0,7 -0,7 -0,7 -0,7 -11%

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

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

Valnämnd 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0%

Överförmyndare 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0%

Summa nämnder 0,8 -0,2 -1,8 0,5 -1,5 3,8 0%

Finansförvaltning 2,1 2,5 5,2 12,6 16,1 14,7

Totalt 2,9 2,3 3,4 13,1 14,6 18,5

Årets resultat, årsbudget -8,8 -8,8 -8,8 -8,8 -8,8 -8,8

Beslut enligt tilläggsbudget 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4

Årets resultat, prognos 9,5 8,9 10,0 19,7 21,2 25,1



Finansförvaltningen
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Aug Okt Kommentar

Pensionskostnader netto, semesterlön 2,0 2,0 Lägre kostnader för förmånsbestämd pension

KS medel till förfogande och verkställighet 0,0 0,0 Budget förbrukad i o m beslut om extra föreningsbidrag

Skatter och generella bidrag 3,5 6,3 Förbättrad skatteprognos, 1 okt

Räntekostnader på lån 1,6 2,1 Ytterligare lägre räntekostnader

Övriga intäkter 3,2 0,0 Ersättning för sjuklönekostnader från FK överförd till nämnder

Reavinst kapitalförvaltning 2,3 2,3 Vinst vid försäljning av värdepapper i kapitalförvaltningen

Central budget för tillkommande kapitalkostnader 0,0 2,0 Lägre kostnad p g a lägre investeringstakt

Summa 12,6 14,7

Budgetavvikelse



Kommunstyrelseförvaltningen

Kommunstyrelseförvaltningens prognos är en  avvikelse på 
+ 1,0 (+ 0,4) mnkr varav

• Ekonomienhet + 0,5 (+ 0,4) Överskott personal, övriga kostnader, 
lägre avgift till gem. inköpscentral

• HR + 0,3 (+ 0,0) Bl a central kompetensutveckling

• Stab - 0,1 (- 0,1) Färdtjänst

• Administration o utv + 0,7 (+ 0,4) Överskott div övr kostnader, 
sammanträden, personalkostnader

• Räddningstjänst           - 0,4 (- 0,3) Underskott RIB-kostnader, utbildningsersättning

(Uppföljning från sept månad inom parantes)
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Arbete och 

välvärdsförvaltningen

Budgetavvikelser i prognos, mnkr

Förvaltningsledning 0,6 ( 0,3)

Vuxenutbildning 0,0 (-0,3)

Arbetsförberedande 1,0 ( 1,0)

IFO Vuxen 2,7 ( 1,9)

Barn och familj 3,2 ( 3,3)

Summa 7,5 ( 6,2)
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Miljö och byggnämnden

• I prognosen redovisas ett underskott på – 0,7 

mnkr 

• Underskottet beror på tillfälligt högre 

personalkostnader än budgeterat. 

• Samtidigt beräknas intäkterna för bygglov bli 

högre än budgeterat. 
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Samhällsbyggnadsnämnden

2021-11-17 Sida 8

Samhällsbyggnadsnämnden prognosticerar ett resultat inom 

ram för 2021, oförändrat mot f g månad.

Budgetavvikelser i prognos, mnkr

Planering o administration 0,0 (-0,1)

Fastighet -0,2 (- 0,4)

Mark o exploatering +0,2 (+0,4)

Kost 0,5 ( 0,5)

Lokalvård -0,5 (-0,5)

Gemensam service 0,0 ( 0,0)

Summa 0,0 ( 0,0)



Barn- och 

utbildningsnämnden

Budgetavvikelser i prognos, mnkr

Förvaltningsövergripande -0,5 (-1,1)

Förskola 3,6 ( 3,3)

Grundskola -3,2 (-3,9)

Gymnasieskola -0,7 (-0,9)

Kultur o fritid 0,8 ( 0,7)

Summa 0,0 (-1,9)
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Hälsa- och omsorgsnämnden

Budgetavvikelser i prognos, mnkr

Nämnd mm 0,1 ( 0,0)

Gemensam ledning 5,5 ( 2,7)

Äldreomsorg -9,5 (-8,7)

Funktionsnedsatta 1,2 ( 1,9)

Boendestöd/psykiatri -1,3 (-1,3)

Summa -4,0 (-5,3)
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Volymtal i verksamheterna
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2020

Barn och utbildning Snitt Snitt Jan-okt Trend

Inskrivna barn, förskola och ped. omsorg 585 578

Elever i förskoleklass 160 155

Elever i grundskolan 1 395 1 421

Elever på fritidshem 440 424

Elever i gymnasiet 437 440

Barn i fristående verksamhet och i annan 

kommun 64 68

Grundskoleelever i fristående verksamhet och i 

annan kommun 110 94

Gymnasieelever i fristående verksamhet och i 

annan kommun 244 239

Äldreomsorg och personer med 

funktionsvariation

Antal i särskilt boende 146 146

Antal på väntelista särskilt boende 18 18

Hemtjänst, utfört antal timmar 6 978 6 962

Personlig assistans, utfört antal timmar 878 1 412

LSS-boende 30 32

Individ och familjeomsorg

Ekonomisk bistånd, utbetalt per månad, tkr 1 449 1 589

2021



Investeringar
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Belopp i mnkr Budget 2021

Redovisat 

t o m okt Prognos

Av-

vikelse

Skattefinansierade investeringar 341 94 141 200

VA-investeringar 73 6 14 59

Totalt 414 100 155 259

Investeringar hänsynstagna i budget 2022 -80

Redovisat som andel av budget 24%

Redovisat som andel av budget inkl hänsyn i budget 2022 30%

Redovisat som andel av prognos 65%
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Budget 2021 Redovisat t o m okt Prognos



Kapitalförvaltning, mnkr
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Tillgångsslag Min Normal Max Värde, mnkr Andel

Svenska räntor 20% 40% 60% 26,9 40%

Svenska aktier 0% 30% 60% 20,1 30%

Utländska aktier 0% 30% 40% 20,7 31%

Räntor totalt 20% 40% 60% 26,9 40%

Aktier totalt 40% 60% 80% 40,8 60%

Totalt 67,7

Värdeförändring sedan aug -0,4

Värdeförändring sedan årsskifte 9,1

Föreskrifter 31 okt 2021



Förslag till beslut

• Kommunstyrelsen noterar att prognosen efter 

oktober innebär en positiv avvikelse på 18,5 

mnkr mot budget varav nämnderna 

sammantaget står för 3,8 mnkr.

• Kommunstyrelsen godkänner den ekonomiska 

uppföljningen efter oktober månad.
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Inledning 

Nämnderna har överlämnat budgetuppföljning med helårsprognos efter oktober månad 2021. 

Budgeterat resultat är 6,6 mnkr. Årets resultat enligt helårsprognosen är 25,1 mnkr. 

Nämndernas prognoser innebär sammantaget en positiv budgetavvikelse på 3,8 mnkr. (- 1,5) 

Prognosen för kommunstyrelsens finansförvaltning är ett överskott på 14,7 mnkr. 

Finansförvaltningen 

SKR:s senaste skatteprognos från månadsskiftet sept/okt innebär en ytterligare förbättring av skatteintäkter och 

generella bidrag med 2,8 mnkr. Orsaken är en starkare tillväxt av arbetade timmar och ökad lönesumma i jämförelse 

med tidigare prognos. 

Försäkringskassan kompenserar för  förhöjda sjuklönekostnader ut o m september 2021 och här beräknas därför en 

positiv budgetavvikelse på 3,2 mnkr. Denna ersättning för sjuklönekostnader är under oktober utfördelad till 

nämnderna. 

Räntekostnaderna fortsätter att vara låga och en positiv avvikelse på 2,1 mnkr finns med i denna prognos. Övriga 

positiva budgetavvikelser i finansförvaltningen är lägre kostnader för förmånsbestämd pension + 2,0, vinst vid 

avyttring av värdepapper + 2,3 samt lägre kapitalkostnader till följd av lägre investeringstakt + 2,0. 

Investeringar 

Efter tilläggsbudgetering uppgår årets investeringsbudget till drygt 400 mnkr. Redovisat värde t o m oktober är 100 

mnkr, alltså ca 25 % av budgeten. Prognos till årets slut pekar mot investeringar på 155 mnkr. 

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 + 25,1 mnkr och kommunen uppfyller därmed balanskravet. 

Finansiell målsättning 

Kommunfullmäktiges finansiella målsättning för 2021 var ursprungligen ett 0-resultat inkl disponering från RUR 

med 8,8 mnkr. Efter att budgeten för skatteintäkter och bidrag har justerats upp i samband med tilläggsbudget 

motsvarar nu det budgeterade resultatet 0,8% av skatter och bidrag. Resultatandel enligt prognosen motsvarar 2,9 %. 
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Nämndernas resultat 

Driftredovisning 

Belopp i tkr  Budget 2021 
Uppföljning t 

o m aktuell 
månad 

Utfall % 
Prognos 

helår 
Avvikelse 

prog/budg 

Kommunstyrelse    0   

- Kommunstyrelse-
förvaltn 

 70 413 54 423 77,3 69 380 1 033 

- Arbete och 
välfärdsförvaltn 

 86 586 65 778 76,0 79 121 7 465 

       

Samhällsbyggnads-
nämnd 

 70 733 57 682 81,5 70 733 0 

Samhällsbyggnad, VA-
verksamhet 

 0 -7 730 0 0 0 

Miljö- och byggnämnd  6 227 5 893 94,6 6 927 -700 

Revision  925 464 50,2 925 0 

Valnämnd  10 19 190,0 10 0 

Barn- och 
utbildningsnämnd 

 364 873 296 834 81,4 364 873 0 

Hälsa- och 
omsorgsnämnd 

 238 711 203 557 85,3 242 756 -4 045 

Överförmyndare  2 732 2 127 77,9 2 732 0 

Delsumma  841 210 679 047 80,7 837 457 3 753 

       

Finansförvaltning  -847 800 -714 054 84,2 -862 500 14 700 

       

Totalt  -6 590 -35 007 531,2 -25 043 18 453 

Kommentarer till driftredovisning 

Nämnderna redovisar sammantaget en positiv budgetavvikelse på + 3,8 mnkr. 

Kommunstyrelseförvaltningen redovisar en avvikelse på + 1,0 i prognosen. Lägre nivå på tjänster och övriga 

kostnader står för huvuddelen av överskottet. 

Den nya arbete och välfärdsförvaltningen beräknar en prognos på + 7,5 mnkr. Samtliga områden visar överskott 

mot budget där de största orsakerna finns inom IFO vuxen samt Barn och familj. Under året har det varit ett mycket 

lågt behov av institutionsplaceringar, HVB mm. 

Miljö och byggnämnden redovisar en prognos på - 0,7 mnkr. Underskottet beror på personalkostnader av 

engångskaraktär. 

Samhällsbyggnadsnämnden redovisar även denna månad en prognos i enlighet med budget. Lokalvården visar 

underskott men som balanseras av ett lika stort överskott inom kostverksamheten. 

Barn- och utbildningsnämnden redovisar en uppföljning utan avvikelse från budget efter att ha legat - 2,0 vid 

föregående uppföljning. Förskoleverksamheten visat ett överskott mot budget medan grundskoleverksamheten visar 

ett underskott av ungefär samma storlek. Bedömningen är också att pandemin har påverkat verksamheternas 

kostnader positivt under året, då exempelvis fortbildning och resor inte har kunnat genomföras i den utsträckning 

som planerats. I denna uppföljning ingår kompensation från Försäkringskassan för sjuklönekostnader med 1,0 mnkr. 

Hälsa och välfärdsnämnden visar ett underskott på - 4,0 mnkr. Störst underskott finns inom äldreomsorgen med 

hög belastning på korttidsboende och sjuksköterskeorganisationen. Av det totala underskottet på - 4,0 mnkr är - 3,0 

att hänföra till extra kostnader för covid-19. I denna uppföljning ingår kompensation från Försäkringskassan för 

sjuklönekostnader med 1,6 mnkr. 
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Investeringsbudget 

Belopp i mnkr  Budget 2021 
Uppföljning t 

o m aktuell 
månad 

Utfall % 
Prognos 

helår 
Avvikelse 

prog/budg 

Kommunstyrelse       

- Kommunstyrelse-
förvaltn 

 13,0 1,2 9,2 4,1 8,9 

- Arbete och 
välfärdsförvaltn 

 0 0 0  0 

       

Samhällsbyggnads-
nämnd 

 308,3 90,0 29,2 129,4 178,9 

Samhällsbyggnad, VA-
verksamhet 

 73,4 5,7 7,8 14,0 59,4 

Miljö- och byggnämnden  0 0 0  0 

Barn- och 
utbildningsnämnd 

 15,5 3,0 19,4 5,7 9,8 

Hälsa- och 
omsorgsnämnd 

 4,5 0,6 13,3 1,5 3,0 

       

Totalt  414,7 100,5 24,2 154,7 260,0 

Kommentarer till investeringsredovisning 

Efter tilläggsbudgetering uppgår årets investeringsbudget till drygt 400 mnkr, varav investeringar inom vatten- och 

avlopp uppgår till 73 mnkr. Redovisat investeringsbelopp per den siste okt var ca 100 mnkr. Prognos till årets slut 

pekar mot investeringar på 155 mnkr och en stor del av investeringarna sätts alltså inte igång förrän 2022. 
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Kommunstyrelseförvaltning  

Driftredovisning 

Belopp i tkr 
Budget 
perioden 

Utfall 
perioden 

Avvikelse 
period 

Budget 
helår 

Prognos 
helår 

Avvikelse 
helår 

Verksamhet       

Ekonomienhet 9 135 8 825 310 10 968 10 447 521 

HR-avdelning 13 824 13 596 228 16 604 16 355 249 

Stab 5 332 5 689 -357 6 399 6 504 -105 

Räddningstjänst 14 240 14 810 -570 17 110 17 484 -374 

Administration och 
utveckling 16 206 14 530 1 676 19 331 18 589 742 

Resultat 58 737 57 450 1 287 70 412 69 379 1 033 

Kommentarer till helårsavvikelser 

Kommunstyrelseförvaltningen redovisar sammantaget efter oktober en prognos på + 1,0 mnkr i avvikelse mot 

budget. Föregående månad + 0,4. 

I prognosen ingår 0,1 mnkr i ersättning från Försäkringskassan för förhöjda sjuklönekostnader. Denna ersättning 

från Försäkringskassan har under oktober månad fördelats till nämnderna från den centrala finansbudgeten under 

kommunstyrelsen. 

Ekonomienheten visar överskott kopplat till vakanta tjänster samt lägre kostnad för inköpssamarbetet med Östra 

Göinge kommun. 

HR visar en positiv budgetavvikelse främst kopplat till överskott för kompetensutvecklingsbudget som inte kommer 

att kunna användas fullt ut på grund av pandemin. 

Staben visar underskott som beror på högre färdtjänstkostnader än budget. Under pandemin har ensamtransporter 

gällt vilket fördyrar verksamheten. 

Räddningstjänsten visar en negativ avvikelse mot budget p g a av högre kostnader för RIB-verksamhet (RIB = 

räddningsman i beredskap). Orsaken är högre utryckningsfrekvens jämfört med f g år samt utbildningskostnader. 

Ersättning för utbildningar når inte heller upp till budget p g a pandemin. 

Administration och utveckling inkl kansli visar totalt ett överskott. Pandemin har under året påverkat deltagarantal 

och tid för politiska möten. Vakanta tjänster samt generellt lägre kostnader kopplat till pandemin bidrar också till 

överskottet. 

Förslag på åtgärder till avvikelser 

Inga åtgärder eftersom förvaltningen visar överskott. 

Nyckeltal 

Uppföljning personalkostnader 

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

Kostnad 
arbetskraft 
2020 

3 339 3 136 3 111 3 604 3 848 3 453 3 994 3 577 3 517 3 627 3 710 4 791 

Kostnad 
arbetskraft 
2021 

3 217 3 728 3 744 3 966 3 772 4 094 4 248 4 135 3 895 3 938   

varav 
kostnad för 
sjuklön 2020 

15 19 35 37 18 55 48 4 19 18 30 17 

varav 
kostnad för 
sjuklön 2021 

19 11 26 13 8 7 14 10 26 29   
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Tidplan för nämndens behandling 

Kommunstyrelsen 1 december. 

INVESTERINGSREDOVISNING 

Projekt 
nr 

Namn 

Budget 
helår, tkr 

Redovisat 
perioden, tk
r 

Prognos 
helår, tkr 

Avvikelse, tkr, 
prognos 
jämfört med 
budget 

Klart 
(tidpunkt) 

0002 Ipads förtroendevalda 60 18 30 30 Dec 

0003 IT program system 500 0 500 0 Dec 

0007 Nytt intranät och hemsida 188 0 188 0 Dec 

0012 HR-system 3 700 1 040 2 000 1 700 2022 

0046 
Övergripande diarie och 
ärendehanteringssystem 

500 0 100 400 2022 

0055 Höjdfordon 0 0 0 0 Jan 

0057 Släckbil Lönsboda 3 600 0 0 3 600 2022 

0058 Lastväxlare med flak 2 500 0 0 2 500 2023 

0059 Båt räddningstjänst 500 130 130 370 Aug 

0060 Inventarier räddningstjänst 1 000 0 700 300 Dec 

0061 Släp till bandscooter 80 0 80 0 Dec 

0511 
Besluts o processystem t 
kontaktcenter 

359 0 359 0 Dec 

       

       

       

       

       

       

 Totalt 12 987 1 188 4 087 8 900  

Kommentarer till budgetavvikelser 

Kommentarer 

Projekten 0007, 0012, 0046, 0060, 0511 är överförda från 2020 i samband med beslut om tilläggsbudget 2021-03-

29. 

Projekt 0012 HR-system, projektet kommer att slutföras våren 2022. Del av budgeten kommer att behöva 

ombudgeteras. 

Projekt 0046 Ärendehanteringssystem. Projektet kommer att slutföras under 2022. Del av budget kommer att behöva 

ombudgeteras. 

Projekt 0057, upphandling förbereds, inköp och leverans beräknas inte bli klart förrän nästa år. 

Projekt 0058 är framflyttat till 2023 för att samordna upphandlingen med Hässleholms kommun. 

Projekt 0059 räddningsbåt, behovet har omprövats och en mindre båt har köpts in än vad som ursprungligen var 

planerat. 
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Arbete och välfärdsförvaltning  

Driftredovisning 

Belopp i tkr 
Budget 
perioden 

Utfall 
perioden 

Avvikelse 
period 

Budget 
helår 

Prognos 
helår 

Avvikelse 
helår 

Verksamhet       

Förvaltningsledning 5 864 5 222 642 7 003 6 452 551 

Vuxenutbildning 7 981 8 391 -410 9 566 9 538 28 

Arbetsförberedande 10 251 9 651 600 12 304 11 342 962 

IFO Vuxen 27 743 24 146 3 597 33 835 31 089 2 746 

Barn o familj 19 881 16 453 3 428 23 878 20 700 3 178 

Resultat 71 720 63 863 7 857 86 586 79 121 7 465 

Kommentarer till helårsavvikelser 

Oktober månads uppföljning visar på ett överskott med 7465 tkr för förvaltningen som helhet. Detta är att jämföra 

med 4 750 tkr vid uppföljningen delårsbokslutet. De främsta orsakerna till det prognostiserade överskottet går att 

finna i; 

Ökade intäkter, 4 081 tkr, vilket främst är ökade statliga bidrag där bland annat intäkter från Migrationsverket blir 

högre än budgeterat. Även vuxenutbildningen får bidrag som är större än de budgeterade och vi har dessutom bidrag 

inom ramen för ett projekt på Kompetensa som inte är budgeterat. De två senare åtföljs dock av motsvarande icke 

budgeterade kostnader. Inom Barn och familj återfinns ett icke budgeterat statligt bidrag för att stärka 

familjehemsvården på nästan 1 000 tkr. Inbetalningar av återkrävt ekonomiskt bistånd är också högre än budgeterat. 

Bidrag till enskilda och köp av huvudverksamhet 3 673 tkr så som placeringar HVB, konsulentsödda familjehem, 

placering våld i nära relationer samt utbetalt ekonomiskt bistånd. 

Uteblivna personalkostnader motsvarande 553 tkr (inkluderar familjehem). 

Förvaltningsledning 

Förvaltningsledningen prognostiserar ett överskott på 551 tkr. Den något förbättrade prognosen beror framförallt på 

driftsbidrag från Försäkringskassan för sjuklönekostnader. 

Osby kommun Kompetensa 

Osby kommun Kompetensa prognostiserar ett positivt resultat på 962 tkr. Det positiva resultatet beror bland annat 

på att budgeten för arbetsmarknadspolitiska anställningar ej kunnat förbrukas fullt ut då en viss försiktighet har fått 

iakttas under året för att inte belasta 2022 års budget för mycket. Ytterligare en faktor som bidrar till det positiva 

resultatet är en utebliven fakturering från arbetsförmedlingen för ett tidigare projekt samt ökade intäkter från 

Arbetsförmedlingen i form av anställningsstöd. Den nystartade verksamheten för vaktmästeri går i dagsläget också 

med ett litet överskott. 

Vuxentubildningen 

Vuxenutbildningen prognostiserar ett positivt resultat på 28 tkr, vilket är en fortsatt förbättring jämfört med tidigare 

uppföljningar. Verksamheten har något lägre statliga bidrag än tidigare beräknat, men samtidigt en något högre 

intern överföring av flyktingschabloner. Samtidigt som verksamheten i vissa avseende har uteblivna 

personalkostnader har man även dragits med utökade personalkostnader för en extra rektor under en begränsad 

period fram till att tidigare rektor gick i pension. 

Vuxenenheten och Familjehuset 

Vuxenenheten och Familjehuset prognostiserar ett positivt resultat på 2746 tkr, vilket är en förbättring jämfört med 

delårsbokslutet då prognosen låg på 1 401 tkr. Förbättringen beror till stor del på att prognosen för 

placeringskostnader inom våld i nära relationer sänkts ytterligare och ligger nu nästan 1 500 tkr bättre än budget. 

Prognosen för missbruksplaceringar ligger dock cirka 240 tkr över budget. Prognosen för ekonomiskt bistånd ligger 

300 tkr bättre än budget. Kostnader för köp av huvudverksamhet, i form av Familjerådgivning och Kriscentrum, 

bidrar till det förbättrade resultatet då de prognostiseras bli billigare än förväntat. Dessutom har verksamheten ökade 

intäkter i form av flyktingschabloner som även det bidrar till en förbättring av resultatet. 
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Barn och familj 

Barn och familjeenheten visar på ett positivt resultat på 3178 tkr, vilket är en förbättring jämfört med uppföljningen 

i samband med delårsbokslutet som visade på 2 103 tkr. De största faktorerna som bidrar till verksamhetens positiva 

resultat är lägre personalkostnader än beräknat. Detta beror på vakanta tjänster och tjänstledigheter. Ytterligare en 

faktor som påverkar verksamhetens resultat positivt, är att en intern överföring av statliga schablonersättningar för 

ensamkommande barn på ca 500 tkr ej längre görs, då verksamheterna nu ligger i samma förvaltning. Verksamheten 

har under andra delen av året även erhållit ett statligt bidrag på nästan 1 000 tkr. Detta bidrag har visat sig kunna 

vara med och bekosta familjehemsplaceringar och bidrar på så sätt till ett förbättrat resultat för verksamheten. 

Verksamheten har sänkt prognosen ytterligare för placeringar i konsulentstödda familjehem och placeringar i HVB-

hem. Med nu lagd prognos finns det täckning för en placering i vardera placeringsform året ut vilket verksamheten 

har en förhoppning ska täcka behovet. Prognosen för placering i vanliga familjehem visar fortfarande på ett negativt 

resultat i förhållande till budget på ca 1 300 tkr. 

Förslag på åtgärder till avvikelser 

I nuläget inga förslag på åtgärder. 

Nyckeltal 

Uppföljning personalkostnader 

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

Kostnad 
arbetskraft 
2020 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kostnad 
arbetskraft 
2021 

4 874 5 090 5 340 5 263 5 189 5 480 5 533 5 484 5 346    

varav 
kostnad för 
sjuklön 2020 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

varav 
kostnad för 
sjuklön 2021 

56 34 37 27 60 31 15 31 24 35   

Nettokostnad ekonomiskt bistånd 

Kostnad tkr Jan Febr Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Snitt 

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

2021 1 436 1 498 1 667 1 377 1 705 1 625 1 444 1 665 1 421 2 049   1 589 

Ack 2020 1 594 2 977 4 396 5 901 7 206 8 782 
10 25

1 
11 69

9 
13 11

4 
14 49

8 
15 81

3 
17 38

5  

Ack 2021 1 436 2 934 4 601 5 978 7 683 9 308 
10 75

2 
12 41

7 
13 83

8 
15 88

7 
15 88

7 
15 88

7  

Beviljade 
ärenden 

Jan Febr Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Snitt 

2020 176 169 178 188 174 178 180 176 180 178 183 190 179 

2021 181 179 183 170 174 181 193 188 178 179   181 

Missbruk placeringar 

Antal dygn Jan Febr Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec 

SoL 2020 2 3 39 30 31 87 109 113 79 115 100 83 

LVM 2020 16 29 31 30 42 32 16 0 0 0 0 26 

Summa 18 32 70 60 73 119 125 113 79 115 100 109 

SoL 2021 49 74 105 146 98 125 54 13 0 13   

LVM2021 31 28 31 30 31 0 0 0 0 0   
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Summa 80 102 136 176 129 125 54 13 0 13   

Kostnad tkr 
2021             

SoL 2021 95 148 217 314 202 241 86 16 0 26   

LVM 2021 155 140 155 150 155 0 0 0 0 0   

Summa 250 288 372 464 357 241 86 16 0 26   

Våld i nära relationer placeringar 

Våld i nära 
relation Jan Febr Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec 

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

Kostnad 
2020 285 309 359 293 305 323 320 304 280 245 246 195 

Antal dygn 
2021 74 43 76 36 31 34 28 0 31 31   

Kostnad 
2021 118 64 113 58 51 61 28 0 60 59   

Placeringar Barn o familj 

Placering Jan Febr Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec 

Konsulenstött  
familjehem 
antal dygn 

31 28 31 30 31 30 12 0 0 0   

Kostnad 
konsulentstö
dda 
familjehem 

0 0 75 42 41 42 0 0 16 0   

Familjehem 
antal 
placeringar 

44 45 45 42 40 37 37 37 37 36   

Kostnad 
familjehem 

1 031 1 018 1 061 1 024 1 054 986 1 091 1 035 946 917   

HVB antal 
placeringar 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

Kostnad HVB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

Antal 
orosanmälnin
gar 

46 64 38 58 42 41 46 36 68 47   

Antal 
startade 
utredningar 

15 19 10 24 18 16 21 10 13 17   

Tidplan för nämndens behandling 

Uppföljningen behandlas av kommunstyrelsen 2021-12-01. 
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Miljö och byggnämnd 

Driftredovisning 

Belopp i tkr 
Budget 
perioden 

Utfall 
perioden 

Avvikelse 
period 

Budget 
helår 

Prognos 
helår 

Avvikelse 
helår 

Verksamhet       

Miljö o byggnämnd 378 279 99 454 454 0 

Bygglov 1 227 1 230 -3 1 471 1 386 85 

Hälsoskydd 413 455 -42 496 496 0 

Livsmedelskontroll 356 117 239 427 287 140 

Miljöskydd 508 565 -57 612 612 0 

Kalkningsprojekt 251 193 58 302 302 0 

Alkoholtillstånd 309 163 146 370 295 75 

Miljö- & byggkontoret 1 044 2 068 -1 024 1 253 2 053 -800 

Bostadsanpassningsbidrag 702 824 -122 842 1 042 -200 

Resultat 5 188 5 894 -706 6 227 6 927 -700 

Kommentarer till helårsavvikelser 

I prognosen redovisas ett underskott på - 700 tkr. Underskottet beror på tillfälligt högre personalkostnader än 

budgeterat p g a under våren utbetalt avgångsvederlag. 

Intäkterna för bygglov beräknas bli högre än budgeterat. Ökade intäkter för livsmedelskontroll samt alkohol- och 

tobakstillsyn, förväntas generera överskott för dessa verksamheter. 

Ett underskott på bostadsanpassningsbidrag prognostiseras på grund av ett ökat inflöde av ärenden och utöver de 

tillfälligt förhöjda personalkostnaderna på miljö- och byggkontoret har ej budgeterade kostnader för konsulttjänster 

tillkommit. 

Nyckeltal 

Uppföljning personalkostnader 

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

Kostnad 
arbetskraft 
2020 

519 480 467 463 475 446 400 433 444 447 531 1 004 

Kostnad 
arbetskraft 
2021 

499 472 408 1 481 447 490 560 515 477 479   

varav 
kostnad för 
sjuklön 2020 

6 12 15 12 9 9 3 0 3 3 3 4 

varav 
kostnad för 
sjuklön 2021 

2 4 -1 1 4 0 -1 0 -1 0   

Tidplan för nämndens behandling 

Miljö- och byggnämnden 11 november. 
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Samhällsbyggnadsnämnd  

Driftredovisning 

Belopp i tkr 
Budget 
perioden 

Utfall 
perioden 

Avvikelse 
period 

Budget 
helår 

Prognos 
helår 

Avvikelse 
helår 

Verksamhet       

Planering o administration 2 995 2 993 2 3 617 3 617 0 

Fastighet 1 726 1 755 -29 3 692 3 842 -150 

Mark o exploatering 20 037 20 130 -93 24 172 24 022 150 

Kost 17 010 16 630 380 19 877 19 377 500 

Lokalvård 15 096 15 171 -75 18 085 18 585 -500 

Gemensam service 1 073 1 012 61 1 291 1 291 0 

       

Resultat 57 937 57 691 246 70 734 70 734 0 

Kommentarer till helårsavvikelser 

Samhällsbyggnad prognosticerar ett utfall inom ram för 2021. 

  

Nyckeltal 

Uppföljning personalkostnader 

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

Kostnad 
arbetskraft 
2020 

4 601 4 621 3 554 3 971 4 035 4 069 4 172 4 544 4 169 4 254 4 230 5 112 

Kostnad 
arbetskraft 
2021 

4 589 4 518 4 277 4 499 4 193 4 562 4 372 4 604 4 599 4 460   

varav 
kostnad för 
sjuklön 2020 

39 54 58 84 80 52 70 36 29 49 63 116 

varav 
kostnad för 
sjuklön 2021 

44 33 15 39 64 68 63 27 29 58   

Tidplan för nämndens behandling 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar om uppföljningen på sammanträdet den 17 november. 
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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) 

 Investeringar Fastighet 222 760 40 289 55 093 167 667  

 Investeringar Mark o Exploatering 85 565 49 168 70 387 15 178  

 Totalt 308 325 89 457 125 480 182 845  

Kommentarer till budgetavvikelser 

Kommentarer 

Att utfallet är läger än budgeterat för fastighetsinvesteringar förklaras av kommentarerna under respektive projekt i 

tabellen för fastigheter nedan. 

Det högre utfallet än budgeterat för mark- och exploatering beror på att projekteringarna gällande nordöstra 

industriområdet och "Nettoområdet" tidigarelagts för att möte efterfrågan från intressenter. 

Investeringsuppföljning Fastighet 

Projekt 
nr 

Namn 

Budget 
helår, tkr 

Redovisat 
perioden, tk
r 

Prognos 
helår, tkr 

Avvikelse, tkr, 
prognos 
jämfört med 
budget 

Klart 
(tidpunkt) 

0210 Örkenedskolan 22 800 725 1 000 21 800 2023 

0212 Ny förskola Klockareskogs 4 750 0 0 4 750 2024 

0214 LSS-boende Ängdalen 7 500 17 300 7 200 2022 

0215 LSS-boende Ängsgården 15 000 194 800 14 200 2022 

0295 Utemiljö Rönnebacken 0 105 105 -105 2022 

0296 Kommunövergr passagesyst 3 255 1 359 1 500 1 755 2022 

0297 Proj äldreboende Lönsboda 5 565 4 649 4 649 916 2024 

0890 Maskiner lokalvård 100 80 100 0 2021 

1303 Proj. energisparåtgärder 250 0 250 0 2021 

1305 Säk.proj. larm 300 229 300 0 2021 

1307 Utbyte storköksutrustning 500 0 500 0 2021 

1309 Utemiljö Barn och skola 895 112 895 0 2021 

1310 Div. vht.förändr BoU 1 000 694 1 000 0 2021 

1312 Reinvesteringar komp.red. 21 300 12 643 16 800 4 500 2021 

1610 Föreningslokal Örkenedsko 2 800 109 109 2 691 2022 

1611 Ombyggn enl grsk beslut 2 400 0 0 2 400 2023 

1613 Lokalbehov ökat elevantal 500 0 500 0 2021 

1614 Om o tillbyggn Ekbackesko 3 500 526 526 2 974 2021 

1615 Ny sporthall Osby tätort 2 400 13 100 2 300 2024 

1616 Upprustn fritidsanläggnin 2 000 691 700 1 300 2022 

1617 Passagesystem KoF 1 000 0 200 800 2022 

1626 Säkerhetsproj riskinven 150 107 150 0 2021 

1627 Säkerhetsproj elsäkerhet 150 60 150 0 2021 

1630 Ny Ishall 40 000 2 052 5 500 34 500 2023 

1642 Killebergs grundskola 20 000 4 842 4 842 15 158 2023 

1647 Byggnation Lindhem 2 400 13 50 2 350 2025 

1648 Killeberg fsk o matsal 15 000 805 805 14 195 2023 
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1649 Killeberg idrottshall 0 41 41 -41 2023 

1650 Förskolelokaler Visseltof 3 445 37 1 300 2 145 2022 

1667 Ny förskola Osby tätort 0 40 40 -40 2020 

1673 Ekelund, förvärv o ombygg 0 1 817 0 0 2020 

1674 LSS-boende Skeingevägen 18 000 40 1 500 16 500 2022 

1677 Ombyggnad Maskinhall NB 0 191 191 -191 2021 

1678 Örkenedsskola modul tillf 0 1 497 1 490 -1 490 2021 

1679 Klintgården moduler förvärv 3 500 3 970 4 000 -500 2021 

1701 Genomförande, energiproje 2 000 738 2 000 0 2021 

1706 Databaserad energistyrnin 0 800 0 0 2021 

1752 Ny brandstation Osby 17 300 1 057 1 200 16 100 2022 

1793 Gemens nyckelsystem HoV 3 000 36 1 500 1 500 2022 

 Totalt 222 760 40 289 55 093 167 667  

Kommentarer till budgetavvikelser 

Avvikelser från beslutad budget: 

 

0210 Örkenedskolan                           + 21 800 tkr 

Projekteringen av Killebergsskolan har tagit längre tid än planerat vilket inneburit att Projektering /upphandling och 

byggstarten för Örkenedsskolan är försenad då designen bygger på Killebergsskolan. I dagsläget ser vi ingen 

försening gällande ibruktagande.  En projektrisk är detaljplanen som ej ännu är färdig med synpunkter från 

Länsstyrelsen. 

 

Byggstarten planeras till våren/sommaren -22 

 

0212 Ny förskola Klockareskog      + 4 750 tkr 

Projekteringen av Killebergs förskola har tagit längre tid än planerat vilket inneburit att Projektering av förskolan är 

försenad då designen bygger på Killebergs förskola. I dagsläget ser vi ingen försening gällande ibruktagande. 

 

0214 LSS-boende Ängdalen               + 7 200 tkr 

Förseningen beror på överklagan av upphandling samt förändring av BBR skedde under projekteringen med hårdare 

krav på tillgänglighet. Projekteringen förändrades då i ett sent skede.  Den nya upphandlingen är klar och byggstart 

är planerad till våren -22. Projektering och design är färdig och bygglov avvaktas. 

 

Beräknat ibruktagande till hösten -22 

 

0215 LSS-boende Ängsgården           + 14 200 tkr 

Förseningen beror på överklagan av upphandling samt förändring av BBR skedde under projekteringen med hårdare 

krav på tillgänglighet. Projekteringen förändrades då i ett sent skede. Den nya upphandlingen är klar och byggstart 

är planerad till våren -22. Projektering och design är färdig och bygglov avvaktas. 

 

Beräknat ibruktagande till hösten -22 

 

0296 Kommunövergr passagesystem + 1 755 tkr 

Förseningen beror på flertalet faktorer varav halvledarbristen i världen gör att det är svårt att få fram utrustning. 

Samtidgt skedde en ny upphandling av säkerhetstjänster som vanns av en ny Entreprenör. Skiftet av entreprenör har 

på intet sett blivit smidigt varpå samhällsbyggnad har svårt att få något levererat i dagsläget. Samhällsbyggnad 

överväger att upphandla inköp, service och support för lås/passage/larm separat. 

 

0297 Proj äldreboende Lönsboda + 916 tkr 

Kravinsamling inför projektering är påbörjad och projekteringen beräknas vara färdig innan sommaren -22 

1312 Reinvesteringar komp.red.  + 4 500 tkr 

Ansvarig för planerat underhåll slutade under sommaren och ersättningsrekrytering har genomförts. Den nya 

ansvarige påbörjade sin anställning under oktober. Flertalet större arbeten är beställda, men pga långa leveranstider 

kommer inte underhållet att genomföras förrän efter årsskiftet dvs under -22. 

 

1610 Föreningslokal Örkenedskolan + 2 691 tkr 
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Upphandling av byggtjänster har genomförts under -21 vilket även gjordes om varpå samhällsbyggnad stått utan 

ramavtal under en del av året. När de nya avtalen blev klara under 2021 avropades arbetet som kommer att påbörjas 

under jullovet. Arbetet planeras att färdigställas under våren -22. 

 

1611 Ombyggn enl grsk beslut         + 2 400 tkr 

Då projekteringen av ny förskola vid Klockarskog är försenade så innebär det att detta är en följdförsening. 

Projekteringen beräknas starta under våren -22. 

 

1614 Om/tillbyggnad Ekbackeskolan   +2 500 tkr 

Moduler har upphandlats och blev billigare än budgeterat 

1615 Ny sporthall Osby tätort              +2 300tkr 

Projekteringen blir billigare då material återanvänds från projekteringen av Killeberg sporthall. 

1630 Ny ishall                                     + 34 500 tkr 

Vid starta av projekteringen skulle byggnationen genomföras via generalentreprenad varpå kompletta handlingar 

behövde projekteras fram. Innan sommaren -21 kom beskedet att en styrd totalentreprenad ska genomföras. 

Projekteringen är färdig och samgranskning av de olika bygg-disciplinerna pågår vilka beräknas vara färdiga under 

november månad. Upphandlingsunderlaget tas fram under december månad och planeras att publiceras vid 

årsskiftet. Det innebär inte att den totala tidsplanen skjuts utan enbart kostnaderna skjuts. Planerat ibruktagande är 

årsskiftet -22/23 

 

1642 Killebergs grundskola                 + 15 158tkr 

Förseningen beror på att projekteringen har tagit längre tid än planerat pga att en ny BBR kom under ett sent skede i 

projekteringen vilket då förlängde projekteringen av grundskolan. Under upphandlingen ställdes felaktiga krav och 

upphandlingen har avbrutits och kommer revideras för att återigen publiceras vilket försenat byggstarten ytterligare 

ett par månader. 

 

Planerat ibruktagande är i dagsläget oförändrat till att vara under -23. 

1647 Byggnation Lindhem                   +2 350 tkr 

Försening på grund av pandemi. Då Lindhem ej kunnat besökas har projektering startat under under hösten -21 

 

1648 Killeberg fsk o matsal                + 14 195 tkr 

Förseningen beror på att projekteringen har tagit längre tid än planerat pga att en ny BBR kom under ett sent skede i 

projekteringen vilket då förlängde projekteringen av fsk och matsal. Under upphandlingen ställdes felaktiga krav 

och upphandlingen har avbrutits och kommer revideras för att återigen publiceras vilket försenat byggstarten 

ytterligare ett par månader. 

 

1649 Killeberg idrottshall                   - 41 tkr   

Budget är inte beslutad i dagsläget då upphandling först ska ske där politiken efter upphandling ska besluta om 

storlek av idrottshallen. 

 

1650 Förskolelokaler Visseltofta       + 2 145 

Flytten av förskolan från Killeberg till Visseltofta beställdes av Flexator och skulle genomförts och bli klart under -

21. Efter sommaren köptes Flexator upp av bolaget Adapteo och lades i samband med förvärvet ner. Varpå ingen 

flytt kunde ske av Flexator. Projektet arbetades om och flytten beställdes av vår ramavtalsleverantör, som vi 

behövde vänta in det nya ramavtalet för, beroende på att ny upphandling av byggtjänster behövde ske. Arbetet är 

påbörjat och flytten sker innan årsskiftet. Under projektets gång har behovet av två avdelningar i Visseltofta lyfts 

varpå en tillbyggnad av köket kommer att ske. Lokalerna kan tas i bruk till vårterminen och köket blir färdigt 28/2 -

22. 

 

1674 LSS-boende Skeingevägen (Hemgården)      + 16 500 tkr 

Förseningen beror på överklagan av upphandling samt förändring av BBR skedde under projekteringen med hårdare 

krav på tillgänglighet. Projekteringen förändrades då i ett sent skede. Den nya upphandlingen är klar och byggstart 

sker v 46. 

 

Planerat ibruktagande sommaren -22 

 

1678 Moduler Örkenedsskolan tillfälliga       - 1 490 tkr 

Budget är ej införd i systemet. Projektet är färdigt 

 

1752 Ny brandstation Osby        + 16 100 tkr 

Förseningen av projektering beror på resursbrist hos samhällsbyggnad i kombination med projektörer samtidigt som 
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besked från Polis och Ambulans har dröjt. Projekteringen är färdig och förväntas läggas ut till upphandling under 

december - 21. 

 

Beräknad färdigställande våren -23 

 

Övrigt: 

De projektnummer som inte har någon budget tilldelad, är ett specifikt projektnummer där pengar till projektet tas 

från huvudprojektet, exempelvis "Databaserad Energistyrning" Därav finns ingen budget utlagd på dem. 

Investeringsuppföljning Mark och exploatering 

Projekt 
nr 

Namn 

Budget 
helår, tkr 

Redovisat 
perioden, tk
r 

Prognos 
helår, tkr 

Avvikelse, tkr, 
prognos 
jämfört med 
budget 

Klart 
(tidpunkt) 

0292 Laddstolpar versamhetslokaler 500 144 144 356 2021 

0801 Fastighetsbildning 150 230 400 -250 2021 

0803 Centrumåtgärder 2 465 218 218 2 247 2021 

0804 Gatubelysning 200 1 459 1 459 -1 259 2021 

0807 Centrumåtgärder visionsdo 3 970 61 61 3 909 2021 

0809 Trafiksäkerh Lba skola ce 200 439 439 -239 2021 

0810 Trafiksäk.främj. åtg. 500 353 500 0 2021 

0811 Exploatering Hasslaröd Syd 0 13 13 -13 2023 

0815 Utveckl. Naturbruksområde 7 740 1 017 1 740 6 000 2022 

0816 Förstudie GC-väg Näset-Ha 735 0 0 735 2022 

0817 Köp av fastigheter 2 000 15 2 000 0 2021 

0818 Väg Hassl. viadukt Mossvä 500 334 500 0 2022 

0819 Dagvattenåtg Nordöst 500 13 500 0 2021 

0820 Nya planområden 2020 23 000 0 23 000 0 2021 

0821 Planområde Hasslaröd Väst 0 147  0 2021 

0831 Lekplatser 600 176 600 0 2021 

0832 Julbelysning 250 144 250 0 2021 

0833 Fordon driftenhet 1 000 238 300 700 2022 

0834 Byggn. stamnät landsbygd 1 470 0 1 470 0 2021 

0835 Asfalt 10 000 8 507 10 000 0 2021 

0836 Gatukostn ersättn 0 -65 0 0 2021 

0839 Pumpstationer 300 0 300 0 2021 

0840 Planområden 22 000 0 22 000 0 2021 

0841 Planområde Netto-området 0 4 872  0 2021 

0843 Planområde Kråkeskogen 0 910  0 2021 

0844 Planoråde Hambov/Tenorv 0 44  0 2021 

0846 Planområde Gerfasts väg 0 298  0 2021 

0847 Planområde Netto 2 0 5 056  0 2021 

0848 Planområde Loshult 0 619  0 2021 

0849 Planområde Hunshult 0 135  0 2021 

0850 Utveckling näringsverksam 0 12  0 2021 

0851 Utveckl NÖ Industriområde 0 12 148  0 2021 

0852 Utveckl Killeberg Norra 0 6 359  0 2021 

0853 Utveckl Lönsboda Ind.omr.1 0 3  0 2022 

0854 Utveckl NÖ ind omr etapp2 0 1 862  0 2021 
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0855 Planområde Fiskalen 0 124  0 2021 

0856 VA-ansl server Apan Kanin 0 198  0 2021 

0857 Utveckling Tommabodavägen 0 61  0 2021 

0871 Rivning Lönnegården 0 12  0 2022 

0879 Gator Nordöst 500 4 500 0 2021 

0880 Utbyggn fiber vita fläcka 3 000 8 8 2 992 2022 

1651 Fast förvärv Grossören 7 3 985 3 000 3 985 0 2021 

 Totalt 85 565 49 168 70 387 15 178  

Kommentarer till budgetavvikelser 

Följande avvikelser har uppstått: 

0292 Laddstolpar verksamhetslokaler    + 356                                                                    Beror på att projektet 

pausats i Osby tätort p.g.a. effektbrist i elnätet. Under hösten har dock klargjorts att motsvarande effektbrist inte 

finns i Lönsboda varför projektet kan fortlöpa där. 

0801 Fastighetsbildning                  - 250 tkr 

Betydligt fler sökta och genomförda förrättningar än föregående år. 

0803 Centrumåtgärder                      + 2 247 tkr 

Iordningställande av torget i Osby lagt på is. 

0804 Gatubelysning                          - 1 259  tkr 

Kompletteringar för gatubelysningsprojektet. 

0807 Centrumåtgärder visionsdo     + 3 909 tkr 

Iordningställande av torget i Osby lagt på is 

0815 Utveckl. Naturbruksområde     + 6 000 tkr 

Prognosticerat lägre utfall under 2021 då schaktningsarbeten ej hunnit påbörjas, beräknas komma igång i början av 

2022. 

0816 Förstudie GC-väg Näset-Ha     + 735 tkr 

Arbetet ej påbörjat under 2021, kommer under första halvåret 2022. 

0833 Fordon driftenhet                       + 700 tkr 

Upphandling pågår av en mindre kombimaskin men på grund av långa leveranstider kommer vi ej att hinna få denna 

under 2021. 

0840 Planområden                                                                                                             Projektet består av flera 

delprojekt vars utfall redovisas under 0841-0849. 

0879 Gator Nordöst                                                                                                                Projektet har ett lågt 

redovisat utfall efter oktober men bedöms uppgå till budgetbeloppet vid årets slut då arbeten med gator i nordöstra 

industriområdet pågår. 

0880 Utbyggnad fiber vita fläckar     + 2992 tkr 

Kostnadsfördelning mellan kommun och leverantör är ej beslutad, vilket har försenat projektet till 2022. 
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UPPFÖLJNING PLANERING OCH ADMINISTRATION 

DRIFTREDOVISNING PLANERING OCH ADMINISTRATION 

Belopp i tkr 
Budget 
perioden 

Utfall 
perioden 

Avvikelse 
period 

Budget helår Prognos helår 
Avvikelse 
helår 

Intäkter -903 -1 117 214 -1 118 -1 686 568 

       

Personalkostnader 2 753 3 025 -272 3 329 3 697 -368 

Lokalkostnader 200 494 -294 239 585 -346 

Övriga kostnader 934 580 354 1 156 1 010 146 

Summa kostnader 3 887 4 099 -212 4 724 5 292 -568 

       

Resultat exkl. 
kapitalkostnad 

2 984 2 982 2 3 606 3 606 0 

       

Kapitalkostnader 11 11 0 11 11 0 

       

Resultat inkl 
kapitalkostnader 

2 995 2 993 2 3 617 3 617 0 

Kommentarer till helårsavvikelser 

Ingen avvikelse prognosticeras. 

UPPFÖLJNING FASTIGHET 

DRIFTREDOVISNING FASTIGHET 

Belopp i tkr 
Budget 
perioden 

Utfall 
perioden 

Avvikelse 
period 

Budget helår Prognos helår 
Avvikelse 
helår 

Intäkter -88 745 -89 568 823 -106 497 -107 071 574 

       

Personalkostnader 5 160 4 710 450 6 182 5 582 600 

Lokalkostnader 43 743 44 544 -801 54 178 55 086 -908 

Övriga kostnader 7 958 8 459 -501 9 598 10 014 -416 

Summa kostnader 56 861 57 713 -852 69 958 70 682 -724 

       

Resultat exkl. 
kapitalkostnad 

-31 884 -31 855 -29 -36 539 -36 389 -150 

       

Kapitalkostnader 33 610 33 610 0 40 231 40 231 0 

       

Resultat inkl 
kapitalkostnader 

1 726 1 755 -29 3 692 3 842 -150 

Kommentarer till helårsavvikelser 

Avvikelse med - 150 tkr prognosticeras för 2021 

*Intäkter                                  + 574 tkr 
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Avvikelsen beror på högre intäkter då ytterligare lokaler anordnats (Örkenedskolan, Ekbackeskolan). 

 

*Personalkostnader.              +600 tkr 

Avvikelsen beror på att mer arbetstid än planerat lagts på projekten. 

 

* Lokalkostnader                   - 908 tkr 

- El, Olja, VA    - 400 tkr 

- Fjärrvärme    - 507,3 tkr 

 

Avvikelsen beror på en mycket kallare vinter/vår än prognosticerat vilket resulterat i högre kostnader för El, 

fjärrvärme samt stödeldning med olja. 

 

Trots en förändrad periodisering av kostnaderna på budgetsidan ser vi att det inte har räckt till, men i princip hela 

underskottet som fanns i våras har arbetats i kapp. 

 

I denna avvikelse finns även hyror som ej ännu blivit kompenserade av ekonomiavdelningen. 

 

 

UPPFÖLJNING MARK OCH EXPLOATERING 

DRIFTREDOVISNING MARK OCH EXPLOATERING 

Belopp i tkr 
Budget 
perioden 

Utfall 
perioden 

Avvikelse 
period 

Budget helår Prognos helår 
Avvikelse 
helår 

Intäkter -5 978 -5 852 -126 -7 175 -7 541 366 

       

Personalkostnader 8 360 7 878 482 10 007 9 763 244 

Lokalkostnader 4 043 4 045 -2 4 986 4 904 82 

Övriga kostnader 5 066 5 513 -447 6 115 6 657 -542 

Summa kostnader 17 469 17 436 33 21 108 21 324 -216 

       

Resultat exkl. 
kapitalkostnad 

11 491 11 584 -93 13 933 13 783 150 

       

Kapitalkostnader 8 546 8 546 0 10 239 10 239 0 

       

Resultat inkl 
kapitalkostnader 

20 037 20 130 -93 24 172 24 022 150 

Kommentarer till helårsavvikelser 

Ett positivt utfall på 150 tkr prognosticeras för 2021, beroende på framförallt högre intäkter från skogen och lägre 

personalkostnader än budgeterat, ett par långtidssjukskrivningar samt att driftchefstjänsten ej är återbesatt. 

*Intäkter                                   + 366 tkr 

Ökade intäkter för skog på grund av avverkning i Nordöstra industriområdet samt oplanerade avverkningar på grund 

av granbarkborre. 

* Personalkostnader                + 244 tkr 

Lägre kostnader på grund av ett par långtidssjukskrivningar samt ej än återbesatt tjänst. 

 

*Övriga kostnader                     - 542 tkr 

Mjukvara GIS som Hässleholms kommun missat fakturera föregående år, betydligt högre reparationskostnader för 

maskiner på driftenheten samt ej budgeterad kostnad för leasing av skotare. 

 

Total budgetavvikelse            + 150 tkr  
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UPPFÖLJNING SERVICE-ENHETEN 

DRIFTREDOVISNING KOST 

Belopp i tkr 
Budget 
perioden 

Utfall 
perioden 

Avvikelse 
period 

Budget helår Prognos helår 
Avvikelse 
helår 

Intäkter -7 939 -7 343 -596 -10 303 -9 768 -535 

       

Personalkostnader 16 321 14 987 1 334 19 606 18 021 1 585 

Lokalkostnader 100 100 0 120 120 0 

Övriga kostnader 8 118 8 476 -358 9 963 10 513 -550 

Summa kostnader 24 539 23 563 976 29 689 28 654 1 035 

       

Resultat exkl. 
kapitalkostnad 

16 600 16 220 380 19 386 18 886 500 

       

Kapitalkostnader 410 410 0 491 491 0 

       

Resultat inkl 
kapitalkostnader 

17 010 16 630 380 19 877 19 377 500 

Kommentarer till helårsavvikelser 

En positiv avvikelse prognosticeras på helår och förklaras av lägre kostnader som till en del kan förklaras av 

pandemin. 

  

DRIFTREDOVISNING LOKALVÅRD 

Belopp i tkr 
Budget 
perioden 

Utfall 
perioden 

Avvikelse 
period 

Budget helår Prognos helår 
Avvikelse 
helår 

Intäkter -216 -450 234 -260 -459 199 

       

Personalkostnader 14 374 14 133 241 17 211 16 945 266 

Lokalkostnader 66 69 -3 80 84 -4 

Övriga kostnader 793 1 340 -547 959 1 920 -961 

Summa kostnader 15 233 15 542 -309 18 250 18 949 -699 

       

Resultat exkl. 
kapitalkostnad 

15 017 15 092 -75 17 990 18 490 -500 

       

Kapitalkostnader 79 79 0 95 95 0 

       

Resultat inkl 
kapitalkostnader 

15 096 15 171 -75 18 085 18 585 -500 

Kommentarer till helårsavvikelser 

Ett underskott på 500 tkr prognosticeras för helåret 2021. Underskottet förklaras av: 

Materialkostnader, dels har behovet ökat markant, dels har priset ökat, i vissa fall flera hundra procent. Även 

portokostnaderna har ökat. 
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Det ökade materielbehovet ( - 272 tkr ) är  till största del kopplat till pandemin men det finns även en komponent av 

ökade uppdrag att ta hänsyn till. Våra leverantörer har också i en del fall haft svårt att få fram material vilket 

inneburit att vi i vissa falla måste söka materiel på annat håll och till högre priser 

Gällande prisutvecklingen så handlar det till stor del om tillgång och efterfråga, i vår upphandling finns en klausul 

att leverantören har rätt att justera priset om man kan påvisa att det finns prisökningar i leverantörsledet. Vi har även 

tvingats till att gå utanför upphandlingsledet då varor restnoterats ex skyddsutrustning och vissa rengöringsmedel, 

priserna har i vissa fall varit flera hundra procent högre. 

Inköp som är kopplade till Covid-19 registreras på ett särskilt konto, detta för att kunna redovisa kostnaderna i 

samband med att kommunen söker statliga medel. Tidigare bidrag har inte fullt ut kompenserat kostnaderna. 

Gemensamma portokostnaderna ( - 450 tkr) är den enskild största avvikelsen och utgör en stor belastning för 

enheten, dessa är inte budgeterade fullt ut, portopriset har ökat men har inte kompenserats i budget 

  

DRIFTREDOVISNING GEMENSAM SERVICE 

Belopp i tkr 
Budget 
perioden 

Utfall 
perioden 

Avvikelse 
period 

Budget helår Prognos helår 
Avvikelse 
helår 

Intäkter 0 -96 96 0 -100 100 

       

Personalkostnader 0 0 0 0 0 0 

Lokalkostnader 0 0 0 0 0 0 

Övriga kostnader 972 1 007 -35 1 170 1 270 -100 

Summa kostnader 972 1 007 -35 1 170 1 270 -100 

       

Resultat exkl. 
kapitalkostnad 

972 911 61 1 170 1 170 0 

       

Kapitalkostnader 101 101 0 121 121 0 

       

Resultat inkl 
kapitalkostnader 

1 073 1 012 61 1 291 1 291 0 

Kommentarer till helårsavvikelser 

Ingen avvikelse prognosticeras för år 2021. 

Kommentar angående intäkterna: 

De obudgeterade Intäkterna beror på att kommunen i samband med att leasingavtal på fordon i vissa fall får en 

intäkt. Försäljningssumman bokförs som intäkt på gemensam service, fordonsansvar, summan överför sedan till 

försäljande förvaltning minus 10 % som är en del i finansieringen av digital körjournal och ett verksamhetssystem 

för fordonshantering. 

Prisjusteringar från fiberleverantörerna kan påverka utfallet, i år marginellt men kommande år finns risk för 

betydligt större påverkningar 
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Barn och utbildningsnämnd  

Driftredovisning 

Belopp i tkr 
Budget 
perioden 

Utfall 
perioden 

Avvikelse 
period 

Budget 
helår 

Prognos 
helår 

Avvikelse 
helår 

Verksamhet       

Förvaltningsövergripande 
administration 7 765 8 108 -343 9 309 9 759 -450 

Förskola 62 826 57 288 5 538 75 375 71 774 3 601 

Grundskola 141 121 141 423 -302 169 121 172 370 -3 249 

Gymnasieskola 60 844 59 706 1 138 72 958 73 689 -731 

Kultur och fritid 31 735 30 309 1 426 38 110 37 281 829 

Resultat 304 291 296 834 7 457 364 873 364 873 0 

Avvikelserna mellan budget och utfall för perioden beror till största del på att intäkterna från statsbidrag inte kommer jämnt fördelat över året. 

En del statsbidrag har även periodiserats av försiktighetsskäl, främst inom förskolan, vilket också påverkar utfallet för perioden. För kultur och 

fritid beror avvikelsen mellan budget för perioden och utfall för perioden på att föreningsbidraget till stora delar redan utbetalats. 

Kommentarer till helårsavvikelser 

Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar en uppföljning i nivå med budget efter oktober 2021. Efter beslut i KF 

2021-03-29 så är Barn- och utbildningsförvaltningens budgetram minskad med 3 000 tkr. Denna minskning av 

budgetram har i denna uppföljning kunnat arbetas in under året. Orsaken till detta är främst att periodiserade 

statsbidrag som förts över av försiktighetsskäl från föregående år bedöms kunna behållas efter slutförd redovisning. 

Eftersom redovisningarna görs löpande under året kan detta antagande fortfarande komma att förändras. 

Bedömningen är också att pandemin har påverkat verksamheternas kostnader under året, då exempelvis fortbildning 

och resor antagligen inte har kunnat genomföras i den utsträckning som planerats. 

Den förvaltningsövergripande administrationen redovisar en negativavvikelse på 450 tkr vilket beror på att den 

minskade budgetramen medför att ett anpassningsuppdrag placerats under den förvaltningsövergripande 

administrationen. Bedömningen är att anpassningsuppdraget delvis kommer att arbetas in under året, men eftersom 

det till viss del fortfarande är osäkert inom vilket eller vilka verksamhetsområden detta kommer att ske så är 

anpassningen fortfarande placerade under den förvaltningsövergripande administrationen. En extraordinär intäkt på 

1055 tkr har kommit in avseende kompensation för ökade sjuklönekostnader i samband med pandemin. 

Förskolan redovisar en positiv avvikelse på 3 601 tkr, vilket till största del beror på att periodiserade statsbidrag 

avseende föregående år förväntas få behållas efter genomförd redovisning. Däremot förväntas kostnaderna för 

interkommunal ersättning och bidrag bli högre än budgeterat, vilket beror på fler inskrivna barn på Prästgården samt 

ett högre bidragsbelopp. Sedan augusti har Prästgården utökat sin verksamhet med 24 platser. Det innebär en ökad 

kostnad med cirka 1 400 tkr under 2021. Skolverket har gett besked om att statsbidraget för mindre barngrupper för 

höstterminen 2021, blir 800 tkr mindre än det ansökta beloppet och därmed har prognosen sänkts med motsvarande 

belopp. Att prognosen trots detta ligger på överskott beror på minskade personalkostnader på enheterna samt inom 

resurspoolen. 

Grundskolan redovisar i denna uppföljning en negativ avvikelse på 3249 tkr jämfört med budget, vilket är en 

förbättring jämfört med föregående prognos. Förbättringen beror till största del på positivare prognos avseende 

personalkostnader. Sedan tidigare har en utökning av grundsärskolans verksamhet gjorts beroende på ett högre 

elevantal inom grundsärskolan, vilket inneburit högre kostnader än budgeterat. För övrigt utgår grundskolans 

prognos från att samtliga periodiserade statsbidrag från föregående år får behållas efter godkänd redovisning, något 

som kan komma att förändras i kommande prognoser. 

Gymnasieskolan redovisar negativ avvikelse jämfört med budget med 731 tkr. Prognosen avseende kostnader och 

intäkter för interkommunal ersättning kan fortfarande förändras något, men den är ganska säker nu när endast två 

månader återstår. Under året har fler elever att börjat årskurs 1 än vad som slutat årskurs 3, vilket leder till högre 

årskostnader. Dessutom pekar uppföljningen mot att de nya eleverna i årskurs har valt program med högre 

programpris än beräknat, vilket försämrar prognosen ytterligare. De interkommunala intäkterna lutar mot att för 

Ekbackeskolan hamna på budgetnivå. Däremot kommer Yrkesskolans intäkter att bli högre än budgeterat, på grund 

av ett högre elevantal än budgeterat. 

Kultur och fritid lämnar en prognos som innebär en positiv avvikelse på 829 tkr. Kultur och fritids verksamhet är 

fortfarande kraftigt påverkad av pandemin vilket leder till minskade intäkter, samt i vissa fall även minskade 

kostnader. Under året har även vissa tjänster varit vakanta, vilket innebär lägre lönekostnader än budgeterat. 
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Sammantaget är uppföljningen fortfarande något osäker och mindre förändring kan eventuellt ske. I uppföljningen 

ingår antagandet att periodiserade statsbidrag på cirka 6 600 tkr som flyttats över till 2021 av försiktighetsskäl får 

behållas, vilket inte är helt klart än. I uppföljningen har även antagande gjorts att delar av det anpassningsuppdrag 

som finns inom barn- och utbildningsförvaltningen kommer att vara inarbetat under året. 

Förvaltningsövergripande ledning och administration 

Belopp i tkr 
Budget 
perioden 

Utfall 
perioden 

Avvikelse 
perioden 

Budget helår 
Prognos 
helår 

Avvikelse 
helår 

Barn- och 
utbildningsnämnd 

773 658 115 928 869 59 

Administration 10 659 7 450 3 209 12 782 9 650 3 132 

Anpassningsuppdrag -3 667 0 -3 667 -4 400 -760 -3 640 

Resultat 7 765 8 108 -343 9 310 9 759 -449 

Kommentarer till senaste budgetuppföljning 

Förvaltningsövergripande administration redovisar en negativ avvikelse på 449 tkr. Sedan april månad är Barn- och 

utbildningsförvaltningens budgetram minskats med 3 000 tkr, vilket förklarar den negativa avvikelsen. Prognosen 

utgår ifrån att delar av den minskade ramen kommer att motsvaras av minskade kostnader inom olika verksamheter 

på grund av pandemin, exempelvis minskade kostnader för läromedel och förbrukningsmaterial. Sedan föregående 

uppföljning har antagande om kostnadsminskningar setts över och minskats. Extraordinär intäkt på 1055 tkr har 

kommit in avseende kompensation för ökade sjuklönekostnader i samband med pandemin. 

Förskola 

Belopp i tkr 
Budget 
perioden 

Utfall 
perioden 

Avvikelse 
perioden 

Budget helår 
Prognos 
helår 

Avvikelse 
helår 

6 501 Områdeschef 
förskola 

12 070 8 580 3 490 14 401 12 062 2 339 

6 502 Toftagården 1 862 1 839 23 2 233 2 228 5 

6 504 
Klockarskogsgården 

5 552 4 968 584 6 657 6 211 446 

6 505 Gamlebygården 2 893 2 879 14 3 468 3 464 4 

6 506 Skogsgården 13 366 12 646 720 16 021 15 734 287 

6 507 Hasselgården 5 403 5 324 79 6 478 6 383 95 

6 508 Trulsagården 5 474 5 224 250 6 563 6 308 255 

6 511 Rönnegården 13 885 13 501 384 16 649 16 443 206 

6 512 
Uteförskolan/uteprofile
n 

2 321 2 327 -6 2 905 2 941 -36 

Resultat 62 826 57 288 5 538 75 375 71 774 3 601 

Kommentarer till senaste budgetuppföljning 

Förskolan redovisar en positiv avvikelse på 3 601 tkr, vilket till största del beror på att ökade intäkter i form av 

statsbidrag avseende föregående år förväntas få behållas efter genomförd redovisning. Däremot förväntas 

kostnaderna för interkommunal ersättning och bidrag bli högre än budgeterat, vilket beror på fler inskrivna barn på 

Prästgården, samt ett högre bidragsbelopp. Att prognosen är förbättrad sedan föregående uppföljning beror på 

minskade personalkostnader på enheterna samt inom resurspoolen. De minskade personalkostnaderna inom 

resurspoolen kan man inte räkna som beständiga eftersom skollagen styr om det ska tillsättas resurser för barn i 

behov av särskilt stöd. Förskolor med flera hemvister visar en positiv avvikelse i högre grad än förskolor med färre 

hemvister. En orsak till det är att det är enklare att organisera personalen vid frånvaro och att hjälpas åt på 

hemvister. 
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Grundskola 

Belopp i tkr 
Budget 
perioden 

Utfall 
perioden 

Avvikelse 
perioden 

Budget helår 
Prognos 
helår 

Avvikelse 
helår 

6 701 Områdeschef 
grundskola 

21 043 21 760 -717 25 234 27 950 -2 716 

6 112 Skolenhet 
Hasslaröd F-6 

19 476 20 024 -548 23 236 23 950 -714 

6 113 Skolenhet 
Hasslaröd 7-9 

16 045 15 881 164 19 252 18 976 276 

6 114 Skolenhet 
Klockarskogsskolan F-
3 

13 229 12 415 814 15 829 15 267 562 

6 202 Skolenhet 
Parkskolan F-3 

22 036 21 726 310 26 430 26 626 -196 

6 203 Skolenhet 
Parkskolan 4-9 

8 120 8 889 -769 9 686 10 149 -463 

6 206 Skolenhet 
Killebergsskolan F-6 

7 890 8 347 -457 9 491 9 731 -240 

6 214 Skolenhet 
Visslan 6-9 

70 408 -338 101 680 -579 

6 308 Skolenhet 
Örkenedskolan F-9 

22 646 21 061 1 585 27 186 25 858 1 328 

6 702 Skolskjuts 8 122 8 524 -402 9 747 10 328 -581 

6 704 
Modersmålsundervisni
ng 

2 444 2 387 57 2 929 2 857 72 

Resultat 141 121 141 422 -301 169 121 172 372 -3 251 

Kommentarer till senaste budgetuppföljning 

Grundskolan redovisar en negativ avvikelse på 3 251 tkr jämfört med budget, vilket är en förbättring jämfört med 

föregående prognos. 

Grundskolans prognos utgår från att samtliga periodiserade statsbidrag från föregående år får behållas efter godkänd 

redovisning, något som kan komma att förändras i kommande prognos. 

Någon skolenhet redovisar en positiv prognos eftersom sjukskriven personal inte kunnat ersättas av behörig 

personal. Någon skolenhet landar nära budgetnivå medan några redovisar varierande underskott som kan förklaras 

enligt följande: 

Kostnaderna för elevassistenter ligger högre än budgeterat på en skolenhet. Vid denna enhet pågår ett 

utredningsarbete och en genomlysning av verksamhetens organisation för elever i behov av särskilt stöd med fokus 

på tillgänglig lärmiljö och lärprocesser. Det går i linje med indikatorer kopplade till nämnden mål. Denna utredning 

och genomlysning leds av områdeschef och genomförs tillsammans med specialpedagog från centrala barn- och 

elevstödsenheten. Syftet är att enheten från och med ht-21 kan förhålla sig till rådande budgetramar. 

På Killebergsskolan kommer det från och med ht-21 vara enparallella klasser i årskurs F-6. Tidigare har det varit 

åldersblandade klasser. Detta förklarar bland annat ökade kostnader på skolenheten. 

Grundsärskolas utökning redovisas i form av ökade kostnader på skolenhet Parkskolan F-6 i form av utökning av 

speciallärare samt elevassistenter. Denna utökning har koppling till nämndens mål och indikatorer gällande 

lärprocesser och tillgänglighet i form av att erbjuda alla elever det stöd de behöver och har rätt till. 

Det råder flera osäkerhetsfaktorer gällande skolenhet Visslan. Dels är antalet inskrivna elever i starten av ht-21 färre 
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än budgeterat, vilket ger minskade intäkter. Tillsättning av tjänster inför ht-21 har utgått ifrån förutsättningarna att 

verksamheten skulle vara förlagd i Osby tätort, vilket gör att en elevassistent extra är anställd. 

Gymnasieskola 

Belopp i tkr 
Budget 
perioden 

Utfall 
perioden 

Avvikelse 
perioden 

Budget helår 
Prognos 
helår 

Avvikelse 
helår 

Områdeschef 
gymnasieskola 

48 419 51 318 -2 899 58 107 63 625 -5 518 

Elevhälsa (CBE) 4 862 4 627 0 5 831 5 561 270 

Ekbackeskolan inkl. 
internat 

-89 -428 339 -164 -47 -117 

Introduktionsprogramm
et (IM) 

7 751 6 721 1 030 9 318 7 708 1 610 

Yrkesskolan -98 -2 531 2 433 -135 -3 158 3 023 

Resultat 60 845 59 707 903 72 957 73 689 -732 

Kommentarer till senaste budgetuppföljningen 

Gymnasieskolan och Elevhälsan redovisar en negativ avvikelse från budget på 732 tkr. Skolenheterna 

Ekbackeskolan, RO1 och RO2 redovisar en budget nästan i balans. Introduktionsprogrammet visar ett överskott 

beroende på extern elev, mindre personalkostnader p.g.a. sjukskrivning och att personal flyttat del av tjänster till 

gymnasiet. Yrkesskolan redovisar positiv avvikelse från budget, vilket beror på ett högre elevantal än prognos. 

Områdeschef gymnasieskola redovisar en högre negativ avvikelse vilket delvis beror på ökade kostnader för 

interkommunal ersättning och bidrag. De elever som går i extern skola har valt dyrare program än vad som lagts i 

prognosen. 

  

Kultur och fritid 

Belopp i tkr 
Budget 
perioden 

Utfall 
perioden 

Avvikelse 
perioden 

Budget helår 
Prognos 
helår 

Avvikelse 
helår 

Kultur- och 
fritidsadministration 

5 024 4 763 261 6 029 6 083 -54 

Extern 
programverksamhet 
och projekt 

260 -160 420 312 77 235 

Stöd till föreningar 5 112 6 137 -1 025 6 134 6 132 2 

Ishall 3 940 3 602 338 4 725 4 413 312 

Sim- och sporthall 5 718 5 575 143 6 876 6 872 4 

Bibliotek 5 432 4 886 546 6 515 6 570 -55 

Fritidsgårdar 2 352 2 009 343 2 819 2 513 306 

Musikskola 3 897 3 497 400 4 700 4 621 79 

Resultat 31 735 30 309 1 426 38 110 37 281 829 

Kommentarer till senaste budgetuppföljningen 

Kultur- och fritidsenheten redovisar ett överskott på 829 tkr jämfört med budget. I prognosen är utgångspunkten 

fortsatt att delar av de anpassningsuppdrag på 437 tkr som finns inom kultur- och fritidsenhetens kommer att kunna 

genomföras. Det innebär bland annat att en vakant tjänst inom sim/ishall/fritidsgård inte kommer att tillsättas utan 

en person upprätthåller den lednings funktionen. Personal har även varit utlånade till andra verksamheter under 

pandemin. I uppföljningen syns effekterna av Corona-pandemin i form minskade intäkter i bland annat simhallarna, 

fritidsgårdarna och ishallen. Däremot blir bidragen från arbetsförmedlingen högre än budgeterat därav överskottet på 

ishallen. Corona-pandemin har inom vissa verksamheter även inneburit minskade kostnader då vissa evenemang inte 

har kunnat genomföras. 
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Förslag på åtgärder till avvikelser 

Uppföljningen visar ingen avvikelse från budget. 

Nyckeltal 

Uppföljning personalkostnader 

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

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 

24 94
8 

25 36
6 

26 52
8 

Kostnad 
arbetskraft 
2021 

22 71
6 

23 28
7 

22 51
6 

22 88
4 

23 44
7 

25 91
4 

23 55
2 

23 70
5 

23 87
8 

23 54
4 

  

varav 
kostnad för 
sjuklön 2020 

306 303 433 765 427 341 200 116 193 361 391 523 

varav 
kostnad för 
sjuklön 2021 

245 227 209 289 211 116 118 93 38 296   

På grund av flytt av verksamheter till annan förvaltning är inte 2020 och 2021 års personalkostnader jämförbara. 

Antal inskrivna barn i förskolan 

  Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Genomsnitt 

Antal 
inskrivna 
barn 
förskola 

557 570 584 597 600 600 495 495 515 526   554 

Antal 
inskrivna 
barn 
pedagogisk 
omsorg 

26 26 25 26 26 26 21 21 22 22   24 

Antal elever  i grundskolan 

  Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Genomsnitt 

Hasslarödsskolan 
F-9 

513 513 513 516 517 517 528 528 530 537   521 

Klockarskogsskolan 
F-3 

134 134 134 133 133 133 113 113 115 115   126 

Parkskolan F-9 373 373 374 376 375 375 383 383 384 380   378 

Killebergsskolan F-
6 

98 98 97 98 97 97 106 106 108 109   101 

Visslan 6-9 10 10 9 10 10 10 5 5 5 6   8 

Örkenedskolan F-9 286 286 286 289 289 289 284 284 287 289   287 

Total 1414 1414 1413 1422 1421 1421 1419 1419 1429 1436   1421 

Antal elever i förskoleklass 

  Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Genomsnitt 

Hasslarödsskolan 
F-9 

40 40 39 39 39 39 20 20 20 19   32 

Klockarskogsskolan 
F-3 

30 30 30 30 30 30 27 27 27 27   29 

Parkskolan F-9 43 43 42 43 42 42 46 46 46 44   44 
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  Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Genomsnitt 

Killebergsskolan F-
6 

15 15 15 15 15 15 15 15 16 16   15 

Örkenedskolan F-9 37 37 36 36 36 36 34 34 34 34   35 

Total 165 165 162 163 162 162 142 142 143 140   155 

Antal elever på fritidshem 

  Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Genomsnitt 

Hasslarödsskolan 
F-9 

94 94 92 91 89 89 113 113 109 104   99 

Klockarskogsskolan 
F-3 

108 105 103 103 101 101 87 87 88 91   97 

Parkskolan F-9 96 94 91 89 90 90 103 103 107 100   96 

Killebergsskolan F-
6 

48 47 46 43 40 40 45 45 45 43   44 

Örkenedskolan F-9 86 83 82 83 84 84 92 92 93 91   87 

Total 432 423 414 409 404 404 440 440 442 429   424 

Antal elever i gymnasieskolan 

  Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Genomsnitt 

Ekbackeskolan 363 363 363 363 363 363 353 353 359 357   360 

Introduktionsprogrammet 
(IM) 

43 46 43 42 41 41 35 35 32 33   39 

Yrkesskolan 39 39 39 39 39 39 43 43 43 43   41 

Total 445 448 445 444 443 443 431 431 434 433   440 

Barn i fristående verksamhet och annan kommun 

  Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Genomsnitt 

Antal barn i 
fristående 
förskola 

48 48 48 49 49 49 38 38 68 69   50 

Antal barn i 
förskolan 
annan 
kommun 

12 12 12 12 12 12 9 9 11 13   11 

Antal barn 
enskild 
pedagogisk 
omsorg 

6 6 6 6 6 6 5 5 5 6   6 

Antal barn 
pedagogisk 
omsorg i 
annan 
kommun 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 

Total 66 66 66 67 67 67 52 52 84 88   68 

Elever i fristående skolor och annan kommun 

  Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Genomsnitt 

Elever 
fristående 
grundskola 

31 29 29 27 27 27 22 22 23 24   26 

Elever i 
grundskola i 

76 77 79 80 80 80 45 45 45 45   65 
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  Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Genomsnitt 

annan 
kommun 

Elever i 
fristående 
gymnasieskola 

50 50 50 50 51 51 49 49 50 50   50 

Elever i 
gymnasieskola 
i annan 
kommun 

187 187 187 183 181 181 195 195 196 196   189 

Elever i 
fristående 
förskoleklass 

0 0 0 0 0 0 2 2 2 2   1 

Elever i 
förskoleklass 
annan 
kommun 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2   2 

Total 346 345 347 342 341 341 315 315 318 319   333 

              

Elever i 
fristående 
fritidshem 

37 38 41 39 39 39 49 49 49 50   43 

Elever 
fritidshem i 
annan 
kommun 

24 22 22 20 20 20 22 22 20 20   21 

Total 61 60 63 59 59 59 71 71 69 70   64 

Tidplan för nämndens behandling 

BUN 2021-11-16. 

Diagram 

INVESTERINGSREDOVISNING 

Projekt 
nr 

Namn 

Budget 
helår, tkr 

Redovisat 
perioden, tk
r 

Prognos 
helår, tkr 

Avvikelse, tkr, 
prognos 
jämfört med 
budget 

Klart 
(tidpunkt) 

0878 Offentlig konst, fsk o sk 282 177 282 0 
2021-12-

31 

1602 Inventarier Örkenedsskola 2 000 0 0 2 000 
Flyttas 
med till 

2022 

1603 Inventarier ny fsk Osby 181 159 181 0 
2021-06-
30 

1604 Inventarier, ny fsk Lönsb 490 50 90 400 
2021-11-
30 

1605 Vht-system skola förskola 1 500 682 1 500 0 
2021-12-
31 

1681 Inventarier fsk Visseltofta 200 0 200 0 
2021-12-
31 

1682 Inventarier matsal Örkenedskolan 500 71 500 0 
Flyttas 
med till 
2022 

1683 
Inventarier klassrum 
Ekbackeskolan 

51 44 51 0 
2021-12-
31 

1689 Digitala hjälpmedel BoU 1 360 738 1 360 0 
2021-12-

31 
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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) 

1690 Utbyte inventarier BoU 300 300 300 0 
2021-12-

31 

1691 Invent 7-9 skola Osby tät 3 000 0 0 3 000 
Flyttas 
med till 

2022 

1692 Invent fsk, grsk Killeber 2 000 0 0 2 000 
Flyttas 
med till 

2022 

1693 Invent förskola 3 o 4 1 600 0 0 1 600 
Flyttas 
med till 

2022 

1694 Inventarier Uteförskola 200 106 200 0 
2021-12-

31 

1695 Invent F-6 skolor Osby tä 500 0 0 500 
Flyttas 
med till 

2022 

1696 Verkstadsinvent Yrkesskol 220 120 120 100 
2021-12-

31 

1697 Klippare/plog Yrkesskolan 200 0 0 200 
Används 

ej 

1698 Invent kultur o bibliotek 250 137 250 0 
2021-12-

31 

1699 Inventarier fritid 670 381 670 0 
2021-12-

31 

1 603 Totalt 15 504 2 965 5 704 9 800  

Kommentarer till budgetavvikelser 

Kommentarer 

Projekt 1602 och resterande på 1682 slås samman med 1602 och flyttas över till 2022. 

Projekt 1604, 400 tkr av projektet kommer ej användas. Detta är troligtvis en dubbelbudgetering. 

Projekt 1691, 1692 och 1693 flyttas vidare till 2022 då byggstart av respektive byggnader är försenade. 

Projekt 1695 slås samman med 1691 och flyttas till 2022. 

Projekt 1696 lämnar 100 tkr i överskott då det ej behövs mer. 

Projekt 1697 kommer inte använda anslaget pga förändrat behov. 

Projekt 1699, 200 tkr avseende skåp till simhallens omklädningsrum flyttas till 2022 då ombyggnation ej påbörjats 

och beställning ej kan ske förrän man vet hur lokalen kommer se ut. 
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Hälsa och omsorgsnämnd  

Driftredovisning 

Belopp i tkr 
Budget 
perioden 

Utfall 
perioden 

Avvikelse 
period 

Budget 
helår 

Prognos 
helår 

Avvikelse 
helår 

Verksamhet       

Nämnd/KPR/RFFH 644 535 109 772 683 89 

Gemensam ledning -2 853 -8 947 6 094 -3 309 -8 812 5 503 

Äldreomsorg 156 670 165 263 -8 593 185 183 194 640 -9 457 

Funktionsnedsatta 40 715 39 582 1 133 48 566 47 369 1 197 

Boendestöd/psykiatri 5 820 6 590 -770 7 498 8 875 -1 377 

Resultat 200 996 203 023 -2 027 238 710 242 755 -4 045 

Kommentarer till helårsavvikelser 

Totalt hamnar resultatet för förvaltningen på ett underskott med 4 045 tkr. 

Eftersom uppföljningen vid delårsbokslutet innehöll en felaktigt placerad nolla, som förbättrade resultatet med cirka 

3 600 tkr, är detta en förbättring med cirka 1 300 tkr sedan dess. Dock har förvaltningen under denna period fått sig 

tillgodoräknat 1 600 tkr av de pengar kommunen fått från staten för sjukskrivningar under året 

Störst försämring återfinns inom äldreomsorgen och där är det främst korttidsverksamheten samt 

sjuksköterskeorganisationen som försämrats. 

Verksamheten för funktionsnedsatta har, när det gäller personlig assistans, en försämring då Försäkringskassan inte 

betalar något för ett beviljat ärende, vilket förvaltningen tidigare räknat med. 

Av det totala underskottet på 4 045 tkr är 3 015 tkr att hänföra till extra kostnader för covid-19. 

Övriga kommentarer återfinns under respektive avsnitt nedan. 

  

Nämnd, ledning och administration 

  Budget period Utfall period Avvikelse Budget helår Prognos helår Avvikelse 

Nämnd/KPR/RFFH 644 535 109 772 683 89 

Ledning -2 853 -8 947 6 094 -3 309 -8 812 5 503 

Summa -2 209 -8 412 6 203 -2 537 -8 129 5 592 

Kommentarer 

I de verksamheter som återfinns under ledning finns intäkter relaterat till  covid för hela förvaltningen samt de 

statsbidrag förvaltningen fått under året, inkluderat de pengar vi fått för sjukskrivningar. Sammantaget gör detta att 

såväl budget som utfall ser något märkligt ut. Förbättring har skett gällande statsbidrag sedan delårsbokslutet. 

Förvaltningen har erhållit mer från staten i bidrag än vi tidigare räknat med och dessutom har pengar för 

sjukskrivningar under året fördelats till verksamheterna. 

  

Äldreomsorg 

  
Budget 
period 

Utfall period Avvikelse Budget helår Prognos helår Avvikelse 

Rehab 7 078 6 149 929 8 504 7 446 1 058 

Korttid 5 547 5 467 80 6 575 6 981 -406 

Hemtjänst 33 872 36 793 -2 921 39 939 42 724 -2 785 

Sjuksköterskor 18 254 17 446 808 21 608 20 435 1 173 

Boenden 55 974 59 673 -3 699 65 597 69 941 -4 344 
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Natt Osby/Lönsboda 18 599 22 679 -4 080 22 149 26 965 -4 816 

Dagverksamhet 2 341 2 060 281 2 786 2 259 527 

Ledning äldreomsorg 7 652 7 921 -269 9 196 9 594 -398 

Hjälpmedel 2 602 2 551 51 3 122 3 087 35 

Biståndshandläggning 2 197 2 356 -159 2 640 2 745 -105 

Uppsökande 
verksamhet 

820 380 440 985 491 494 

Larm 666 671 -5 800 811 -11 

Övrigt äo 1 068 1 117 -49 1 282 1 161 121 

Summa 156 670 165 263 -8 593 185 183 194 640 -9 457 

Kommentarer äldreomsorg 

Gemensamt äldreomsorg 

För rehaborganisationen prognosticeras samma resultat som vid delårsbokslutet. Det positiva resultatet beror på att 

en tjänst till viss del hållits vakant. Visst uttag för föräldraledighet påverkar även prognosen positivt. 

Korttidsverksamheten har haft fler platser öppet än tidigare vilket i denna prognos ger ett underskott på ca 400 tkr. 

Det är en försämring med nästan 500 tkr jämfört med prognosen i delårsbokslutet. 

För sjuksköterskeorganisationen har prognosen försämrats. Det positiva resultatet prognosticeras nu till ca 1 200 tkr 

vilket är en minskning sedan föregående prognos. Minskningen beror på att tre sjuksköterskor beviljats tjänstledig 

för specialiststudier med lön på 40% och att sjuksköterskor som återanställts har gjort det på högre löner än vad 

tidigare anställda haft. Överskottet som trots allt redovisas beror på att sjuksköterskor som arbetar natt förts över på 

verksamheten natt Osby Lönsboda som uppvisar ett negativt resultat. 

Vård och omsorgsboende 

På vård och omsorgsboendena  finns en viss förbättring sedan prognosen vid delåret. Verksamheterna har i denna 

prognos ett underskott på ca 4 300 tkr. I denna summa finns redovisat underskott för faktiska och prognosticerade 

kommande covidkostnader som nu har skrivits ned. Visst underskott beror även på att bemanning fått förstärkas på 

grund av hög belastning på vissa enheter samt extra insatser där trygghetsboende omvandlats till vård och 

omsorgsboende. 

För nattorganisationen prognostiseras ett underskott. Detta skiljer sig inte nämnvärt från delåret. Även i denna 

prognos ingår covidkostnaderna. Nattetid har ökad bemanning satts in regelbundet både vid smittor av covid samt 

vid misstanke på smitta för att förhindra smittspridning. Detta påverkar kostnaderna betydligt. Visst underskott beror 

även på att övergångsboendet i Lönsboda använts som korttidsboende samt att Arken bemannats nattetid vid 

korttidsvård. Här finns även redovisat medel från sjuksköterskeorganisationen som beskrivs ovan. 

Ordinärt boende 

Hemtjänsten 

Prognos för hemtjänsten visar på ett underskott med 2 785 tkr (jämfört med prognos vid delårs bokslut då prognos 

pekade mot ett underskott med 2 413 tkr). Även här ingår kostnader som kan knytas till pågående pandemi (1145 

tkr). Antalet utförda timmar är lägre än under samma period 2020 (ca 680 timmar t.o.m. september); skillnaden har 

dock minskat något efter sommaren beroende på ett antal ärenden med högt antal utförda timmar (har beslut om 

säbo men inte flyttat in än). Övriga orsaker till underskott är: 

*inkomster för hemtjänsten pekar på en minskning med ca 350 tkr. 

*kostnader för leasingbilar prognostiseras överstiga förra årets kostnad med 250 tkr. Leasing av el-bilar är dyrare 

samtidigt som vi fortfarande har en del kostnader för drivmedel då alla bilar är inte utbytta till el-bilar. 

*utbyte av trygghetslarm i ordinärt boende I Osby som har krävt en del extra personal. Alternativet var att utbyte 

skulle ske av leverantör vilket skulle leda till högre kostnader. Utbyte av digitala larm har påbörjats i Lönsboda och 

detta har vi tagit höjd för i vår prognos. . 

Dagverksamhet 

Prognos för dagverksamhet för personer med kognitiv nedsättning pekar fortfarande på ett överskott med 525 tkr. 

Överskottet beror på att verksamheten växelvård på Lindhem som förvaltningen budgeterat för har kommit i gång 

först under april/maj månad och har hållits öppen periodvis under sommaren och hösten. 

Ledning äldreomsorg 
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Prognosen har försämrats sedan delåret. Viss kostnad finns här för digitalt larm på Bergfast som förlängt provtid. 

  

Enheten för funktionsnedsatta 

  Budget period Utfall period Avvikelse Budget helår Prognos helår Avvikelse 

Pers assistans 5 884 7 353 -1 469 7 008 8 119 -1 111 

Boende 21 607 20 559 1 048 25 604 24 734 870 

Daglig vht 6 363 6 116 247 7 640 7 696 -56 

Ledning 
funktionsnedsatta 

2 012 1 896 116 2 416 2 322 94 

Handläggning 
LSS 

1 565 1 173 392 1 957 1 420 537 

Övrigt LSS 3 284 2 485 799 3 941 3 078 863 

Summa 40 715 39 582 1 133 48 566 47 369 1 197 

Kommentarer funktionsnedsatta 

Enheten för funktionsnedsatta lägger en prognos som är ca 975 tkr sämre än delårsboksluts prognos. Försämringen 

är störst inom personlig assistans med ca 820 tkr i försämrad prognos och beror till stor del på kraftigt minskade 

inkomster från Försäkringskassan. Försäkringskassan har gett avslag gällande ansökan om ersättning i ett ärende där 

vi har beviljat omfattande personlig assistans. 

Ledningen för funktionsnedsatta visar också en försämring ( ca 180 tkr). Försämringen beror på att vi har varit 

tvungna att ta in extra resurs pga hög arbetsbelastning relaterat till sjukskrivna enhetschefer samt en ny chef som 

behöver tid för att komma in i verksamheten. Verksamheten visar dock fortfarande ett litet överskott med ca 80 tkr. 

Prognosen för övriga verksamheter i nivå med delårsboksluts prognos med en del rörelse mellan verksamheterna. 

  

Socialpsykiatri 

  Budget period Utfall period Avvikelse Årsbudget Prognos Avvikelse 

Placeringar 3477 4430 -953 4685 6182 -1497 

Boendestöd 2131 2056 75 2559 2468 91 

Personligt 
ombud 213 104 109 255 226 29 

Summa 5821 6590 -769 7499 8876 -1377 

Kommentarer socialpsykiatri 

Socialpsykiatrin visar en förbättrad prognos med ca 100 tkr i jämförelse med delårsbokslutet. Förbättringen beror på 

att en placering är fortsatt vilande. Boendestöd visar ett litet överskott men personalkostnaden är lite högre än 

budgeterat. Detta eftersom vi behövde förstärka boendestöd pga ökade behov. 

Förslag på åtgärder till avvikelser 

I dagsläget inga förslag på åtgärder. 

Nyckeltal 

Uppföljning personalkostnader 

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

Kostnad 
arbetskraft 
2020 

19 47
2 

18 22
8 

17 89
3 

17 95
0 

18 50
1 

18 88
2 

20 31
8 

22 72
8 

20 65
5 

18 87
9 

18 82
1 

21 76
5 

Kostnad 
arbetskraft 

18 68
5 

19 96
1 

17 47
3 

17 61
8 

18 56
6 

19 14
5 

19 56
8 

22 03
1 

20 41
0 

18 17
7 
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Belopp i tkr jan feb mars april maj juni juli aug sep okt nov dec 

2021 

varav 
kostnad för 
sjuklön 2020 

242 376 318 659 422 345 454 362 347 332 358 397 

varav 
kostnad för 
sjuklön 2021 

263 415 256 233 182 216 253 296 240 380   

Särskilt boende 

  jan feb 
mar
s 

april maj juni juli aug sep okt nov dec Snitt/månad 

Antal aktuella 
2020 

148 148 145 146 146 146 143 144 144 145 146 146 145,6 

Antal aktuella 
2021 

147 147 147 147 138 146 146 146 147 147   145,8 

Lediga rum 2020 0 0 0 0 0 0 3 2 2 1 0 0 0,7 

Lediga rum 2021 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0   0,2 

Väntelista 2020 12 14 14 15 17 20 19 21 21 21 20 16 17,5 

Väntelista 2021 16 18 19 18 20 18 16 22 17 17   18,1 

varav i ordinärt 
boende 

12 12 16 15 18 16 14 12 9 11   13,5 

varav i 
korttidsboende 

4 6 3 3 2 2 2 10 8 6   4,6 

Betalningsansva
r 2020 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

Betalningsansva
r 2021 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    

Antal på korttid 12 11 12 12 15 10 14 18 15 15   13,4 

Kommentarer särskilt boende 

Hemtjänst antal timmar 

  jan feb 
mar
s 

april maj juni juli aug sep okt nov dec Snitt/månad 

Budgeterat 2020 
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 2020 
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 2020 -322 39 -296 -250 -375 -596 -481 -215 -95 -75 -101 -342 -259 

Budgeterat 2021 
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 2021 
7 07

4 
6 65

5 
7 31

4 
6 63

9 
7 00

1 
7 18

0 
6 92

6 
6 87

3 
6 99

7 
   6 962 

Differens 2021 -92 -48 148 -296 -165 245 -240 -293 62 
-7 

166 
-6 

935 
-7 

166 
-88 

Nyttjandegrad 
2021 

61,9 63,4           63 

Kommentarer hemtjänst 

LSS och LASS 

Personlig 
assistans 

jan feb 
mar
s 

april maj juni juli aug sep okt nov dec Snitt/månad 
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Personlig 
assistans 

jan feb 
mar
s 

april maj juni juli aug sep okt nov dec Snitt/månad 

Antal 2020 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 2021 18 18 18 17 17 17 17 18 19    17,7 

Varav LSS 5 5 5 5 6 6 6 6 6    5,6 

Utförda timmar 
2020 

954 794 859 910 924 548 959 940 902 919 902 930 878,4 

Utförda timmar 
2021 

1 46
0 

1 31
8 

1 42
1 

1 40
9 

1 41
8 

1 39
6 

1 58
1 

1 39
6 

1 30
9 

   1 412 

Boende              

Antal 2020 27 27 27 27 27 27 27 28 28 28 28 28 27,4 

Antal 2021 32 32 32 32 32 32 33 33 33 32   32,3 

Varav i annan 
kommun 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 

Daglig 
verksamhet 

             

Antal 2020 55 56 57 62 62 64 65 65 65 65 65 55 61,3 

Antal 2021 66 66 66 66 66 66 66 67 67 69   66,5 

Kommentarer LSS och LASS 

Delegationsbeslut  äldreomsorg 

Äldreomsorg 
2021 

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 38 0 1 32 0 0 37 0 0    107 0 1 

Hemtjänst pers 
omv 

49 0 0 38 0 0 36 0 0    123 0 0 

Matdistribution 27 0 0 27 0 0 31 0 0    85 0 0 

Trygghetslarm 35 0 0 28 0 0 31 0 1    94 0 1 

Avlösning i 
hemmet 

2 0 0 2 0 0 0 0 0    4 0 0 

Trygg hemgång 29 0 1 28 0 0 31 0 0    88 0 1 

Boendestöd IFO 5 0 0 15 1 0 18 3 0    38 4 0 

V o 
omsorgsboende 

14 0 0 18 1 3 14 0 0    46 1 3 

Beslut 4 kap 1 
&SoL 

0 0 0 0 0 0 0 0 0    0 0 0 

Korttidsvistelse 
SoL 

28 0 2 28 0 0 25 0 2    81 0 4 

Plats i 
dagverksamhet 

2 1 0 7 0 0 3 0 0    12 1 0 

Kontaktperson 0 0 0 3 1 0 4 0 0    7 1 0 

Summa 229 1 4 226 3 3 230 3 3    685 7 10 

Delegationsbeslut LSS 

LSS 2021 
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 
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LSS 2021 
Kvartal
1 

Kvartal 
1 

Kvartal 
2 

Kvartal 
2 

Kvartal 
3 

Kvartal 
3 

Kvartal 
4 

Kvartal 
4 Totalt Totalt 

Biträde pers ass 3 0 0 0 2 1   5 1 

Ledsagarservice 0 0 2 1 5 0   7 1 

Kontaktperson 0 0 1 0 4 0   5 0 

Avlösarservice i 
hemmet 0 0 0 0 1 0   1 0 

Korttidsvistelse 
utanför hemmet 3 0 1 0 1 0   5 0 

Korttidstillsyn 
skolungdom 
över 12 år 0 0 4 0 0 0   4 0 

Boende med 
särskild service 
barn o ungdom 0 0 0 0 0 0   0 0 

Boende med 
särskild service 
eller anpassad 
bostad för vuxna 0 0 2 0 0 0   2 0 

Beslut om 
boende utanför 
kommunen med 
säskild servíce 
för vuxna 0 0 0 0 0 0   0 0 

Daglig 
verksamhet 
inom kommunen 7 2 4 0 3 0   14 2 

Daglig 
verksamhet 
utanför 
kommunen 0 0 0 0 0 0   0 0 

Summa 13 2 14 1 16 1   43 4 

Placeringsdygn och kostnad psykiatriplaceringar 

  Jan Febr Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Snitt 

Dygn 2020 190 203 205 180 205 210 199 186 180 186 180 186 193 

Dygn 2021 217 196 217 210 217 210 236 248 223 217   219 

Kostnad 
2020 tkr 501 556 545 485 555 447 439 439 356 429 488 501 478 

Kostnad 
2021 tkr 556 502 556 538 556 538 611 645 575 556   563 

Tidplan för nämndens behandling 

Uppföljningen behandlas av Hälsa och välfärdsnämnden 2021-11-18 

Diagram 
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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 2 318 269 269 2 049 2022 

1703 Inventarier gruppbostad LSS 250 0 0 250 2022 

1704 Aut dörrstängare Lindhem 130 0 130 0 202112 

1705 Låssystem medicinskåp HoO 120 0 120 0 202112 

1707 Pergola Lindhem 200 0 200 0 202109 

1711 Inventarier korttid demens 100 0 100 0 202112 

1792 Verksamhetssystem HoO 1 355 363 700 655 202112 

1798 Inventarier servicebostad LSS 50 0 0 50 2022 

 Totalt 4 523 632 1 519 3 004  

Kommentarer till budgetavvikelser 

Kommentarer 

För de två projekten relaterade till LSS, 1703 och 1798, kommer förvaltningen att få skjuta upp inköp till 2022 då 

byggnation ännu ej är påbörjad. Även projekt 1700 "Larm särskilt boende" kommer att behöva skjutas ytterligare ett 

år. Upphandling är påbörjad men upphandling kommer inte att kunna implementeras förrän 2022. 

Övriga projekt bör kunna genomföras under året och avvikelse förväntas främst för projekt 1792 

"Verksamhetssystem HoO" där det blir betydligt lägre kostnader än förväntat. 
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Kommunstyrelseförvaltningen 
Gunnar Elvingsson 
0479528161 
gunnar.elvingsson@osby.se 

Besöksadress Västra Storgatan 35
Postadress 
Kommunstyrelseförvaltningen
283 80 Osby

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

Hemsida www.osby.se
Organisationsnr 212000-0902

Bankgiro 281-6809

Ekonomisk uppföljning oktober 2021
Dnr KS/2021:2 041  

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen noterar att prognosen efter oktober innebär en positiv avvikelse på 17,5 
mnkr mot budget varav nämnderna sammantaget står för 2,8 mnkr.

Kommunstyrelsen godkänner den ekonomiska uppföljningen efter oktober månad.

Barnkonsekvensanalys

Ärendet berör den övergripande ekonomiska uppföljningen i kommunen och berör inte 
barn.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelseförvaltningen, ekonomienheten, har sammanställt ekonomisk uppföljning 
för kommunen efter oktober månad.

Budgetavvikelsen för nämnderna, sammantaget, har förbättrats från -1,5 till + 2,8 mellan 
september och oktober.

Budgetavvikelsen för kommunstyrelsens centrala finansförvaltning har förändrats från 

+ 12,6 till + 14,7 mellan augusti och oktober. 

Totalt visar prognosen för hela 2021 nu ett resultat på 24,1 mnkr.

Investeringsutfallet är 100 mnkr, prognosen till årsskiftet är 155 mnkr. En stor avvikelse 
mot årets budget.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, kommunstyrelseförvaltningen, 2021-11-10.

Presentation ekonomisk uppföljning oktober 2021.

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

Kommunens nämnder

Förvaltningschefer

Ekonomienheten

Petra Gummeson Gunnar Elvingsson 
Kommundirektör Ekonomichef 
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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

Behov av särskilt boendeplatser
Dnr KS/2021:357 299  

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till 
kommunstyrelsen/kommunfullmäktige 

1. Utökning med 16-18 särskilt boendeplatser inom hälsa och omsorgsnämnden, 
äldreboende Solhem, godkänns.

2. Budgetbehov i 2022 års budget fastställs till 13 000 tkr för driftbudget och fördelas 
enligt följande:

Hälsa och omsorgsnämnden 7 761 tkr

Samhällsbyggnadsnämnden 2 500 tkr

Kommunstyrelsens verksamhet till förfogande verkställighet, 
verksamhet 94007 för senare fördelning 2 739 tkr

3. Finansiering sker genom utökning av kommunstyrelsens budget 
för skatteintäkter/generella bidrag, verksamhet 94003 bidrag med 8 500 tkr

4. Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige tar ställning till behovet av 
ytterligare finansiering med 4 500 tkr 

5. Hälsa och omsorgsnämnden tillförs 730 tkr i 2022 års investeringsbudget för 
anskaffning av inventarier.

Barnkonsekvensanalys

Ärendet handlar om utökning inom äldreomsorgen och berör inte barn.

http://www.osby.se/
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Sammanfattning av ärendet

Väntelistan till särskilt boende har ökat kraftigt under året. Hälsa och omsorgsnämnden 
tillsammans med samhällsbyggnadsnämnden har därför tagit fram ett underlag för 
utökning av särskilt boendeplatser. Ärendet har nu gått vidare till 
kommunstyrelsen/kommunfullmäktige för beslut om finansiering.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse kommunstyrelseförvaltningen 2021-11-10

Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 123 2021-10-29

Tjänsteskrivelse ”Behov av särskilt boende-platser” daterad den 22 oktober 2021, 
fastighetschef Anders Edwall och samhällsbyggnadschef Mathias Karlsson.

Beslut begäran av särskilt boendeplatser, hälsa och omsorgsnämnden 5 oktober 2021, § 52

Skrivelse ”Alternativ kostnadsberäkning” daterad den 21 oktober 2021, från 
förvaltningschef Helena Ståhl.

Ärende

Hälsa och omsorgsnämnden beslutade i början av oktober följande:

Informera samhällsbyggnadsnämnden om att akut behov av 16-18 särskilt boendeplatser 
under de närmaste 1-2 åren föreligger.

Av samhällsbyggnadsnämnden beställa 16-18 tillfälliga särskilt boendeplatser som kan tas 
i bruk senast 1/1 2022.

Informera samhällsbyggnadsnämnden om att den beräknade driftkostnaden exklusive 
lokalhyra, lokalvård och kost för de tillfälliga särskilda boendeplatserna motsvara 10 970 
tkr/år samt att det behövs utökade budgetmedel för driftkostnaden.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har utrett frågan och problematiken är att snabbt försöka 
få tillgång till ett särskilt boende. Samhällsbyggnad har varit i kontakt med Svenska 
Kyrkan som förvärvat gamla äldreboendet i Loshult, Solhem.

Hyresförhandling har skett och det finns möjlighet för kommunen att under två års tid 
hyra lokaler som täcker behovet. Samhällsbyggnad har också tagit fram kostnadskalkyl 
för behovet av kost och lokalvård enligt följande:

Lokalvård   400 tkr per år
Kost, produktionskök 2 400 tkr per år
Hyreskostnad 1 616 tkr per år

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade sedan den 29 okt:
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Uppdra åt samhällsbyggnadschefen att slutföra förhandlingen med Solhem i Loshult AB 
samt underteckna hyresavtal gällande hyra av lokaler på fastigheten Loshult 1:13 under 
förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att tillföra utökade budgetmedel till 
Samhällsbyggnadsnämnden enligt nedan (redovisade förutsättningar) och att följande 
villkor uppfylls:

- Kallhyran får ej överstiga 925 kr per kvm.
- Hyrestiden får ej överstiga två (2) år.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade vid samma tillfälle också att föreslå 
kommunstyrelsen/kommunfullmäktige:

Tillföra utökade budgetmedel till hälsa och omsorgsnämnden med 10 970 tkr per år.

Tillföra utökade budgetmedel till samhällsbyggnadsnämnden med 2 800 tkr för ökade 
driftkostnader under 2022 och 2023.

Finansförvaltningen uppdras finansiera den utökade hyreskostnaden under hyrestiden.

Budgetbehov
Efter behandlingen i samhällsbyggnadsnämnden har kostnadsberäkningen kompletterats 
med de intäkter som beräknas för hyra, omsorgsbehov och kost.
En del, 730 tkr av hälsa och omsorgsnämndens bedömda behov har omdefinierats till 
inventarier/investering då det gäller sängar och möbler mm.

Budgetbehovet är därefter 13 000 tkr i driftkostnader netto och 730 tkr i investeringsutgift 
enligt följande:
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Finansiering

I SKR:s senaste skatteunderlagsprognos från början av oktober har skatteunderlaget 
skrivits upp till följd av innehållet i regeringens höstproposition med bl a höjda 
ersättningar inom arbetsmarknad samt sjuk och föräldraförsäkring. Detta tillsammans med 
aviserad höjning av generella bidrag skulle ge en intäktsförstärkning på ca 8,5 mnkr enligt 
följande jämfört med den budget som antogs av kommunfullmäktige i september:

Om vi utgår från innehållet i budgetpropositionen så återstår då ytterligare 4,5 mnkr att 
finansiera i driftbudgeten. Detta kan ske via omfördelning från nämndernas budgetramar.

Kostnader för utökat antal särskilt 
boendeplatser, 16-18 st, Solhem, tkr Belopp Nämnd

Personal, material mm boendeplatser 10 240 Hälsa och omsorgsnämnd

Kost, produktionskök 2 400 Samhällsbyggnadsnämnd
Lokalvård 400 Samhällsbyggnadsnämnd

Hyra av lokal 1 616 Hälsa och omsorgsnämnd

Delsumma 14 656

Hyresavgift 16 pl -830 Hälsa och omsorgsnämnd
Omsorgsavgift 16 pl -310 Hälsa och omsorgsnämnd
Kostavgift 16 pl -600 Samhällsbyggnadsnämnd

Delsumma nettokostnader 12 916

Avskrivning på inventarier 84

Nettokostnader totalt 13 000

Investeringar

Inventarier till boendeplatser 730 Hälsa och omsorgsnämnd

SKR
Budget Cirk 21:35 Förändring

Skatteintäkter 619,1 624,1 5,0
Generella statsbidrag och utjämning 269,1 272,6 3,5
Summa 888,2 896,7 8,5
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Budgetfördelning

Eftersom det i dagsläget är till viss del osäkert hur snabbt boendeplatserna på Solhem 
besätts så är förslaget att en viss del av driftbudgeten fördelas till de båda nämnderna 
medan en viss del behålls centralt under kommunstyrelsens finansförvaltning för att sedan 
fördelas efterhand som boendeplatserna blir belagda. Se nedan.

 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsnämnden

Hälsa och omsorgsnämnden

Ekonomienheten

Petra Gummeson Gunnar Elvingsson 
Kommundirektör Ekonomichef 

Fördelas direkt Fördelas senare
Personal, material mm boendeplatser Hälsa och omsorgsnämnd 6715
Hyra av lokal (via samhällsbyggnad) Hälsa och omsorgsnämnd 1616
Avgår avgifter för hyra och omsorg Hälsa och omsorgsnämnd -570

7761

Kost, produktionskök Samhällsbyggnadsnämnd 2400
Lokalvård Samhällsbyggnadsnämnd 400
Avgår kostavgift -300

2500

Kommunstyrelsens verksamhet, 
förfogande/verkställighet (boendeplatser 3525
Avgifter -870
Avskrivning på inventarier 84

2739

Totalt 10261 2739
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1 Inledande bestämmelser 

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

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

dessa föreskrifter för avfallshantering i Osby kommun. 
 

Definitioner 

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

här anges: 

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

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

och filtermaterial från enskilda avloppsanläggningar och latrin, samt bygg- 

och rivningsavfall som inte producerats i en yrkesmässig verksamhet. 

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

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

som till sin art och sammansättning liknar avfall från hushålldärmed 

jämförligt avfall från annan verksamhet. 

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

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

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

avfallsförordningen eller som omfattas av föreskrifter som har meddelats 

med stöd av 12 § avfallsförordningen. 

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

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

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

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

kommunala renhållningsansvaret. 

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

normalt läggs i kärl, inklusive matavfall, förpackningar och 

returpappertidningar, men exklusive trädgårdsavfall. I begreppet inkluderas 

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

underjordsbehållare. 

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

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

returpapper, elavfall och annat avfall som omfattas av producentansvar har 

sorterats ut från hushållets kärl- och säckavfall. 

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

med livsmedelshanteringen i hushåll, restauranger, storkök, butiker och 

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

som utgör hushållsavfall under kommunalt ansvar. I termen matavfall som 

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

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

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

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

7.8. Med deponi avses föremål av porslin, keramik, glas och metall, exempelvis 

formaterade: Teckensnitt:Fet
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tallrikar, krukor, dricksglas, bestick. 

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

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

kroppar från djur, produkter av animaliskt ursprung eller andra produkter 

som fås från djur och inte är avsedda som livsmedel. 

10.11. Med fastighet menas ett avgränsat markområde med egen 

fastighetsbeteckning, inklusive de byggnader och tillbehör som finns på 

marken. Med fastighet jämställs permanentbostad och annan bostad som utgör 

ett eget hushåll och en självständig del av en fastighet. 

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

vara folkbokförd enligt folkbokföringslagen (1991:481). 

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

enligt folkbokföringslagen (1991:481). 

13.14. Med fastighetsinnehavare avses den som är fastighetsägare eller den 

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

ägare, exempelvis tomträttsinnehavare och samfällighetsförening. 

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

fastighetsinnehavare, har rätt att bruka eller nyttja fastighet, exempelvis 

arrendator och ägare på ofri grund. 

15.16. Med små avloppsanläggningar avses konstruktion där någon av följande 

komponenter ingår: slutna tankar, slamavskiljare, fosforfilter, minireningsverk 

eller annan motsvarande avloppsanordning. Oljeavskiljare innefattas inte i 

detta begrepp. 

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

underjordsbehållare, tank för matavfall, latrinbehållare eller någon annan 

anordning för uppsamling av hushållsavfall utom avfall från små 

avloppsanläggningar. 

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

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

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

hanteringen av avfall under kommunalt ansvarhushållsavfall i kommunen, med särskilt 

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

farligt avfall samlas in och transporteras till en behandlingsanläggning. 

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

Renhållnings AB (ÖGRAB), nedan kallad renhållaren. 

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

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

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

Betalning och information 

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

om de insamlingssystem för förpackningar, returpapper och konsumentelavfall som finns 

tillgängliga i kommunen. 

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

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

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

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

avgifter enligt avfallstaxan. Avgiften skall erläggas till renhållaren. Fastighetsinnehavaren 

är skyldig att för fastigheten teckna erforderliga abonnemang enligt kommunens 

avfallstaxa. Avgiftsskyldighet föreligger oavsett om avtal träffats om abonnemang. 

 

7 § Fastighetsinnehavare och nyttjanderättshavare är skyldig att i behövlig omfattning 

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

för avfallshantering. 

 

 

 
3 Kommunalt Hushållsavfall 

Sortering av avfall 

8 § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare ska sortera ut följande avfallsslag och 

hålla det skilt från annat avfall: 

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

bygg-, renoverings- och rivningsarbeten på fastigheten) 

• Farligt avfall sorterat i fraktioner enligt renhållarens anvisningar 

• Bygg- och rivningsavfall enligt renhållarens anvisningar 

• Matavfall 

• Returpapper 

• Grovavfall sorterat i fraktioner enligt renhållarens anvisningar 

• Trädgårdsavfall 

• Latrin 

• Slam och fosforfiltermaterial från små avloppsanläggningar 

• Fett från fettavskiljare 
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• Matfetter och frityroljor 

• Glödande avfall 

• Kanyler  

• Döda sällskapsdjur samt avfall från husbehovsjakt och husbehovsslakt  

Andra animaliska biprodukter 

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

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

skiljt från butiksavfall som utgör före detta livsmedel. 

Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare ska dessutom sortera ut följande avfallsslag, 

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

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

• Returpapper (tidningar, broschyrer och liknande) 

• Bilbatterier (blybatterier) 

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

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

hanteras den som elavfall. 

• Övrigt elavfall 

• Däck 

• Läkemedel 

• Annat avfallsslag som omfattas av producentansvar 

9 § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare ska säkerställa möjligheter att sortera ut 

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

renhållaren för borttransport. 

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

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

metall och plast samt returpappertidningar. 

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

kommunen ansvarar för insamling av förpackningar och returpappertidningar och som 

renhållaren bestämmer. 
 

Skyldighet att överlämna kommunalt hushållsavfall 

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

annat sägs i dessa föreskrifter. 

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

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

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

Förbrukat fosforfiltermaterial från enskilda avloppsanläggningar som är dimensionerade för 

högst 25 personekvivalenter är avfall under kommunalt ansvar. Förbrukat fosforfiltermaterial 

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

undantag. 
 

Emballering av hushållsavfall, fyllnadsgrad och vikt 

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

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

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

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

inte är fråga om grovavfall. 

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

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

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

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

tank som är ansluten till kvarnen. 

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

emballage. 

Förpackningar och returpappertidningar som läggs i behållare vid fastigheten ska läggas 

i avsett fack, eller kärl enligt anvisning från renhållaren. 

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

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

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

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

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

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

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

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

och inte packas så hårt att tömningen försvåras. 

Latrinbehållare ska rengöras på utsidan och förslutas av fastighetsinnehavaren eller 

nyttjanderättshavaren. 

Fosforfiltermaterial och annat jämförbart filtermaterial ska vara förpackat och tillgängligt på 

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

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

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

från Apotek enligt anvisning från renhållaren. 

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

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

Behållare bör vara fri från snö och is vid hämtningstillfället. 
 

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

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

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

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

med fastighetsinnehavaren. 

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

§ 36b, ska fyrfackskärl användas. 

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

tillhandahålls av renhållaren. 

Extrasäckar anskaffas av fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren. 

Container får ägas av renhållaren, entreprenör, fastighetsinnehavaren eller 

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

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

sluten tank, ej till avloppsnät eller små avloppsanläggningar. 

Fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren ansvarar för och bekostar dimensionering, 

installation och underhåll av övriga inom fastigheten förekommande anordningar och 

utrymmen för avfallshanteringen. Såväl behållare som inom fastigheten förekommande 

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

på god arbetsmiljö uppfylls och risken för olycksfall minimeras. 

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

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

meter över kranfordonet och mellan kranfordonets uppställningsplats och behållaren. 

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

renhållaren godkänd och fungerande tömningsanordning. 

För små avloppsanläggningar fettavskiljare eller tank för matavfall kan avgift enligt 

avfallstaxan debiteras om avstånd mellan uppställningsplats för slambil och anslutningspunkt 

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

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

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

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

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

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

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

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

sluttömning av renhållaren. 

Om fettavskiljare tillfälligt eller permanent tas ur bruk ska fastighetsinnehavaren eller 

nyttjanderättshavaren beställa sluttömning. 

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

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

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

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

driftavbrott och olägenhet såsom buller, lukt och dylikt. 

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

renhållaren ska utföra sådant underhåll ska behållaren vara tillgänglig. Fastighetsinnehavaren 

kan bli ersättningsskyldig om skada beror på oaktsamhet. 

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

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

meddelas renhållaren. 

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

för tömning. Inför tömning av anläggningen ska fastighetsinnehavaren eller 

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

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

adapter för anpassning av anslutning med slang ska sådan tillhandahållas av 

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

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

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

minst 400 mm i diameter. 

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

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

månader 

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

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

direkt anslutning till anläggningen. Fastighetsinnehavaren är skyldig att vidta erforderliga 

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

ersättningsskyldig för skada som denna vållar genom försumlighet eller ovarsamhet i 

samband med tömning. 

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

fastighetsägarens ansvar att tillse att detta genomförs. 

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

till vilken fastighet anläggningen tillhör. 
 

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

18 § Hämtning av kommunalt hushållsavfall sker normalt 

- vid fastighetsgränsen så nära uppställningsplats för hämtningsfordon som möjligt 

eller 

- vid en med renhållaren överenskommen plats eller 

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

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

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

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

fritidshus, om det inte finns särskilda skäl. 

Vid flerbostadshus och fastigheter med gemensam avfallslösning är maximalt tillåtna 

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

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

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

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

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

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

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

från hämtningsfordonets förare. 

19c§ Det åligger fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren att inför hämtningstillfället 

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

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

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

mellan hämtningsfordonets uppställningsplats och hämtstället uppfyller följande krav: 



Datum 

2021-10-05 
Sida 

9(18) Osby kommun 

 

Arbetsmaterial Förslag Föreskrifter 2022 Osby word ver 2021-10-05a PE 

 

Dragväg, både vid tömning av kärl och vid dragning av slang till små avloppsanläggningar, 

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

halkfri. 

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

grus, asfalt eller betongplattor. 

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

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

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

över vägområdet och liknande. Fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättsinnehavaren ska se 

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

anslutning till allmän väg. 

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

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

normalt används i hämtningsområdet. 

Om farbar väg inte kan upprättas ska fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren 

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

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

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

överenskommes med renhållaren eller anvisas av kommunen. 
 

Hämtningsområde och hämtningsintervall 

22 § Kommunen utgör ett hämtningsområde. 

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

hämtningsintervall och tjänster anvisas i kommunens avfallstaxa. 

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

36b och verksamheter gäller följande: 

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

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

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

Tömning sker inte oftare än en gång per vecka. 

- Tömning av behållare för returpapper respektive förpackningar av papper, 

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

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

för insamling av förpackningar och tidningar och som renhållaren bestämmer. 

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

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

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

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

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

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

vecka. 

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

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

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

av året. 

- Om latrin uppstår ska detta hämtas varannan vecka. 
  

23d § För små avloppsanläggningar och fettavskiljare gäller följande: 

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

lämplig intervall, dock minst en gång per år. 

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

fastighetsinnehavarens beställning. Tömning ska ske efter behov för att upprätthålla 

en god funktion i avskiljaren. 

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

funktion, dock minst fyra gånger per år. 

- Fosforfällor och mindre avloppsanläggning ska tömmas i enlighet med det 

tillstånd som getts av tillsyns- och tillståndsnämnden för enskilda 

avloppsanläggningar och leverantörens anvisningar ska följas. 

- Efter tömning av uttjänt fosforfilter ska nytt filtermaterial tillföras 

anläggningen genom fastighetsägarens försorg. 

24 § Särskild hämtning kan beställas av nedanstående avfallsslag: 

- Elavfall och batterier 

- Övrigt farligt avfall 

- Trädgårdsavfall 

- Övrigt grovavfall 

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

Östra Göinge kommuner. 

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

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

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

anvisad eller överenskommen plats enligt § 18. 

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

lämnas enligt renhållarens anvisningar: 

- Avfall som avses lämnas för förberedelse för återanvändning 

- Textilier. 

- Elavfall 

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

förutsättning att avfallet omfattas av renhållarens och mottagningstillstånd 

- Trädgårdsavfall 

- Deponi 

- Övrigt grovavfall 

- Matfetter och frityroljor 

Elavfall från hushåll kan även lämnas på annan plats som anvisas av producentorganisation. 

Förpackningar och returpappertidningar, som inte lämnas i fyrfackskärl, i enfackade kärl 

eller annan behållare avsedda för sådant sorterat avfall inom eller nära fastigheten, får 
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lämnas vid plats som renhållaren informerar om. 

Kanyler ska läggas i speciell behållare som tillhandahålls av apotek och lämnas till apotek 

som kommunen har avtal med. 
 

Åtgärder om vid utebliven tömning och då föreskrift inte följs 

26 §  Utebliven hämtning ska anmälas till renhållaren senast närmaste vardag efter 

inträffad händelse. I de fall renhållaren inte tömt enligt gällande taxa och 

hämtningsintervall skall extra tömning utföras inom 3 dagar från påtalande av 

fastighetsägare eller nyttjanderättshavare, förutsatt att tömning inte kan bero till nästa 

ordinarie tömningstillfälle utan olägenhet för fastighetsägaren eller 

nyttjanderättshavaren. 

 
Renhållaren har rätt att inte utföra ordinarie hämtning om föreskriften inte följs, exempelvis 

vid överfull eller för tung behållare, alternativt felsortering. Chauffören skall dock endast i 

undantagsfall, t.ex. felsortering, avstå ifrån att tömma kärlet och istället påtala felet/bristen till 

renhållaren som tar dialogen med abonnenten så felet/bristen inte uppstår igen. I det fall 

ordinarie hämtning inte skett p.g.a. t.ex. felsortering,Avfallet skall efter rättelseåtgärder från 

fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren hämtasning ske antingen vid nästa ordinarie 

hämtningstillfälle, eller efter beställning om extrahämtning och då mot avgift. vid fel av 

abonnenten, och utan avgift vid fel hos renhållaren. 

 

Vid felsortering, om rättelseåtgärder inte vidtagits av fastighetsinnehavaren eller 

nyttjanderättshavaren, har renhållaren rätt att debitera felsorteringsavgift och att hämta avfallet 

på annat sätt om det är möjligt.
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4 Annat avfall än kommunalt hushållsavfall 

Uppgiftsskyldighet 

27 § Den som yrkesmässigt bedriver verksamhet där det uppstår annat avfall än 

kommunalt hushållsavfall ska på begäran av tillsyns- och tillståndsnämnden lämna de 

uppgifter i fråga om avfallets art, sammansättning, mängd och hantering som behövs som 

underlag för kommunens renhållningsordning. 

28 § Den som yrkesmässigt tillverkar, till Sverige för in eller säljer en förpackning eller en 

vara som är innesluten i en sådan förpackning, ska efter begäran från tillsyns- och 

tillståndsnämnden lämna de uppgifter i fråga om förpackningsavfallets art, sammansättning, 

mängd och hantering som behövs som underlag för kommunens renhållningsordning. 

 

 

 

5 Undantag 

Handläggning av anmälnings- och ansökningsärenden 

29 § Undantag från dessa föreskrifter kan medges under förutsättning att det inte medför risk 

för olägenhet för människors hälsa eller miljön och att särskilda skäl föreligger. För ansökan 

som avser fastighet med bostadsbyggnad som inte är möjlig att bo eller nyttja, görs 

bedömning av ansvarig nämnd i varje enskilt fall. Ansökan eller anmälan ska göras till 

beslutande nämnd, om inte annat framgår av §§ 30-37, senast en månad före undantaget 

önskas träda i kraft. 

För att handlägga anmälan eller ansökan kan beslutande nämnd ta ut en handläggningsavgift 

enligt gällande taxa. 

Beviljade undantag upphör att gälla vid ägarbyte på fastigheten, om förutsättningarna för 

undantaget förändras eller efter fem år eller annan tidsperiod som framgår av §§ 30-37. 

När beslutande nämnd har fattat beslut med anledning av en anmälan eller ansökan ska 

tillsyns- och tillståndsnämnden översända kopia till renhållaren. 
 

Eget omhändertagande av kommunalt hushållsavfall 

30 § Avfall får tas om hand på den egna fastigheten enligt vad som anges i §§ 31- 33. 

31 § Trädgårdsavfall från fastigheten får komposteras på fastigheten utan särskild anmälan. 

32 § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare som själv avser att kompostera 

matavfall och liknande avfall från fastigheten ska anmäla detta skriftligen. 

Kompostering av matavfall på fastigheten ska ske i skadedjurssäker behållare med tät botten 

och regntätt lock. Kompostering och spridning ska ske på sådant sätt att olägenhet för 

människors hälsa eller miljön inte uppstår. Komposteringen ska ske under minst 6 månader 

efter avslutad påfyllning. Fastigheten ska ge utrymme för användning av den erhållna 

komposten. Spridning får endast ske under tiden 1 mars-30 november och får inte ske i 

närheten av vattentäkt. Anmälan ska lämnas till beslutande nämnd. 
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33 § Avfall från mulltoalett, förbränningstoalett, frystoalett, latrinkärl med mera, får, efter 

anmälan, komposteras på fastigheten för att användas som jordförbättringsmedel på 

fastigheten. Separerad urin från torrtoa ska samlas upp och spridas på den egna 

fastigheten. 

Eget omhändertagande av avfall från små avloppsanläggningar får, efter anmälan till 

beslutande nämnd, ske i särskild därför avsedd anläggning på fastigheten, genom 

exempelvis kompostering för användning av näringsämnen på fastigheten. 

1. Fekalier ska komposteras under minst 6 månader innan spridningen 

2. Kompost och lagring av urin ska vara tät och skadedjurssäker. 

3. Komposten ska placeras minst 20 meter från vattentäkt och ytvatten. 

4. Spridning får endast ske under tiden 1 mars-30 november. 

5. Spridning får inte ske inom 6 meter från ytvatten och inom 25 meter från vattentäkt. 

6. Hanteringen av fekalier och urin får inte skapa olägenhet för människors hälsa eller 

miljön. 

 

Beslutande nämnds beslut med anledning av anmälan gäller i högst fem år efter beslutsdatum. 
 

Utsträckt hämtningsintervall 

34 § Fastighetsinnehavare kan medges att hämtning sker vartannat år för avfall från små 

avloppsanläggningar, efter ansökan. Förlängt intervall kan medges under förutsättning att 

Beslutande nämnd utifrån ansökan med uppgifter om anläggningens belastning och 

beskaffenhet kan bedöma att hämtning ej behöver utföras med ordinarie intervall. Det är 

fastighetsinnehavarens ansvar att hämtning anpassas till anläggningens behov. 

Ansökan ska lämnas till Beslutande nämnds. 

Dispensen gäller tills det sker en förändring av förhållandena på fastigheten. 

35 § Fastighetsinnehavare kan medges utsträckt hämtningsintervall för avfall från 

fettavskiljare, efter ansökan. Förlängt intervall kan medges under förutsättning att beslutande 

nämnd utifrån ansökan med uppgifter om anläggningens belastning och beskaffenhet kan 

bedöma att hämtning ej behöver utföras med ordinarie intervall. 

Det är fastighetsinnehavarens ansvar att hämtning anpassas till anläggningens behov. 

Ansökan ska lämnas till beslutande nämnd. 

Beslutande nämnds beslut med anledning av ansökan gäller i högst fem år efter beslutsdatum. 
 

Delat abonnemang eller gemensam avfallslösning för en- och 
tvåbostadshus samt fritidshus 

36a § Delat abonnemang. Två eller tre närboende fastighetsinnehavare med samma 

abonnemangstyp kan, efter anmälan dela fyrfackskärl under förutsättning att: 

1. Fastighetsinnehavarna har gemensamma behållare för både Kärl 1 och Kärl 2 

av fyrfackskärlen.  

2. Avstånd mellan ordinarie uppställningsplats för behållare, vid egna 

abonnemang, för berörda fastigheter får vara högst 200 meter inom detaljplanelagt 

område och högst 400 meter utanför detaljplanelagt område. 

3. Bestämmelserna i dessa föreskrifter om fyllnadsgrad och vikt beaktas. 

4. En av fastighetsinnehavarna förbinder sig att ansvara för behållarna och 
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uppställningsplats för behållarna. 

5. Olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppstår. 

36b § Gemensam avfallslösning. Fler än tre fastighetsinnehavare kan efter ansökan använda 

en gemensam avfallslösning1 under förutsättning att: 

1. Den gemensamma avfallslösningen innefattar behållare för brännbart avfall, 

matavfall, returpappertidningar och förpackningar av papper, plast, metall, färgat glas 

och ofärgat glas. 

2. Avstånd mellan ordinarie uppställningsplatser för behållare vid egna 

abonnemang för berörda fastigheter får vara högst 200 meter inom detaljplanelagt 

område och högst 400 meter utanför detaljplanelagt område. 

3. Bestämmelserna i dessa föreskrifter om fyllnadsgrad och vikt beaktas. 

4. En av fastighetsinnehavarna, eller en samfällighetsförening, förbinder sig att 

ansvara för anordnande och skötsel av uppställningsplats och behållarna. 

5. Olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppstår. 

36c § Fastighetsinnehavare av fritidshus kan, efter ansökan dela abonnemang med en- och 

tvåbostadshus under förutsättning att: 

1. Samma fastighetsinnehavare äger båda fastigheterna. 

2. Båda fastigheterna är belägna inom samma kommun. 

3. Avfallet från fritidshuset ska avlämnas genom det abonnemang som ska finnas 

för en- och tvåbostadshuset. 

4. Fastigheterna ska huvudsakligen brukas av fastighetsinnehavaren och får inte 

hyras ut till någon annan. 

5. Olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppstår. 

36d § Anmälan eller ansökan ska, i samtliga fall enligt § 36, undertecknas av samtliga 

fastighetsinnehavare och lämnas till beslutande nämnd. 

Beslutande nämnds beslut med anledning av ansökan gäller tills det sker en förändring i 

förhållandena på fastigheten. Beslutande nämnd kan besluta om ytterligare villkor som 

behövs för att förebygga olägenheter för människors hälsa och miljön. 

 

 

Uppehåll i hämtning 

37 § Uppehåll i hämtning av kärl- och säckavfall från permanentbostad kan efter ansökan 

medges fastighetsinnehavare om fastigheten inte kommer att nyttjas under en 

1 En gemensam avfallslösning kan även kräva bygglov enligt plan- och bygglagen. 
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sammanhängande tid om minst tolv (12) månader och maximalt fem (5) år per 

ansökningstillfälle. 

Uppehåll i hämtning av kärl- och säckavfall från fritidshus kan efter ansökan medges 

fastighetsinnehavare om fastigheten inte kommer att nyttjas under en sammanhängande tid 

om minst tolv (12) månader och maximalt fem (5) år per ansökningstillfälle. 

Uppehåll i hämtning av latrin och slam från permanentbostad och fritidshus kan efter ansökan 

medges om fastigheten inte kommer att nyttjas under en sammanhängande tid om minst tolv 

(12) månader och maximalt fem (5) år per ansökningstillfälle. Tömning ska ske senast en (1) 

månad före uppehåll i hämtning av slam. 

Ansökan ska, i samtliga fall enligt § 37, lämnas till beslutande nämnd. 

Uppehåll i hämtning av hushållsavfall medges för maximalt fem (5) år per ansökningstillfälle. 

 
 

6 Ikraftträdande 

 
Dessa föreskrifter träder i kraft 2022-01-01. 

Genom dessa föreskrifters ikraftträdande upphör kommunens föreskrifter om avfallshantering 

antagna av kommunfullmäktige i Osby 2020-xx-xx18-01-01, att gälla. 

 

 

 
7 Övergångsbestämmelser 

 
Beslut om undantag som fattats med stöd av eller i enlighet med tidigare föreskrifter och där 

förhållandena inte har ändrats gäller tillsvidare eller till det datum som anges i beslutet. 
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1 Inledande bestämmelser 

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

avfallsförordningen (2020:614) meddelar kommunfullmäktige dessa föreskrifter 

för avfallshantering i Osby kommun. 
 

Definitioner 

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

här anges: 

1. Med avfall under kommunalt ansvar avses detsamma som i 15 kap. 20 § 

miljöbalken, det vill säga kommunalt avfall, avloppsfraktioner och 

filtermaterial från enskilda avloppsanläggningar och latrin, samt bygg- och 

rivningsavfall som inte producerats i en yrkesmässig verksamhet. 

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

vill säga avfall från hushåll och sådant avfall från andra källor som till sin art 

och sammansättning liknar avfall från hushåll. 

3. Med farligt avfall avses avfall som i bilaga 3 avfallsförordningen 

(2020:614) beskrivs med en avfallskod markerad med en asterisk (*). 

4. Med grovavfall avses kommunalt avfall som är så tungt eller skrymmande 

eller har andra egenskaper som gör att det inte är lämpligt att samla in i säck 

eller kärl. Avfall från omfattande bygg-, renoverings- och rivningsarbeten 

klassas ej som grovavfall. 

5. Med kärl- och säckavfall avses den del av kommunalt avfall som normalt 

läggs i kärl, inklusive matavfall, förpackningar och returpapper, men 

exklusive trädgårdsavfall. I begreppet inkluderas även liknande avfall som 

lämnas i andra insamlingssystem, t.ex. i underjordsbehållare. 

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

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

returpapper, elavfall och annat avfall som omfattas av producentansvar har 

sorterats ut från hushållets kärl- och säckavfall. 

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

med livsmedelshanteringen i hushåll, restauranger, storkök, butiker och 

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

som utgör avfall under kommunalt ansvar. I termen matavfall som utgör 

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

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

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

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

8. Med deponi avses föremål av porslin, keramik, glas och metall, exempelvis 

tallrikar, krukor, dricksglas, bestick. 

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

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

djur, produkter av animaliskt ursprung eller andra produkter som fås från djur 

och inte är avsedda som livsmedel. 

11. Med fastighet menas ett avgränsat markområde med egen 

fastighetsbeteckning, inklusive de byggnader och tillbehör som finns på 

marken. Med fastighet jämställs permanentbostad och annan bostad som utgör 

ett eget hushåll och en självständig del av en fastighet. 

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

vara folkbokförd enligt folkbokföringslagen (1991:481). 

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

enligt folkbokföringslagen (1991:481). 

14. Med fastighetsinnehavare avses den som är fastighetsägare eller den 

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

ägare, exempelvis tomträttsinnehavare och samfällighetsförening. 

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

fastighetsinnehavare, har rätt att bruka eller nyttja fastighet, exempelvis 

arrendator och ägare på ofri grund. 

16. Med små avloppsanläggningar avses konstruktion där någon av följande 

komponenter ingår: slutna tankar, slamavskiljare, fosforfilter, minireningsverk 

eller annan motsvarande avloppsanordning. Oljeavskiljare innefattas inte i 

detta begrepp. 

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

underjordsbehållare, tank för matavfall, latrinbehållare eller någon annan 

anordning för uppsamling av hushållsavfall utom avfall från små 

avloppsanläggningar. 

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

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

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

hanteringen av avfall under kommunalt ansvar i kommunen, med särskilt ansvar för att 

kommunalt avfall under kommunalt ansvar som utgörs av farligt avfall samlas in och 

transporteras till en behandlingsanläggning. 

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

Renhållnings AB (ÖGRAB), nedan kallad renhållaren. 

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

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

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

Betalning och information 

5 § Renhållaren informerar allmännhet, företag, skolor och bostadsbolag med flera om de 

insamlingssystem för förpackningar och konsumentelavfall som finns tillgängliga i 

kommunen 

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

för att täcka övriga kostnader som kan hänföras till den avfallshantering som utförs genom 

kommunens försorg och i enlighet med avfallstaxan som kommunen har antagit med stöd 

av 27 kap. 4§ miljöbalken. Fastighetsägaren är betalningsskyldig för avgifter enligt 

avfallstaxan. Avgiften skall erläggas till renhållaren. Fastighetsinnehavaren är skyldig att 

för fastigheten teckna erforderliga abonnemang enligt kommunens avfallstaxa. 

Avgiftsskyldighet föreligger oavsett om avtal träffats om abonnemang. 

 

7 § Fastighetsinnehavare och nyttjanderättshavare är skyldig att i behövlig omfattning 

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

för avfallshantering. 

 

 

 
3 Kommunalt avfall 

Sortering av avfall 

8 § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare ska sortera ut följande avfallsslag och 

hålla det skilt från annat avfall: 

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

bygg-, renoverings- och rivningsarbeten på fastigheten) 

• Farligt avfall sorterat i fraktioner enligt renhållarens anvisningar 

• Bygg- och rivningsavfall enligt renhållarens anvisningar 

• Matavfall 

• Returpapper 

• Grovavfall sorterat i fraktioner enligt renhållarens anvisningar 

• Trädgårdsavfall 

• Latrin 

• Slam och fosforfiltermaterial från små avloppsanläggningar 

• Fett från fettavskiljare 
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• Matfetter och frityroljor 

• Glödande avfall 

• Kanyler  

• Döda sällskapsdjur samt avfall från husbehovsjakt och husbehovsslakt  

Andra animaliska biprodukter 

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

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

skiljt från butiksavfall som utgör före detta livsmedel. 

Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare ska dessutom sortera ut följande avfallsslag, 

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

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

• Bilbatterier (blybatterier) 

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

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

hanteras den som elavfall. 

• Övrigt elavfall 

• Däck 

• Läkemedel 

• Annat avfallsslag som omfattas av producentansvar 

9 § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare ska säkerställa möjligheter att sortera ut 

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

renhållaren för borttransport. 

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

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

metall och plast samt returpapper. 

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

kommunen ansvarar för insamling av förpackningar och returpapper och som renhållaren 

bestämmer. 
 

Skyldighet att överlämna kommunalt avfall 

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

sägs i dessa föreskrifter. 

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

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

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

Förbrukat fosforfiltermaterial från enskilda avloppsanläggningar som är dimensionerade för 

högst 25 personekvivalenter är avfall under kommunalt ansvar. Förbrukat fosforfiltermaterial 

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

undantag. 
 

Emballering av avfall, fyllnadsgrad och vikt 

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

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

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

uppkommer. 

Hämtning av löst avfall från golv eller mark ingår inte i kommunens åtaganden så länge det 
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inte är fråga om grovavfall. 

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

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

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

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

tank som är ansluten till kvarnen. 

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

emballage. 

Förpackningar och returpapper som läggs i behållare vid fastigheten ska läggas i avsett 

fack, eller kärl enligt anvisning från renhållaren. 

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

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

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

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

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

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

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

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

och inte packas så hårt att tömningen försvåras. 

Latrinbehållare ska rengöras på utsidan och förslutas av fastighetsinnehavaren eller 

nyttjanderättshavaren. 

Fosforfiltermaterial och annat jämförbart filtermaterial ska vara förpackat och tillgängligt på 

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

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

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

från Apotek enligt anvisning från renhållaren. 

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

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

Behållare bör vara fri från snö och is vid hämtningstillfället. 
 

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

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

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

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

med fastighetsinnehavaren. 

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

§ 36b, ska fyrfackskärl användas. 

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

tillhandahålls av renhållaren. 

Extrasäckar anskaffas av fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren. 

Container får ägas av renhållaren, entreprenör, fastighetsinnehavaren eller 

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

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

sluten tank, ej till avloppsnät eller små avloppsanläggningar. 

Fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren ansvarar för och bekostar dimensionering, 

installation och underhåll av övriga inom fastigheten förekommande anordningar och 

utrymmen för avfallshanteringen. Såväl behållare som inom fastigheten förekommande 

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

på god arbetsmiljö uppfylls och risken för olycksfall minimeras. 

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

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

meter över kranfordonet och mellan kranfordonets uppställningsplats och behållaren. 

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

renhållaren godkänd och fungerande tömningsanordning. 

För små avloppsanläggningar fettavskiljare eller tank för matavfall kan avgift enligt 

avfallstaxan debiteras om avstånd mellan uppställningsplats för slambil och anslutningspunkt 

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

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

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

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

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

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

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

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

sluttömning av renhållaren. 

Om fettavskiljare tillfälligt eller permanent tas ur bruk ska fastighetsinnehavaren eller 

nyttjanderättshavaren beställa sluttömning. 

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

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

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

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

driftavbrott och olägenhet såsom buller, lukt och dylikt. 

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

renhållaren ska utföra sådant underhåll ska behållaren vara tillgänglig. Fastighetsinnehavaren 

kan bli ersättningsskyldig om skada beror på oaktsamhet. 

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

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

meddelas renhållaren. 

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

för tömning. Inför tömning av anläggningen ska fastighetsinnehavaren eller 

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

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

adapter för anpassning av anslutning med slang ska sådan tillhandahållas av 

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

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

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

minst 400 mm i diameter. 

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

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

månader 

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

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

direkt anslutning till anläggningen. Fastighetsinnehavaren är skyldig att vidta erforderliga 

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

ersättningsskyldig för skada som denna vållar genom försumlighet eller ovarsamhet i 

samband med tömning. 

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

fastighetsägarens ansvar att tillse att detta genomförs. 

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

till vilken fastighet anläggningen tillhör. 
 

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

18 § Hämtning av kommunalt avfall sker normalt 

- vid fastighetsgränsen så nära uppställningsplats för hämtningsfordon som möjligt 

eller 

- vid en med renhållaren överenskommen plats eller 

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

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

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

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

fritidshus, om det inte finns särskilda skäl. 

Vid flerbostadshus och fastigheter med gemensam avfallslösning är maximalt tillåtna 

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

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

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

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

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

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

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

från hämtningsfordonets förare. 

19c§ Det åligger fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren att inför hämtningstillfället 

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

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

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

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

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

halkfri. 

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

grus, asfalt eller betongplattor. 

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

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

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

över vägområdet och liknande. Fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättsinnehavaren ska se 

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

anslutning till allmän väg. 

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

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

normalt används i hämtningsområdet. 

Om farbar väg inte kan upprättas ska fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren 

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

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

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

överenskommes med renhållaren eller anvisas av kommunen. 
 

Hämtningsområde och hämtningsintervall 

22 § Kommunen utgör ett hämtningsområde. 

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

hämtningsintervall och tjänster anvisas i kommunens avfallstaxa. 

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

36b och verksamheter gäller följande: 

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

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

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

Tömning sker inte oftare än en gång per vecka. 

- Tömning av behållare för returpapper respektive förpackningar av papper, 

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

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

insamling av förpackningar och tidningar och som renhållaren bestämmer. 

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

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

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

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

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

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

vecka. 

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

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

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

av året. 

- Om latrin uppstår ska detta hämtas varannan vecka. 
  

23d § För små avloppsanläggningar och fettavskiljare gäller följande: 

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

lämplig intervall, dock minst en gång per år. 

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

fastighetsinnehavarens beställning. Tömning ska ske efter behov för att upprätthålla 

en god funktion i avskiljaren. 

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

funktion, dock minst fyra gånger per år. 

- Fosforfällor och mindre avloppsanläggning ska tömmas i enlighet med det 

tillstånd som getts av tillsyns- och tillståndsnämnden för enskilda 

avloppsanläggningar och leverantörens anvisningar ska följas.Efter tömning av 

uttjänt fosforfilter ska nytt filtermaterial tillföras anläggningen genom 

fastighetsägarens försorg. 

24 § Särskild hämtning kan beställas av nedanstående avfallsslag: 

- Elavfall och batterier 

- Övrigt farligt avfall 

- Trädgårdsavfall 

- Övrigt grovavfall 

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

Östra Göinge kommuner. 

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

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

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

anvisad eller överenskommen plats enligt § 18. 

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

lämnas enligt renhållarens anvisningar: 

- Avfall som avses lämnas för förberedelse för återanvändning 

- Textilier. 

- Elavfall 

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

förutsättning att avfallet omfattas av renhållarens och mottagningstillstånd 

- Trädgårdsavfall 

- Deponi 

- Övrigt grovavfall 

- Matfetter och frityroljor 

Elavfall från hushåll kan även lämnas på annan plats som anvisas av producentorganisation. 

Förpackningar och returpapper, som inte lämnas i fyrfackskärl, i enfackade kärl eller annan 

behållare avsedda för sådant sorterat avfall inom eller nära fastigheten, får lämnas vid plats 

som renhållaren informerar om. 
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Kanyler ska läggas i speciell behållare som tillhandahålls av apotek och lämnas till apotek 

som kommunen har avtal med. 
 

Åtgärder om vid utebliven tömning och då föreskrift inte följs 

26 §  Utebliven hämtning ska anmälas till renhållaren senast närmaste vardag efter 

inträffad händelse. I de fall renhållaren inte tömt enligt gällande taxa och 

hämtningsintervall skall extra tömning utföras inom 3 dagar från påtalande av 

fastighetsägare eller nyttjanderättshavare, förutsatt att tömning inte kan bero till nästa 

ordinarie tömningstillfälle utan olägenhet för fastighetsägaren eller 

nyttjanderättshavaren. 

 
Renhållaren har rätt att inte utföra ordinarie hämtning om föreskriften inte följs, exempelvis 

vid överfull eller för tung behållare.Avfallet ska efter rättelseåtgärder från 

fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren hämtas antingen vid nästa ordinarie 

hämtningstillfälle, eller efter beställning om extrahämtning och då mot avgift. 

 

Vid felsortering, om rättelseåtgärder inte vidtagits av fastighetsinnehavaren eller 

nyttjanderättshavaren, har renhållaren rätt att debitera felsorteringsavgift och att hämta avfallet 

på annat sätt om det är möjligt.
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4 Annat avfall än kommunalt avfall 

Uppgiftsskyldighet 

27 § Den som yrkesmässigt bedriver verksamhet där det uppstår annat avfall än 

kommunalt hushållsavfall ska på begäran av tillsyns- och tillståndsnämnden lämna de 

uppgifter i fråga om avfallets art, sammansättning, mängd och hantering som behövs som 

underlag för kommunens renhållningsordning. 

28 § Den som yrkesmässigt tillverkar, till Sverige för in eller säljer en förpackning eller en 

vara som är innesluten i en sådan förpackning, ska efter begäran från tillsyns- och 

tillståndsnämnden lämna de uppgifter i fråga om förpackningsavfallets art, sammansättning, 

mängd och hantering som behövs som underlag för kommunens renhållningsordning. 

 

 

 

5 Undantag 

Handläggning av anmälnings- och ansökningsärenden 

29 § Undantag från dessa föreskrifter kan medges under förutsättning att det inte medför risk 

för olägenhet för människors hälsa eller miljön och att särskilda skäl föreligger. För ansökan 

som avser fastighet med bostadsbyggnad som inte är möjlig att bo eller nyttja, görs 

bedömning av ansvarig nämnd i varje enskilt fall. Ansökan eller anmälan ska göras till 

beslutande nämnd, om inte annat framgår av §§ 30-37, senast en månad före undantaget 

önskas träda i kraft. 

För att handlägga anmälan eller ansökan kan beslutande nämnd ta ut en handläggningsavgift 

enligt gällande taxa. 

Beviljade undantag upphör att gälla vid ägarbyte på fastigheten, om förutsättningarna för 

undantaget förändras eller efter fem år eller annan tidsperiod som framgår av §§ 30-37. 

När beslutande nämnd har fattat beslut med anledning av en anmälan eller ansökan ska 

tillsyns- och tillståndsnämnden översända kopia till renhållaren. 
 

Eget omhändertagande av kommunalt avfall 

30 § Avfall får tas om hand på den egna fastigheten enligt vad som anges i §§ 31- 33. 

31 § Trädgårdsavfall från fastigheten får komposteras på fastigheten utan särskild anmälan. 

32 § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare som själv avser att kompostera 

matavfall och liknande avfall från fastigheten ska anmäla detta skriftligen. 

Kompostering av matavfall på fastigheten ska ske i skadedjurssäker behållare med tät botten 

och regntätt lock. Kompostering och spridning ska ske på sådant sätt att olägenhet för 

människors hälsa eller miljön inte uppstår. Komposteringen ska ske under minst 6 månader 

efter avslutad påfyllning. Fastigheten ska ge utrymme för användning av den erhållna 

komposten. Spridning får endast ske under tiden 1 mars-30 november och får inte ske i 

närheten av vattentäkt. Anmälan ska lämnas till beslutande nämnd. 
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33 § Avfall från mulltoalett, förbränningstoalett, frystoalett, latrinkärl med mera, får, efter 

anmälan, komposteras på fastigheten för att användas som jordförbättringsmedel på 

fastigheten. Separerad urin från torrtoa ska samlas upp och spridas på den egna 

fastigheten. 

Eget omhändertagande av avfall från små avloppsanläggningar får, efter anmälan till 

beslutande nämnd, ske i särskild därför avsedd anläggning på fastigheten, genom 

exempelvis kompostering för användning av näringsämnen på fastigheten. 

1. Fekalier ska komposteras under minst 6 månader innan spridningen 

2. Kompost och lagring av urin ska vara tät och skadedjurssäker. 

3. Komposten ska placeras minst 20 meter från vattentäkt och ytvatten. 

4. Spridning får endast ske under tiden 1 mars-30 november. 

5. Spridning får inte ske inom 6 meter från ytvatten och inom 25 meter från vattentäkt. 

6. Hanteringen av fekalier och urin får inte skapa olägenhet för människors hälsa eller 

miljön. 

 

Beslutande nämnds beslut med anledning av anmälan gäller i högst fem år efter beslutsdatum. 
 

Utsträckt hämtningsintervall 

34 § Fastighetsinnehavare kan medges att hämtning sker vartannat år för avfall från små 

avloppsanläggningar, efter ansökan. Förlängt intervall kan medges under förutsättning att 

Beslutande nämnd utifrån ansökan med uppgifter om anläggningens belastning och 

beskaffenhet kan bedöma att hämtning ej behöver utföras med ordinarie intervall. Det är 

fastighetsinnehavarens ansvar att hämtning anpassas till anläggningens behov. 

Ansökan ska lämnas till Beslutande nämnd. 

Dispensen gäller tills det sker en förändring av förhållandena på fastigheten. 

35 § Fastighetsinnehavare kan medges utsträckt hämtningsintervall för avfall från 

fettavskiljare, efter ansökan. Förlängt intervall kan medges under förutsättning att beslutande 

nämnd utifrån ansökan med uppgifter om anläggningens belastning och beskaffenhet kan 

bedöma att hämtning ej behöver utföras med ordinarie intervall. 

Det är fastighetsinnehavarens ansvar att hämtning anpassas till anläggningens behov. 

Ansökan ska lämnas till beslutande nämnd. 

Beslutande nämnds beslut med anledning av ansökan gäller i högst fem år efter beslutsdatum. 
 

Delat abonnemang eller gemensam avfallslösning för en- och 
tvåbostadshus samt fritidshus 

36a § Delat abonnemang. Två eller tre närboende fastighetsinnehavare med samma 

abonnemangstyp kan, efter anmälan dela fyrfackskärl under förutsättning att: 

1. Fastighetsinnehavarna har gemensamma behållare för både Kärl 1 och Kärl 2 

av fyrfackskärlen.  

2. Avstånd mellan ordinarie uppställningsplats för behållare, vid egna 

abonnemang, för berörda fastigheter får vara högst 200 meter inom detaljplanelagt 

område och högst 400 meter utanför detaljplanelagt område. 

3. Bestämmelserna i dessa föreskrifter om fyllnadsgrad och vikt beaktas. 

4. En av fastighetsinnehavarna förbinder sig att ansvara för behållarna och 
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uppställningsplats för behållarna. 

5. Olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppstår. 

36b § Gemensam avfallslösning. Fler än tre fastighetsinnehavare kan efter ansökan använda 

en gemensam avfallslösning1 under förutsättning att: 

1. Den gemensamma avfallslösningen innefattar behållare för brännbart avfall, 

matavfall, returpapper och förpackningar av papper, plast, metall, färgat glas och 

ofärgat glas. 

2. Avstånd mellan ordinarie uppställningsplatser för behållare vid egna 

abonnemang för berörda fastigheter får vara högst 200 meter inom detaljplanelagt 

område och högst 400 meter utanför detaljplanelagt område. 

3. Bestämmelserna i dessa föreskrifter om fyllnadsgrad och vikt beaktas. 

4. En av fastighetsinnehavarna, eller en samfällighetsförening, förbinder sig att 

ansvara för anordnande och skötsel av uppställningsplats och behållarna. 

5. Olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppstår. 

36c § Fastighetsinnehavare av fritidshus kan, efter ansökan dela abonnemang med en- och 

tvåbostadshus under förutsättning att: 

1. Samma fastighetsinnehavare äger båda fastigheterna. 

2. Båda fastigheterna är belägna inom samma kommun. 

3. Avfallet från fritidshuset ska avlämnas genom det abonnemang som ska finnas 

för en- och tvåbostadshuset. 

4. Fastigheterna ska huvudsakligen brukas av fastighetsinnehavaren och får inte 

hyras ut till någon annan. 

5. Olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppstår. 

36d § Anmälan eller ansökan ska, i samtliga fall enligt § 36, undertecknas av samtliga 

fastighetsinnehavare och lämnas till beslutande nämnd. 

Beslutande nämnds beslut med anledning av ansökan gäller tills det sker en förändring i 

förhållandena på fastigheten. Beslutande nämnd kan besluta om ytterligare villkor som 

behövs för att förebygga olägenheter för människors hälsa och miljön. 

 

 

Uppehåll i hämtning 

37 § Uppehåll i hämtning av kärl- och säckavfall från permanentbostad kan efter ansökan 

medges fastighetsinnehavare om fastigheten inte kommer att nyttjas under en 

1 En gemensam avfallslösning kan även kräva bygglov enligt plan- och bygglagen. 
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sammanhängande tid om minst tolv (12) månader och maximalt fem (5) år per 

ansökningstillfälle. 

Uppehåll i hämtning av kärl- och säckavfall från fritidshus kan efter ansökan medges 

fastighetsinnehavare om fastigheten inte kommer att nyttjas under en sammanhängande tid 

om minst tolv (12) månader och maximalt fem (5) år per ansökningstillfälle. 

Uppehåll i hämtning av latrin och slam från permanentbostad och fritidshus kan efter ansökan 

medges om fastigheten inte kommer att nyttjas under en sammanhängande tid om minst tolv 

(12) månader och maximalt fem (5) år per ansökningstillfälle. Tömning ska ske senast en (1) 

månad före uppehåll i hämtning av slam. 

Ansökan ska, i samtliga fall enligt § 37, lämnas till beslutande nämnd. 

Uppehåll i hämtning av hushållsavfall medges för maximalt fem (5) år per ansökningstillfälle. 

 
 

6 Ikraftträdande 

 
Dessa föreskrifter träder i kraft 2022-01-01. 

Genom dessa föreskrifters ikraftträdande upphör kommunens föreskrifter om avfallshantering 

antagna av kommunfullmäktige i Osby 2020-xx-xx, att gälla. 

 

 

 
7 Övergångsbestämmelser 

 
Beslut om undantag som fattats med stöd av eller i enlighet med tidigare föreskrifter och där 

förhållandena inte har ändrats gäller tillsvidare eller till det datum som anges i beslutet. 
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2021-10-26

Sida
1(2)

Samhällsbyggnad 
Mathias Karlsson 
0479528122 
mathias.karlsson@osby.se 

Besöksadress Västra Storgatan 35
Postadress Samhällsbyggnad
283 80 Osby

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

Hemsida www.osby.se
Organisationsnr 212000-0902

Bankgiro 281-6809

Revidering av avfallsföreskrifter för Osby kommun
Dnr SBN/2021:295

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutar att föreslå samhällsbyggnadsnämnden 
att föreslå kommunstyrelsen att i sin tur föreslå kommunfullmäktige att anta förslaget till 
nya avfallsföreskrifterna för Osby kommun, daterat 2021-10-05. 

Sammanfattning av ärendet

ÖGRAB har tagit fram förslag på mindre kompletteringar av avfallsföreskrifterna för 
Osby kommun. Skälet till detta är att Avfallsförordningen ändrats till ny version 2020:614 
där bl a begreppet hushållsavfall utgått och ersatts med begreppet ”Avfall under 
kommunalt ansvar” och ”kommunalt avfall”. Begreppet tidningar har ersatts med 
returpapper och har flyttats från att vara ett producentansvar till ett kommunalt ansvar 
vilket börjar gälla 2022-01-01. Mindre justeringar och förtydligande har också gjorts 
avseende t ex förbrukat fosforfiltermaterial, möjligheten för tömning av behållare för 
glasförpackningar var 8:e vecka samt möjlighet för hämtning av farligt avfall från 
flerbostadshus och gemensamhetslösningar.

ÖGRAB har stämt av förslaget till revideringar med miljö- och byggchefen i Osby 
kommun.

Beslutsunderlag

Missiv, 2021-10-05

Förslag till nya avfallsföreskrifter för Osby kommun, 2021-10-05

Förslag på nya avfallsföreskrifter för Osby kommun med spårade ändringar, 2021-10-05

 

Mathias Karlsson  
Förvaltningschef

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

Mathias Karlsson, samhällsbyggnadsförvaltningen

Kommunstyrelsen







TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2021-11-09 

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

Återrapportering kommunfullmäktiges beslut perioden 2021-01-
01 – 2021-06-30
Dnr KS/2021:355 000  

Kommunstyrelseförvaltningen förslag till Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Förslag till kommunstyrelsen
Förslag till kommunfullmäktige

- Återrapportering av kommunfullmäktiges beslut perioden 2021-01-01 – 2021-06-
30, godkänns

Barnkonsekvensanalys
Ärendet berör inte barn.

Sammanfattning av ärendet
Två gånger per kalenderår, per den 30 juni respektive 31 december, ska respektive nämnd 
redovisa de beslut av kommunfullmäktige under den senaste sexmånadersperioden som de 
ännu inte verkställt, skälen till detta samt när beslutet kan förväntas verkställas. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse” Återrapportering kommunfullmäktiges beslut perioden 2021-01-01 – 
2021-06-30”, daterad den 9 november 2021 från kommunsekreterare Robin Skoglund och 
tf. kanslichef Gunnar Elvingsson.

Skrivelse ”Återrapportering av verkställigheten för kommunfullmäktiges beslut perioden 
2021-01-01 – 2021-06-30”, från kanslienheten

 

Beslutet skickas till 

Kommunsekreterare, Robin Skoglund

Gunnar Elvingsson Robin Skoglund 
Tf. Kanslichef Kommunsekreterare 

http://www.osby.se/


Återrapportering av kommunfullmäktiges beslut perioden 2021-01-01 – 2021-06-30

Uppföljning av de ärenden som ej har blivit verkställda under rapporteringsperioden 2021-01-01 – 2021-06-30

Tjänstepersoner inom samtliga förvaltningar

Ärende När gavs uppdraget? När ska detta 
verkställas/beslutas?

Kommentarer: Verkställt/Ej verkställt

Reglemente – Utvecklat 
samarbete med näringslivet 
och implementering av 
näringslivsrådet 
(KS/2020:115)

KF 2021-02-15, § 7 Ej angivet Kommunstyrelseförvaltningen 
får i uppdrag att ta fram en 
årsplanering för 
näringslivsrådet.

Verkställt

Avtal för medfinansiering – 
Objekt i cykelvägsplanen 
(KS/2021:125)

KF2021-05-03, § 50 Ej angivet Uppdra åt kommundirektören 
att underteckna 
medfinansieringsavtalet, samt 
att kommunfullmäktige i 2022 
års investeringsbudget 
avsät-ter 2 000 000 kronor till 
projektet.

Verkställt

Samhällsbyggnadsnämnden

Ärende När gavs uppdraget? När ska detta 
verkställas/beslutas?

Kommentarer: Verkställt/Ej verkställt



Barn- och utbildningsnämnden

Ärende När gavs uppdraget? När ska detta 
verkställas/beslutas?

Kommentarer: Verkställt/Ej verkställt

Hälsa- och omsorgsnämnden

Ärende När gavs uppdraget? När ska detta 
verkställas/beslutas?

Kommentarer: Verkställt/Ej verkställt

Kommunstyrelsen

Ärende När gavs uppdraget? När ska detta 
verkställas/beslutas?

Kommentarer: Verkställt/Ej verkställt







TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2021-11-09 

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

Återrapportering medborgarförslag perioden 2021-01-01 – 2021-
06-30
Dnr KS/2021:354 000  

Kommunstyrelseförvaltningen förslag till Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Förslag till kommunstyrelsen
Förslag till kommunfullmäktige

- Redovisning av besvarade/obesvarade medborgarförslag, godkänns

Barnkonsekvensanalys 
Ärendet berör inte barn. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning samt Osby kommuns reglemente för 
kommunstyrelsen och nämnderna ska redovisning av och information om 

besvarade/obesvarade medborgarförslag ske två (2) gånger per år till kommunfullmäktige. 
Medborgarförslagen redovisas i föreliggande förteckning. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse" Återrapportering besvarade/obesvarade medborgarförslag 2021 ", 
daterad den 9 november 2021, från kommunsekreterare Robin Skoglund och tf. kanslichef 
Gunnar Elvingsson 

Skrivelse "Redovisning av besvarade/obesvarade medborgarförslag, november", daterad 
den 9 november 2021 från kommunsekreterare Robin Skoglund.

 

Beslutet skickas till 

Kommunsekreterare, Robin Skoglund

Gunnar Elvingsson Robin Skoglund 
Tf. Kanslichef Kommunsekreterare 

http://www.osby.se/

























